
O COACHING NA LIDERANçA
Utilize as ferramentas do coaching nas suas práticas de liderança

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Dirigentes e quadros que pretendam desenvolver as
competências de coaching para promover um maior envolvimento
e progresso dos seus colaboradores e equipas.

Referência: 851

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:Identificar os pontos
chave da ação de coaching;
Adaptar a ação do Líder Coach às circunstâncias e às pessoas;
Analisar as competências básicas para ser um Líder Coach;
Conhecer e saber aplicar as etapas fundamentais de um processo
de coaching das pessoas e das equipas;
Desenvolver um plano de ação com os colaboradores

Métodos: O curso desenrola-se de acordo com uma metodologia
essencialmente prática, onde os participantes treinarão as
competências básicas da atuação de um líder Coach.

O curso permite desenvolver as competências de coaching nos gestores e líderes das empresas e organizações.

Programa

O contexto do coaching

O que é o coaching.
O coaching e a sua relação com o contexto organizacional.
O que se pode obter através da aplicação das técnicas e modelos de coaching.

De “Chefes” a “Coaches”

A relação entre liderança e coaching.
Como passar do “perfil” de “chefe” ao perfil de “coach”.
Promover o autodesenvolvimento, para desenvolver os outros: as qualidades de um coach.
Ser capaz de escutar, para ser capaz de falar: da escuta à comunicação não verbal.
“Se queres uma equipa campeã, pensa como um campeão”: da Auto motivação ao pensamento positivo.

O processo de coaching

O processo de coaching individual e as suas etapas.
Como desenvolver ao máximo as capacidades próprias e as dos outros.
As fases do processo de coaching de equipas.
Como conseguir uma equipa de “elevado rendimento”.
Aplicações práticas.

O desenvolvimento de um plano de coaching

Os cinco pontos básicos do plano.
Estabelecimento de metas pessoas de progresso.
Benefícios do coaching.

Pontos fortes

Praticar um método sistemático para estimular e facilitar o desenvolvimento das pessoas.
Melhorar a comunicação entre chefias e colaboradores.
Melhorar a motivação e o envolvimento dos colaboradores.
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Programa acreditado pela ICF como CCE (Continuing Coach Education).
* O curso atribui 14 unidades CCE da ICF na área de Competências Chave (Core Competencies).



PROGRAMA DE FORMAçãO DE COACHES PROFISSIONAIS - NíVEL INICIAL
Compreender e vivenciar o mundo do coaching ICF

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todas as pessoas que queiram conhecer os aspetos
essenciais do coaching profissional, numa perspetiva muito prática,
alicerçada nas 11 competências centrais da ICF.
Profissionais que queiram vir a obter uma credenciação ICF como
coaches profissionais.
“Decisores” nos domínios da gestão, do desenvolvimento RH,
consultoria, educação desporto ou de outros que possam requerer
a contratação dos serviços de um coach profissional.
Dirigentes e quadros empresariais que pretendam utilizar o
coaching como uma ferramenta de desenvolvimento dos
colaboradores.
Líderes empresariais que pretendam utilizar o coaching numa
perspetiva de liderança.
Profissionais das áreas de formação, consultoria, terapia, educação
ou desporto que pretendam adquirir competências de coaching
para sua valorização profissional.

Referência: 1108

Objetivos: A formação no Nível Inicial contempla a aquisição dos
conceitos teóricos do Coaching e a compreensão de quais são as
principais competências do Coach Profissional.No final desta
formação os formandos vão:Compreender o que é o coaching, na
sua essência, e também aquilo que o distingue de outras
abordagens no domínio do desenvolvimento pessoal;
Alargar o conhecimento acerca dos contextos de utilização do
coaching, bem como das suas fontes de conhecimento e tipologias
de abordagem;
Conhecer as 11 competências centrais de coaching da ICF e
compreender as suas implicações na forma como se estrutura um
processo de coaching e nos próprios requisitos de desenvolvimento
do coach;
Iniciar o percurso da condução prática de uma conversação de
coaching profissional;
Vivenciar o poder transformador do Coaching;
Dominar algumas das ferramentas mais essenciais em coaching.

Métodos: Curso acreditado, com a sua mais alta distinção, pela
maior e mais reputada confederação mundial de coaching (ICF).
Formação ministrada por coaches detentores de credenciais de
nível PCC (Professional Certified Coach), com uma ampla
experiência nos vários domínios do coaching profissional, numa
cultura de partilha absoluta de conhecimento.
Metodologias centradas na prática das competências centrais da
ICF e que posicionam, através de práticas assistidas, o formando
nas diferentes perspetivas ou papéis “aluno, coachee e coach”.

 Best   A formação de Nível Inicial contempla a aquisição dos conceitos técnicos e conceptuais do coaching
profissional, bem como o desenvolvimento do perfil de competências do “Coach ICF”, através de uma
metodologia predominantemente prática e com referência a exemplos específicos e acesso direto à experiência
profissional dos docentes do curso.

Todos os conteúdos, documentos e ferramentas de apoio ao nosso Módulo Inicial do Programa de Formação de Coaches Profissional
(ACTP - ICF), estão disponíveis, online, na nossa plataforma LEARNING HUB.
A LEARNING HUB funcionará, para os novos alunos, como uma área de preparação e apoio ao seu percurso pedagógico. Após a
conclusão do curso funcionará como uma plataforma que ajudará os alunos a honrar o seu compromisso, ético e deontológico, de
desenvolverem continuamente as suas competências de coaching profissional.
Todos os alunos, depois de concluído o Módulo Inicial, terão acesso direto, autónomo e contínuo, a todas as ferramentas e
documentos de apoio, bem como aos respetivos conteúdos que são periodicamente revistos e atualizados.

