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Gestão da Mudança
Organizacional
PwC's Academy em Cabo Verde
De profissionais para profissionais

Conheça o impacto da mudança
nos indivíduos e nas equipas.
Objetivos

Destinatários

•

Identificar tipos de mudanças e suas componentes
e etapas.

Destina-se a todos os profissionais
de diferentes sectores de atividade.

•

Identificar barreiras à mudança e desenvolver
estratégias que promovam a vontade de mudar
e a rutura de paradigmas.

•

Promoção de comportamentos de sucesso no
processo de mudança.

•

Definição de objetivos, métodos e mecanismos de
controlo que sustentem o processo de mudança de
modo eficiente.

Online com formador, 9 e 10
de Dezembro de 2021

Leia o QR Code para saber mais
sobre a PwC’s Academy Cabo
Verde.

Programa
1

Boas vindas e introdução à plataforma

2

O impacto da mudança
O impacto da mudança nos indivíduos e nas equipas
A mudança no tempo atual

3

Duração: 6 horas
Horário: 08h00-11h00
Valor: 22.500 CVE*
Inclui: envio de materiais de apoio e certificado
de formação PwC
Inscreva-se em:
https://forms.gle/HaTxvq2LQTSG6n9FA ou envie
um email para: pt_pwcsacademy@pwc.com

Mudança: Um mal necessário
Atitudes e comportamentos face à mudança

4

A PwC reserva-se ao direito de admissão

A mudança nas organizações

A presença na ação de formação fica sujeita ao pagamento antecipado do valor
da inscrição.

Mudar ou não mudar, eis a questão

Formadores

Barreiras, dificuldades na gestão da mudança e perdas de
curto e médio prazo
Aliados e opositores: encontrar o equilíbrio
O impacto emocional da mudança a nível individual e da
equipa

5

Gerir a mudança nas equipas e na organização
Identificar a necessidade de mudar
Promover e desenvolver um processo de mudança
Planificar e comunicar a mudança
Desenvolver a equipa de agentes de mudança

Catarina João Morgado
Senior Manager

Licenciada em Sociologia pelo ISCTE e em Gestão pelo ISCAL é
Mestre em Gestão pelo ISG, com especialização em Gestão do
Potencial Humano e Pós-graduada em TIC e Educação pela
Universidade de Lisboa. Liderou vários projectos de formação e
recursos humanos na PwC.
Actualmente lidera a equipa da PwC's Academy, desenvolvendo
soluções de aprendizagem para o mercado. Atua ainda como
Champion na área de Learning Technologies da firma.
É formadora certificada, tem a certificação DISC da Success Insigts,
o Master em Instructional Design da ATD e é Associate Certified
Coach (ACC).
Dos projectos à medida desenvolvidos, destaca-se a concepção de
formação em elearning e monitoria de formação comportamental
para entidades como o BNA, BAI e Unitel.

João Menescal Dantas
Senior Executive

Licenciatura em Ciências Psicológicas pelo ISPA, com especialização
através do mestrado em Psicologia Social e das Organizações desde
2009. Nos últimos 12 anos desenvolveu a sua atividade na área da
consultoria de gestão de Recursos Humanos, sistemas de gestão da
qualidade e formação e desenvolvimento de competências
comportamentais.
Na PwC's Academy desde 2018, concentrou a sua atividade no
desenvolvimento de programas de aprendizagem na área
comportamental em Portugal, Angola, Cabo Verde e Moçambique.

Contactos
Informações
PwC’s Academy
pt_pwcsacademy@pwc.com
Praia
Edifício BAI Center, Piso 2 Direito
Avenida Cidade de Lisboa (Cabo Verde)
Tel: (+238) 215 934

Dos projetos à medida desenvolvidos, destaca-se a conceção e
monitoria de formação comportamental para entidades como: Galp,
AdvanceCare, Aveleda, Grupo Amorim, Benfica, Sumol + Compal, ANA
Aeroportos, Banco Nacional de Angola, Millennium Bim Moçambique e
Cavibel Cabo Verde.

Visite-nos nas redes sociais

pwc.com/cv/academy
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