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Os parceiros do projeto OSTESA EU iniciaram as atividades de campo e estão neste momento a recrutar
participantes (empresários/gestores/chefias intermédias, colaboradores e responsáveis pela gestão de recursos
humanos) interessados em fazer parte de uma experiência internacional que lhes permitirá reforçar o seu
desempenho e motivação. Junte-se ao grupo de empresas e indivíduos que já estão envolvidos no projeto e dê um
passo em frente na construção de um clima positivo na sua organização!

O projeto em síntese:
No âmbito do projeto OSTESA EU (Sucesso Organizacional através da
Satisfação dos Colaboradores), uma experiente parceria internacional vai criar e
testar um conjunto de recursos inovadores para melhorar o desempenho das
PME. Estes recursos, desenvolvidos com base em necessidades reais, incluem
uma ferramenta de avaliação e vários materiais de formação destinados a
empresários, gestores, chefias intermédias, colaboradores e profissionais
interessados nos tópicos do projeto. Esta iniciativa tem 5 resultados principais:

1

Relatório de Pesquisa
e Análise

2

3

Ferramenta de Avaliação do
Clima Organizacional

Toolkit

4

Guia para Empresários,
Gestores e Chefias Intermédias

5

Kit de Formação de
Formadores

Por que é o projeto OSTESA importante para si?


Se é empresário/a, gestor/a ou chefia intermédia, o OSTESA EU pode
contribuir para aumentar a competitividade do seu negócio e reforçar a
motivação dos seus colaboradores;



Se é colaborador/a de uma PME, o OSTESA EU pode ajudar a melhorar o
seu desempenho e aumentar a sua motivação;



Se trabalha na área do desenvolvimento profissional, o OSTESA EU pode
orientá-lo/a na construção e reforço de climas organizacionais positivos.

Quando e como pode participar?
A parceria está atualmente a desenvolver o Relatório de Pesquisa e Análise, que
vai conduzir à identificação das necessidades que serão consideradas nos
restantes produtos do projeto. Nos próximos meses, 10 empresários/ gestores,
10 chefias intermédias, 20 colaboradores de PME e 10 formadores/ consultores/
gestores de Recursos Humanos vão ser selecionados em cada um dos países
parceiros

(Chipre,

Itália,

Polónia,

Portugal

e

República

Checa).

Estes

participantes vão ser posteriormente envolvidos no teste e validação dos
recursos do projeto. Contacte-nos caso queira saber mais detalhes sobre como
ser o primeiro a participar e a beneficiar desta experiência internacional.
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