
WORKSHOP
LIDERANÇA E GESTÃO DE EQUIPAS
- 16 de Abril de 2018 -

HOTEL TRYP ORIENTE
PARQUE DAS NAÇÕES  LISBOA



A consequência das mudanças resultantes da globalização,
da inovação e do aumento do comércio internacional
forçaram a uma nova leitura do que deve ser a educação e
a formação permanentes de todos os colaboradores de
uma empresa e especialmente dos seus lideres.

A exigência de formação para os novos lideres do mundo
moderno, impõe também que as organizações se
apetrechem com modelos que facilitem a operacionalização
dessa aprendizagem, por forma a torná-la mais eficaz e
consequente.

Assim o programa que apresentamos, pretende melhorar
os conhecimentos e competências de uma chefia em áreas
como a liderança, motivação, planeamento, formação,
avaliação, comunicação e coaching, incrementando a
capacidade destes em fixar e monitorizar os objectivos
propostos a cada colaborador, e a adopção (quando
necessário) de medidas correctivas em relação ao negócio
ou à actividade, tornando o acto de gestão de equipas uma
actividade quase automática.

OBJECTIVOS

workshop de Liderança e Gestão de Equipas

16 de Abril de 2018

No final deste Workshop, os formandos saberão:

Conhecer as melhores práticas na construção de 
equipas de alto rendimento;

Identificar os elementos chave para a gestão eficaz de 
uma equipa; 

Compreender o papel do líder da equipa;

Selecionar o estilo de liderança mais adequado em 
função da maturidade dos colaboradores e das 
situações;

Melhorar o desempenho da equipa através da 
motivação;

Desenvolver de um modo integrado e sistemático as 
técnicas de comunicação;

Conhecer melhor as suas funções e a utilização das 
mesmas atividade corrente.

ANTECIPAR E CONDUZIR A MUDANÇA:
O crescente desafio da mudança;
Como criar as condições para uma mudança sustentável;
Inovação e criatividade: papel do líder;
Motores-chave da mudança na organização.

COMPETÊNCIAS E ESTILOS DE LIDERANÇA:
Papeis que os líderes precisam de desenvolver;
Características de um líder eficaz;
Estilos de Liderança e a sua adopção em função do 
contexto;
A utilização da liderança em função dos níveis de 
maturidade dos colaboradores;
A liderança emocional vs a inteligência emocional.

GESTÃO DE EQUIPAS:
O acolhimento e a integração de colaboradores numa  
organização, como factor crítico de sucesso;
O envolvimento da equipa na consecução dos objectivos;
O Coaching no contexto da organização;
Motivação dos colaboradores: factores a potenciar.
A avaliação de colaboradores como instrumento de 
desenvolvimento



Valor por participante – 250,00€ + IVA

• Nota: A realização do workshop fica sujeita a um número 

mínimo de participantes.

DATA DE REALIZAÇÃO E HORÁRIO

LOCAL

VALOR DA INSCRIÇÃO

Hotel Tryp Oriente , Parque das  Nações , Lisboa 

Data: 16 de Abril de 2018

09h30 - 18h00 » Horário

CONTACTOS

teamView INSTITUTE
Tel.: + 351 21 893 90 23
Email: teamviewinstitute@teamviewinstitute.com

Este Workshop é essencial para todos os Profissionais

que exerçam funções de gestão de equipas:

Gestores de topo

Directores

Chefes de Departamento

Responsáveis pela Coordenação de Equipas.

PÚBLICO ALVO

workshop de Liderança e Gestão de Equipas

10 de Abril de 2018


