
Full Digital

Leader of the future: programa internacional de desenvolvimento de
líderes, 100% imersivo e online
Seja protagonista da mudança e transforme-se hoje no líder do amanhã

 Online

Duração : 40 horas Referência : 9398PT

Preço : 3.900,00 € + IVA

Porquê escolher o Programa Leader of the Future?
Mais de 10.000 líderes formados e positivamente impactados em todo o mundo;
Classificação Net Promoter Score (NPS) superior a 90/100;
Conteúdo multipremiado a nível internacional;
Consultores e formadores altamente qualificados.

�O programa Leader of the Future é totalmente ministrado em inglês.

� Esta experiência 100% imersiva e online dá aos participantes acesso privilegiado a uma comunidade global que
junta líderes de todo o mundo, e que tem como propósito difundir as melhores práticas mundiais de liderança.

O atual contexto exige dos líderes pragmatismo e capacidade para, no meio do ruído e do caos, focar a atenção e a
energia das sua equipas naquilo que podem efetivamente influenciar e que determinará se no futuro estarão no lado dos
que fizeram a transição para o Mundo Novo ou daqueles que se perderam pelo caminho.

É por isso que as organizações precisam já hoje de líderes aptos para o futuro: líderes ágeis, autênticos, determinados,
que promovam efetivamente a capacidade das equipas acompanharem o passo acelerado da mudança, líderes capazes
de perspetivar o futuro no presente, desenvolvendo hoje as competências que serão críticas amanhã, mobilizando as
pessoas para novos propósitos, realidades e para a superação dos novos desafios.

É com base nestas premissas que lhe apresentamos o novo Programa Leader of the Future – um programa de
aprendizagem ativa que reúne líderes de todo o mundo numa experiência intensa, 100% imersiva e entregue num
formato à distância que combina ferramentas digitais e metodologias pedagógicas de última geração que permitem
alavancar as suas competências e acelerar a sua performance muito para além da mera aquisição do conhecimento.

Ao participar neste programa, vai poder testar os seus limites, sair da sua zona de conforto… acima de tudo, desafiar o
seu mindset  e libertar-se das heranças e dos modelos mentais limitadores da liderança do passado que não se adequam
nem respondem mais às exigências do presente muito menos do futuro que se avizinha. Aprenda a criar e desenvolver
efetivas culturas de feedback, de empowerment das suas pessoas, e promover novos paradigmas de liderança, para
equipas ágeis, com elevado sentido de propósito, plurais e inclusivas e recetivas à mudança.

Esta é a grande proposta de valor do Programa Leader of the Future: transformar o mindset dos lideres hoje e atuar
como um catalisador de mudança positiva e real dos seus referenciais de liderança para um amanhã de sucesso.



Para aceder à versão do Programa Leader of the Future presencial clique aqui

Objetivos

Identificar os diferentes perfis de liderança
Compreender o que são modelos mentais e qual o seu impacto na liderança
Aprender a forma mais eficaz de dar feedback positivo e negativo
Aprender a gerir a sua energia e a manter-se totalmente empenhado
Descobrir as ferramentas de coaching que podem aplicar-se à liderança
Analisar os diferentes perfis comportamentais e a forma correta de os aplicar
Compreender como capacitar pessoas e equipas
Colocar em prática diferentes ferramentas e modelos de liderança
Experimentar novas práticas, valores e princípios em ambiente seguro

Destinatários

Quem deve participar?

Este programa destina-se a todos os líderes, gestores, empreendedores e profissionais que procurem desenvolver e
elevar as suas capacidades de liderança, de forma a produzir efeitos multiplicadores positivos com base na agilidade,
confiança, coaching, partilha de feedback e empowerment das suas pessoas.

Pré-requisitos

Fluência em inglês.
Possuir pelo menos 3 a 5 anos de experiência profissional em funções de Liderança de equipas e/ou organizações;
Total disponibilidade para participar sem quaisquer distrações ou compromissos nos 5 dias de formação 100%
imersiva – os dias começam às 7:00h e alguns workshops terminam às 21:30h;
Disponibilidade e vontade para “se colocar em perspetiva”, para descobrir e revelar a sua verdadeira
personalidade em contextos de Liderança sob maior pressão e, assim, operar um processo de transformação
profunda.

Percurso de aprendizagem

Como funciona

Embora grande parte do programa decorra durante a Semana de Imersão, o processo inicia-se mais cedo (Semana
de Pré-Imersão), com a autoavaliação e a avaliação 360º realizada pelos pares. Do mesmo modo, também Após a
Semana de Imersão, serão apresentadas atividades de acompanhamento para assegurar a transferência da
aprendizagem para o contexto de trabalho.

Semana de Pré-Imersão



Os participantes devem completar uma avaliação 360º referente ao seu estilo de liderança e performance. Além
disso, devem participar numa Análise de Perfil Pessoal Thomas International e analisar um estudo de caso da
Harvard Business School.

A Experiência Imersiva de 5 dias

Os participantes embarcam numa viagem transformadora de 5 dias intensivos, que inclui workshops virtuais,
exercícios de reflexão acompanhados por um coach, atividades físicas e trabalhos em grupo/individuais. Ao longo
desta jornada irão expandir a sua consciência acerca dos seus talentos, identificar pontos de melhoria e adquirir
conhecimentos e ferramentas que os vão ajudar a tornar-se líderes de elevada performance.

Também irão enfrentar as suas limitações e encontrar formas de as ultrapassar. A imersão é total – os participantes
estarão totalmente envolvidos e comprometidos a nível físico, emocional, mental e espiritual.

Durante a Semana de Imersão serão abordados os seguintes tópicos:

Desperte o seu entusiasmo pela liderança

Saiba como fortalecer a identidade individual, alinhando missão, visão e valores.

Mantenha-se totalmente envolvido

Aprenda a desenvolver as competências necessárias para garantir elevados níveis de performance perante a
pressão gerada por picos de trabalho, aumento da exigência e um contexto cada vez mais desafiante.