Programa

O que é o coaching e o que não é o coaching profissional

Introdução ao conceito e filosofia de coaching da ICF.
Diferença entre o coaching e outros domínios de intervenção na área do desenvolvimento humano.



Os elementos chave do processo de Coaching.
Contextos de utilização, fontes de conhecimento e tipologias de abordagem em Coaching.

As competências de coaching profissional da ICF

Introdução às 11 competências centrais de coaching da ICF.
A estrutura e a essência de cada uma das fases de um processo de Coaching.
A aplicação das 11 competências da ICF na conversação de Coaching.

O perfil do coach

Perfil de características e de competências do coach.
Os principais obstáculos à eficácia do Coaching.
As crenças do coach.

A indagação poderosa

A arte e a prática da indagação no coaching profissional.
Características de uma pergunta poderosa.
As perguntas enquanto elemento estruturante de uma conversação de Coaching.

A escuta ativa

O impacto da escuta no estabelecimento da relação de Coaching.
Os diferentes níveis de escuta e as suas aplicações no coaching profissional.
Da escuta ativa à escuta empática.

A comunicação direta e a prática do feedback em coaching

O que é, para que serve e como se aplica o feedback interpessoal.
O uso do feedback e do feedforward em Coaching.
Dar e receber feedback para melhorar a efetividade de um coach.

Desenho de futuro e fecho do módulo de formação

Objetivos, resultados e compromissos de ação.
Conclusões e encerramento do módulo.

Pontos Fortes

Formação dada por Coaches credenciados com a distinção PCC-ICF, com ampla experiência em treino, mentoring e supervisão
de coaches profissinais e na entrega de serviços de executive e team coaching, em ambientes empresariais multinacionais e
multiculturais.
Formação acreditada pela ICF, com a sua mais alta distinção, ACTP-ICF.
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Datas e cidades – Referência: 1108

Porto

09 Dec - 11 Dec 2019



PROGRAMA DE FORMAçãO DE COACHES PROFISSIONAIS - NíVEL AVANçADO
Praticar, em profundidade, o coaching ICF

Duração: 16 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem: Pessoas que se queiram dedicar profissionalmente ao
coaching e que queiram contribuir para o desenvolvimento
profissional de dirigentes e quadros.
Dirigentes e quadros que queiram dominar a técnica e a filosofia
de coaching, para as incorporarem na sua ação como gestores e
líderes dos seus colaboradores e das suas equipas;
Profissionais das áreas da formação, consultoria, educação e
desporto que queiram adquirir as competências como coach;
Pessoas que tenham completado a formação equivalente ao Nível
Inicial da Escola de Coaching Executivo.
 

Pré-requisitos: Frequência do Curso de Coaching Profissional-Nível
Inicial (só para os participantes que pretendam seguir o programa
completo de certificação como coach profissional.

Referência: 1109

Objetivos: O curso proporciona ao participante o treino das
técnicas de coaching, com o apoio de um mentor, que lhe
permitem atingir um nível intermédio na sua ação como coach.

Métodos: A metodologia de formação é eminentemente prática.
Está orientada para o desenvolvimento das competências do
participante como coach, com base na perspetiva de que o
coaching só se aprende pela prática.
No Nível Avançado, a formação centra-se no conhecimento de si
próprio, são exploradas as crenças, os valores e o modelo do
mundo de cada pessoa, e são analisadas as barreiras internas e os
recursos próprios que permitirão ao coach fazer o
“acompanhamento” do coachee. Os participantes realizam
trabalhos práticos de coaching, com feedback individualizado por
parte dos mentores.

O Nível Avançado tem como objetivo que os participantes adquiram, de forma experiencial, as diferentes técnicas
de coaching de acordo com a perspetiva metodológica da ICF.

 

Programa

Mapas mentais, crenças e valores

Modelo do mundo e esquemas mentais.
A atitude e as crenças limitadoras.
Trabalho com crenças.
Trabalho com valores.



Modelo GROW e linguagem

As fases da sessão de coaching.
O modelo GROW.
A sessão no contexto de um processo.
O poder da linguagem.
MBTI.

Linguagem não-verbal e paraverbal

Os tipos de perceção, processamento e linguagem.
Aprender a calibrar para gerar um clima de confiança e intimidade com o cliente.
Aprender a melhorar o rapport com o coachee.
Modificar o estado de espírito do coachee.
Ferramentas ao dispor do coach.

A inteligência emocional no coaching

O modelo de inteligência emocional e as suas relações com o coaching.
Autoconhecimento.
Importância das competências emocionais no coaching.
Desenvolver o autoconhecimento através do trabalho corporal.

