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•• Os Desafios da Liderança
na Mudança de Perfil dos 
Colaboradores 
Os Millennials estão aí e a Geração Z vem a caminho

Sinopse

Segundo a Gallup, em 2025, os Millennials 
representarão 75% da força laboral no mundo. 
Estarão as organizações preparadas para atender às 
expectativas deste novo perfil de colaboradores? 

Saberão os líderes (maioritariamente Geração X, mas 
também ainda alguns Baby Boomers) responder às 
novas necessidades, substancialmente diferentes 
das suas? Como reter talentos num contexto em que 
o emprego para a vida não cabe nos sonhos desta 
geração? Como assegurar o cumprimento dos requisitos 
organizacionais quando a hierarquia não é um fator de 
obediência? 

Como responder à urgência na evolução, quando as 
organizações são por definição um terreno de escassez 
(há sempre muito mais candidatos do que lugares de 
promoção disponíveis)? As possíveis respostas a estes, 
entre outros, desafios serão o foco da sessão.

Speakers Mafalda Carvalho

Data 03/05/2022

Hora 18h00

Duração 90 minutos

Sessão/Módulos 1 sessão

Local S+Academy, Lisboa

Competências a adquirir:

1 Reforçar a consciência de que os novos 
colaboradores trazem novos desafios às 
organizações e que as lideranças terão que mudar 
o seu estilo de atuação para os ultrapassar.

2 Alertar para as principais mudanças nos perfil de 
expectativas dos Millennials. 

3 Aumentar a consciência sobre as mudanças 
de comportamento dos líderes face às novas 
exigências.

Speaker

Consultora em Recursos Humanos; Coach em 
Liderança; Lic. em Psicologia (Social), Univ. 
de Lisboa; MBA, ISCTE; Programa Avançado 
de RH, Univ. Católica; Formadora certificada 
pela ICF - International Coaching Federation; 
25 anos de experiência no desenvolvimento 
de programas de liderança e de formação 
para executivos – BNP Paribas, Fidelidade, 
Millennium BCP, Compass Group, Jerónimo 
Martins – em Portugal, Angola e America 
Latina.

A quem se destina

Quadros com funções de liderança, gestão de equipas 
ou responsabilidades no recrutamento e na integração 
de recursos humanos na organização.

Condições

1 Inscrição até 72 horas antes da data da sessão, 
na página S+Academy em
www.saraivaeassociados.com 

2 A realização de cada sessão formativa está 
condicionada a um número mínimo e máximo de 
inscrições; por favor aguardar confirmação da 
disponibilidade de participação.


