Seminário

WE

FORMAÇÃO

Garantir a colaboração das pessoas na avaliação da formação
Objetivos
■ Comprometer e envolver os colaboradores na gestão e avaliação da formação
■ Usar ferramentas de comunicação simples e eficazes
■ Aumentar a motivação dos colaboradores para a formação
■ Conhecer casos práticos de implementação deste programa

Tudo o que o
Gestor da Formação
precisa saber e dominar

Programa
5 ações práticas para motivar e envolver as pessoas na gestão e avaliação da formação
#1 - ENVOLVIMENTO das CHEFIAS
Como conseguir o envolvimento e colaboração das
chefias na definição de objetivos e avaliação da
formação
#2 - SATISFAÇÃO dos COLABORADORES
Como conciliar a formação que as pessoas querem
com o que a empresa realmente necessita
#3 - MOTIVAÇÃO e CONFIANÇA
Implementação de ações que reforçam a confiança no
sistema de gestão e avaliação da formação

#4 - GESTÃO da COMUNICAÇÃO
Como implementar de forma simples e segura um
plano de marketing da formação
#5 - DEMONSTRAÇÃO do VALOR
Utilização de Indicadores e Métricas para demonstrar o
valor da formação
AS MELHORES PRÁTICAS
Conhecer casos práticos de implementação deste
programa em empresas portuguesas e internacionais

:

Formador
Manuela Vitorino
Licenciada em Economia. Pós-Graduações em Gestão da Formação, Gestão e Auditorias da Qualidade e Marketing
 Certificação Internacional de Coach pela ASTD - American Society for Training and Development
Formadora Certificada com CAP, com vasta experiência nas área de Gestão, Formação e RH é oradora em eventos
nacionais e no Brasil. Desenvolveu o seu percurso profissional como Controller de Gestão e Directora de Formação
em empresa multinacional e como Consultora de Gestão e RH em empresas nacionais e multinacionais. É
actualmente Responsável de Formação e Desenvolvimento. Coordenadora na implementação de modelos de
diagnóstico e avaliação da formação em empresas nacionais e multinacionais.

PORTO – 6 maio | LISBOA – 9 maio

das 9h30
às 17h30

295 euros +iva por participante. Inclui almoços, coffee-breaks, documentação e Certificado de participação
Desconto de 50% para a 2ª inscrição e seguintes da mesma entidade
Inscrições: podem ser efectuadas por e-mail. Cancelamentos: comunicados por escrito, sem encargos se efectuados até 5 dias uteis
antes do evento. Após essa data é cobrada taxa de 30% que pode ser usada em outros eventos da PLURIVALOR.

Tel: 213 522 386
Organização

● info@plurivalor.com

● www.plurivalor.com

Garantia de Qualidade
Algumas das empresas que participam em formação da PLURIVALOR
ANA – AEROPORTOS
AMORIM
CTT
CGD
EDP
EFACEC

FIDELIDADE
GALP
INCM
MILLENNIUM –BCP
NOS
PORTUCEL

PROSEGUR
PT COMUNICAÇÕES
ROCA
RENAULT-NISSAN
SATA
TAP