Pontos Fortes

O Nível Avançado permite a cada participante realizar um treino “mentorizado”, ou seja apoiado e supervisado diretamente
pelos formadores e mentores responsáveis pelo curso. Este facto permite a cada participante uma aprendizagem mais
consolidada, eficaz e profunda das competências que determinam a verdadeira qualidade do exercício da prática profissional
neste domínio.
Formação acreditada pela ICF.
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Datas e cidades – Referência: 1109

Lisboa

29 Nov - 01 Feb 2020



PROGRAMA DE FORMAçãO DE COACHES PROFISSIONAIS – NíVEL SUPERIOR
Capacitar coaches profissionais para o nível PCC

Duração: 6 dias

Tipologia: Master Class Blended

Para quem: Pessoas que se queiram dedicar profissionalmente ao
coaching e que queiram contribuir para o desenvolvimento
profissional dos dirigentes e quadros.
Pessoas das áreas da formação, consultoria, educação e desporto
que queiram adquirir competências avançadas em coaching.
Pessoas que tenham completado a formação equivalente ao Nível
Avançado da Escola de Coaching Executivo.
 

Pré-requisitos: Realização, com aproveitamento, do Nível Avançado
(exclusivamente para os participantes que queiram obter a
credenciação de coach profissional pela ICF). Condições para a
obtenção do diploma ACTP Total - 37h
Aulas teóricas - 12h
Mentoring grupo - 12h
Mentoring individual - 5h
Trabalhos de grupo e individuais - 8h
  É realizado integralmente à distância, da seguinte forma: 6
sessões de 4h - 2h teóricas + 2h de mentoring de grupo com um
espaçamento de cerca de 3 semanas
5 sessões de 1h de mentoring individual
Exame teórico e prático para fechar o módulo
  Observações importantes: A obtenção do diploma ACTP está
dependente da realização bem sucedida dos trabalhos individuais
e de grupo e dos exames escritos e orais.
Será igualmente da responsabilidade dos alunos o envolvimento de
3 clientes (coachees), no mínimo, para as sessões de mentoring de
coaching.
Será possível realizar presencialmente algumas das sessões
previstas se houver acordo integral do grupo de alunos.

Referência: 1110

Objetivos: O Nível Superior tem como objetivo possibilitar aos
alunos a consolidação das 11 competências da ICF, a nível
profissional (PCC), que lhes permitirá aceder à acreditação como
coach profissional, uma vez cumpridas as exigências
estabelecidas pela Escola de Coaching Executivo da Cegos.

Métodos: A metodologia de formação é eminentemente prática e
está focalizada no desenvolvimento das 11 competências da ICF.
Neste nível, a formação centra-se na experiência. Cada
participante realiza práticas de coaching ao longo de 5
meses, gravadas e comentadas por mentores.

O Nível Superior tem como objetivo possibilitar aos alunos a consolidação das 11 competências da ICF, a nível
profissional (PCC), que lhes permitirá aceder à acreditação como coach profissional, uma vez cumpridas as
exigências estabelecidas pela Escola de Coaching Executivo da Cegoc.

 



Programa

Cumprimento das prescrições éticas e dos standards profissionais

Compreender as prescrições éticas e o standards do coaching e dominar as competências para os aplicar apropriadamente em
todas as situações do coaching.

Estabelecer o acordo de coaching

Perfil de características e de competências do coach profissional.
A competência de compreensão do que se requer numa interação específica de coaching e estabelecer acordos com o futuro
cliente sobre o processo de coaching e a relação a estabelecer.

Estabelecer proximidade e confiança com o cliente

A competência de criar um ambiente de segurança e de apoio que permita gerar respeito permanente e confiança mútua.

Presença do coach

A competência de estar totalmente consciente e de criar uma relação espontânea com o cliente, usando um estilo de
comunicação aberto, flexível e confiável.

Escuta Ativa

A competência de se focalizar totalmente no que o cliente diz e não diz, para compreender o significado da linguagem no
contexto dos desejos do cliente e apoiar a sua auto expressão.

Perguntas poderosas

A competência para fazer perguntas que suscitem a informação necessária para se obter um máximo benefício para o cliente,
na relação de coaching.

Comunicação direta

A competência de praticar uma comunicação eficaz durante as sessões de coaching e utilizar uma linguagem que tenha um
forte impacto positivo no cliente.

Fomentar a autoconsciência

A competência para integrar e avaliar com precisão múltiplas fontes de informação e fornecer feedback que ajude o cliente
a aumentar a sua autoconsciência e, por esta via, a alcançar os resultados desejados.

Desenho de ações

A competência para criar, com o cliente, as oportunidades de aprendizagem contínua, tanto no contexto profissional como na
vida pessoal quotidiana, que potenciarão uma maior eficácia na concretização dos objetivos definidos no acordo de coaching.
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Planificar e estabelecer as metas

A competência para desenvolver e manter um plano eficaz de coaching com o cliente.

Gerir os progressos e a responsabilidade pessoal

A competência para manter a atenção concentrada no que é importante para o cliente e incitá-lo a assumir a responsabilidade
própria pelo desencadeamento de ações consequentes.

Pontos Fortes

Neste nível, a formação centra-se na experiência direta do participante, no treino intensivo supervisado por um mentor.
Cada participante cria uma autoconsciência apurada e muito poderosa sobre as suas próprias capacidades para desenvolver
uma prática profissional de “nível superior” como coach.
Formação acreditada pela ICF.



CICLO: PROGRAMA DE FORMAçãO DE COACHES PROFISSIONAIS
Compreender e praticar o coaching, capacitando coaches para o nível PCC

Duração: 25 dias

Tipologia: Master Class Presencial

Para quem: Profissionais que queiram vir a obter uma credenciação
ICF como coaches profissionais.
Pessoas que se queiram dedicar profissionalmente ao coaching e
que queiram contribuir para o desenvolvimento profissional dos
dirigentes e quadros.
Pessoas das áreas da formação, consultoria, educação e desporto
que queiram adquirir competências avançadas em coaching.
 