Aplique modelos mentais à liderança

Estes incluem a motivação intrínseca dos comportamentos, oferecendo ao indivíduo a oportunidade de
reclassificar os modelos condicionantes como potenciadores.

Promova o Empowerment

Saiba como descentralizar o poder e capacitar as suas equipas a tornarem-se cada vez mais autónomas e ágeis.

Encoraje uma cultura de feedback

Saiba como utilizar o feedback de forma estruturada, com foco na melhoria de comportamentos.

Implemente o Coaching no quotidiano

Descubra como o coaching pode ser aplicado nas operações do dia a dia, acelerando o desenvolvimento daqueles
que lidera e a formação de equipas autónomas.

Compreenda as melhores práticas de gestão da diversidade



Identifique fatores que motivam diferentes perfis de comportamento, apoiando-se na diversidade de talentos para
apoiar os objetivos estratégicos.

Planeie o futuro

Estabeleça prioridades e crie um plano detalhado para atingir os seus objetivos.

Após a Semana da Imersão

Para ajudar a incorporar a aprendizagem adquirida, os participantes terão acesso a uma sessão de coaching
individual gratuita e poderão repetir a avaliação 360º. Também beneficiarão de uma subscrição para utilizarem
gratuitamente a plataforma digital LearningHub@Cegos durante 1 ano.

Todos os participantes que completarem o programa receberão um certificado.

Também irão enfrentar as suas limitações e encontrar formas de as ultrapassar. A imersão é total – os participantes
estarão totalmente envolvidos e comprometidos a nível físico, emocional, mental e espiritual.

Pontos fortes

Os participantes são desafiados a sair da sua zona de conforto para experimentarem, descobrirem e aplicarem
novas práticas e comportamentos num ambiente seguro, mas que simula a volatilidade, agilidade e os desafios
diários enfrentados por uma organização real;
Uma experiência de aprendizagem intensa, única e entregue num formato 100% online com ferramentas e
metodologias de última geração;
Os participantes têm acesso a uma sessão de coaching individual na qual poderão analisar os seus principais
desafios, obstáculos e limitações, bem como delinear o seu plano de crescimento e desenvolvimento futuro;
Avaliação 360º e DISC para ajudar os participantes a identificarem e compreenderem o seu perfil, os seus modelos
mentais e estilo de liderança;
Conteúdo multipremiado a nível internacional – o Grupo CEGOS (representado em Portugal pela CEGOC) figura
entre as 20 melhores empresas internacionais de formação na área de liderança, segundo a Trainning Industry -
organização que se dedica à identificação, divulgação e premiação das melhores práticas e tendências no setor da
formação corporativa;
PMI® PDUs: A realização deste programa atribui 40 PDUs (Professional Development Units) na categoria de
Liderança do PMI Talent Triangle® para a sua certificação PMP® ou PgMP®*.

 

Saiba mais

Contacte-nos para saber como podemos transformar os líderes da sua organização em verdadeiros Líderes do
Futuro!

Testemunhos

https://www.cegoc.pt/noticias/cegos-integra-top-20-leadership-training-company-pelo-6o-ano-consecutivo
https://www.cegoc.pt/contactos


Tel. 213 303 166
https://www.cegoc.pt/9398PT
Criado em 23/05/2023

Datas  2023  -  Référence 9398PT

De 19 jun a 23 jun

De 20 nov a 24 nov



Programação neurolinguística para líderes transformadores
Certificação Internacional de Practitioner em Programação Neurolinguística para executivos

Híbrido (presencial ou online)

Duração : 16 dias (138 horas) Referência : 1342

Preço : 2.085,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A Programação Neurolinguística (PNL), quando aplicada no desenvolvimento de líderes, torna-se um instrumento de
transformação pessoal e organizacional que impacta positivamente a sua flexibilidade mental, a sua gestão emocional, o
trabalho em equipa e o seu relacionamento interpessoal.

Nesta certificação internacional – equiparada ao nível Practitioner em Programação Neurolinguística, os líderes têm
acesso aos principais instrumentos e práticas da PNL em sessões de treino ativo em grupo, bem como apoio
personalizado através de sessões de mentoria individual que asseguram o seu desenvolvimento psicoprofissional.

Este processo de aprendizagem experiencial permite aos participantes colocar a PNL ao serviço da transformação da sua
organização e desenvolver colaboradores/equipas de alta performance enquanto beneficiam, simultaneamente, dos
efeitos da sua própria transformação pessoal.



Objetivos

No final do percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Integrar os pressupostos (crenças de excelência) em que a PNL se baseia, no dia a dia, aumentando a flexibilidade
mental na análise das circunstâncias, gerando o pensamento criativo no ambiente organizacional.
Aplicar os critérios tidos como facilitadores na formulação de objetivos realizáveis, na performance individual e
organizacional.
Conhecer os elementos da experiência subjetiva: a relação entre a perceção dos acontecimentos externos, o
pensamento, o estado emocional, a fisiologia; o papel das convicções e o resultado, em forma de comportamento,
nas pessoas que fazem çparte de uma organização.
Distinguir os sistemas de representação: visual, auditivo tonal e digital, cinestésico, gustativo e olfativo e saber
aplicá-los na comunicação verbal e não-verbal de excelência, desenvolvendo assim melhores relacionamentos no
trabalho de equipa.
Desenvolver a capacidade de estabelecer rapport verbal e não-verbal eficaz com os diversos interlocutores com
os quais nos deparamos nas nossas equipas: calibrar, sincronizar e conduzir, empregando para isso diversos
canais como os valores, a escolha de palavras, a postura, os gestos, a voz, o ritmo da respiração, etc.
Dominar a estrutura subjetiva das experiências através da transformação das qualidades sensoriais (trabalho com
submodalidades), desenvolvendo um papel de líder mais efetivo e influenciador.
Vivenciar a associação e dissociação, reviver experiências e dominar a técnica da dissociação, muito útil em
momentos emocionalmente desafiadores, desenvolvendo o equilíbrio emocional na gestão de conflitos.
Conhecer e dominar a estrutura do pensamento positivo, direcionando-o para resultados em contexto  de



