COACHING PARA DESENVOLVER
AS COMPETÊNCIAS DA SUA EQUIPA
Madeira
Local, Horário e Duração

Conteúdo Programático

Auditório do Laboratório de Metrologia da Madeira.
9h30/12h30 e 14h00/17h00.
O curso tem a duração de 24 horas repartidas por 4
dias: 05, 06, 12 e 13 de Dezembro de 2011.

- Gestão de recursos humanos no século 21 e gestão
de competências.
- Análise dos postos de trabalho e definição dos
perfis profissionais.
- Diagnóstico dos pontos fortes e fracos dos
colaboradores.
Formador
Vitorino Seixas, licenciado em Engenharia Mecânica. - Identificação das expectativas dos colaboradores e
Foi Professor do Ensino Superior, Director de Centros definição dos respectivos planos de desenvolvimento
de Formação, Gestor de Projectos Europeus de Educa- profissional.
ção e Formação e Director de um Núcleo Regional da - Acompanhamento da evolução do desempenho e
implementação de medidas correctivas.
Sociedade da Informação. É autor do site Avaliação
de Desempenho SIADAP-RAM e do Blog da Formação. - Avaliação de desempenho dos colaboradores numa
óptica de gestão de competências.
- “Coaching” como estratégia de desenvolvimento
Destinatários
Todos os Responsáveis de equipas que desejem pro- profissional dos colaboradores e de melhoria do
desempenho da equipa (competência colectiva).
mover o desenvolvimento do potencial, das competências e da autonomia dos seus colaboradores
Preço de Inscrição*
(coaching da equipa).
Preço Não Sócios: 400,00€
Preço Sócios Individuais (15% de desconto): 340,00€
Objectivos
Preço Sócios Colectivos (25% de desconto): 300,00€
- Utilizar a gestão de competências para melhorar a
motivação e o desempenho dos colaboradores.
- Efectuar o balanço de competências e definir o plano
de desenvolvimento profissional dos colaboradores.
- Ser o “coach” dos membros da equipa, animando o
desenvolvimento das suas competências e avaliando
o seu desempenho.
Condicionado ao número de participantes:
Mínimo - 10
Máximo - 20

O preço incluí documentação, coffee breaks e certificado de participação.
*Valores isentos de IVA nos termos do n.º 10 do art.º
9 do CIVA

Envio da Ficha de Inscrição, juntamente com o
pagamento ou com o comprovativo de transferência bancária.
DATA LIMITE INSCRIÇÃO: 28 DE NOVEMBRO

Inscrições / Informações
APQ – Associação Portuguesa para a Qualidade, Delegação Regional da Madeira
E-mail: drm@apq.pt Telefone/Fax: 291 280 085