Pré-requisitos: Condições para a obtenção do diploma ACTP
Frequência de Nível Superior constituído por um total de 37 horas:
Aulas teóricas - 12h
Mentoring grupo - 12h
Mentoring individual - 5h
Trabalhos de grupo e individuais - 8h
É realizado integralmente à distância, da seguinte forma: 6 sessões
de 4h - 2h teóricas + 2h de mentoring de grupo com um
espaçamento de cerca de 3 semanas
5 sessões de 1h de mentoring individual
Exame teórico e prático para fechar o módulo
Observações importantes: A obtenção do diploma ACTP está
dependente da realização bem sucedida dos trabalhos individuais
e de grupo e dos exames escritos e orais.
Será igualmente da responsabilidade dos alunos o envolvimento de
3 clientes (coachees), no mínimo, para as sessões de mentoring de
coaching
Será possível realizar presencialmente algumas das sessões
previstas se houver acordo integral do grupo de alunos.

Referência: 1185

Objetivos: A formação de Nível Inicial contempla a aquisição dos
conceitos técnicos e conceptuais do coaching profissional, bem
como o desenvolvimento do perfil de competências do “Coach
ICF”, através de uma metodologia predominantemente prática e
com referência a exemplos específicos e acesso direto à
experiência profissional dos docentes do curso.
O curso de Nível Avançado proporciona ao participante o treino das
técnicas de coaching, com o apoio de um mentor, que lhe
permitem atingir um nível intermédio na sua ação como coach.
O Nível Superior tem como objetivo possibilitar aos alunos a
consolidação das 11 competências da ICF, a nível profissional
(PCC), que lhes permitirá aceder à acreditação como coach
profissional, uma vez cumpridas as exigências estabelecidas pela
Escola de Coaching Executivo da Cegos.

Métodos: Curso acreditado, com a sua mais alta distinção, pela
maior e mais reputada confederação mundial de coaching (ICF).
Formação ministrada por coaches detentores de credenciais de
nível PCC (Professional Certified Coach), com uma ampla
experiência nos vários domínios do coaching profissional, numa
cultura de partilha absoluta de conhecimento.
Metodologias centradas na prática das competências centrais da
ICF e que posicionam, através de práticas assistidas, o formando
nas diferentes perspetivas ou papéis “aluno, coachee e coach”.

Através do Ciclo: Programa de formação de Coaches profissionais pode, de acordo com a perspetiva da ICF (International Coach
Federation), aprofundar o conhecimento acerca do que é e de como se utiliza o coaching, adquirir, de forma experiencial, as diferentes
técnicas de coaching e aceder à acreditação como coach profissional.

 



Programa

1ª Parte: Programa de formação de Coaches profissionais - Nível Inicial

O que é o coaching e o que não é o coaching
Introdução ao conceito e filosofia de coaching da ICF.
Diferença entre o coaching e outros domínios de intervenção
Diferentes tipos e abordagens de coaching.
Os elementos chave do processo de coaching.

As competências do coach profissional
Perfil de características e de competências do coach profissional.
Os principais obstáculos ao papel de coach.

Introdução às 11 competências centrais de coaching da ICF.
Introdução à estrutura da conversação de coaching

A indagação poderosa
Os diferentes tipos de perguntas.
A prática da indagação no coaching profissional.
Características de uma pergunta poderosa.

Perguntas poderosas versus indagação poderosa.

A escuta ativa
Níveis de escuta.
O impacto da escuta no estabelecimento da relação de coaching.
Da escuta ativa à escuta empática.

Requisitos para o uso da escuta empateis em coaching

Praticar o feedback e o feedforward
O que é o feedback e o feedforward de acordo com o modelo de John Whitmore.
Para que serve e como se aplica.
Dar e receber feedback para melhorar a efetividade de um coach.

Desenho do futuro e encerramento do módulo
Desenho de metas e compromissos de ação.
Conclusões e encerramento do módulo.

2ª Parte: Programa de formação de Coaches profissionais - Nível Avançado

Mapas mentais, crenças e valores
Modelo do mundo e esquemas mentais.
A atitude e as crenças limitadoras.
Trabalho com crenças.
Trabalho com valores.

Modelo GROW e linguagem
As fases da sessão de coaching.
O modelo GROW.
A sessão no contexto de um processo.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/escola-coaching-executivo/programa-de-formacao-de-coaches-profissionais-nivel-inicial/
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/escola-coaching-executivo/programa-de-formacao-de-coaches-profissionais-nivel-avancado/
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O poder da linguagem.
MBTI.

Linguagem não-verbal e paraverbal
Os tipos de perceção, processamento e linguagem.
Aprender a calibrar para gerar um clima de confiança e intimidade com o cliente.
Aprender a melhorar o rapport com o coachee.
Modificar o estado de espírito do coachee.
Ferramentas ao dispor do coach.

A inteligência emocional no coaching
O modelo de inteligência emocional e as suas relações com o coaching.
Autoconhecimento.
Importância das competências emocionais no coaching.
Desenvolver o autoconhecimento através do trabalho corporal.

3ª Parte: Programa de formação de Coaches profissionais – Nível Superior

Cumprimento das prescrições éticas e dos standards profissionais
Compreender as prescrições éticas e o standards do coaching e dominar as competências para os aplicar apropriadamente em
todas as situações do coaching.