trabalho, com vista ao elevar de padrões de ação.
Empregar o Modelo Meta da Linguagem na clarificação da informação, melhorando assim de forma muito rápida a
qualidade da comunicação interna dentro de uma organização.
Utilizar o Modelo Milton da linguagem, usada na envolvência e motivação das equipas de trabalho.
Trabalhar com Metáforas, usando como elemento de transformação de comportamentos e padrões indesejáveis
dentro de uma organização.
Procurar e empregar recursos internos capazes de melhorar o desempenho psicoprofissional.
Dominar diversas formas de procurar, ativar e instalar recursos, através da utilização de âncoras, desenvolvendo
assim recursos de alta performance na liderança do trabalho na organização.
Saber aplicar a ponte para o futuro, tornando mais consistentes e duradouros todos os processos de melhoria
pessoal e organizacional.
Utilizar o reenquadramento de conteúdo, o reenquadramento de contexto e o reenquadramento de significado,
para lidar com situações desafiadoras e stressantes no local de trabalho.
Ser capaz de mudar de posição percetiva, ampliando o acesso a informação, melhorando desta forma as
abordagens à gestão de conflitos e à negociação de acordos.
Reconhecer estratégias internas necessárias para atingir melhores resultados ao nivel do desempenho.
Reconhecer os movimentos dos olhos como indicação do sistema de representação em que a pessoa se encontra
e do sistema empregue como acesso à informação.
Aplicar estratégias de motivação, liderança e autoliderança.
Compreender a hierarquia de valores e o impacto que estes têm, quer nos indivíduos, quer nas organizações.
Saber trabalhar com as nossas diferentes Partes (sub-personalidades), por forma a encontrar congurência e
harmonia nos conflitos internos.
Utilizar o “Reenquadramento em 6 passos”, mais especificamente, a busca da motivação inconsciente por detrás
do comportamento e a transformação deste mesmo comportamento.
Investigar os metaprogramas da PNL e aplicá-los na seleção das pessoas certas a cada tipo de função.
Apresentar em público, tendo impacto junto de uma audiência ( reuniões de trabalho, apresentações de produtos
ou serviços, etc.) com as técnicas da PNL.

Destinatários

Para quem?

Profissionais que desempenhem papeis de coordenação de equipas (Líderes, gestores, profissionais de RH,
consultores, formadores, trabalhadores na área social, professores, profissionais de saúde e do desporto…), bem
como todos aqueles que individual e profissionalmente estão empenhados em tornar as suas vidas e dos seus
colaboradores mais eficazes e gratificantes, ao mesmo tempo que alavancam resultáveis tangíveis nas suas
empresas. 

Pré-requisitos:

Não aplicável.

Percurso de aprendizagem

Duas sessões online de mentoria individual, em data a acordar e mediante marcação prévia com os dois formadores:
após o 1º módulo do programa e em data próxima do final do mesmo.

Formular objetivos de forma que possam ser atingidos

Condições fundamentais para atingir objetivos com maior eficiência, quer pessoais, quer departamentais.

Introdução à PNL

O que é a PNL, fundamentos, história e origens, bem como os seus âmbitos de aplicação na vida das empresas.



Princípios básicos e pressupostos: os Axiomas da PNL que oferecem maior flexibilidade na ação e maior eficácia
pessoal e profissional.

Aprender a aprender

Os segredos da aprendizagem humana: aprender com eficácia, reduzindo os custos de formação de quem entra.

O modelo de comunicação da PNL

Relação entre estímulos, pensamento, emoção e comportamento: como e porque reagimos nós ao que nos
acontece no local de trabalho e nos descentra?

Os níveis neurológicos

Níveis de comunicação consigo mesmo e com os outros: entender as bases da estrutura de um processo de
verdadeira adesão à mudança e suas implicações na motivação de pessoas, na forma de lhes fornecer feedback,
de perceber o que as move ou paralisa numa organização.

Sistemas de Representação

Os filtros individuais e subjetivos da captação de informação. Como captamos a informação do exterior e, depois,
criamos a nossa realidade: porque é que as pessoas têm distintos comportamentos na hora de escolher, fazer,
comunicar, avaliar?

Acuidade sensorial

Aumento da capacidade de observação da linguagem verbal e não-verbal, sem julgamento, para melhor conhecer
as pessoas com quem trabalhamos.

Rapport

Criação de relações de confiança e conexão com os outros: gerar pertença e vínculo às equipas e à organização
através do alinhamento relacional dos seus elementos.

Submodalidades

Os ingredientes do pensamento e o seu papel na forma como cada indivíduo constrói e dá significado a tudo o que
(lhe) acontece. Estratégias práticas da mudança destes ingredientes para a obtenção de melhores resultados.

Padrões linguísticos

O poder da linguagem verbal na criação de eficácia, produtividade e melhoria do ambiente de uma organização
que se quer saudável e coesa.

Meta modelo da linguagem de Virginia Satir

Utilização da linguagem na busca de informações muitas vezes distorcidas, omitidas ou vagas na comunicação
interna de uma empresa.
Colocação de perguntas para gerar tomada de consciência.

Modelo da linguagem Milton

Padrões linguísticos para gerar motivação e despoletar a criatividade dentro de um grupo de trabalho.



Metáforas

Criação e emprego de metáforas como fator de transformação e crescimento, pessoal e organizacional.

Âncoras

Criação rápida de estados emocionais favorecedores de bons resultados, no dia a dia de uma equipa de trabalho.

Apresentações envolventes e carismáticas

Como ser um orador de grande impacto em exposições públicas orais, reuniões, apresentação de produtos,
serviços, sendo capaz de envolver uma audiência.

Reenquadramento

Desbloquear estados emocionais desfavoráveis ao bom desempenho profissional através da busca de novos
significados para eventos tidos como desafiadores e negativos.

