
 
 
 
 

 
GEL-Gestão & Liderança-Ponta Delgada- 7 a 9 de novembro 
 
Enquadramento: Sendo a liderança a conjugação de um conjunto virtuoso de competência e práticas, orientadas para levar 
as pessoas a atingir resultados numa dada organização… é fundamental que quem gere tal processo disponha de 
competências de leitura do contexto de trabalho da organização e de mobilização de equipas para a transformação. Assim, é 
hoje assente e estruturante que, dentro dos desígnios da liderança, ganhe particular destaque a missão de fazer de cada 
colaborador um AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E MUDANÇA da sua própria organização. É neste quadro concetual que o 
programa GEL (Gestão e Liderança) vai trabalhar todas as componentes que permitem um exercício da liderança em sentido 
amplo e abrangente. 
 

DURAÇÃO: 20H 
 

HORÁRIO: 9:00H-13:00H e 14:00H-17:00H 
 

DESTINATÁRIOS: Empresários, quadros dirigentes 
 

OBJETIVOS: Definir operacionalmente problemas/oportunidades. Utilizar a metodologia da árvore de problemas como 

ferramentas de diagnóstico. Elaborar quadros de atividades/medidas para a mudança. Fazer apresentações apelativas de 
projetos de mudança perante públicos. Analisar objetivamente o desempenho das pessoas numa organização. Definir níveis 
de desempenho (ND’s). Selecionar os estilos de monitorização (EL’s) adequados a cada ND. Utilizar práticas e abordagens de 
mobilização de equipas de trabalho. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Mudança. 
Problemas/oportunidades. Critérios de definição. O diagnóstico em árvore/ÁRVORE DE PROBLEMAS. Leitura e análise de 
uma árvore de problemas. Os ingredientes de um projeto de mudança. Quadros de medidas/atividades. As fases de 
implementação do processo. A apresentação de um projeto de mudança. 
Desempenho. 
Dimensão vs. Fatores. Desagregação. Frentes de trabalho/áreas de eficácia. PSI 6. NÍVEIS DE DESEMPENHO (ND’s). Sistema 
STOP (sinais a priori). Ficha de colaborador. 
Estilos de Liderança. 
Os dois comportamentos da liderança. O balanceamento. Os estilos de liderança. A compaginação. O sistema DAC. Ciclo de 
desenvolvimento/ciclo de regressão. 
Práticas & Abordagens para a Mobilização de Equipas 
5 Dinâmicas do desenvolvimento. Reuniões vs. Sessões de trabalho. RITA’s. SAD’s. Quadros de mobilização. Assessement em 
liderança/instrumento de análise. Gráfico aranha da liderança. 
 

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: 202.50€ 
 

Para proceder à sua inscrição envie-nos a FICHA DE INSCRIÇÃO para  form.ativos@ccipd.pt  até 10 outubro 

A inscrição só é considerada definitiva após a receção da Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada e, confirmação da CCIPD via mail ou 
telefone. 
O pagamento do valor de inscrição deverá ser efetuado antes do início do curso, por cheque ou transferência para (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. 
Os valores apresentados estão isentos de IVA. 
É atribuído um certificado no final do curso desde que cumpram 80% de assiduidade, salvo regulamento específico do curso. Nos casos em que frequentem 
de 50% a 80% da duração do curso será emitida uma declaração. 
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http://ccipd.pt/wp-content/uploads/2014/01/FichaDeIncricao.docx
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