LIDERANÇA
CRIATIVA
19/05/21
das 09:00 às 13:00

Na VR2P - Consultoria Estratégica, elevamos negócios promissores a patamares superiores, com base em
métodos de desempenho executivo e estratégia empresarial. Trabalhamos de acordo com os nossos valores
CRIAR: Confiança, Responsabilidade, Integridade, Alegria e Resultado.

PCI · Creative Science Park Aveiro Region
Via do Conhecimento, Edifício Central
3830-352 Ílhavo, Portugal

(+351) 234 243 892
geral@vr2p.pt

4 HORAS

LIDERANÇA
CRIATIVA

19

maio

PARA QUE QUERO SER UM LÍDER MAIS EFICAZ?
-Para atingir melhores resultados com a minha equipa e mantê-la motivada.

OBJETIVO
“No passado, o líder era o chefe. Os líderes de hoje devem ser parceiros com
as suas pessoas... não podem somente com base numa posição de poder”
- Ken Blanchard
Com este curso, irá trabalhar competências de liderança numa fase que
apelidamos de “Era Criativa”. As competências necessárias para lidar com
as alterações constantes e rápidas, exigem uma liderança enquadrada e
diferente daquela que conhecíamos até há pouco tempo.
A lógica não perdeu importância, foi a criatividade que a ganhou.

SOBRE A FORMAÇÃO
Saber gerir não acontece de um dia para outro…
Não é por magia que, da noite para o dia, se ganham as competências necessárias
para exercer o papel de gestor.
Ainda que, muitas vezes, é de ontem para hoje que somos confrontados com o
desafio de exercer funções de gestão. Existem estratégias que nos podem ajudar a
ultrapassar esta situação. Todos podem aprender e adotar os comportamentos que
os tornam melhores líderes!

O QUE SEREI CAPAZ DE FAZER NO FINAL DO CURSO?
᷅ Compreender as mudanças do mercado e adaptar a minha liderança
᷅ Perceber os alicerces do crescimento e implementá-los na minha equipa.
᷅ Saber tirar partido das diferentes competências, técnicas e soft skills da equipa.
᷅ Conhecer o poder da comunicação na Liderança.

MATERIAL NECESSÁRIO
Um computador com ligação a internet;
Webcam e microphone;
Suporte para notas (material de escrita à mão
ou em formato digital);

A QUEM SE DESTINA
Gestão de topo das empresas, Diretores, Chefias superiores, cargos
envolvidos com liderança de equipas.

CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO

1.

LIDERANÇA CRIATIVA
᷅ As seis competências chave para crescer
como líder na ERA CRIATIVA.

2.

LIDERANÇA - PILAR DE CRESCIMENTO
᷅ Crescimento empresarial:
᷅ Visão estratégica + Capital Humano
᷅ Visão estratégica:
᷅ Um líder sabe para onde vai
᷅ Capital Humano: - Ter as pessoas certas para ir

3.

A LIDERANÇA NA PRÁTICA
᷅ Alinhamento da Estratégia com a cultura Organizacional.
᷅ Os 4 Estilos de Liderança.
᷅ As 3 Questões Fundamentais da Liderança.
᷅ Comunicar como um Líder.

4 HORAS

das 9:00h às 13:00h

LIDERANÇA CRIATIVA
LIDERANÇA - PILAR DE
CRESCIMENTO
A LIDERANÇA NA PRÁTICA

57€
+iva

A VR2P reserva o direito de cancelar ou adiar o evento,
comprometendo-se, em caso de cancelamento, à devolução
do valor investido. No caso de cancelamento por parte do
aluno, este poderá usar o valor investido em forma de crédito
para outra formação ou edição do curso em questão.

A VR2P poderá utilizar a sua imagem e som de voz para fins
de divulgação do workshop e das suas atividades, podendo,
reproduzi-lo ou divulgá-lo nos seus canais de comunicação.

www.vr2p.pt

FALE CONNOSCO
Para esclarecimento de dúvidas ou necessidade de
saber um pouco mais sobre a formação, contacte-nos
através do email ou telefone abaixo indicados.
Temos todo o gosto em falar consigo!
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