Estabelecer o acordo de coaching
Perfil de características e de competências do coach profissional.
A competência de compreensão do que se requer numa interação específica de coaching e estabelecer acordos com o futuro
cliente sobre o processo de coaching e a relação a estabelecer.

Estabelecer proximidade e confiança com o cliente
A competência de criar um ambiente de segurança e de apoio que permita gerar respeito permanente e confiança mútua.

Presença do coach
A competência de estar totalmente consciente e de criar uma relação espontânea com o cliente, usando um estilo de
comunicação aberto, flexível e confiável.

Escuta Ativa
A competência de se focalizar totalmente no que o cliente diz e não diz, para compreender o significado da linguagem no
contexto dos desejos do cliente e apoiar a sua auto expressão.

Perguntas poderosas
A competência para fazer perguntas que suscitem a informação necessária para se obter um máximo benefício para o cliente,
na relação de coaching.

Comunicação direta
A competência de praticar uma comunicação eficaz durante as sessões de coaching e utilizar uma linguagem que tenha um
forte impacto positivo no cliente.

Fomentar a autoconsciência
A competência para integrar e avaliar com precisão múltiplas fontes de informação e fornecer feedback que ajude o cliente
a aumentar a sua autoconsciência e, por esta via, a alcançar os resultados desejados.

Desenho de ações
A competência para criar, com o cliente, as oportunidades de aprendizagem contínua, tanto no contexto profissional como na
vida pessoal quotidiana, que potenciarão uma maior eficácia na concretização dos objetivos definidos no acordo de coaching.

Planificar e estabelecer as metas
A competência para desenvolver e manter um plano eficaz de coaching com o cliente.

Gerir os progressos e a responsabilidade pessoal
A competência para manter a atenção concentrada no que é importante para o cliente e incitá-lo a assumir a responsabilidade
própria pelo desencadeamento de ações consequentes.

Pontos Fortes

Formação dada por Coaches certificados, ou em certificação, com ampla experiência em Coaching de Executivos; Formação
acreditada pela ICF.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/escola-coaching-executivo/programa-de-formacao-de-coaches-profissionais-nivel-superior/


LIDERANçA PARA CHEFIAS DIRETAS E SUPERVISORES
Animar e motivar equipas

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Chefias diretas.
Chefias intermédias.
Chefes de equipa e Supervisores, com responsabilidades
hierárquicas ou funcionais pela condução de pessoas.

Referência: 002

Objetivos: Enquadrar o papel da chefia e do líder nos contextos
organizacionais atuais.
Comunicar eficazmente a todos os níveis.
Liderar e motivar os colaboradores para agir, contribuindo com o
melhor de si próprios.
Resolver problemas e tomar decisões, pensando no todo e agindo
caso-a-caso.
Conduzir as equipas de forma a garantir bons desempenhos e
obter bons resultados.

Métodos: Trabalhos de vertente interativa e prática, com vários
exercícios, debates e sinteses.
Autodiagnóstico dos estilos pessoais de liderança.
Treino de aplicação dos estilos de liderança a vários contextos.
Elaboração de planos de ação a partir das dificuldades reais
diagnosticadas durante o curso.

 Best  Liderar pessoas e equipas, e gerir as respetivas competências e motivações de forma a obter os melhores resultados, são
desafios atuais colocados a chefias diretas e intermédias, em organizações de qualquer dimensão e em qualquer sector de atividade.

No curso Liderança para chefias diretas e supervisores propomos debater e treinar um conjunto de ferramentas e técnicas capazes de
proporcionar uma melhoria significativa da liderança e motivação das pessoas e equipas pelas quais é responsável.

Programa

Caracterizar o âmbito da liderança de equipas e pessoas

Identificar as responsabilidades e desafios associados à função.
Distinguir gestão e liderança:

diferenças e complementaridades;
papéis e responsabilidades.

Definir os critérios e a finalidade da liderança eficaz.
Caracterizar os diferentes estilos de liderança: boas práticas, práticas a evitar.
Analisar e identificar o seu estilo pessoal de liderança: áreas de melhoria/desenvolvimento da eficácia.

Saber utilizar os estilos de liderança para reforçar e promover os desempenhos

Mobilizar os seus recursos para influenciar a evolução das competências e motivações.
Saber utilizar os estilos de liderança para obter os melhores resultados das equipas em diferentes contextos.

Motivar e animar a equipa

Identificar as situações que promovem a desmotivação.
Identificar ações concretas para facilitar a motivação das pessoas e das equipas.
Dar feedback construtivo e com impacto na melhoria dos desempenhos:

elogiar os membros da equipa e reforçar as boas práticas;
criticar os desempenhos e estimular a sua melhoria.
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Desenvolver a sua eficácia de gestão e liderança

Gerir prioridades de forma coerente.
Desenvolver a competência e a autonomia da equipa.
Afirmar-se face a diferentes tipos de colaboradores.
Saber delegar.
Acompanhar os desempenhos e tratar os erros.
Analisar e resolver dificuldades e problemas.
Tomar decisões oportunas.
Gerir os interfaces cliente-fornecedor interno.

Comunicar eficazmente com os diferentes interlocutores

Identificar formas de transmitir ideias e opiniões a diferentes interlocutores:
coerência entre forma e conteúdo;
adaptar-se ao estilo do(s) interlocutor(es).

Saber escutar, mesmo nas situações mais difíceis.
Lidar com tensões e conflitos, adotando uma atitude positiva e construtiva.

