
duração 
16 horas 
 
datas de realização 
12 e 14 de novembro de 2019 
 
horário 
09h00 ás 13h00 e das 14:00 
às 18:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inscrições e informações 
dulce.alegria@ua.pt 
www.unave.ua.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 
Vivemos num contexto caracterizado pela constante mudança e segundo 
especialistas na área o jogo de forças macroeconómicas levará à sua intensificação 
nas próximas décadas 
Esta mudança não ocorre apenas ao nível das organizações que todos os dias são 
desafiadas a repensar os seus processos, práticas, visão e objetivos estratégicos, 
mas desafia cada um de nós enquanto pessoas a gerir este processo de mudança no 
nosso interior, alterando crenças, modelos de pensamento, hábitos e práticas. 
Todos nós somos desafiados a passar por um processo de transição ao qual muitas 
vezes respondemos com resistência o que consequentemente produz desequilíbrios, 
desconforto, conflitualidade e até dor. 
É por isso importante que cada um de nós saiba em primeira instância, gerir este 
processo de mudança interiormente de modo a sermos elemento facilitador na 
definição e acompanhamento deste processo no seio das organizações, abraçando o 
paradigma de uma cultura de crescimento e transformação constante. 
 
 
objetivos gerais  
Desenvolver uma relação positiva com os processos de mudança em que estamos 
envolvidos criando uma atitude de liderança no desenvolvimento dos processos que 
lhe estão subjacentes.  
 
 
objetivos específicos  
Incentivar uma cultura organizacional de mudança, percecionando oportunidades e 
soluções. 
Promover a motivação e o envolvimento nos processos de mudança. 
Gerir positivamente um processo de mudança. 
 
 
destinatários 
Profissionais que liderem ou estejam envolvidos em processos de mudança 
organizacional.  
 
 
conteúdos programáticos 
A mudança do paradigma organizacional  
O sentido de urgência vs a complacência  
Ferramentas estratégicas  
- A liderança partilhada 
- A cultura a visão e os valores 
- A comunicação da mudança 
- Potenciar e capacitar as pessoas 

Gestão da mudança 



 Coordenadora e formadora 

A coordenação científico-pedagógica é da responsabilidade da Prof.ª Judite 
Maria Manso docente de Marketing e Vendas na Escola Superior de Tecnolo-
gia e Gestão de Águeda da Universidade de Aveiro. É Diretora Geral no IPRC 
– Instituto Português de Relações com o Cliente. Desenvolve funções de Con-
sultoria nas áreas de Gestão, Comercial, Estratégica, Marketing e Comporta-
mental.  

É formadora, desde 2004, em algumas das mais conceituadas PME ́s, ramo 
industrial, comercial e serviços.  

A formadora é Florinda Ladeira, tem uma vasta experiência profissional na 
área da gestão de recursos humanos e do desenvolvimento pessoal, fruto de 
28 anos de experiência de trabalho no mundo empresarial como consultora e 
formadora. 

O contacto permanente com a indústria e os profissionais que a integram, 
permitem-lhe partilhar um conjunto abrangente e diversificado de experiên-
cias, no sentido de potenciar e enriquecer outras perceções, e por conseguin-
te outras capacidades e competências. 