Posições percetivas

Como aumentar a flexibilidade mental, reduzindo o impacto dos conflitos e harmonizando relacionamentos entre
pares. Ampliação da informação através da utilização de diferentes pontos de vista na análise de um evento tido
como difícil ou disruptivo em contexto laboral.

Estratégias Mentais

Compreensão da base da instalação das nossas “receitas” mentais: como podemos mudar padrões de
comportamento e experimentar novas “receitas”, que nos permitam obter os resultados que desejamos e
contribuem para o crescimento das organizações?

Valores, crenças e convicções

Reconhecimento dos motores da motivação pessoal e organizacional: encontrar os botões on-off da ação de quem
connosco trabalha.

Linha do Tempo

Como instalar objetivos atraentes no futuro? Princípios elementares para a criação de Planos de Ação em metas
de médio e logo prazo.

Comunicação com Partes

Harmonizar dilemas e incongruências, capazes de produzir autobloqueio e autossabotagem no desempenho
profissional.

Metaprogramas mentais:

“Programas informativos mentais” e o seu papel na alocação da pessoa certa à função certa. Seleção,
recrutamento, delegação e desenvolvimento de pessoas.

Demonstração das Técnicas

Apresentações individuais



Exame | Certificação

Métodos pedagógicos

Métodos ativo, interrogativo, expositivo e demonstrativo, com uma forte componente experiencial, baseada na
realidade individual de cada participante. Exercícios de autodiagnóstico, exercícios individuais, em pequenos grupos
e em pares. Momentos de partilha e reflexão. Estudo de casos e autoscopias.

Pontos fortes

Uma Certificação Internacional de Practitioner em PNL disponível na modalidade híbrida: pode ser frequentada
presencialmente, o que é altamente aconselhável, ou 100% à distância.
Forte componente experiencial que prevê um acompanhamento personalizado e feito à medida de cada
interveniente: todos os participantes têm acesso a duas sessões de mentoria individual, o que lhes permite
aprofundar o seu desenvolvimento psicoprofissional, esclarecer dúvidas, aprofundar o seu processo de
aprendizagem e transformar os conhecimentos adquiridos em práticas quotidianas.
Exercícios de autodiagnóstico, trabalhos em pares e dinâmicas feitas em grupo serão constantes em todas as
sessões.
Um programa que se desenvolve eficazmente no tempo, ao longo de vários meses, com uma cadência regular e
mensal de 2 sessões de 8h horas cada, em dias seguidos, ao longo de 8 módulos.
Conteúdos validados e certificados pela Associação Portuguesa de Programação Neurolinguística (APPN) e pelo
International Association for Neuro-Linguistic Programming (IANLP), uma entidade que regulamenta e certifica a
qualidade das certificações desta natureza.
Com o Certificado Internacional de Practitioner (Nível 1) obtido no final deste percurso de aprendizagem, poderá
ter acesso ao curso para Master Practitioner de PNL (Nível 2).

 

Formadores

Carla Afonso, Master Practitioner e Trainer, Executive & Life Coach em PNL, consteladora sitémica

Formadora e consultora empresarial e organizacional no âmbito das soft skills. Especialista em Coaching e PNL, a
ciência e arte para a excelência pessoal e profissional. Ministra Certificações Oficiais em PNL e em Coaching e exerce
Consultoria em diversas empresas e organizações.
Master-Practitioner e Trainer com certificado reconhecido pela PNL-Portugal e NTI NLP | Fellow Member Trainer IANLP;
Coach IANLP; Consultora em Panorama Social Mental; Consteladora Organizacional e familiar; Licenciada em
Jornalismo Internacional| Mestre em Argumento para Cinema.

 

https://www.linkedin.com/in/carlaafonsopnl/


Miguel Ferreira, Advanced Master Practitioner, Trainer e Coach em PNL, Executive & Life Coach

Formador e consultor empresarial no âmbito comportamental, motivacional e vendas. É especialista em Coaching e
PNL, a ciência e arte para a excelência pessoal e profissional. Ministra Certificações Oficiais em PNL, sendo o
fundador da CHUNKING_UP.PNL - Instituto de Programação Neurolinguística.
Exerce Consultoria em diversas empresas e organizações, bem como em prática individual - o Executive e Life
Coaching.
Advanced Master-Practitioner e Trainer com certificado reconhecido pelo PNL-Portugal e NTI NLP; Certificação em
Coaching; Consultor com Certificado Internacional em Panorama Social Mental; Certificado de Competências
Pedagógicas (CCP) 22125/2001; Licenciatura em Psicopedagogia | Especializado em Psicologia Clínica e da Saúde.

https://www.linkedin.com/in/miguelferreirapnl/


Tel. 213 303 166
https://www.cegoc.pt/1342
Criado em 23/05/2023

Datas e locais  2023  -  Référence 1342

Lisboa ou Online

De 10 out a 8 mai



Best

Liderar equipas híbridas
Desenvolver equipas autónomas, responsáveis e competentes

Híbrido (presencial ou online)

Duração : 4 dias (10 horas) Referência : 1281

Preço : 1.000,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 3.750,00 € + IVA

Em contextos de mudança, é natural que as pessoas se sintam confusas, privadas dos seus referenciais e padrões
habituais.

Como fazer o que sempre foi feito de forma completamente diferente? Esta é uma questão comum a gestores, líderes e
elementos de equipas.

Os desafios da liderança mantêm-se constantes: obter resultados com e através da equipa que coordena; desenvolver as
competências técnicas e soft skills; manter elevados os níveis de responsabilidade e motivação para que as pessoas
continuem a realizar as suas atividades com um sentido de propósito.

O gestor e líder acompanha as pessoas e os seus resultados, conhece-as, escuta-as e impulsiona-as a irem mais longe.

E como conseguir tudo isto à distância? O que é semelhante e diferente? O que pode ser ajustado e o que tem de ser
totalmente alterado?

Neste percurso, propomos dar pistas para estas, e outras questões. Vamos trabalhar à distância, integrando uma
diversidade de momentos de aprendizagem que visam facilitar a transferência para a prática.

