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NEWSLETTER Nº 3.  

OSTESA EU 

www.ostesa.eu  

Mais um marco atingido pelo projeto! 

Os parceiros do OSTESA EU terminaram a fase de Pesquisa e Análise! 

Os principais resultados da revisão da literatura, pesquisa e trabalho 

de campo foram debatidos na segunda reunião do projeto (em 

Ostrava, República Checa, julho 2016). As contribuições recebidas por 

parte de vários gestores, colaboradores, formadores e consultores 

foram vitais e confirmaram a necessidade de ferramentas inovadoras 

e mais eficientes para melhorar o clima organizacional. O Relatório de 

Pesquisa e Análise será disponibilizado brevemente!  
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Ferramenta de avaliação em desenvolvimento 

Baseados nas conclusões da fase de pesquisa e análise, os parceiros 

irão desenvolver a Ferramenta de Avaliação do Clima Organizacional. 

Este recurso TIC será construído com base nas dimensões do clima 

organizacional identificadas durante a primeira fase o projeto. Nos 

próximos meses, os parceiros irão colaborar diretamente com os 

utilizadores finais para melhorar a qualidade da ferramenta.  
 

As dimensões do clima organizacional incluídas na ferramenta, 

incluem as seguintes: 

Materiais de formação em curso 

Entre as prioridades dos parceiros do OSTESA EU encontra-se ainda a 

criação de um conjunto de materiais formativos. Neste sentido, estão 

a ser desenvolvidos programas, recursos e instrumentos de avaliação 

destinados a gestores e colaboradores.  Com o objetivo de gerar um 

clima positivo nas organizações, estes materiais irão focar-se nas 

mesmas dimensões do clima organizacional que as da ferramenta de 

avaliação, permitindo aos utilizadores não apenas diagnosticar, mas 

também atualizar saberes à medida das suas necessidades. 


