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Leadership Challenges
da Católica arranca
em novembro

Pedro Brito, Bruno Cota e Miguel Gonçalves
(da esq. para a dir.) apresentam Leadership
Challenges na Católica Porto.
FERNANDA SILVA TEIXEIRA
fernandateixeira@vidaeconomica.pt

“Uma empresa é, na prática, um conjunto
de pessoas, e é precisamente com essas pessoas
que a missão e os objetivos têm de ser atingidos”, começa por explicar Bruno Cota. Por
isso, segundo o coordenador do novo curso
executivo Leadership Challenges, da Católica
Porto Business School, “normalmente, quando alguém está motivado para realizar um determinado objetivo, está também disponível
para ter um esforço para alcançá-lo”.
Explicando que a globalização “mudou o
cenário atual” e que “agora as empresas necessitam de colaboradores muito motivados
e ativos”, o docente garante ainda que, em
ambiente empresarial, “é pouco provável que
o nível de esforço realizado se traduza em resultados positivos para uma organização se o
colaborador não se sentir comprometido, envolvido com o resultado” e, por essa mesma
razão, “é hoje importante compatibilizar os
interesses dos colaboradores com os interesses
da empresa”.
Dito isto, para Bruno Cota, o desaﬁo é ter
colaboradores satisfeitos e ﬁdelizados, pois
“mostrarão um maior compromisso” e desta
forma “estarão mais habilitados para prestar
um serviço de maior valor ao cliente”. Logo,
“num contexto de menor investimento em
projetos, em IT e sem expansão, torna-se
crítica a mudança de paradigma da forma de
liderança e gestão das pessoas”, sentencia.
Assim sendo, o programa de estudos agora
apresentado procura encontrar respostas aos
novos desaﬁos da liderança, nomeadamente
ao nível do enfoque nas pessoas e equipas,
mas também na inovação, no marketing, na
orientação para o cliente e na internacionalização. Lecionado por um conjunto de proﬁssionais com credenciais académicas, mas
sobretudo com muita experiência empresarial, o curso permitirá aos líderes adquirirem
um conjunto de técnicas, ferramentas, dicas
e práticas que lhes facilitem um melhor desenvolvimento do potencial dos seus colaboradores e maximizar os resultados das suas
equipas e das respetivas empresas.
Dirigindo-se a um plateia de mais de 200
pessoas que ﬁzeram questão de saber de que
se trata este novo curso, Bruno Cota aﬁrmou
que “nunca como hoje o mundo académico
esteve tão próximo com as empresas” e assegurou que “este é, sem dúvida, um curso
verdadeiramente diferente dos demais no seu
formato e no seu conteúdo” pois “terá líderes
a ensinar outros líderes”.