Pontos Fortes

Uma metodologia baseada em trabalhos de vertente interativa e prática, com vários exercícios, debates e sínteses.
Integração das dimensões gestão-organização-liderança, numa perspetiva de eficácia global das equipas.
Realização de autodiagnóstico dos estilos pessoais de liderança.
Treino de aplicação dos estilos de liderança a vários contextos.
Elaboração de planos de ação a partir das dificuldades reais diagnosticadas durante o curso.



MOTIVAR E MOBILIZAR EQUIPAS
Melhorar a performance através da motivação

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Para todos os que, numa organização, lideram uma
equipa, têm ou gerem um negócio, para os marketeers,
comunicadores, profissionais de vendas, de RH ou outros tipos de
líderes organizacionais interessados em conhecer novos e
melhores meios para motivar pessoas.

Referência: 1107

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:Desenvolver um maior
sentido de autonomia, mestria e propósito na sua organização;
Reconhecer as limitações e armadilhas das práticas de
“incentivação” com base em recompensas;
Criar uma mentalidade e uma atitude “I” (Intrínseca), por
contraponto à mentalidade e atitude “X” (Extrínseca);
Saber dinamizar uma estratégia motivacional que produza efeitos
multiplicadores positivos, com base na integridade e no
“empowerment” das pessoas;
Realizar balanços pessoais de performance e animar e conduzir
balanços de performance das equipas;
Criar projetos e desafios que suscitem a motivação e o
envolvimento;
Descobrir os talentos inovadores que existem na sua organização
  

Métodos: Os participantes treinam o modelo de motivação
intrínseca de uma forma interativa e prática, sendo evidenciada a
relação entre os três elementos essenciais da motivação
intrínseca, que são ilustrados com vários exemplos reais.

 Best  Neste curso, inspirado na obra de Daniel H. Pink e no seu livro "Drive", abordamos os paradigmas tradicionais sobre o que
realmente motiva os seres humanos e como é que podemos usar esse conhecimento para trabalhar de um modo mais inteligente, ter
uma melhor performance e viver a vida mais intensamente.

A maior parte das pessoas possivelmente ainda acredita que, no fundo, a melhor forma de nos motivarmos a nós próprios e aos outros
continua a ser a utilização de recompensas externas e materiais. Daniel H. Pink, no seu livro “Drive”, considera que esta crença é um
erro, embora persistente e muito generalizada. Para ele, o segredo da elevada performance e da plena satisfação - no trabalho, na
escola e na vida familiar - reside na profunda necessidade que as pessoas sentem de direcionar a sua própria vida, de aprender e criar
coisas novas e de dar mais e melhores contributos para o mundo em que vivem.

Programa

Um novo sistema operativo

O que nos mobiliza.
Recompensas e Reconhecimento.
Comportamentos Intrínsecos e Extrínsecos.
O que a ciência sabe e as organizações não aplicam a propósito da Motivação.

O “Segredo” do que verdadeiramente nos motiva

Motivação 1.0 e Motivação 2.0.
Motivação 3.0: Atualização de um Sistema Operativo para a Idade Concetual.
Porquê Motivação 3.0?
Uma atualização sobre as necessidades de envolvimento;
Os Motivadores 3.0: AUTONOMIA, MESTRIA E PROPÓSITO.
Por que razão os Motivadores 3.0 são mais apropriados para trabalhos mais complexos, criativos e concetuais?



AUTONOMIA – a vontade de autodirigir o nosso trabalho e as nossas vidas

Os Ingredientes da Autonomia:
Atividades;
Tempo;
Técnica;
Equipa.

MESTRIA – A vontade de ser sempre melhor em algo relevante

As três Leis da mestria:
A Mestria é Mindset;
A Mestria é Dor;
A Mestria é uma Assíntota.

As Três Condições Básicas:
Fluxo;
Clareza de Objetivos;
Feedback sobre Performance.

PROPÓSITO – O apelo para fazer o que fazemos ao serviço de algo superior a nós próprios

Propósito individual;
Propósito Organizacional; (Objetivos, Palavras, Políticas) - Alinhamento Organizacional.

Atividades e recompensas do Tipo X e do Tipo I

Os diferentes tipos de recompensas.
Caracterização das Atividades e Recompensas de Tipo X e de Tipo I.
Estratégias para promover as Motivações Intrínsecas.

O efeito de “Ressonância”

Características do efeito de “Ressonância” e os seus impactos na motivação das pessoas e das equipas

Pontos Fortes

UMA SOLUÇÃO “PREMIUM” no domínio da Motivação, que assenta nos resultados das mais recentes e avançadas investigações
sobre um domínio tão amplamente divulgado mas, por vezes, tão pouco compreendido.
O workshop está focalizado nos aspetos essenciais da motivação e do envolvimento dos colaboradores, de forma dinâmica,
atrativa e prática. Apresenta, por isso, um potencial significativo para obter elevados níveis de envolvimento, motivação,
inovação, mudança e redução do turnover nas organizações.
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Lisboa

12 Dec - 13 Dec 2019



GERIR A VELOCIDADE DA CONFIANçA®
Fortaleça a confiança no seu contexto de trabalho

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todos os colaboradores, líderes ou membros de
equipas.

Referência: 745

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Compreender a perceção que os outros têm da nossa
credibilidade – TQ – Quociente de Confiança.
Posicionar a construção de confiança como prioridade na atividade
profissional.
Compreender verdadeiramente o impacto, por vezes impercetível,
dos impostos de confiança.
Transformar impostos em dividendos – benefícios resultantes de
relações em que a confiança é crescente.
Definir Planos de Ação de Confiança a implementar com os seus
parceiros e interlocutores.