Para que novas formas de trabalho possam também significar ir mais além na liderança e no desenvolvimento de
equipas autónomas, responsáveis, competentes.



Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Compreender o mindset e as competências para o exercício do remote management no atual contexto;
Desenvolver a competência e a autonomia das pessoas e equipas em contexto de trabalho remoto;
Utilizar as reuniões de forma motivante e produtiva criando condições que facilitam a motivação e o
envolvimento;
Comunicar eficazmente com os diferentes interlocutores;
Definir planos de ação para implementar para si e para os elementos da equipa.

Destinatários

Para quem?

Gestores e líderes que têm equipas geograficamente distantes entre si, permanentemente ou em situações
pontuais.

Pré-requisitos:

Não aplicável.

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (1h30m)

Introdução ao remote management

Apresentar o percurso de aprendizagem.
Comprometer os participantes no seu processo de desenvolvimento.
Enquadrar o remote management no contexto atual.
Clarificar o mindset e competências de uma gestão à distância.

Aprendizagem online (1h30m)

Realização de 3 módulos interativos:

As competências emocionais do gestor

Gerir as suas próprias emoções para se tornar um melhor gestor.

As ferramentas da assertividade

Explorar o seu perfil pessoal de assertividade. Saber afirmar a sua posição de forma calma e assertiva. Reformular
a crítica de modo construtivo.
Expressar as suas ideias de modo calmo e assertivo. Saber como dizer não sem prejudicar a relação com o outro.
Formular pedidos de forma construtiva e eficaz.

Desenvolver e implementar um plano de ação

Passar do “dizer o que vai fazer” para o “fazer o que disse que faria”.
Captar ideias-chave para criar e gerir um efetivo plano de ação.

Aplicação da aprendizagem



Desafios de aplicação prática: aumentar o comprometimento com o percurso de aprendizagem e estimular a
transferência da aprendizagem para o seu contexto real.

* Estes desafios ocorrem entre todas as etapas do percurso de aprendizagem (classes virtuais e aprendizagem
online), até à sua conclusão.

2ª Classe Virtual (2h00m)

A importância da comunicação no remote management

Efetuar o balanço dos trabalhos realizados à distância; partilhar boas práticas obtidas com o desafio de
implementação.
Saber utilizar a comunicação e as reuniões como ferramentas para envolver, acompanhar desempenhos e
resultados à distância.
Reforçar o papel da escuta na liderança das remote teams.

Aprendizagem online (1h30m)

Realização de 2 módulos de treino intensivo e 1 módulo interativo:

Dar feedback (módulo de treino intensivo)

Dar feedback positivo para motivar o outro e melhorar a sua autoconfiança.
Obter ideias-chave para dar feedback positivo e construtivo.

Tornar-se um Gestor-coach (módulo interativo)

Adotar a postura e as boas práticas de um gestor-coach.
Compreender os benefícios de ser um gestor-coach, para além do seu papel tradicional de gestor.
Saber como desenvolver a maturidade da sua equipa.

Pedir feedback (módulo de treino intensivo)

Recolher feedback junto das pessoas do seu contexto permitindo-lhe reforçar os seus pontos fortes e desenvolver
as suas áreas de melhoria

3ª Classe Virtual (2h00m)

Promover a autonomia e delegar

Efetuar o balanço dos trabalhos realizados à distância; partilhar boas práticas obtidas com os desafios de
implementação.
Saber como promover a autonomia das equipas remotas
Delegar e desenvolver a equipa e as pessoas

Personalização do percurso de aprendizagem

Individualização do percurso de acordo com as necessidades individuais de cada participante (escolha de 1 sprint de
aprendizagem), e disponibilização de atividades digitais de acordo com as escolhas realizadas:

Sprint “Encorajar e manter a motivação da equipa” (0h30m)

Composto por 1 módulo interativo, um infográfico e desafios de aplicação/implementação, com os seguintes
objetivos:

Mobilizar a energia individual da sua equipa para impulsionar o desempenho coletivo.



Identificar os pontos motivacionais dos seus colaboradores e de adotar a ação correta para os manter motivados.
Delegar eficazmente e de forma motivadora.

Sprint “Estratégias de Gestão de Conflitos” (0h30m)

Composto por 1 módulo interativo, um infográfico e desafios de aplicação/implementação, com o seguinte objetivo:

Conhecer e refletir sobre o seu estilo habitual de abordagem aos conflitos.

4ª Classe Virtual (1h00m)

Reforço e balanço da aprendizagem

Efetuar o balanço do percurso de aprendizagem;
Partilhar boas práticas e resultados alcançados através dos desafios de implementação.

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios à distância,
incluindo desafios concretos de aplicação no contexto profissional.
Combina vários módulos interativos de curta duração e diferentes estímulos, para potenciar a aprendizagem e
facilitar o sucesso da gestão e liderança de equipas em contexto de trabalho remoto.
Performance no contexto de trabalho: autodiagnósticos, estudos de caso e simulações que recriam os ambientes
da gestão e liderança de equipas à distância.

Pontos fortes

Uma metodologia adaptada aos atuais contextos de trabalho remoto.
O suporte da plataforma Learning Hub@Cegos 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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Best

Liderança e gestão de equipas
Liderança para quadros, responsáveis e técnicos superiores

Híbrido (presencial ou online)

Duração : 2 dias (17 horas) Referência : 001

Preço : 1.300,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 8.550,00 € + IVA

Desenvolver as competências de liderança é um investimento fundamental, as organizações necessitam que os seus
responsáveis e gestores saibam agir/”fazer agir”, de forma autónoma, corresponsável e competente.

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 no 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


Objetivos

No final do percurso de aprendizagem 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.

Destinatários

Para quem?

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

Pré-requisitos:

Não aplicável.

Percurso de aprendizagem



1ª Classe Virtual (0h30m)

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

Autodiagnóstico online (0h10m)

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

Aplicação da aprendizagem

Desafios de aplicação prática: aumentar o comprometimento com o percurso de aprendizagem e estimular a
transferência da aprendizagem para o seu contexto real.

