Produtividade e Transformação Digital
PAQI 2016-2018 | Programa de Apoio à Qualificação da Oferta e à Gestão de Inovação
no Setor AEC – Arquitetura, Engenharia e Construção

DATAS | 7 e 8 de outubro
DURAÇÃO | 12 Horas (2 dias)
LOCAL DE REALIZAÇÃO | Sede da AICCOPN – Rua Álvares Cabral, n.º 306, 4050-040 Porto

Enquadramento
A Transformação Digital é um elemento incontornável nas nossas vidas e na vida das organizações. A disrupção e
aceleração que essa transformação imprime salienta a complexidade, incerteza e volatilidade dos dias de hoje.
Todos os dias surgem exemplos de sectores e negócios que são completamente transformados pela tecnologia.
Este é o elemento mais crítico para a competitividade de qualquer empresa neste início de século.
A premência em abraçar esta onda transformadora aumenta os desafios com que vivemos: mundo onde estamos
sempre ligados, com cada vez mais tarefas para fazer, mais projetos para concretizar, mais solicitações. Como
abraçar este desafio de mudança e incerteza, aprendendo a gerir controlo e incerteza, objetivos e experimentação,
e foco para nos concentrarmos no que é realmente importante apesar das interrupções e urgências do dia-a-dia.
Objetivos
A Ação “Produtividade e Transformação Digital” têm dois objetivos combinados:



Entender e explorar a transformação digital como uma oportunidade;
Tornar os seus participantes mais produtivos, com menor esforço, menos stress, com um nível de
organização pessoal adequado adotando práticas individuais e coletivas que tirem partido da
tecnologia.

PROGRAMA*
Dia 1
Tema I - Produtividade Pessoal
Formador: Luís Gonzaga

09H30 – 12H30

Controlo e Foco
Perspetiva

Dia 2
Tema III - Sistema e Ferramentas: suporte à
produtividade digital
Formador: Luís Gonzaga

09H30 – 12H30

Sistema e Ferramentas
Correio Eletrónico

12H30 – 14H00
Almoço
Tema II - Produtividade Interpessoal

12H30 – 14H00
Almoço
Tema IV - Transformação

Formador: Luís Gonzaga

Formador: Luís Gonzaga

14H00 – 17H00

14H00 – 17H00

Práticas Agéis
Sociocracia e
Comunicação

Processos de transformação
Gerir complexidade: Processos,
Tecnologia e Pessoas
*programa pode ainda sofrer alterações

DESTINATÁRIOS | Profissionais da área de Arquitetura, Engenharia e Construção,
ligados direta ou indiretamente ao Processo de Projeto, Construção e Operação
das distintas infraestruturas.
INSCRIÇÃO | Gratuita
Vagas limitadas* (max. 20 participantes)
*Prioridade a inscrições provenientes de PME´s da região Norte.

CERTIFICADOS | Os participantes que frequentem o curso recebem um
Certificado de Frequência de Formação Profissional.

COORDENADOR | Luis é licenciado em Matemática, esteve 12 anos na Microsoft
Portugal onde se certificou no serviço de Consultoria de Revisão Estratégica de
Operações, especializando-se ainda em soluções de Produtividade Pessoal.
Certificado em Coaching pela Erickson College International, em Spiritual
Intelligence Coach pela Intelligensi e Deep Change e Spiral Dynamics pela NVCC.
Trabalha actualmente como Spiritual Intelligence Coach e consultor na área de
produtividade na FULL FILL – Raising Intelligence.
O Luís já ministrou a formação de Produtividade a mais de 500 pessoas, com
elevado grau de satisfação por parte dos formandos, em organizações como o
Banco Santander, Jerónimo Martins Distribuição, Microsoft Portugal, MD
Academy, Município de Torres Vedras, entre outras.

PLATAFORMAS E COMUNICAÇÃO | Serão utilizadas duas Plataformas para
dinamização desta Ação:
Trello é uma aplicação web utilizada para gestão de listas e cartões.
Tem aplicação prática na gestão visual de projetos colaborativos,
utilizando a metodologia Kanban.
WhatsApp é uma aplicação de mensagens e VoIP (Voice over IP) que
permite a comunicação rápida e gratuita entre quaisquer dois ou mais
utilizadores. Permite a troca de mensagens de texto, audio, imagens e
vídeo. Permite ainda a criação de grupos para troca de mensagens simultâneas
entre várias pessoas.

Contactos
SHIFT UP Consulting
222 083 509 / 910 293 804
formacao@shift-up.pt

