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Gestão e Liderança-Como levar pessoas a resultados-ponta delgada-28 a 30 de novembro
Enquadramento: Nesta intervenção formativa a opção é trabalhar, de forma prática e metodologicamente
rigorosa, todas as vertentes que assegurem processos de liderança articulados, permitindo aqueles sobre quem
recai a responsabilidade de dinamizar pessoas e equipas de trabalho um quadro de competências coeso,
esquemático e consistente capaz de gerar mudança sustentada.
DURAÇÃO: 12H
HORÁRIO: 16:00H-20:00H
DESTINATÁRIOS
Empresários, quadros dirigentes
OBJETIVOS
No final desta ação os participantes estão aptos a: Elaborar um diagnóstico participado de um contexto de trabalho; Elaborar
planos de mudança (a partir do diagnóstico); Definir operacionalmente ÁREAS DE TRABALHO; Decompor o desempenho dos
seus colaboradores; Caraterizar NÍVEIS DE DESEMPENHO dos seus colaboradores; Caraterizar os diferentes ESTILOS DE
GESTÃO; Selecionar o ESTILO DE LIDERANÇA para cada NÍVEL DE DESEMPENHO; Definir planos de acompanhamento e
monitorização para o desenvolvimento dos seus colaboradores.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
MUDANÇA
Definição operacional de Problemas/oportunidades
Hierarquização de problemas
Metodologia da ÁRVORE DE PROBLEMAS
Apresentação apelativa de um diagnóstico
Ingredientes de um projeto
Atividades vs. objetivos
Quadros de medidas.
LIDERANÇA
Fatores de desempenho (PSI 6)
Níveis de desempenho (ND’s)
Sintomas Típicos (ND’s)
ESTILOS DE LIDERANÇA (EL’s)
O DAC da liderança
Planos de desenvolvimento de colaboradores
FORMADOR: João Leite; Psicólogo, Consultor de empresas; responsável pela conceção e realização de trabalhos de
consultoria formativa em organizações (empresas/ hospitais/ associações) Consultor nas áreas do planeamento, gestão,
projetos, comportamento e desenvolvimento. Professor universitário.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
Valor Inscrição (isento de IVA)
Associado: 135.00€
N/Associado: 200.00€
Para proceder à sua inscrição envie-nos a FICHA DE INSCRIÇÃO para form.ativos@ccipd.pt até 4 novembro
A inscrição só é considerada definitiva após a receção da Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada acompanhada da cópia do CC e do
pagamento do valor de inscrição.
O pagamento pode ser efetuado por cheque ou transferência bancária (IBAN: PT50001800080693655202002 e o BIC TOTAPTPL) indicando o curso e o
participante. O Comprovativo deve ser reencaminhado para os serviços.
O não cancelamento da inscrição até 2 dias úteis da data de início do curso obriga ao pagamento de 50% do valor de inscrição. As desistências verificadas
após o início do curso obrigam ao pagamento integral da inscrição.
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