
10 habilidades para advocacy eficaz e perguntas para pra�car como melhorar
novas habilidades    
 

1. Acredite em si mesmo: suas necessidades são importantes e devem ser
valorizadas. Começar sua jornada como advogado pode começar
aumentando sua auto-es�ma.

Quais são seus pontos fortes existentes? Quais áreas de sua auto-
es�ma precisam de atenção extra?             

2. Decida o que você deseja: O planejamento bem-sucedido para alcançar os
resultados desejados começa com a decisão exata do que você precisa.

Qual é uma área da vida que você gostaria de mudar?
3. Reúna apoio: Construa uma equipe de pessoas que entendam sua

perspec�va e estarão lá para complementar seus pontos fortes e fracos.
Quem está na sua equipe de apoio à defesa de direitos?
Iden�fique aqueles em sua equipe e o papel que desempenham.

4. Conheça seus direitos: Saiba o que você tem direito por lei em seu país,
estado / região ou área local.

Voltando à sua resposta à pergunta 2, sobre quais leis ou fatos
você precisa aprender mais para chegar mais perto de alcançar
seu obje�vo?

5. Obtenha os fatos: Faça sua pesquisa para aprender sobre os diferentes
fatores envolvidos quando você está pedindo algo.

6. Estratégia de planejamento: incorpore o que você aprendeu para criar um
plano de ação que forneça a melhor oportunidade para você a�ngir com
sucesso seu obje�vo.

7. Esforços alvo: Seja diligente em encontrar e conectar-se com a pessoa que
tem a maior habilidade para ajudá-lo em suas necessidades.

8. Expresse-se com clareza: seja conciso e conheça a parte mais impactante
de sua história ao comunicar suas necessidades a outras pessoas.

Imagine que você um re em um elevador com alguém e você tem
30 segundos para dizer-lhes a sua história. Que pensamentos você
compar�lharia para captar a atenção deles, comunicar suas
necessidades e inspirá-los a fazer parceria com sua causa?

9. Afirme-se com clareza: expresse suas necessidades de uma maneira que
es�mule o respeito e lembre-se de que ser asser�vo não é ser agressivo.

10. Seja Firme e Persistente: Permaneça focado e determinado no que você
deseja. Não desista! Con�nue atrás do que você deseja.

Pense em um momento / experiência em que você foi um forte
defensor de uma causa. Pense em um momento / experiência em
que você poderia ter reagido de maneira diferente para ser um
defensor melhor.


