
Executive Master  
in Management with a specialization  in 
Leadership Development

Folha de Referências

Nome do candidato 

Há quanto tempo conhece o candidato?

Em que capacidade?

Conhece o passado académico do candidato? 

sim

não

Considera que esse passado reflete a capacidade académica do candidato para desenvolver estudos de pós-graduação?

sim

não

Clarifique, por favor, a sua opinião:

 Conhece o desempenho profissional do candidato?

sim

não

Indique, se possível, a medida em que o candidato evidencia as capacidades de gestão necessárias a uma carreira de 
executivo.

Indique por favor os aspetos mais positivos de personalidade do candidato e o impacto que, na sua opinião, eles poderão ter 
na sua atividade profissional ou académica. 

Indique, por favor os principais aspetos negativos da personalidade do candidato e os efeitos que, na sua opinião, eles 
poderão ter na sua atividade profissional ou académica. 
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Em termos dos atributos seguintes, posicione por favor o candidato relativamente ao nível médio esperado de um licenciado: 

Baixa Média Boa Muito Boa Excecional Incapaz de 
comentar

Capacidade de Trabalho

Integridade Pessoal

Perseverança

Maturidade

Capacidade Intelectual

Comunicação Verbal

Comunicação escrita

Criatividade

Capacidade Analítica

Iniciativa

Capacidade de Liderança

Relacionamento Pessoal

Capacidade de 
Organização

Comentários adicionais:

Recomendação final:

Recomendo vivamente o candidato para o Programa

Recomendo o candidato para o Programa

Não recomendo o candidato para o Programa

IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR

Nome:

Título/Posição Instituição

E-mail: Telefone:

Obrigada pelo seu tempo e cooperação!
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