* Estes desafios ocorrem entre todas as etapas do percurso de aprendizagem (classes virtuais, sessão presencial e
aprendizagem online), até à sua conclusão.

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 autodiagnóstico e desafio de 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 que promovem a motivação e as situações que facilitam a desmotivação.
Dar feedback construtivo e estimular a melhoria dos 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.

1ª Sessão de Coaching individual (1h00m)*

Objetivos:

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.

* Desenvolvida por um coach Cegoc certificado

Personalização do percurso de aprendizagem

Individualização do percurso de acordo com as necessidades individuais de cada participante (escolha de 1 sprint de
aprendizagem), e disponibilização de atividades digitais de acordo com as escolhas realizadas.

Sprint “Como motivar a minha equipa?” (0h20m)

Composto por um artigo e desafios práticos complementares.

Sprint “Sou eficaz a dar e receber feedback?” (0h20m)

Composto por 1 Módulo de treino intensivo e desafios práticos complementares.

Sprint “Como desenvolver as pessoas da minha equipa?” (0h20m)

Composto por um artigo e desafios práticos complementares.

2ª Sessão de Coaching individual (1h00m)*



Objetivos:

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.

* Desenvolvida por um coach Cegoc certificado

Métodos pedagógicos

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.

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@Cegos 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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Gestão da Performance e do Engagement
Usar as ferramentas de gestão de desempenho para promover resultados de negócio e o engagement das pessoas

Híbrido (presencial ou online)

Duração : 2 dias (15 horas) Referência : 1233

Preço : 1.000,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 3.250,00 € + IVA

Os modelos tradicionais de avaliação de desempenho parecem já não corresponder às necessidades e exigências das
organizações do sec. XXI, que exigem resultados e feedback mais rápidos, mais simples e mais ágeis.

Ao mesmo tempo, o engagement parece ganhar uma preponderância cada vez mais acentuada como medida de análise
da capacidade das organizações de reter e desenvolver os seus colaboradores. Desenhar e conceber modelos de Gestão
da Performance que potenciem o engagement e equipas de alto rendimento é uma competência “ganhadora” na Gestão
de Talentos do sec. XXI.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Identificar as exigências e melhores praticas de Gestão da Performance nas organizações do sec. XXI;
Implementar modelos ágeis de Gestão da Performance;
Compreender a importância da gestão do Engagement na Gestão da Performance.

Destinatários

Para quem?

Técnicos de recursos humanos, gestores e diretores que pretendam desenvolver metodologias de gestão da
performance e do engagement.

Pré-requisitos:

Não aplicável.

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (1h00m)

Apresentar o percurso de aprendizagem.
Comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das suas competências.
Enquadramento global do tema



Aplicação da aprendizagem

Desafios na Gestão da Performance Organizacional

Sessão HÍBRIDA (2 dias / 12 horas)

Gerir a performance nas empresas do Séc. XXI

Dinâmicas e características das organizações do Séc. XXI.
Dimensões da Performance Organizacional.
As novas exigências na Gestão de Desempenho.
Gestão por Objetivos.
Gestão por Valores.
Instrumentos de medição da execução estratégica.
Definição de KPIs e dashboards de performance.

Implementar modelos ágeis de Gestão da Performance

A importância do real time feedback.
Foco no desenvolvimento vs foco no desempenho.
A integração e alinhamento organizacional.
Agilidade e flexibilidade nos modelos de Gestão da Performance.
Reconhecimento individual e social.
Modelos de Gestão da Performance.
Instrumentos e práticas de gestão da Performance.

Promover o Engagement para potenciar a Performance

Conceito de Engagement.
Engagement vs Clima Organizacional.
Dimensões do Engagement.
Impactos do Engagement na Performance e na retenção de talentos.
Medição e desenvolvimento do Engagement dos colaboradores.
Formas de promoção e desenvolvimento do Engagement.

Implementar processos de Gestão da Performance e Engagement

Definição do processo.
Matriz de intervenientes.
Formas de recolha de informação.
Modelos de reporting.
Comunicação e divulgação.

Aplicação da aprendizagem

Plano de Ação para a otimização dos processos de Gestão da Performance e do Engagement

2ª Classe Virtual (2h00m)

Apresentação dos Plano de ação a otimização dos processos de Gestão da Performance e do Engagement

Apresentação dos Plano de ação desenvolvidos.
Reflexão e balanço final das aprendizagens.



Métodos pedagógicos

Percurso de aprendizagem híbrido, com design pedagógico próprio para integrar todos os participantes,
independentemente da modalidade escolhida (presencial ou à distância);
Alternância entre exposições teóricas e exercícios práticos – individuais e em grupo;
Análise de casos em subgrupos;
Debates dirigidos com participação ativa do grupo;
Simulações de situações representativas do contexto profissional.

Pontos fortes

Este curso oferece uma abordagem pratica para conceber modelos de Gestão da Performance, com impacto no
Engagement dos colaboradores.
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O líder coach
Utilizar as ferramentas do coaching nas suas práticas de liderança

Híbrido (presencial ou online)

Duração : 4 dias (14 horas) Referência : 851E

Preço : 1.000,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 3.650,00 € + IVA

O exercício da liderança exige uma capacidade de adaptação permanente ao ambiente e às características das equipas.

Aprender a integrar as ferramentas de coaching nas suas práticas de liderança permite-lhe aumentar a sua eficiência e
agilidade, e apoiar os seus colaboradores no desenvolvimento da sua autonomia e potencial.

Este percurso de aprendizagem prepara-o para responder a situações novas ou imprevistas, gerindo-as não apenas
como um responsável hierárquico, mas também como um coach da sua equipa.

Objetivos

Um percurso de aprendizagem que lhe permitirá Integrar ferramentas de coaching nas suas práticas de liderança e
gestão de equipas:

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.

Destinatários



Para quem?

Dirigentes e quadros que pretendam desenvolver as competências de coaching para promover um maior
envolvimento e desenvolver as competências e a autonomia dos seus colaboradores e equipas.

