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E-LidErança na SuppLy Chain

Cursos/Workshops Inter-Empresa estruturados e construídos à medida, realizados ONLINE em Live-TRAINING.



Formação em Supply Chain

> Dotação e treino de competências essenciais da E- 
Liderança e da gestão de E-Teams.

> Aumento de desempenho em ambiente remoto ou 
em ambiente híbrido presencial/virtual.

> Facilitação de ambientes virtuais colaborativos.

ObjectivOs

Sessão 0  - 30m
  Assessment de E-liderança a cada participante
1ª Sessão - 2h
  E-liderança
  O que é a e-liderança e diferenças da liderança 

convencional 
2ª Sessão - 2h
  E-líder
   As novas Competências do E-Líder
3ª Sessão  - 2h
  E-Equipas
  O que são as E-Equipas
  Características das E-Equipas
4ª Sessão  - 2h
  E-Contexto
   Como criar um E-Contexto motivador
   Os Paradoxos do contexto na E-Liderança
5ª Sessão  - 2h
  Desenvolvimento do plano individual de 

E-Liderança

cOnteúdOs PrOgramáticOs

O paradigma e o contexto empresarial atual 
tem propiciado mudanças na gestão e liderança 
presencial nas organizações. Hoje muitas 
empresas funcionam em ambiente remoto ou em 
ambiente híbrido presencial/virtual. Neste sentido 
foi desenhado um curso que aborda as várias 
componentes da E- Liderança e das E-Equipas.

sinOPse

E-LidErança na SuppLy Chain>

metOdOlOgia
> O curso de E-Liderança e E-equipas tem um caráter 

imersivo e de base experiencial. Durante o módulo 
serão utilizadas metodologias ativas e utilizado o 
método de estudo de caso.

> 10 horas + assessment (30min)

PrOPOsta de temPO de acçãO

22 de Junho > 09h00-09h30

24 de Junho > 09h00-11h00

29 de Junho > 09h00-11h00

01 de Julho > 09h00-11h00

06 de Julho > 09h00-11h00 

07 de Julho > 09h00-11h00

Partner da SFORI; Partner da OTIMI; CEO da  ALPHAWIN; Co-CEO da DATAURIS. 

Entre 2020 e 2021 frequentou o programa “Leadership &amp; Innovation” do MIT 
Professional Education.

Desde 2021 é co-coordenador do programa “Hi-Tech Leadership” da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

FORMADOR: ALExANDRE REAL



Logística OperaçõesCompras
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> Melhorar o desempenho das operações do próprio 
negócio pela via da inovação;

> Garantir que os produtos e serviços prestados 
pelos parceiros da Cadeia de Abastecimento são 
sustentáveis;

> Trabalhar colaborativamente com os seus parceiros 
para aumentar a eficiência e a competitividade.

assegUrar que os nossos clientes possam:

saiba mais em:

www.supplychainmagazine.pt/flow/

flow@supplychainmagazine.pt

Ao acreditar na atualização 
profissional como forma das pessoas 
e das empresas evoluírem mais 
rapidamente, a Flow Training Academy 
aposta em workshops sólidos, muito 
práticos e flexíveis.

Desenhados a pensar nas 
necessidades de formação  
dos profissionais de supply chain  
e nas solicitações das empresas,  
os nossos workshops visam dotar  
os profissionais de mais 
conhecimento, que lhes permita de 
forma competitiva e diferenciadora, 
vencer os novos desafios.

    ...
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