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OPORTUNIDADE
DESTA CERTIFICAÇÃO A QUEM SE DESTINA

OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Sabia que Colaboradores mais felizes têm 
menos vontade de sair das empresas (-45%) e 
consideram-se mais produtivos (+8%) de acordo 
com estudo internacionais?
AA certificação em Happiness Manager 
disponibiliza os mais recentes modelos, 
conceitos e casos na gestão de pessoas e da 
felicidade organizacional, que permitem ter 
colaboradores felizes e criar uma cultura de 
felicidade organizacional. A APG teve como base 
o projeto Happiness Works, único em Portugal, 
queque desde 2010 avalia o estado da felicidade 
organizacional em Portugal, no total já aplicado 
junto de 41.000
profissionais de 360 organizações e com mais de 
40 artigos e teses publicados em Portugal, 
Europa, América Latina, EUA. A APG continua a 
acreditar que as melhores práticas têm de ser 
partilhadas e trabalhadas nas empresas em 
Portugal e nos restantes países Lusófonos (Brasil, 
Cabo Verde, Angola, Moçambique).

Profissionais, e futuros profissionais, que 
pretendam saber como pensar e implementar 
estratégica e taticamente o tema da Felicidade 
nas Organizações de forma bem pragmática.

Certificar profissionais em Happiness 
Management para que possam desenvolver esta 
função, ou outra relacionada com o bem-estar 
organizacional, em organizações públicas e 
privadas dos vários países da nossa Lusofonia.

No final do curso é esperado que os participantes 
estejam aptos a:
 - Implementar uma cultura de Felicidade      
Organizacional;
 - Medir a Felicidade Organizacional e o impacto 
na rentabilidade;
  - Promover a felicidade dos colaboradores na 
organização e função;
 - Desenvolver um Organizational Happiness 
Plan;
 - Definir o perfil desejado de um Happiness 
Manager;
  - Abordar as organizações na procura de uma 
função de Happiness Manager.
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O QUE TORNA ESTE
CURSO ÚNICO?

INVESTIMENTO*
(INCLUI 150,00€ DE INSCRIÇÃO)

  - Docentes que mais trabalham este tema em 
Portugal, no Brasil e nos países africanos de 
língua portuguesa, na universidade e em 
empresas do TOP 20 Happiness Works;
 - Curso muito prático e com apoio de consultoria. 
Durante o curso os formandos preparam
umum Plano de Felicidade Organizacional, real, 
sobre uma organização à sua escolha;
 - Acesso a modelos de Felicidade Organizacional 
únicos, desenvolvidos em parceria entre
Happiness Works e universidades, já aplicados 
junto de 41.000 profissionais de 300 organizações 
em Portugal, Espanha, Itália e Brasil;
  - Estudo de casos reais em Portugal, Brasil, 
Angola, Cabo Verde e Moçambique;
 - Visibilidade junto de empresas que trabalham 
a felicidade organizacional através das redes
da APG e do HW;
 - Acesso a oportunidades de trabalho existentes 
através das redes da APG e do HW.

DATA/DURAÇÃO
O curso terá início a 3 de março de 2023 e uma 
duração de 4 meses sendo realizado à distância 
em regime online via plataforma Zoom, 
permitindo que seja frequentado por profissionais 
dos vários países de língua oficial portuguesa.
ComCom uma duração de 80 horas, será realizado 
sempre nas últimas semanas dos meses, de 4ª 
feira a sábado, em horário compatível com os 
vários fusos horários (4ª, 5ª e 6ª feira, das 19h às 
23h e sábados das 14h às 18h – horários de 
Portugal). Constituído por 10 módulos, este curso 
é essencialmente de cariz prático, fornecendo 
“f“ferramentas” de trabalho aos atuais e futuros 
“Happiness Managers” ajustando-as a cada uma 
das suas realidades.

*Nota: Valores mencionados com IVA incluído e podem ser 
liquidados em 3 prestações mensais. Pronto-Pagamento: 5% de 
desconto.

Não sócios:

Empresas do ranking 2023 do 
Happiness Work:

Sócios APG e associações RH 
da CPLP:

 1.845,00€*
 

1.537,50€*
 

1.476,00€*
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MÓDULOS

Módulo

I - Felicidade Organizacional   

II - Psicologia Positiva

III - Happy Employee Journey

IV - Propósito Organizacional

V - Happiness Manager

VI - Como implementar uma cultura

de Felicidade Organizacional

VIII - Happiness Management (caso

prático realizado numa organização)

VII - A visão dos CEO

IX - Happy Manager Skills

X - Personal Pitch

Sessões

3 Março (19-23h) / 4 Março (14-18h)

29/30 Março (19-23h)

31 Março (19-23h) / 1 Abril (14-18h)

26/27 Abril (19-23h)

28 Abril (19-23h) / 29 Abril (14-18h)

29 Junho (19-23h)

30 Junho (19-23h)

24/25 Maio (19-23h)

26 Maio (19-21h/21-23h)

27 Maio (14-18h)

e 8/9/28 Junho (19-23h)

Docente

Georg Dutschke

Helena Marujo

Jane Flores

Beatriz Lerer, João Pedro Tavares

Miguel Capelão

Pedro Ramos, Carla Caracol,

Abbadhia Vieira

Guilhermina V. Monteiro

Álvaro Dias

Georg Dutschke, Álvaro Dias

*A confirmar
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