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DISMVV004 

 Gestão da Mudança: Rapidez e Inovação 

Objetivos Gerais 

Este Curso tem uma vertente prática acentuada, uma vez que serão apresentados casos 

práticos para discussão ou como base de exercícios relacionados com processos de mudança 

e gestão da mudança. O foco estará centrado nas caraterísticas dos participantes e no seu 

papel no processo. 

Objetivos Específicos 

No final do Curso os formandos ficaram aptos a: 

 Perceber as responsabilidades de quem lidera processos de mudança e inovação 

 Identificar as maiores barreiras à mudança e criar estratégias que permitam 

ultrapassar a resistência e a incerteza 

 Identificar os componentes principais da gestão da mudança 

 Utilizar um conjunto de modelos para sustentar o processo de mudança de forma 

mais eficiente 

Destinatários 

Este Curso destina-se a Diretores Gerais, Diretores de Qualidade ou de Pessoal, Diretores ou 

Responsáveis departamentais, Gestores ou Líderes de Equipas e/ou Projeto, Gestores e/ou 

Responsáveis de Recursos Humanos, Consultores. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

6 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I - A Responsabilidade de um Líder na Mudança 

Módulo II - As Maiores Barreiras à Mudança e Criar Estratégias que Permitam 

Ultrapassar a Resistência e a Incerteza 

http://www.highskills.pt/
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Módulo III - Os Componentes Principais da Gestão da Mudança 

Módulo IV - Os Modelos Usuais para Sustentar o Processo de Mudança de Forma 

Mais Eficiente 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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