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OSTESA EU é um projeto dedicado ao Sucesso Organizacional através da Satisfação dos Colaboradores. Iniciado em setembro 

e 2015 e com a duração de 3 anos, este projeto visa o desenvolvimento de competências transversais com vista à promoção de um 

clima organizacional positivo, exercendo este último uma importante influência na motivação e desempenho dos colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NEWSLETTER No 1.  

OSTESA EU 

www.ostesa.eu  

O Relatório de Pesquisa e Análise está quase pronto…  
sistematizando informação-chave sobre o estado da arte. Os parceiros estão a 

recolher e analisar informação nacional e internacional relevante sobre as 

dimensões do clima organizacional e as suas relações com o estilo de liderança. 

Este relatório vai também explorar as necessidades dos empregadores e 

gestores de recursos humanos no que se refere aos métodos e ferramentas de 

promoção do clima organizacional existentes. Os parceiros do OSTESA EU estão 

a trabalhar para assegurar que os produtos do projeto sejam úteis para si. 
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Para mantê-lo atualizado sobre as nossas atividades… 
estão já disponíveis vários materiais promocionais. Pode encontrá-los no 

website do projeto e fazer download do nosso primeiro folheto, contendo 

informação-chave sobre o OSTESA EU e os seus parceiros e sobre os objetivos, 

público-alvo e resultados esperados. Pode também aceder ao nosso perfil no 

Facebook e manter-se a par do progresso do projeto. Visite-nos online e 

descubra que atividades vão ser realizadas na Europa e no seu país. Os países 

parceiros são: Chipre, Itália, Polónia, Portugal e República Checa. 

A parceria OSTESA EU reuniu em Lublin (Polónia) …  

no início de outubro de 2015, para o arranque oficial do projeto. Organizada 

pela Fundação OIC Poland, entidade coordenadora do projeto, esta reunião 

focou-se na apresentação de iniciativas anteriores nos quais o projeto OSTESA 

EU se baseia (COMTAL – Competence and Talent Assessment in SMEs & 

COMPM – Competences Framework for European Project Manager), bem como 

no refinamento das responsabilidades para os próximos meses. 

* Início do OSTESA EU * 1ª reunião * Relatório de Pesquisa e Análise 

Estamos aqui 

* Ferramenta de Avaliação do Clima Organizacional * … * Toolkit 

http://ostesa.eu/
https://www.facebook.com/OSTESAEUProject/
http://www.comtalproject.eu/
http://www.compm-project.eu/