Pré-requisitos:

Não aplicável.

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (3h00m)

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.

Aplicação da aprendizagem

Desafios de aplicação prática: aumentar o comprometimento com o percurso de aprendizagem e estimular a
transferência da aprendizagem para o seu contexto real.

* Estes desafios ocorrem entre todas as etapas do percurso de aprendizagem (classes virtuais e aprendizagem
online), até à sua conclusão.

Aprendizagem online (1h00m)

Competências emocionais do gestor (Módulo interativo)

Descobrir como as emoções impactam a sua eficácia.
Reconhecer as suas próprias emoções e expressá-las de forma eficaz.
Identificar as emoções nos seus colegas para estabelecer um relacionamento efetivo e autêntico.

Estilos de comunicação (Módulo interativo)

Identificar o seu estilo de comunicação e o estilo dos seus interlocutores para comunicar e argumentar de forma
mais eficaz.

2ª Classe Virtual (3h00m)

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.

Treino prático de competências de Coaching no contexto da liderança

Aprendizagem online (1h00m)

Recolher feedback (Módulo de treino intensivo)

Recolher feedback junto de diferentes interlocutores para reforçar os seus pontos fortes e desenvolver as suas
áreas de melhoria.

Modelo GROW: fazer o empowerment dos membros da sua equipa (Leitura recomendada)

Adotar a postura correta para facilitar o desenvolvimento dos seus colaboradores.
As 4 etapas do Modelo GROW.

3ª Classe Virtual (3h00m)

O modelo GROW: treino prático

O desenvolvimento de um plano de coaching

Estabelecimento de metas pessoas de progresso.
Benefícios do coaching.

Aprendizagem online (1h00m)

Escutar ativamente (Módulo de treino intensivo)

Utilizar o questionamento e a reformulação para melhorar a escuta ativa, compreender os seus interlocutores e
facilitar a comunicação.

Conhecer-se melhor para comunicar melhor (Módulo interativo)

Recorrer aos seus valores para comunicar de forma mais eficaz e construir relações duradouras, baseadas na
confiança.

4ª Classe Virtual (2h00m)

Consolidação da aprendizagem e treino prático

Exercícios de simulação prática para consolidação da aprendizagem.
Balanço do percurso de aprendizagem: boas práticas e resultados alcançados.

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios à distância,
incluindo desafios concretos de aplicação no contexto profissional.
Combina vários módulos interativos de curta duração e diferentes estímulos, para potenciar a aprendizagem e
facilitar o sucesso da gestão e liderança de equipas em contexto de trabalho remoto.
Com recurso a metodologias práticas (estudos de caso e simulações que recriam os ambientes da gestão e
liderança de equipas) os participantes treinarão as competências básicas da atuação de um líder Coach.

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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Best

Os 4 Papeis Essenciais da Liderança™
Como ser um líder de sucesso

Híbrido (presencial ou online)

Duração : 3 dias (21 horas) Referência : 1253

Preço : 1.750,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 8.250,00 € + IVA

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.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Criar uma visão inspiradora e uma estratégia relevante da equipa, fornecendo significado e orientação para o
trabalho diário dos seus membros.
Criar uma narrativa estratégica apelativa que possa ser partilhada com as principais partes interessadas a todos
os níveis.
Alinhar os principais sistemas com a estratégia de sua equipa para facilitar os processos básicos de trabalho.
Aplicar o processo comprovado de The 4 Disciplines of Execution® para atingir os seus objetivos mais importantes
de forma consistente.
Dar feedback positivo e instrutivo de forma regular para criar uma cultura de alta confiança na equipa.
Aplicar técnicas de coaching para desenvolver o potencial de sua equipa.

Destinatários

Para quem?

Gestores e líderes com experiência de Liderança que pretendam desenvolver competências essenciais para o
sucesso da equipa: inspirar e gerar relações de confiança, definir e transmitir uma visão, executar uma estratégia
e assumir o coaching dos membros da equipa.

Pré-requisitos:

Não aplicável.



Percurso de aprendizagem

Introdução

Porque razão os 4 papéis essenciais da liderança são essenciais?
A relação dos 4 Papéis Essenciais da Liderança com os níveis de engagement da equipa e com a sua mobilização
para resultados.
Análise do assessment de autoavaliação ou avaliação 360º dos quatro papéis essenciais da liderança à luz dos
objetivos individuais de liderança.

Papel 1 - Inspirar Confiança

O papel do líder como elemento central da construção da confiança da equipa.
A sua credibilidade pessoal enquanto líder: avaliar pontos fortes e oportunidades de melhoria.
Agir para acelerar a sua credibilidade pessoal e criar intencionalmente uma cultura de alta confiança na equipa.

Papel 2 - Criar e partilhar a Visão

Criar uma visão inspiradora da equipa capaz de mobilizar todos os seus membros em torno de um propósito
comum.
Avaliar a relevância do trabalho e o contributo da sua equipa.
Definir uma estratégia para a equipa, relevante e alinhada com a estratégia da organização.
Criar e partilhar uma narrativa estratégica para a equipa de uma forma clara, concisa, convincente e segura.

Papel 3 - Executar a Estratégia

Compreender de que modo o alinhamento contribui para uma execução eficaz.
Alinhar os processos e os sistemas com a estratégia da equipa de modo a potenciar resultados.
Identificar os Objetivos Verdadeiramente Críticos® (OVC®) que contribuirão para uma execução eficaz da
estratégia da equipa.
Identificar os indicadores que sejam, simultaneamente, influenciáveis pela ação da equipa e preditivos do
atingimento dos OVC®.
Implementar o processo das 4 Disciplinas da Execução® na sua equipa

Papel 4 - Coaching do Potencial

A importância do mindset de coaching e de perspetivar os membros da equipa como pessoas completas e
intrinsecamente capazes.
Dar e receber feedback de forma eficaz.
Treinar as competências chave do coaching: escutar, questionar e reconhecer.
Aplicar técnicas de coaching em situações de desempenho, resolução de problemas e desenvolvimento
profissional.

