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nota Lotação limitada

REQUISITOS

Idade mínima de 18 anos;
Conhecimentos no mundo digital;
Gosto e interesse por comunicação; 
Motivação para desenvolver 
competências neste domínio e interesse 
por gestão de equipas ou projetos de 
trabalho.

SOBRE O WORKSHOP

Liderar pessoas e equipas é um grande desafio: as pessoas são 
complexas e uma equipa é muito mais do que um conjunto de 
pessoas. A acrescentar a isto há ainda uma série de mitos e falácias 
sobre o que é liderar, sobre se é possível ou não aprender a fazê-lo 
e se existe um modelo único ou múltiplas formas de liderar. 

Apesar de tudo isto ser complexo, a aplicabilidade é bem mais 
simples do que parece e todas as pessoas, independentemente 
da idade, experiência ou área de formação, podem desenvolver 
competências de liderança e aprender rapidamente a gerir equipas.

Assim, com este workshop pretende-se proporcionar aos 
participantes o acesso a conteúdos atualizados sobre o tema, a 
descoberta de ferramentas para intervir diretamente com as suas 
pessoas e a partilha de boas práticas sobre como gerir equipas 
para resultados neste contexto tão específico.

PÚBLICO-ALVO

Este curso é indicado para pessoas com interesse em técnicas de 
intervençao e gestão de equipas.

OBJETIVOS

O objetivo deste Workshop é dotar os participantes de 
conhecimentos relativos aos processos de liderança de pessoas, 
bem como, a técnicas de intervenção e gestão de equipas, 
nomeadamente no que concerne à mobilização da sua motivação 
para os objetivos das organizações que representam na área 
digital.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Liderança.1.

 › Apresentações, enquadramento com o curso e 
objetivos

 › Conceito de Liderança e o seu papel nas 
organizações

 › Referências de liderança e experiências neste 
domínio

 › Perfil de liderança: o papel do autoconhecimento

 › Liderança reconhecida e liderança imposta: 
diferenças e implicações

 › Os quatro pilares de uma liderança de sucesso e 
sua aplicabilidade

 › Considerações finais

Gestão de Equipas.2.

Liderança Situacional.

Casos práticos de 
Liderança.

4.

3.

 › Recuperação das aprendizagens da sessão 
anterior

 › Conceitos de grupo e equipa – implicações na 
motivação e responsabilidade

 › Ciclo de vida de uma equipa e o papel d líder na 
gestão do mesmo

 › Papeis das pessoas nas equipas, 
complementaridade e interdependência

 › A importância do feedback e o seu papel na 
gestão do desempenho das pessoas e equipas

 › Elaboração do plano de ação de liderança

 › Considerações finais

 › Análise da implementação dos planos de ação

 › Conceitos de Liderança Situacional de Daniel 
Goleman

 › Os estilos de liderança, vantagens, 
desvantagens e aplicabilidade

 › Considerações finais

 › Recuperação das aprendizagens da sessão 
anterior

 › Casos práticos e aplicação pelos formandos

 › Conclusões e transferência para a sua realidade 
profissional
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CERTIFICAÇÃO

Inclui: Carga horária total do workshop, temática, 
certificação DGERT, carimbado e assinado pela 
coordenação pedagógica da escola em formato 
digital. 

EQUIPAMENTO
iMac 21”i5 (1 por aluno); Projetor HD; 
Documentação em formato digital.

NOTAS

Em caso de cancelamento do workshop por parte da EDIT., o valor pago 
pelo(a) participante antecipadamente será reembolsado na sua íntegra. 
Caso o cancelamento seja efetuado pelo(a) aluno(a) será devido uma 
multa (cláusula penal) de 10% (dez por cento) do valor pago. Não será 
restituído o valor da inscrição após a realização do workshop. 

A EDIT., livre de quaisquer ônus para com o(a) aluno(a), poderá utilizar 
a sua imagem e som de voz para fins de divulgação do workshop e das 
suas atividades, podendo, para tanto, reproduzi-lo ou divulgá-lo nos 
seus canais de comunicação. 

A EDIT. reserva-se o direito de alterar datas, horários, locais ou mesmo 
cancelar workshops de acordo com um número minímo de interessados. 
Nesse caso, todos os inscritos serão previamente avisados, até 24 
horas antes do ínicio do workshop. 

Ficarão ao critério da EDIT. os cancelamentos dos Workshops por 
outros motivos que aqui não foram informados. 

Demais valores gastos pelo(a) aluno(a) não serão reembolsáveis, como 
valores gastos com alojamento, hotel, passagem de qualquer tipo e 
deslocações.
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