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MORNING TALKS 

Vivemos num mundo que muda a velocidade crescente, de forma profunda e em 

direções dificilmente previsíveis. A natureza das atividades profissionais é fortemente 

influenciada pela tecnologia e está em permanente mutação. 

 

O prazo de validade das skills técnicas é cada vez mais curto, levando à necessidade 

de aprender / desaprender várias vezes ao longo de um percurso profissional. 

Morning Talk, com welcome coffee 
 

Competências Essenciais 
para o século XXI:  
Financial Industry Trends 

16 OUT 

2018 

DURAÇÃO: 3 horas 

DATA: 16outubro 2018 

HORÁRIO: 9h00 – 12h00  

LOCAL: a indicar 

 

OBJETIVOS: 

O IFB promove a iniciativa “Competências Essenciais para o século XXI: 

Financial Industry Trends “ para partilhar informação e debater as 

tendências de evolução  das competências no sector, colocando, neste 

encontro, especial ênfase na relevância e desenvolvimento das Soft Skills.  

 

DESTINATÁRIOS: Quadros do Sector Financeiro 

 

 

INFORMAÇÕES 

Catarina Santos 

c.santos@ifb.pt 

+351  217 916 293 



FULL MEMBER OF 

IFB MORNING TALKS 

MORNING TALKS 

Morning Talk, com welcome coffee 

Competências Essenciais para o 
século XXI: Finantial Industry Trends 

ENQUADRAMENTO 

As gerações que mais recentemente 

chegaram ao mundo do trabalho,  têm 

posturas distintas relativamente ao 

trabalho e à importância que atribuem 

à profissão. 

Ao nível das chamadas soft skills, 

existem duas invariantes 

aparentemente incontestáveis:  

- Dependemos cada vez mais de 

outros para atingirmos os nossos 

objetivos e termos sucesso;  

- Consideramos uma prioridade 

aproveitar plenamente as forças e 

virtudes do nosso perfil.  

  

PROGRAMA 

1.Competências para o sector 

financeiro:  

• Enquadramento europeu, sinopse de 

resultados de estudos internacionais, 

orientações dos reguladores e 

opiniões de especialistas.  

Orador: Teresa Pereira Esteves 

 

2.Competências Essenciais:  

• Transformar (rapidamente) 

experiência em competência. As 

pessoas são completas, criativas e 

estão cheias de recursos. 

• Estamos dependentes de outros 

para termos sucesso: network, uma 

chave para o sucesso; múltiplas 

interações e cada uma é importante 

ou mesmo decisiva.  

• Somos únicos e diferenciados - a 

importância de aproveitar as forças 

e virtudes do nosso perfil.  

Orador: Carlos Pascoal Ribeiro 

  

 

DESTINATÁRIOS  

Quadros do Sector Financeiro 

LOCAL: Lisboa  

DURAÇÃO:  3 horas  

DATA: 16 de outubro 2018 

HORÁRIO: 9h00 -12h00 

PREÇO: Associado APB –  75€ 

              Tabela Geral –  85€ 

ORADORES:  

Teresa Pereira Esteves 
Doutorada em Gestão pelo ISCTE; Mestre em Políticas e Gestão de Recursos Humanos pelo ISCTE;  

Licenciada em Psicologia pela FPCE da UL. Membro do Conselho Científico do ISGB; Coordenadora 

Científica da Licenciatura em Gestão Bancária; Formadora dos Cursos de Alta Direção e de Formação 

Avançada do IFB. Tem colaborado nos Mestrados da Universidade Lusíada, do ISCTE e na Faculdade de 

Psicologia  da Universidade de Lisboa. Tem publicações na área do Comportamento organizacional e da 

Gestão.  

Carlos Pascoal Ribeiro 
Partner Performance and Development; Responsável Comercial | Diretor Técnico de Projetos | Consultor / 

Formador / Executive Coach. Professor convidado da Católica Porto Business School. Certificado pelo 

Herrmann International Institute Nível II; Certificado pela Insights para os sistemas Insights Discovery e para 

o Sistema Insights Navigator Team  Effectiveness; Curso de Co-Active Coaching pela CTI Ibéria -certificação. 

Foi consultor do Banco Mundial e da Unesco, Coordenador  da William Mercer, Diretor na Área Chave e 

Quadro no Instituto de Formação Bancária. Desenvolve projetos em empresas de referência, nacionais e 

multinacionais. 

 

  © 2018, IFB/APB, Lisboa 

Pedidos de Cancelamento:  Só poderão dar origem ao reembolso total do valor pago, quando recebidos até 5 dias úteis antes da 

data de início do curso. A partir deste prazo, a inscrição será paga na totalidade, podendo, no entanto, o participante ser substituído 

por outro; Deverão ser efetuados por e-mail e rececionados pelo IFB dentro do prazo acima estabelecido. 


