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WORKSHOPS

Sabendo que os Líderes representam um elemento determinante no desempenho 
global de uma organização, enquanto catalisadores de mudança e agentes de 
inspiração das melhores práticas, é fundamental que detenham as competências 
críticas essenciais ao desenvolvimento das suas equipas e concretização dos 
objetivos de negócio. 

A Neves de Almeida alia-se ao Instituto de Formação Bancária para proporcionar este 
Workshop aos futuros líderes das instituições bancárias que recorrem ao Instituto 
para potenciar o desenvolvimento dos colaboradores.

NEW MANAGERS, 
NEW LEADERS 17/18 DEZ 2018

14/15 JAN 2019

OBJETIVOS:

• Desenvolver a competência e a autonomia das equipas;
• Promover a utilização de ferramentas práticas ao nível da 

Liderança e da Gestão de Equipas;
• Treinar para os principais momentos de contacto com as 

suas equipas;
• Promover uma comunicação eficaz, motivadora e 

mobilizadora perante as equipas. 

INFORMAÇÕES
Teresa Corales
t.corales@ifb.pt

+351 217 916 278
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NEW MANAGERS,
NEW LEADERS

PROGRAMA

1º Dia 

O Conhecimento

O papel do Líder 

Liderar pelo exemplo

Conhecer-me enquanto Líder

• O líder inspirador e situacional

Conhecer a Equipa

• Expetativas, capacidades

A Motivação

Motivar

• O que é motivação?

• Quais os key drivers da motivação 

• Ações do líder que promovem a motivação

O Acompanhamento

Acompanhar presencial e remotamente

2º Dia

A Comunicação

Como posso influenciar e desenvolver os 
Elementos da equipa

• Feedback Construtivo

• Elogio

• Delegar

O que delegar, quando delegar e como delegar

Os Objetivos

Definir Objetivos 

As Reuniões

Preparar e conduzir reuniões de Equipa

• Identificar o propósito

• Qual o planeamento para o sucesso da 
reunião?

• Como devo conduzir a reunião?

• Como devo concluir a reunião?

Aplicação prática 

Ferramentas de Liderança 

Exercícios de simulação

DESTINATÁRIOS 
Todos os colaboradores que possam vir a assumir 
papel de liderança numa Organização ou cuja 
nomeação é recente

LOCAL: Lisboa

DURAÇÃO:  14 horas 

HORÁRIO: 9h30 -17h30

PREÇO: Associado APB –  560 €

              Tabela Geral –  644 €

ORADORE(S): 

Ana Honrado

Consultora Sénior da Neves de Almeida desde 2008, contando com uma larga experiência em projetos de
Coaching, desenvolvidos em grandes organizações.
Licenciatura em Psicologia, área clínica e Mestrado em Psicologia da Saúde, realizados no Instituto Superior de
Psicologia Aplicada. Pós-Graduação em Gestão de Recursos Humanos e Benefícios Sociais, realizada no
Instituto Superior de Economia e Gestão.
Vasta experiência como psicóloga clínica e docente universitária.
Na Neves de Almeida, ao nível das principais atividades e responsabilidades, assume a responsabilidade pela
construção e dinamização de ações de formação, desenvolvimento e implementação de projetos de Coaching,
bem como projetos de consultoria de Recursos Humanos, pesquisa direta e Assessment Center.
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