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em Desenvolvimento 
Pessoal e Organizacional

Em qualquer organização, a liderança de pessoas e equipas impacta diretamente 
o desempenho e resultados do negócio. Esta responsabilidade de liderar está em 
grande medida nas mãos das chefias intermédias que constituem a primeira 
camada hierárquica em contacto com as equipas. 
Há, portanto, que preparar estes níveis hierárquicos para desenvolverem uma visão 
mais macro da sua área de intervenção e do negócio, por forma a conseguirem 
um perfeito alinhamento entre a visão estratégica da empresa e os objetivos 
operacionais das equipas. A pensar no desenvolvimento destas chefias mais 
operacionais, a ATEC desenvolveu o “Passaporte Liderança”.

O programa tem como objetivo dotar chefias operacionais com as ferramentas necessárias para os desafios 
diários da função ao nível da gestão de pessoas e de tarefas, com foco em competências de Liderança, 
Comunicação, Gestão, Legislação, Qualidade e Métodos.  

OBJETIVOS

O curso destina-se a chefias operacionais e intermédias (chefes de departamento, chefes de equipa,
supervisores, encarregados), preferencialmente de setores ligados à indústria.

DESTINATÁRIOS

O programa assenta em 3 blocos de formação distintos, mas complementares. 
Além do Certificado de Formação Profissional, a conclusão do programa com 
sucesso culmina na atribuição do Passaporte Liderança.

CERTIFICAÇÃO

DURAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Formato
Presencial

Total de 105 horas
Sextas das 14h às 21h30 &
2 Sábados por mês das 09h às 13h

TEM TUDO O QUE PRECISA 
PARA LIDERAR A SUA EQUIPA?

PASSAPORTE LIDERANÇA®
PROGRAMA DE FORMAÇÃO

INÍCIO: 09 SET (PALMELA) | 16 SET (MATOSINHOS)

learning for life



2950€ (Isento de IVA ao abrigo do Artº 9º do CIVA, nº 10)

INVESTIMENTO 

10% de Early Bird para inscrições efetivadas até 29/07/2022
Esta formação pode ser ministrada em exclusivo para colaboradores da sua empresa. Solicite-nos uma proposta!

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Informações e Inscrições
Ana Frade | ana.frade@atec.pt | 927 495 432 

CONTACTOS

A informação constante neste documento está correta à data de produção, mas pode entretanto sofrer alterações. 
Para mais informações sobre datas e condições gerais visite atec.pt. 

Liderança e Gestão de Equipas I

Bloco 1: Fundamentos de Liderança e Gestão de Equipas

MÓDULOS

Métodos de Trabalho e Organização Pessoal

Instruir Eficazmente

Bloco 2: Liderar e Gerir Equipas em Contexto Industrial

Liderança e Gestão de Equipas II

Liderar no Contexto Organizacional

Ferramentas de Gestão Industrial I

Bloco 3: Gerir Equipas de Produção

Legislação e Regulamentação em Contexto Industrial

HST e Ergonomia

Ferramentas da Qualidade

Ferramentas de Gestão Industrial II
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