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inspiring to growth and change step by step

Uma abordagem certa, no timing certo, por uma causa certa! Fortificar a Liderança
nas organizações e equipas para que estas saiam mais fortes desta crise,
balanceando o "back to the basics" com as perspectivas emergentes da liderança
Nunca o exercício da liderança foi tão importante e decisivo como hoje;
As decisões de liderança tomadas AGORA irão determinar quais as organizações e
equipas que sairão mais fortes desta crise e quais as que não o conseguirão fazer;
Os líderes necessitam hoje de um novo mindset para rapidamente aprenderem,
adaptarem-se, desafiarem os seus próprios modelos tradicionais de sucesso conceptuais e
operacionais, e criarem condições de actuação com rapidez e agilidade.
Objectivos do Curso:
 Entender a Liderança no contexto da Política Organizacional e como uma atitude consistente;
 Saber como criar direcções na Organização e conhecer os actuais Desafios da Liderança no
contexto da Indústria 4.0;
 Saber como liderar e motivar equipas nomeadamente à distância;
 Partilhar os objectivos e garantir a sua interiorização no seguimento do propósito da equipa;
 Fazer viver os valores como guia de todos os nossos comportamentos acções e decisões;
 Atribuir uma missão e levar a equipa a controlar a conquista do objectivo – o papel do líder e a
delegação de poder;
 Entender a importância de nos animarmos para potenciar a motivação da equipa;
 Maximizar a produtividade das organizações com regime de home office – o papel do líder.
Benefícios do Curso:
 Fortificação e alinhamento de conceitos e mindset de liderança e de liderança & motivação e
equipas;
 Desenvolvimento da liderança para aumentar a agilidade no reposicionamento de negócios e
minimizar o impacto que esta crise está a ter nos mesmos;
 Preparação para a crise económica consequente da pandemia do Coronavírus;
 Consciencialização dos acuais desafios de liderança no contexto da Indústria 4.0 e num mundo
cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo (VUCA);
 Potenciar o sucesso da liderança e motivação de equipas em modelos de gestão remota e regime
de home office;
 Desenvolvimento de uma mentalidade de empreendedorismo, de responsabilização e de risco
em modelos de empowerment baseados em confiança e transparência.
Curso fornecido pela Business Step em regime de formação remota interactiva (8 sessões de 1,5h)

