
 

 
 

 

Descrição:  

 

Mandar é fácil, o difícil é liderar, uma vez que para liderar precisa de usar a inteligência 

emocional e adquirir as técnicas eficazes para conseguir que a sua equipa de trabalho o admire 

e o siga, sem ter que impor nada.

É nos momentos de crise que ficamos a conhecer a verdadeira estrutura que temos, portanto 

é preciso saber criar bons sistemas para que, dessa forma todos juntos remem para o mesmo 

sítio. Isso só acontece quando temos

 

Conteúdos programáticos: 

 
 

 O que é a liderança; 

 O que é ser líder;  

 Diferenças entre líder e chefe

 Estilos de liderança; 

 As principais características de um líder;

 O que é uma boa empresa para trabalhar;

 A importância das reuniões 

 Aprender a delegar; 

 Vantagens e dificuldades da delegação;

 O que implica a liderança;

 

Objetivos Gerais:  
 
No final deste curso os formandos deverão ser capazes de 

suas vantagens e ser capaz de identificar o

 
 

Destinatários: Quadros médios /altos
 

Duração: 6 horas 

Formação: Liderança 
 
 

difícil é liderar, uma vez que para liderar precisa de usar a inteligência 

emocional e adquirir as técnicas eficazes para conseguir que a sua equipa de trabalho o admire 

nada. 

É nos momentos de crise que ficamos a conhecer a verdadeira estrutura que temos, portanto 

é preciso saber criar bons sistemas para que, dessa forma todos juntos remem para o mesmo 

sítio. Isso só acontece quando temos uma equipa de trabalho motivada e bem estruturada.

:  

 

Diferenças entre líder e chefe;  

 

As principais características de um líder; 

O que é uma boa empresa para trabalhar; 

A importância das reuniões produtivas; 

 

Vantagens e dificuldades da delegação; 

O que implica a liderança; 

No final deste curso os formandos deverão ser capazes de entender o que é ser líder, quais as 

suas vantagens e ser capaz de identificar o tipo de líder que é.  

Quadros médios /altos 

 

 

difícil é liderar, uma vez que para liderar precisa de usar a inteligência 

emocional e adquirir as técnicas eficazes para conseguir que a sua equipa de trabalho o admire 

É nos momentos de crise que ficamos a conhecer a verdadeira estrutura que temos, portanto 

é preciso saber criar bons sistemas para que, dessa forma todos juntos remem para o mesmo 

bem estruturada. 

entender o que é ser líder, quais as 


