
ENQUADRAMENTO

Num contexto como o atual, marcado pela incerteza e pela contingencialidade, consideramos ser este um mo-
 etir sobre 

as ações a desenvolver junto de Colaboradores, Clientes e Parceiros de forma a potenciar o negócio e a estreitar 
relações.

A envolvente externa está cada vez mais exigente e competitiva, o que implica, inevitavelmente, uma alteração 
 exíveis, 

polivalentes, disponíveis, empreendedores, com capacidade de arriscar, possuidores de sentido crítico e perma-
 ssional.

Prepararmo-nos para a mudança é, nos tempos que correm, a melhor via para enfrentar estas novas e crescentes 
exigências competitivas que caraterizam, hoje, a vida das Organizações face à turbulência dos mercados. E é 
nestas alturas que é preciso reforçar a capacidade competitiva para lidar com essa mesma mudança. Sendo este 

 cação de quem connosco colabora no alcance dos 
 o.

O Workshop Manager as Leader and Coach é composto por um módulo de dois dias, nos quais são trabalhados 
temas como as funções de gestão, a Liderança, o Coaching, a Comunicação e a motivação de equipas de traba-
lho. Ao longo do Workshop transmitimos metodologias de trabalho, nas áreas de gestão e comportamental, que 
permitem aos gestores e líderes uma constante melhoria na sua performance junto das respetivas equipas, tendo 
em conta as dinâmicas impostas pelo mercado.

OBJETIVOS

Tomar consciência da responsabilidade que têm os Gestores e Líderes, enquanto “motores” impulsionadores do 
 ssionais.

 cas de Liderança, Comunicação, Coaching e motivação que permitam 
desenvolver as capacidades dos elementos das suas Equipas.

DESTINATÁRIOS

Diretores, Gerentes, Chefes de equipa, Gestores de Rede de Vendas, Gestores de Unidades de Negócio, Gestores 
Comerciais e a todos os Líderes sobre os quais recai responsabilidades comerciais e de gestão na obtenção de 
resultados, através das equipas que dirigem.
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Tomar consciência da nova realidade resultante das 
alterações no setor, determinando que valores são os 

 nem, e avaliar a evolução do 
Gestor nesta mudança.

• Evolução do Setor
• Vantagens Competitivas Tradicionais
• Novo Meio Competitivo
• Evolução do Fator Humano
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 cas que, como responsável 
pelos resultados das suas Unidade de Negócio com-
petem ao Gestor.

• Responsabilidade das Ações para a Consecução 
dos Resultados, através da Equipa

•  cação, Orga-
nização, Direção e Controlo) com a Rentabilidade 

 ciência e Produ-
tividade

• Objetivos de Melhoria Perseguidos

3. Liderança

 car os estilos de direção mais adequados em 
função dos diferentes membros da sua Equipa, e faci-
litar o seu desenvolvimento mediante uma metodo-
logia de análise e seguimento de atuação, de fácil e 
imediata aplicação.

•  uência da Direção de Pessoas sobre os Objetivos 
da Empresa

•  cação do conceito de Liderança como a Ca-
 uenciar Comportamentos

• Níveis de Maturidade
• Estilos de Liderança

PROGRAMA
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 m de esta-
belecer os padrões comuns de Comportamento no 
desempenho da sua função.

• Categorias de Comportamentos Verbais e suas 
Consequências

• Perceção de Comportamentos
• Segredo de Escutar
• Arte de Perguntar
• Habilidade de Falar

5. Motivação e Trabalho em Equipa

 nir modelos de atuação e desenvolvimento ne-
cessárias para otimizar a motivação da equipa e aju-
dar à obtenção do seu máximo rendimento

• As Motivações Variáveis na Direção de Pessoas
• Diagnóstico de Necessidades
• Fatores Motivadores (Maslow/herzberg)
• Etapas de Construção de uma Equipa
• Desenvolvimento e Consolidação de Espírito de 

Equipa

6.  Coaching

Facilitar o desenvolvimento do verdadeiro potencial 
dos membros da Equipa, mediante uma metodologia 
de seguimento de atuação, de fácil e imediata aplica-
ção no próprio dia-a-dia e posto de trabalho.

• Oportunidades de Coaching. Individual/em Equipa
• Barreiras ao Coaching
• Pautas do Coaching
• Planos de Ação Coaching
• Coaching para o Processo de Avaliação de Desem-

penho

MANAGER AS LEADER AND COACH

DURAÇÃO: 4 DIAS


