
 

 

 

 

 

  

Nome do Curso: Gestão & Liderança 
  

  
 PÚBLICO-ALVO 

 
Empresários, Gestores, Chefias Intermérdias, Comerciais, Chefes de Secção, Chefes de equipas com 

responsabilidades hierárquicas ou funcionais na condução de pessoas. 

 
OBJETIVOS  

  
Nesta intervenção formativa a opção é trabalhar, de forma prática e metodologicamente rigorosa, todas 
as vertentes que assegurem processos de liderança articulados, permitindo 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. 
 
Os participantes nesta ação serão ser capazes de: 
 
. fazer um diagnóstico esquemático e participado de um contexto de trabalho; 
. desenhar planos de mudança a partir do diagnóstico; 
. definir operacionalmente ÁREAS DE TRABALHO (tarefas / vips); 
. decompor o desempenho dos seus colaboradores; 
. caraterizar os seus colaboradores em NÍVEIS DE DESEMPENHO; 
. caraterizar os diferentes ESTILOS DE LIDERANÇA; 
. selecionar o ESTILO DE LIDERANÇA para cada NÍVEL DE DESEMPENHO; 
. definir planos de monitorização para o desenvolvimento dos seus colaboradores 
 
    
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 1. MUDANÇA  
 - definição operacional de problema / oportunidade 
 - hierarquização dos problemas 
 - metodologia da árvore de problemas 
 - apresentação apelativa de um diagnóstico 
 - ingredientes de um projeto 
 - atividades vs. objetivos 
 - quadro de medidas 
 - PROJETOS DE MELHORIA  
 
 
 2. 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 
 



   

 

 
Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 12 Horas – Formação Presencial 
Área de Formação:  345 Gestão 
 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 
Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 
Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 
Ativo – exercícios práticos 
 
Calendarização 

 
Período para a realização do curso: 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2017 (3ª a 6ª feira) 
Horário:  das 09h30 às 12h30 
Local: Sala de formação da CCAH – AH 
  
 
Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua 
  
Formador 

 
João Leite 
Formador e Consultor Certificado 
Licenciado em Psicologia pela Universidade do Porto 
  
Inscrição 

 
€ 100,00 por participante inscrito através de empresa associada 
€ 150,00 para não associados 
 
Mínimo de formandos: 10 
Máximo de formandos: 18 
Data limite de inscrição: 24 de janeiro de 2017 

 
Observação 

Obrigatória leitura do “Regulamento de Funcionamento da Atividade Formativa”, disponível no nosso 
site (www.ccah.eu/formacao). 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


