
27 a 29  de Setembro de 2016

Local ENAD, Estrada do Futungo | Luanda

Liderança e Gestão para Executivos

Uma marca Leadership Business Consulting

Inscrição

Como criar 
valor?

Faça a diferença através de 

uma liderança eficaz! 

Defina a melhor estratégia 

para potenciar a sua 

organização

Mobilize as equipas para um 

elevado desempenho

Porquê fazer o 
curso?

Para liderar e gerir com maior 

eficácia e obter o melhor das 

suas equipas

Neste curso para executivos 

perceba os fundamentos da 

liderança e da gestão de 

pessoas e o seu impacto nas 

organizações, nas equipas e no 

caminho para o sucesso

Quem deve
participar?

Gestores, empresários, 

dirigentes e quadros com 

responsabilidades pela 

coordenação, gestão e 

motivação de equipas

Benefícios

Para valores de inscrição de grupos 
contacte-nos:
academy@leadership-ba.com

www.portaldalideranca.pt

Com o apoio de:

Pensar e agir como um líder-
-gestor

Influenciar, em vez de 
reagir, num contexto 
organizacional de incerteza

Adoptar ferramentas  
operacionais para lidar com 
as exigências de um mercado 
dinâmico e competitivo

Duração

3 dias
Horário

Laboral
08H30 – 17H00

A Leadership Business Academy é o centro de formação da marca 

Leadership Business Consulting

Credencial INEFOP N.º 102.01/LA/2015

1.ª inscrição: 295.000 KZ

2.ª inscrição: 245.000 KZ

Em parceria com:

mailto:academy@leadership-ba.com


Liderança e Gestão para Executivos

Johannesburg | Lisboa | Luanda | Madrid | Maputo | Praia | Porto | San Francisco

Para mais informações, contacte-nos.

Site: www.leadership-bc.com  
E-mail e inscrições: academy@leadership-
ba.com
Morada: Rua , 
Tel.: +244 924 303 903

Próximos Cursos:

Luanda

• Basic Consulting Skills

21 a 23 de Março | 3 dias

• Compras e Contratação Pública

14 a 16 de Junho | 3 dias

• Estratégia Planeamento 

e Monitorização 

18 a 20 de Julho | 3 dias 

• GSI - Global Strategic Innovation

(São Francisco – EUA)

19 a 23 de Setembro | 5 dias

• Gestão Integrada de Recursos 

Humanos 

18 a 20 de Outubro | 3 dias

Para mais informações:
Site: www.leadership-bc.com  

E-mail e inscrições: 

academy@leadership-ba.com

Morada: Rua Ramalho Ortigão, n.º 9, 

Bairro de Alvalade, Luanda

Tel.: +244 922 303 903

www.portaldalideranca.pt

Centro de Formação 

Profissional da 

Credencial n.º 

102.01/LA/2015

Com o apoio de:

Planear – organizar – dirigir – controlar

Principais funções da organização: estratégia, operações,

marketing

Princípios e técnicas de planeamento e de monitorização

Princípios e técnicas do planeamento operacional

Gestão por processos

Como aumentar a capacidade de execução

A Gestão Eficaz

Gestão da inteligência emocional

Modelo de análise de motivação

Técnicas de motivação dos colaboradores

Técnicas de feedback

Inteligência Emocional e Motivação

Ladrões do tempo e da produtividade

Gestão proactiva do tempo e da produtividade

Equilíbrio entre tempo pessoal e profissional

Gestão de reuniões

Gestão do Tempo e da Produtividade

A Liderança Eficaz

Construção de fundamentos pessoais

Definição da visão e condução de pessoas

Foco na execução e nos resultados

Inovação e transformação da organização

Atracção e desenvolvimento de terceiros

Desenvolvimento de competências de negócio

Liderança e Gestão Global

Complementaridade entre liderança e gestão

Fundamentos da liderança

Fundamentos da gestão

Liderança estratégica

Auto-avaliação: diagnósticos e assessments

Tipos de mudança

Barreiras à mudança

Modelo de gestão da mudança

Relevância dos agentes e dos campeões da mudança

Ferramentas de gestão da mudança

Gestão de equipas de alto desempenho

Gestão da Mudança e de Equipas de Alto Desempenho

Plano de Desenvolvimento Individual

Em parceria com:


