CAR@S COLEGAS,
temos o prazer de iniciar este ano de 2019 ("Ano Nacional da Colaboração") trazendo até vós uma matéria que a todos
nos toca diariamente e sem o qual é impossível construirmos uma nova cultura organizacional mais humana,
inspiradora, inovadora e inclusiva - a temática da Liderança Colaborativa e Sistémica.
Para sabermos um pouco mais sobre o que isto implica concretamente, convidámos duas "experts" no assunto que vão
dinamizar a sessão (cujos detalhes abaixo se discriminam):

• Ana Simaens, Professora Auxiliar no ISCTE-IUL
• Mariana Cortez, Formadora no ISCSP-ULisboa e Professora na Escola Superior de Educação João de Deus
Estas duas oradoras vêm à IGAC gentilmente partilhar os resultados do Grupo de Trabalho "Liderança" do GovInt (i.e.,
Fórum para a Governação Integrada) liderado por Paula Nanita, replicando a sessão que teve lugar no Cinema S. Jorge
aquando da "IV Conferência Internacional GovInt", entre 30 e 31-jan-2018:

O líder GovInt: Sistémico e Colaborativo
"Ao longo da sessão procuraremos entender os desafios, no contexto de governação integrada, em termos de liderança
das organizações de forma individual e liderança das redes de forma integrada, uma vez que estes desafios não se
concretizam no seio de uma organização mas sim num contexto de redes e de interações entre múltiplas organizações,
eventualmente de natureza jurídica distinta e/ou fazendo parte de vários setores.
Animados por um Propósito Comum, capazes de ler e compreender a(s) realidade(s) de forma holística, tal como se
apresenta(m) ao longo do tempo e nas suas múltiplas formas, alavancando a partir da diversidade, dotados de uma
resiliência invulgar e capazes de criar um ambiente de confiança e de colaboração, que tipo de líderes são estes? A
nossa resposta é 'sistémicos e colaborativos'. Qual é sua?"
Data:

29-jan-2019 (3ª feira)

Horário:

11h00 – 13h00

Local:

Biblioteca do Museu Nacional do Desporto

Lotação:

60 lugares

* Para que possam disfrutar ao máximo de todas as dinâmicas e envolverem-se mais ativamente no workshop, será
necessário que levem os vossos telemóveis (que terão acesso wi-fi no local).
Reserve já o seu lugar até às 12h00 desta sexta-feira (25-jan-2019), inscrevendo-se através do e-mail
responsabilidadesocial@igac.pt.
Até já,
O GRUPO DE TRABALHO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Coordenação | elisabete.rodrigues@igac.pt ext. 2501
DSEIC | manuela.machado@igac.pt ext. 2527
DSGRTIC | paula.rodrigues@igac.pt ext. 2570
DSIF | cristina.furtado@igac.pt ext. 2595 | mariana.koehler@igac.pt ext.2576
DSPI | ana.consolado@igac.pt ext. 2556
EMDARE | anabela.pacheco@igac.pt ext. 2530
Eventos comemorativos | cristina.velozo@igac.pt ext. 2503
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