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Confederación de Cuadros y Profesionales—CCP
78 Calle Vallehermoso, 2a Planta
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SPAIN
www.confuadros.com

Entidade Coordenadora:
Instituto de Formación Integral—IFI

Adquira novas competências,

21 Calle Alcalá 3a Planta
28014 Madrid
SPAIN

para assumir a liderança

www.ifionline.com

Confédération européenne des Cadres—CEC
81a Rue de la Loi
1040 Brussels
BELGIUM
www.cec-managers.org

Fundação Escola Profissional Setúbal—FEPSET
Rua Prof. Borges de Macedo
2910-001 Setúbal
PORTUGAL
www.eps.pt

Kaunas University of Technology—KTU
Economics and Management Faculty
73, K. Donelaicio
LT-44029 Kaunas
LITHUANIA
www.ktu.lt

SC ELITE Training S.R.L.
6, Anastase Simu
010492 Bucharest
ROMANIA
www.etcoaching.eu

Visite o nosso wesite:

www.fitmanagers.eu

FASES DE DESENVOLVIMENTO DO
PROJECTO:


FASE

Estar em forma, saudável e correctamente
alimentado/a contribui para melhores performances e uma melhor adaptação, a um cada
vez mais competitivo ambiente de negócios.

SAÚDE

REDUZIR O
STRESS
PROFISSIONAL

ATITUDES

Contudo, estudos mostram que organizações
que investem no desenvolvimento de competências não - profissionais, aumentam a produtividade em cerca de 20% por ano.


FASE DE DESENVOLVIMENTO - A partir

NUTRIÇÃO

1 em cada 10 trabalhadores sofrem alterações graves causadas pelo stress durante a
vida profissional. O stress é mais persistente
e perigoso para os trabalhadores com posições mais elevadas, ou sejam, gestores e
gerentes executivos.

DE PESQUISA - Análise das
necessidades de formação através da
realização de uma pesquisa num painel
europeu de gestores.

DESPORTO

dos resultados dos questionários,
elaboração dos conteúdos do programa de
desenvolvimento de competências.


FASE DE TESTE - Validação e finalização
do programa
competências.

de

desenvolvimento

de


FASE DE EXPLORAÇÃO - Divulgação do
programa de desenvolvimento de
competências.
Possibilidade
de
acompanhamento do projecto, junto das
partes interessadas.

O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
DE COMPETÊNCIAS:

O projecto Fit-Managers visa reduzir os efeitos
do stress profissional, através da criação e aplicação de um programa inovador de desenvolvimento de competências não-profissionais.

 Abordagem Online:

Baseado no diamante da saúde, desporto, nutrição e atitudes, o programa de desenvolvimento
de competências, ajudará os gerentes (nível
médio e executivos) a lidar com o stress e ficar
em forma.

 Comunidade Virtual:

Estando aptos (mental e fisicamente) para
enfrentar o ambiente de trabalho, os gerentes
irão revelar todo o seu potencial no trabalho.

Este projecto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia.
Esta publicação reflecte apenas as opiniões do autor e a Comissão não pode ser
responsabilizada por qualquer uso que possa ser feita das informações nele contidas.

Programa de
desenvolvimento de competências será
disponibilizado através de uma plataforma
on-line no site do FIT-MANAGERS.

A plataforma
online permitirá a plena comunicação entre
partes interessadas. Peritos, gerentes e os
parceiros do projecto formarão uma
comunidade online que deverá ser capaz
de trocar experiências, dificuldades e
conquistas no âmbito do Projecto FITMANAGERS.

