
Programa 
Iniciativa & 

ProActividade 
Objectivos: Este curso tem como objectivo desenvolver as seguintes competências: Visão 

empreendedora; Espírito empreendedor. Proatividade e reatividade; Diagnóstico do nível de 
desenvolvimento da proatividade; Entender a diferença entre iniciativa, proatividade e 
reatividade, além das suas vantagens e desvantagens;  Melhorar a capacidade de pensar 
proativamente e implementar ações de forma antecipada; Aperfeiçoar a capacidade de análise 
de consequências para solucionar problemas e propor melhorias dentro de cenários pré-
definidos; Capacitar atitudes que impulsionam e implementam ações de forma antecipada e 
proativa com espírito empreendedor; Princípios úteis para a iniciativa; Transformar objetivos em 
planos de ação; Superar obstáculos ao lidar com cenários imprevisíveis; 

MÓDULO 1 -  A GESTÃO PROACTIVA 
•As oito capacidades da empresa proactiva; 
•Mentalidade proactiva versus Mentalidade 
reactiva; 
•Os quatro pilares da gestão proactiva: Gestão do 
comportamento proactivo; Gestão da inovação 
proactiva; Gestão da Incerteza; Gestão do futuro-
hoje; 
•Abrindo as portas para o acaso proactivo; 

MÓDULO 2- O ERRO E A PROACTIVIDADE 
•As cinco regras para aprender com o erro de 
percurso; 
•Matriz de atitudes em relação ao erro: Atitude 
intimidadora; Atitude construtiva; Atitide 
correctiva; Atitude permissiva; 
•Paradigma “Desconto do futuro”: Circuitos de 
recompensa imediata; Ditadura do curto-prazo; 
Capital impaciente; Balança da gestão; Cultura do 
longo-prazo. 

MÓDULO 3- AMEAÇAS À VISÃO PROACTIVA 
•Miopia estratégica; 
•Hipermetropia estratégica; 
•Estigmatismo estratégico; 
•Presbiopia estratégica; 
•O 7 pecados da empresa reactiva; 

MÓDULO 4- O MODO PROACTIVO DE AGIR 
•Tomada de iniciativa e orientação para a antecipação; 
•Restrição ao prescrito; orientação para a tarefa; 
•Identificação e caracterização das  fases do modo proactivo de agir; 
•A balança da gestão proactiva; 
•Desvendar a proactividade pessoal: Quais as características de um 
profissional proativo?; Como reconhecê-las ?; Que aspectos de nossa 
empresa podem estar  a inibir a proatividade pessoal?; Como, afinal, 
podemos desenvolver o comportamento proativo das pessoas? 
•Gerir a incerteza para agir proactivamente; 
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Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no 
trabalho de grupo, debates, 
simulações e estudos de caso – o 
nosso modelo step by step - . 
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos 
formandos. 
Acompanhamento de 
resultados.  
Avaliação da eficácia da 
formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a):  
Dra.   Sónia  Karitsis  
 Formadora  certificada 
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