INTEREMPRESAS
ONLINE LIVE TRAINING

PROGRAMA DE LIDERANÇA

PENSAR E INTERVIR COMO UM TREINADOR
PERCURSO FORMATIVO ONLINE
26 DE MAIO, 1 E 8 DE JUNHO DE 2022

5ª EDIÇÃO

PENSAR E INTERVIR COMO UM TREINADOR
A Abordagem TW:
Treinar nas Chefias das o rganizações competências decisivas de Liderança de Pessoas e Equipas, transmitindo lhes a experiência e o conhecimento dos Treinadores Desportivos de Alto Rendimento, que aplicam no mundo
das empresas a sua abordagem na liderança de equipas para a obtenção de resultados.

Público-alvo: Gestores, Gerentes, Diretores, Chefias Intermédias (até 20 formandos por sessão).
Objetivos:
1. Reforçar a importância de liderar pelo exemplo, percebendo que a atitude do líder reflete-se na equipa.
2. Gerir equipas à distância, criando canais de comunicação e de acompanhamento dos colaboradores que
possibilitem a existência de um clima de confiança e autonomia das equipas.
3. Potenciar o estilo de liderança individual para a melhoria da eficácia pessoal na gestão de equipas.
4. Pensar e intervir como um treinador (Coach), observando, ensinando, acompanhando e dando feedback.

Duração: 8 horas (1 módulo de 2 horas + 2 módulos de 3 horas).
Organização:
• Módulo 1 – Líder ou Gestor (26/05/2022) | Prof. Jorge Araújo
• Módulo 2 – Liderar no Contexto Atual (01/06/2022) | Prof. Jorge Henriques
• Módulo 3 – Coaching para Resultados (08/06/2022) | Prof. Jorge Henriques

Modalidade:
Pograma em formato online live training (Zoom).

PERCURSO FORMATIVO - ONLINE LIVE TRAINING

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Diagnóstico - Estilos Liderança
(Survey | 1 semana antes)
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
▪ 150,00€ + IVA (1 inscrição no programa completo)
▪ 60,00€ + IVA (1 inscrição num módulo individual)
Inclui: Documentação de apoio em formato digital, slides e Certificado de participação.
Pagamento: deverá ser efetuado aquando da inscrição, após a receção da fatura, por transferência bancária para o IBAN (Santander): PT50 0018
2194 025319810203 3 e envio do comprovativo do pagamento para o e-mail vsousa@teamwork.pt mencionando o curso e o nome do(s)
participante(s). Ao valor da inscrição acresce IVA (23%). Para a realização do curso, será necessário um número mínimo de 8 participantes e máximo
de 20 participantes.

EQUIPA FORMADORA
JORGE ARAÚJO
Fundador e Presidente da Team Work Consultores. Foi treinador profissional e
selecionador nacional de basquetebol.
Conduz seminários de Liderança e Trabalho em Equipa para gestores de topo e
quadros superiores. Colabora em Pós Graduações e MBAs.
Tem especializações e certificações internacionais nas áreas do Executive
Coaching, Coaching Winning Teams e Gestão da Mudança. Autor de vários livros
na área da Liderança e do Trabalho em Equipa.
A concluir o Doutoramento em Filosofia Comportamental.

JORGE HENRIQUES
Vice-Presidente da Team Work Consultores. É detentor de importante currículo
como treinador, com uma carreira de treinador profissional de mais de 20 anos.
Dedicou-se ao treino de quadros de empresas, a partir de 2005 e possui mais de
10.000 horas de formação com equipas de grandes empresas nacionais e
multinacionais, em Portugal e nos PALOP’s.
Orador convidado de eventos ligados aos temas da Liderança, Coaching e Gestão
de Equipas. Colabora com a Porto Business School enquanto docente.
Coach Certificado pelo ICC – International Coaching Community.

Para mais informações, contacte:
Vitor Sousa – Business Development
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