Métodos: Metodologia ativa e prática, com estudos de caso e
exercícios que visam aumentar e/ou consolidar os comportamentos
geradores de confiabilidade.

 Best  "Se quisermos construir confiança, devemos ser confiáveis." Stephen R. Covey.

Na moderna economia global, os problemas de confiança afetam os lucros das empresas uma vez que originam quebras na
produtividade, desperdício de recursos e perda de oportunidades e, sobretudo, quando a confiança (ou a sua falta) é sentida pelos
clientes a reputação da marca é negativamente afetada.

Baixo nível de confiança = velocidade reduzida, custos mais elevados.

Em suma, a confiança é uma alavanca estratégica para os negócios de hoje. Historicamente, a confiança tem sido abordada de forma
"branda", mas pesquisas recentes demonstram que a confiança tem um efeito mensurável, observável e relevante no resultado final
da empresa.

A confiança tem um efeito dominó em todos os nossos relacionamentos, na nossa equipa, organização, no mercado e até mesmo na
sociedade. Este workshop permite-lhe desenvolver a confiança como um fator chave que facilita os relacionamentos e acelerar as
decisões de terceiros.

Programa

O que é a confiança

O impacto económico da confiança.
Impostos e dividendos da confiança.
A confiança enquanto variável para aumentar os resultados de uma organização.

Confiabilidade Pessoal

Agir com integridade.
Ser exemplo e referência positiva.
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Ser responsável.

Confiança nas Relações

Desenvolver a confiança.
Cumprir os compromissos assumidos.
Restaurar a confiança.
Valorizar os outros.
Construir resultados em cooperação com os outros.
Resolver problemas de forma criativa.
Contribuir para a resolução de conflitos e desentendimentos.
Melhorar as relações pessoais e profissionais.

Confiança na Organização

Liderar a mudança.
Influenciar os resultados positivamente.
Criar sistemas organizacionais confiáveis.
Contribuir para a confiabilidade dos sistemas organizacionais.
Criar e promover símbolos de confiança.

Confiança do Mercado

Desenvolver a lealdade dos clientes.
Engrandecer a reputação da organização.
Valorizar a marca.

Confiança da Sociedade

Ser agente ativo no equilíbrio do ecossistema social, económico e ecológico em que a organização está integrada.
Contribuir para o desenvolvimento da sociedade.

Pontos Fortes

Trata-se de um workshop altamente interativo que envolve os participantes num processo pragmático de identificação e
redução do gap de confiança que existe nas suas equipas e Organização, reduzindo os custos dos “Impostos de Confiança”.
Gerindo a velocidade da confiança melhora a capacidade de influência acelera os resultados.
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OS 4 PAPEIS ESSENCIAIS DA LIDERANçA™
Como ser um líder de sucesso

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Gestores que são promovidos a cargos de liderança
de nível médio-alto e que procuram alcançar nível seguinte de
resultados
Gestores com experiência de nível médio-alto que desejam adquirir
um conjunto de ferramentas para assegurar os seus resultados
futuros

Referência: 1253

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Construir a confiabilidade e a credibilidade enquanto
líder
Construir e partilhar a visão com a equipa – onde estamos e onde
queremos estar
Executar a estratégia utilizando processos e sistemas consistentes
Promover e facilitar a melhoria da performance e o
desenvolvimento dos colaboradores e das equipas.

Métodos: Metodologia ativa com desafios inerentes a cada um dos
papéis da liderança.

 Best   A mudança acontece atualmente a um ritmo alucinante e os líderes devem ser capazes
de visualizar e alcançar resultados, adaptar-se rapidamente, executar a estratégia no terreno e
desenvolver a equipa para alcançar níveis rendimento excecionais.

Neste workshop desenvolvemos os 4 papéis preditivos que os gestores devem desempenhar para alcançar resultados extraordinários
e consistentes.

Programa

1 - Inspirar Confiança

Ser o líder credível que os outros escolhem seguir: com caracter e competência.

2 – Criar e partilhar a Visão

Definir claramente onde a sua equipa está e onde vai querer estar.

3 – Executar a Estratégia

Alcançar resultados sustentáveis, com e através das equipas, utilizando processos consistentes.

4 – Coach Potencial

Criar condições e proporcionar um ambiente que mobilize as pessoas e as equipas para o seu desenvolvimento e para darem o seu
melhor contributo.

Pontos Fortes

A referência de anos de investigação e experiência, da Equipa Franklin Covey, em várias organizações
Um kit pedagógico completo que inclui a possibilidade de realização de um questionário 360º prévio à formação.
Sessão prática de trabalho com base na realidade dos participantes que facilita a sua transposição para a sua organização.



LIDERANçA E GESTãO DE EQUIPAS - 4REAL®
Liderança para quadros, responsáveis e técnicos superiores

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Blended

Para quem?: Gestores, chefias e responsáveis hierárquicos que
exerçam uma função transversal na organização, com necessidade
de mobilizar colaboradores para obter resultados.

