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26 NOVEMBRO I 15H - 19H

14h30 Acreditação - Auditório Jimmy Zeng & Jin Yi

15h00
Abertura
Margarida Couto | VdA Academia
Manuel Protásio | VdA Academia

15h15 Setting a Learning Mind
Francisco Miranda Rodrigues | Ordem dos Psicólogos Portugueses

15h45 Building a Learning Mindset
Nadim Habib | Nova SBE

16h00 Building a Learning Mindset | |Strategic Challenges Framework
Nadim Habib | Nova SBE

16h15 Coffee Break

16h45 Strategic Challenges | Dinâmica de Grupos

17h45 Strategic Challenges | Resultados

Debriefing Final
Nadim Habib | Nova SBE
Sandra Pedro Serrano | VdA Academia

Encerramento
Rodrigo Esteves de Oliveira | VdA Academia
Sandra Pedro Serrano | VdA Academia

18h45

19h00
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ENQUADRAMENTO

A VdA Academia organiza o VI Encontro de Academias Corporativas, este ano dedicado ao tema

“Building a Learning Mindset – A (Trans) Formação do Talento” que se realiza no próximo dia 26 de

Novembro de 2019, no Campus de Carcavelos da NOVA School of Business and Economics (NOVA

SBE) entre as 15h00 e as 19h00. Este ano são parceiros do VI Encontro a NOVA SBE e a Ordem dos

Psicólogos Portugueses.

O Encontro Anual de Academias Corporativas, lançado pela VdA Academia em 2014, consiste num

fórum de discussão sobre os desafios inerentes ao Desenvolvimento Profissional, à Formação e ao

Talento enquanto fatores estratégicos para o sucesso das organizações, em clima de partilha e troca

de experiências.

Ao longo das várias edições a VdA Academia, juntamente com os seus Parceiros, tem procurado

identificar temas inovadores e pioneiros, que suscitem o brainstorming de ideias geradoras de

novas formas de pensar e atuar sobre a formação e o desenvolvimento de competências em

contexto profissional e pessoal.

“Building a Learning Mindset – A (Trans) Formação do TALENTO” centra-se na importância da criação

e implementação de uma cultura de aprendizagem de progresso nas organizações, como meio para

uma gestão estratégica do potencial e do talento das pessoas. Perante os desafios com os quais as

organizações se confrontam, torna-se fundamental que a estratégia das organizações passe, com

maior ênfase, por incorporar na sua gestão, formas de reconhecer, validar e ativar o potencial dos

seus colaboradores. A par desta vertente, e porque as empresas são feitas de pessoas, é importante

perceber o que os indivíduos pretendem para o seu crescimento individual, o que os motiva para

desenvolver as suas competências e como poderão contribuir para este novo mindset.

O VI Encontro de Academias Corporativas destina-se a responsáveis e colaboradores de Academias

Corporativas, Gestores de Recursos Humanos, Gestores, Economistas, Formadores, Professores,

Consultores e Juristas e demais profissionais que lidam, diariamente, com estes temas.
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PROFESSOR NADIM HABIB | NOVA SBE

Professor Auxiliar Convidado da NOVA SBE

Professor na Nova SBE, Mestre (M.Sc.) em Economia pela London School of

Economics e um comunicador nato, Nadim Habib é também Consultor

Internacional nas áreas de estratégia, inovação e criatividade, sendo

frequentemente convidado como orador em organizações portuguesas e

estrangeiras.

Com uma vasta experiência internacional de gestão, foi CEO da Formação

de Executivos da Nova SBE e da Angola Business School, tendo também

trabalhado para diversas multinacionais no Reino Unido, Bélgica e Portugal.

PROFESSOR FRANCISCO MIRANDA RODRIGUES | ORDEM DOS PSICOLOGOS PORTUGUESES

Bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses

Psicólogo, especialista em Psicologia do Trabalho, Social e das

Organizações, é Consultor na área comportamental, Liderança e

Desenvolvimento Organizacional. Tem experiência na direção e gestão de

recursos humanos, qualidade, ambiente e saúde e segurança no trabalho.

Formado em Psicologia pela Universidade de Lisboa é Conselheiro Nacional

de Educação e Co-fundador de vários projetos associativos e empresariais

com destaque a nível nacional para a Ordem dos Psicólogos, onde foi

Diretor Executivo e é atualmente Bastonário.
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COMO CHEGAR

Mapa de Acessos

Clique aqui para ver a localização do Google Maps

Morada: Nova SBE - Rua Holanda N.º 1, 2775-405 Carcavelos

Chegar de Carro - Estacionamento SABA 

▪ QRCode infra para utilização gratuita do parque de estacionamento SABA, piso -1, zona azul - E

Transportes Públicos

▪ Comboios CP  - 35min  desde a estação Cais do Sodré - Carcavelos

▪ Barco e comboios provenientes da Margem Sul do Rio Tejo

▪ Autocarro desde/para o centro da cidade de Lisboa

https://goo.gl/maps/eXH5HL5EVL22

