MASTER CLASS

Liderança num Mundo
em Mudança Contínua

As dinâmicas da inovação, do negócio, dos resultados e do crescimento empresarial e o ambiente
incrementadamente virtual das relações de trabalho, desafiam continuamente a liderança das pessoas
que necessita de novas abordagens para se adaptar e reinventar.
Daí, a criação de um curso de desenvolvimento das competências de liderança, que visa dotar os
participantes de ferramentas pragmáticas para utilizar no seu dia a dia profissional na gestão das
equipas num mundo VUCA.
VANTAGENS
Os vários passos do percurso formativo que potenciam uma maior aprendizagem.
Uma metodologia ativa baseada em estudos de caso e role plays que recriam os ambientes de
liderança e da gestão organizacional.
Os trabalhos práticos e a reflexão sobre as realidades dos participantes que facilitam a transposição
dos conhecimentos para as suas organizações.
FORMADOR

Oliver Röhrich

Formador & Coach nas áreas: Liderança & Mudança organizacional. Docente
do INDEG / ISCTE Business School. Autor e co-autor de 4 livros na área de
liderança, inteligência emocional e motivação, nomeadamente: “Os 11
elementos da Motivação”, “Como Procurar e Conseguir Emprego”, “Gestão
Emocional de Equipas” e “Desafios: da Universidade à Empresa”. Licenciado
em Gestão de empresas com especialização em Desenvolvimento
Organizacional e Estratégia: Master Certificate em Coaching sistémico.
Acreditado em MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). Certified Trainer em PNL
(John Grinder/Carmen Boston Sinclair/Michael Caroll). Master Practitioner em
PNL (University of Santa Cruz / NLPU /Robert Dilts). Practitioner em Hipnosis
Ericksoniano. Certificado da London School of Clinical Hypnosis School.

OBJETIVOS GERAIS
No final da ação de formação, o participante é capaz de:
Gerir reuniões virtuais;
Desenvolver equipas virtuais;
Orientar as equipas para a inovação;
Gerir a mudança de forma contínua.
DESTINATÁRIOS
Pessoas interessadas em desenvolver as suas competências de liderança. Pessoas que estão a liderar
equipas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Gerir a colaboração Virtual
Reconhecer os diferentes papéis dentro da equipa;
Como criar estruturas para o trabalho em equipas
virtuais?
Quais ferramentas utilizar para a colaboração virtual?
Como aumentar a participação em reuniões virtuais?
Como estruturar suas reuniões semanais para ter
impacto?
Como aumentar a eficiência das reuniões virtuais?
Como usar métodos de agility para acelerar o
trabalho da sua equipa?
2. Desenvolver equipas virtuais
Como desenvolver o espírito de equipa numa equipa
virtual?
Como fazer o desenvolvimento de competências em
uma equipa virtual?
Como trabalhar com equipas virtuais globais?

3. Enfoque na Inovação
Como usar o design thinking na sua equipa?
Como estimular a criatividade das pessoas da
sua equipa?
Como facilitar brainstormings que tenham
impacto?
4. Gerir a mudança
Como liderar com a mudança no mundo VUCA?
Como aplicar diferentes modelos de gestão de
mudanças?
Como escolher as pessoas certas?
Definições de papéis para a gestão de
mudanças;
Como criar um plano de comunicação para um
projeto de mudança?

DURAÇÃO
14 horas
HORÁRIO
9:00 às 13:00 e 14:00 às 17:30
DATA E LOCAL
14 e 15 de outubro | Lisboa
INVESTIMENTO
840 €
Descontos: 5% para 2 inscrições da mesma organização, 10% para 3 ou mais inscrições da mesma
organização. (Os valores apresentados estão isentos de IVA nos termos do nº 10 do artº 9 do CIVA)
CONTACTOS
educacaoeformacao@apcer.pt
+351 229 993 688 / +351 21 361 64 30
+351 926 381 865

Faça aqui a sua inscrição
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