Referência: 001

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:desenvolver a competência e a autonomia das pessoas
e equipas;
criar condições que facilitam a motivação;
comunicar eficazmente com os diferentes interlocutores;
experienciar o grau de eficácia de alguns comportamentos de
gestão e liderança dos desempenhos, e elaborar um “mapa” dos
seus pontos fortes e pontos de melhoria;
aplicar as principais atividades de gestão das pessoas e das
equipas (fixar objetivos, animar e motivar, delegar);
refletir sobre hipóteses de solução e respetivos impactos, para
alguns dos problemas reais da gestão de equipas e pessoas.

Métodos: Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante
do participante através de vários desafios, quer à distância quer na
sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para
potenciar a performance no contexto de trabalho:
autodiagnósticos, estudos de caso e simulações que recriam os
ambientes da gestão e liderança organizacional na sessão
presencial, sessões de coaching e desafios concretos de aplicação
no contexto profissional.

 Best  Neste percurso de aprendizagem 4REAL® em Liderança e Gestão de Equipas propomos
potenciar a sua autoconsciência, debater e partilhar ideias e boas práticas, e apoiá-lo na
fortalecimento e implementação das competências-chave na gestão e liderança da(s) sua(s)
equipas.

4REAL® é uma solução que lhe permite personalizar o seu percurso de aprendizagem e que o desafia, constantemente ao longo do
tempo, a transferir o que aprendeu para o seu contexto real de trabalho, assegurando, por isso, resultados imediatamente visíveis e
mensuráveis.

https://www.cegoc.pt/abordagem-4real
https://www.cegoc.pt/abordagem-4real


Programa

Atividades digitais antes da sessão presencial

Classe Virtual

Apresentar o percurso de aprendizagem;
Comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das suas competências de Liderança.

Autodiagnóstico online

Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre as suas práticas individuais de liderança.

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para aumentar a autoconsciência e comprometimento com o percurso de
aprendizagem.

Sessão presencial (2 dias / 14 horas)

Caracterizar o âmbito da liderança e gestão de equipas e pessoas
As responsabilidades associadas à gestão e liderança de equipas.
Missão, desafios, valores e cultura da organização.
Liderar pelo exemplo.
Analisar os resultados do seu estilo pessoal de gestão e liderança:
Identificar pontos fortes e áreas de melhoria.

Saber como utilizar os estilos de gestão e liderança, de forma realista e adaptada aos contextos e às pessoas
Reforçar o seu impacto sobre a envolvente.
Afirmar-se face a diferentes tipos de equipas.
Identificar preferências de estilos de gestão e liderança nos seus interlocutores para melhorar o entendimento e a colaboração.

Exercícios práticos e outputs!

Reflexão partilhada e construção de um 1º draft do Plano de Ação, listando pontos de desenvolvimento revelados pelo
diagnóstico de auto e heteroperceção.

 

Diagnosticar o grau de competência e autonomia dos colaboradores
Diagnosticar as necessidades de evolução das pessoas e das equipas.
Organizar o trabalho e facilitar a progressão individual/coletiva.
Utilizar as entrevistas e reuniões para mobilizar as equipas.

Exercícios práticos e outputs!

Grelhas para análise e partilha de boas práticas na condução do desenvolvimento das equipas.Estudo de caso e simulação,
seguida de feedback estruturado acerca de boas práticas a implementar e estratégias a desenvolver face aos aspetos de
melhoria identificados.

 

Refletir sobre as motivações
Identificar fatores facilitadores da motivação e as situações que promovem desmotivação.
Dar feedback construtivo e melhorar os desempenhos.

Comunicar eficazmente com os diferentes interlocutores
Adotar uma atitude positiva e construtiva.
Saber escutar e desenvolver a empatia.
Utilizar argumentos adaptados aos diferentes interlocutores, para transmitir a sua mensagem e obter diálogos mais
compreensivos.
Usar Clareza, Objetividade e Cortesia.
Prevenir e tratar desacordos e conflitos.



Exercícios práticos e outputs!

Estudo de caso e simulação, seguida de feedback estruturado acerca de boas práticas a implementar e estratégias a
desenvolver face aos aspetos de melhoria identificados.

 

Definir um plano de ação para as mudanças a implementar
Identificar prioridades de mudança relativamente aos objetivos.
Elaborar o seu Plano de Ação.

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após a sessão presencial

2 sessões de Coaching individual de 60 minutos (desenvolvidas por um coach Cegoc certificado)

Facilitar a aplicação dos conceitos e a concretização dos objetivos identificados no Plano de Ação Individual;
Reforçar a sua performance enquanto líder, de acordo com as necessidades individuais dos elementos da sua equipa.

Personalização do percurso de aprendizagem, de acordo com as necessidade individuais de cada participante, e realização de
atividades digitais para aprofundar uma destas três questões:

Como motivar a minha equipa?
Sou eficaz a dar e receber feedback?
Como desenvolver as pessoas da minha equipa?

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios relativos a cada temática para estimular a transferência da aprendizagem
para o contexto real de trabalho.

Pontos Fortes

As 2 sessões de coaching individual que permitem o acompanhamento e apoio ao desenvolvimento das ações preconizadas no
Plano de Ação.
Uma metodologia na etapa presencial baseada em estudos de caso e simulações que recriam os ambientes da gestão e
liderança organizacional.
O suporte da plataforma Learning Hub o que permite ao participante a visualização imediata de todo o percurso identificando o
caminho a percorrer e o que já realizou.
As várias etapas que constituem o percurso e que potenciam o maior envolvimento, compromisso e suporte à transferência,
nomeadamente o enfoque na performance.
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Lisboa

02 Dec - 01 Feb 2020

Porto

09 Dec - 18 Feb 2020




