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Veja os eventos multiplicadores em Itália…
A Fundação ISTUD – parceiro italiano do OSTESA EU - organizou 3 eventos
multiplicadores na cidade de Milão. Estes eventos realizados em julho
contaram com cerca de 46 participantes, de uma grande variedade de
perfis, nomeadamente formadores, consultores, empresários, especialistas
em RH, coordenadores de projetos educacionais, bem como gestores e
colaboradores de PME. Mais da metade dos participantes estão satisfeitos
ou muito satisfeitos com os eventos e recomendariam os resultados do
projeto a outras pessoas.

E os Workshops OSTESA EU em Portugal!
No dia 27 de julho, a INOVA+ organizou um evento nacional dedicado às PME
em Portugal. O OSTESA EU e o tema do clima organizacional nas PME estiveram
focados na manhã em que o presidente da Associação Nacional de Recursos
Humanos de Portugal nos honrou com uma grande abertura afirmando que a
dimensão da liderança será de grande relevância para as empresas nos próximos
anos. Seguiram-se 2 oficinas sobre o processo de melhoria do clima
organizacional que contaram com cerca de 45 participantes. Os participantes
incluíram

gestores

e colaboradores

de PME,

diretores, coordenadores,

formadores e consultores, bem como pessoal de RH.

Onde encontrar os resultados finais?
Os resultados finais do OSTESA EU estarão disponíveis em 6 idiomas no
site do projeto. Aceda à área de Download e clique no botão de
resultados. Abrace uma mudança positiva no seu clima organizacional
e faça uso dos recursos do OSTESA EU. Pode verificar o processo global
de melhoria do clima organizacional na brochura final aqui ou contacte
o parceiro nacional aqui para obter mais informações sobre como
implementar os materiais e ferramentas desenvolvidos. O projeto está
agora no seu final, mas os parceiros estão mais do que felizes em
ajudá-lo em todos os aspetos desses resultados.
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