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TIL - Treino Intensivo de 

Liderança - 9ª Edição

Ano: 2018

Calendário: 17 a 21 de setembro

Horário: 5 dias em regime residencial

Local:
Instalações da Academia Militar.
Amadora

Contatos:
Manuela Almeida
Nuno Ricardo
e. manuelaalmeida@anje.pt
e. nfricardo@anje.pt
Tel. 22 010 80 68 / 22 010 80 65

Formar, preparar e testar líderes empresariais de sucesso, recorrendo aos
rigorosos métodos pedagógicos e de formação da Academia Militar é o objetivo
do TIL –Treino Intensivo de Liderança.
Durante cinco dias, entre atividades teóricas e práticas ,indoor e outdoor,
gestores e executivos experienciam estratégias e processos de formação das
chefias militares.
À semelhança de recrutas, os formandos veem também as suas capacidades
serem testadas ao máximo em sessões de treino físico e psicológico, que visam o
reforço das principais aptidões da liderança.

COMPETÊNCIAS:
- Da gestão à liderança;
- Gestão e avaliação de equipas: orientação para a tarefa;
-Planeamento e estratégia;
-Processos de tomada de decisão: contexto civil vs contexto militar;
-Comunicação assertiva (em ambiente de EstúdioTV);
-Motivação, influência e persuasão;
-Gestão de conflitos e negociação;
-Gestão de stress;
-Gestão do conhecimento: Benchmarking-contexto empresarial vs contexto
militar;
-Inteligência emocional: autocontrolo; autoconfiança, auto-estima e estabilidade
emocional;
-Estratégias de orientação para o cliente e Networking;

PROGRAMA:
1. À disposição do Comando
Apresentação, cerimónia de abertura e visita à sedeAM;
2. Formação
Sessões teóricas, teórico-práticas e práticas de liderança;
Execução, no campo, de provas de situação, sendo uma delas noturna;
Execução, no campo, de provas de orientação topográfica simples, sendo uma
delas noturna;
Sessões de treino físico e de desportos;
Estudo de casos.
3.Confirmação e Validação
Exercícios de liderança no campo.

COMO?
O TIL decorre em regime residencial distribuindo as suas atividades por diferentes
infraestruturas utilizadas para fins pedagógicos e preparatórios pela Academia
Militar , nomeadamente as instalações da Academia Militar na Amadora ,a
Tapada Militar de Mafra, o Campo Militar de Santa Margarida, Escola de Tropas
Para-quedistas de Tancos e o Centro de Tropas Comandos(exército), em Sintra.

COM QUEM?
Coordenador do TIL–Carlos Rouco
Licenciado em Ciências Militares ,mestre em Gestão da Formação Desportiva,
Doutorado. Coordenador do Curso de Liderança ANJE/AcademiaMilitar; Diretor
do Mestrado de Liderança da Academia Militar e docente convidado na área de
Liderança Organizacional na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
Nova de Lisboa. Membro do Centro de Investigação da Academia Militar, assume
ainda a direção de formação noutras áreas da formação da mesma instituição e é
professor convidado do Instituto Superior Técnico.

PARA QUEM?
-Empreendedores
-Empresários;
-Gestores;
-Quadros médios e superiores.

INVESTIMENTO:
-Publicoemgeral:1250,00€
-AssociadosANJE:1100,00€

CONDIÇÕESD E INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO:
•A formalização da inscrição na ação é efetuada através do preenchimento do
formulário disponibilizado em;
•O preço inclui: alojamento; refeições; transporte dos participantes entre os
vários locais onde o curso se realizará e seguro de acidentes pessoais até 10.000€;
•À ANJE reserva-se o direito de não iniciar a formação nas datas previstas, caso
não exista um mínimo de 10 formandos;
•Atribuição de diploma da Academia Militar


