MANUAL COMPLEMENTAR DE FORMAÇÃO PARA UTILIZADORES
ENTIDADE QUE DESENVOLVEU A COMPETÊNCIA: Association ARID
NOME DA COMPETÊNCIA: LIDERANÇA E INFLUÊNCIA SOCIAL
A liderança é entendida como a capacidade de influenciar o comportamento dos
colaboradores para atingir objetivos específicos. A liderança é baseada na
autoridade de uma pessoa específica que é aceita pelos funcionários. A
liderança está ligada ao planeamento do direcionamento das atividades, à
elaboração da visão de futuro e à formação das ações das pessoas. Na liderança
é muito importante ter habilidades como motivar e inspirar pessoas, liberar
energia em uma equipa. A liderança é necessária no processo de criação de
mudanças e obtenção de resultados. É bom saber que a liderança vem da
influência social, não da autoridade ou poder. Um bom líder usa a influência
social para organizar e maximizar os esforços dos outros.
COMPETÊNCIAS:


Aplicação de competências de liderança em um local de trabalho



Melhoria da produtividade de uma equipe graças a uma boa liderança



Desenvolvimento de competências de influência social
OBJECTIVOS:






Veja as diferenças entre liderança e gestão
Compreender o papel da influência social na liderança
Aprenda sobre as características de um bom líder
Observe as dificuldades em um papel de líder



Aprenda sobre vários estilos de liderança

RESULTADOS:


Desenvolver liderança em um local de trabalho



Perceba as características de um bom líder em uma equipe



Use a inteligência social na organização do trabalho de uma equipe



Use a inteligência social para maximizar os efeitos do trabalho das
pessoas
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What is Leadership?
https://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2013/04/09/what-isleadership/#1ef374375b90



Przywództwo.
https://mfiles.pl/pl/index.php/Przyw%C3%B3dztwo





Vídeos:


How to Establish Yourself as a Leader – 9 Leadership Tactics
https://www.youtube.com/watch?v=R2qu_j6GAG8



HOW TO BE A LEADER – Motivational Speech By Simon Sinek
https://www.youtube.com/watch?v=urrYhnaKvy4



Jordan Peterson’s guide to leadership
https://www.youtube.com/watch?v=XWVwFVgA4b4

