Curso FEXBT - Business Transformation
21,00 Horas
Introdução
O mundo progride a ritmo avassalador e as empresas para acompanharem este progresso, necessitam de colaboradores
criativos, comunicativos, produtivos, resistentes ao stress, resilientes e com uma grande capacidade de trabalho.
Contudo, nem sempre é fácil corresponder a todas estas exigências, até porque academicamente, continua-se a
desenvolver Hardskills, e o mercado exige cada vez mais Softskills, prontas para estabelecer relações fáceis e produtivas.
As relações laborais são inevitavelmente complexas e repletas de comportamentos evitáveis. A dinâmica empresarial,
torna-se densa, quando não dispomos das ferramentas certas para transformar esta visão limitada, em cada dia que a
enfrentamos.
Trazer novas perspetivas, descobrir qual a transformação interior que terá um efeito determinante no contexto em
causa, é sem dúvida, um grande desafio! Importa, portanto, descobrir a peça que tem de se transformar, e todas as
outras que se alteram, como se de um efeito colateral positivo se tratasse. O principal objetivo é simplificar, e procurar
sempre a assertividade, numa excelente base de compreensão.
É neste cenário de transformação positiva, que o Curso “Business Transformation” encontra o seu espa ço, sabendo
que é necessário mudar, para conseguirmos obter resultados de forma mais célere e eficiente.
O que pretende no futuro? Atreve-se a mudar?
Público-alvo
. Licenciados e Mestres
· Quadros médios e superiores de empresas de grande, média e pequena dimensão (quer do sector público, quer
privado)
· Interessados numa transformação pessoal /profissional
Quando completar o curso

Pretende-se que esta aquisição de competências permita:
• O desenvolvimento do autoconhecimento, para a aplicação de estratégias de rápida mudança
• A identificação das emoções com o objetivo de aprender a equilibrá-las
• A transformação das crenças limitadoras em potenciadoras de resultados
• A aplicação das técnicas de concentração com o intuito de promover a rentabilidade do tempo
Pré-requisitos
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N/A
Exames
(não existem exames)
Conteúdo em detalhe
Accept Emotions
Click to Change
Mind Focus
Empower Your Beliefs
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