e-Learning
Pilares da Liderança
O curso Pilares da Liderança apresenta as ferramentas necessárias para melhorar a sua liderança, em diferentes
contextos e realidades, podendo traçar o seu projeto pessoal, feito à medida, por si e para si.

DESTINATÁRIOS
Este curso destina-se a todos aqueles que pretendem aperfeiçoar-se enquanto líderes, desenvolvendo um conjunto
de ferramentas de ação, passíveis de ser aplicadas no dia a dia, em diferentes contextos.

AUTOR
Dr.ª Carolina Menezes

OBJETIVOS
No final deste Curso, o formando deverá ser capaz de:
Compreender a natureza da liderança incluindo comportamentos e motivação;
Conhecer melhor as suas preferências e as suas forças enquanto líder;
Compreender como se fazem e crescem os líderes, como traçam o seu percurso, como olham as
oportunidades e desenvolvem a sua influência para aumentar a sua credibilidade e mobilidade ascendente;
Saber utilizar um conjunto de ideias práticas, ferramentas e técnicas, que pode aplicar de imediato e ao longo
da vida;
Saber desenvolver-se enquanto líder, apoiado por um plano de ação e de métodos para a sua concretização.

DURAÇÃO
O Curso tem a duração prevista de 25 horas.

ESTRUTURA DO CURSO
O curso é constituído por oito módulos incluindo uma avaliação final.

Módulo 1: Introdução ao Curso
Estrutura didática.

Módulo 2: Alicerçar a Minha Liderança
Explorar estratégias para alicerçar a liderança a partir dos pontos fortes, únicos em cada líder; o líder como alguém
em aprendizagem constante.

Módulo 3: O Contexto da Liderança
O ambiente externo; o papel do líder; as responsabilidades do líder.

Módulo 4: Alinhar - Criar as Condições
Visão e missão: objetivos.

Módulo 5: Agir - Gerar Compromisso
Ferramentas de comunicação; gerar compromisso.

Módulo 6: Ajustar – Integrar a Aprendizagem
O seguimento; ajustamento: ações de afinamento e de capacitação.

Módulo 7: Aumentar a Credibilidade da Minha Liderança
Aumentar a minha credibilidade.

Módulo 8: Exercício de Avaliação Final
Avaliação Sumativa.

REGIME
Este curso decorre em regime de autoaprendizagem. A metodologia adotada permite que o percurso de
aprendizagem seja ao ritmo de cada formando, sendo flexível de acordo com a sua disponibilidade horária e este
é responsável pela gestão do tempo dedicado ao Curso. O conteúdo multimédia é apresentado de um modo
estruturado, de acordo com princípios da instrução adequados à formação a distância: recurso a atividades
formativas, a conteúdos interativos, apresentação de exemplos ilustrativos do conteúdo e da prática, entre outros.

No final do curso será emitido um Certificado de Frequência Profissional caso o resultado obtido na avaliação
de conhecimentos seja positivo – pontuação igual ou superior a 70%. Para obter Créditos de Formação, deverá
contactar a Comissão de Formação da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

O formando terá a possibilidade de realizar 3 vezes cada avaliação sumativa, dentro do período de 42 dias em
que o curso está disponível.

REQUISITOS TÉCNICOS
Browser recomendado: Internet Explorer 10, Firefox 18 ou superior, Chrome 20 ou superior, Safari 5 ou
superior, Opera 12 ou superior.
Resolução mínima: 1024x768.
No sentido de garantir a compatibilidade do(s) computador(es) a partir do(s) qual(ais) realizará o seu acesso ao
curso, recomendamos que siga o link: Requisitos Técnicos.

PREÇO
Membro OROC: 140€
Não Membro: 200€

INSCRIÇÃO
Para se inscrever no Curso ou num módulo específico deverá aceder ao portal http://elearning.oroc.pt, aceder à
opção “Catálogo” e clicar em “Saber Mais”. Para fazer a pré-inscrição, clique em “Inscreva-se nesta oferta” e
preencha o formulário. As instruções para a inscrição no curso seguirão por e-mail.

