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As empresas familiares são a forma organizacional mais comum, em Portugal e em
todo o mundo. Representam, segundo a International Finance Corporation, “a espinha
dorsal e o principal estímulo do desenvolvimento” da maioria das economias. A
estreita ligação entre a vida familiar e a atividade empresarial gera potencialidades e
diﬁculdades. Entre as potencialidades estão a paixão e a entrega pessoal dos fundadores ao projeto empresarial, assim como a lógica de continuidade e de respeito pelo
passado.
Entre os perigos estão os conﬂitos e rivalidades familiares que transbordam para o
negócio, assim como problemas de sucessão. As potencialidades e os perigos coexistem. E o que pode ser uma coisa boa (e.g., lealdade e sentido de comunidade) pode
também ser uma coisa má (nepotismo e manutenção do statu quo). Daqui decorrem
desaﬁos paradoxais que este workshop discute. Como conciliar a experiência dos
mais velhos com a formação académica dos mais novos? Como pode a empresa
inovar e manter a tradição? Como preservar o passado sem que o mesmo tolde o
realismo perante o presente e o futuro? Como conciliar meritocracia com critérios
familiares? Como conciliar amor com exigência e dureza?

OUTCOMES
Os participantes ﬁcarão mais capacitados para compreender e gerir as tensões
resultantes da gestão da empresa e da "gestão" da família.

INVESTIMENTO

riscos (por exemplo, nos processos de sucessão).

350 € + IVA
Inclui o livro “Como liderar
empresas familiares”.
10% de desconto para associados da
Associação das Empresas
Familiares.

DESTINATÁRIOS

DURAÇÃO

Compreenderão como podem fazer bom uso das qualidades das empresas familiares
(por exemplo, a lealdade, os laços relacionais e a perspetiva de longo prazo) e a mitigar

O workshop dirige-se a quem exerce, ou pode vir a exercer, funções de gestão e liderança
em empresas familiares. Pode também ser útil a colaboradores deste tipo de empresas
que, não sendo membros da família, pretendem compreender melhor as particularidades
das mesmas.

4 horas

DATA DE REALIZAÇÃO
Março

2019
PARCERIAS
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