Plano de Ação de Liderança

Priorizar o seu desenvolvimento de liderança.
Criar um plano de ação de liderança.
Envolver e mobilizar a sua equipa.

Métodos pedagógicos

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



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.
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Best

As 6 Práticas Críticas da Liderança de Equipas
Liderar, promover o engagement e apoiar o desenvolvimento das equipas

Híbrido (presencial ou online)

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 1276

Preço : 1.300,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 6.050,00 € + IVA

Os líderes de primeiro nível têm um impacto significativo nos indicadores de
negócio mais importantes: produtividade, qualidade da experiência, satisfação
e lealdade do cliente, inovação e desempenho financeiro.

Para atingir bons desempenhos em todas estas dimensões é fundamental garantir o engagement dos membros da
equipa e o seu envolvimento e compromisso com o propósito organizacional e da equipa.

Os níveis de engagement estão diretamente relacionados com a ação e práticas dos líderes que deverão encarar cada
colaborador como pessoas completas, intrinsecamente capazes de evoluir e crescer, e tornar a função e o contexto de
trabalho como espaços de desenvolvimento e realização não apenas profissional, mas também pessoal.

Neste âmbito é fundamental dotar os líderes das equipas com modelos e ferramentas de aplicação imediata que lhes
permitam identificar e reter o talento, alinhar o propósito da equipa com o propósito e objetivos organizacionais e
promover a produtividade e o desenvolvimento dos membros das suas equipas.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Explorar a mudança crítica de mindset que maximiza o sucesso e os resultados dos líderes de equipas;
Melhorar os níveis de engagement da equipa através da realização regular de reuniões individuais;
Aprofundar a compreensão dos problemas, desafios e aspirações de cada colaborador e proporcionar o suporte
necessário ao seu desenvolvimento e realização pessoal e profissional;
Alinhar o propósito da equipa com o propósito organizacional, definir objetivos e resultados, delegar e
acompanhar os membros da equipa;
Dar e procurar feedback para incrementar a confiança, a autonomia e desempenho da equipa e de cada um dos
seus membros;
Identificar ações concretas para ajudar a equipa a atravessar e acelerar os processos de mudança e melhorar a
sua performance;
Planificar semanalmente para manter o foco nas ações e objetivos mais importantes;
Gerir a energia de modo a garantir a eficácia e o balanço entre vida pessoal e profissional.



Destinatários

Para quem?

Líderes de primeiro nível que procurem desenvolver as suas competências de liderança, reforçar o engagement
das suas equipas e apoiar o desenvolvimento dos seus colaboradores.

Pré-requisitos:

Não aplicável.

Percurso de aprendizagem

Introdução – Os desafios da liderança de equipas

A produtividade da equipa.
O engagement e a retenção de talento.
Criar a cultura.
A experiência e a fidelização de clientes.
A inovação.

Prática 1 – Desenvolver um mindset de líder

Paradigmas: a maneira como vejo o mundo, condiciona as minhas ações e as minhas ações determinam os
resultados.
Mindset de líder: sou responsável por atingir resultados através dos membros da equipa.

Prática 2 – Fazer reuniões individuais regularmente

O colaborador como pessoa completa, intrinsecamente capaz de evoluir.
Mindset de líder: faço reuniões individuais para promover o engagement dos membros da equipa.
Técnicas e ferramentas para a condução de reuniões individuais.
As perguntas de coaching.
A escuta empática.
O comprometimento dos membros da equipa com a melhoria e o sucesso.

Prática 3 – Preparar a equipa para atingir resultados

Mindset de líder: ajudo as pessoas a entenderem o “porquê” por trás das “atividades” e ajudo-as com o “como”.
Clarificar e alinhar o propósito da equipa com o propósito e desafios organizacionais.
Definir objetivos e metas a atingir pela equipa.
Delegação e acompanhamento eficazes.

Prática 4 – Criar uma cultura de feedback

Mindset líder: dou e peço feedback para desenvolver e melhorar o desempenho de toda a equipa.
Feedback como base do sucesso das equipas de alto desempenho:
Feedback de reforço;
Feedback de redirecionamento;
Pedir feedback.

Prática 5 – Liderar a equipa na mudança

Mindset líder: Eu promovo a mudança com a minha equipa.
Porque é que a mudança falha?



A mudança é um processo e não um evento: a curva da mudança.
Acelerar a mudança: os desafios do líder em cada fase do processo de mudança.

Prática 6 – Gerir o seu tempo e energia

Mindset de líder: Tenho de gerir o meu tempo e energia para ser um líder eficaz.
A gestão do tempo e das prioridades.
Um modelo eficaz de planeamento semanal e diário.
Definir um padrão de constante renovação.
Gerir a energia e balancear vida pessoal e profissional.

Métodos pedagógicos

Metodologia ativa com desafios inerentes a cada uma das práticas críticas da liderança de equipas.

Pontos fortes

Baseado numa vasta investigação desenvolvida pela FranklinCovey Co.
Orientação eminentemente prática
Kit pedagógico completo que inclui as cartas de ação de liderança
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Best

MULTIPLIERS®
Como os melhores líderes ativam a inteligência de todos

Híbrido (presencial ou online)

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 1328

Preço : 1.300,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 6.050,00 € + IVA

Tipicamente, os profissionais ascendem a lugares de liderança por assumirem
uma ética e forma de trabalhar que os levam a desempenhos superiores à
média, e muitas vezes excecionais.

Assim, é comum encontrar em lugares de liderança pessoas que demonstram grande disponibilidade e são muito
presentes e ativos em tudo o que se passa nas suas equipas, têm boas ideias, são meticulosos na execução, são
visionários na forma como veem o futuro e astutos na forma como desenham a estratégia.

Contudo, estas mesmas características que ao longo de uma carreira têm sido tão importantes e determinam um
desempenho individual superior, podem estar a limitar o crescimento das equipas e daqueles com quem trabalhamos.

A tomada de consciência do impacto do meu comportamento nos outros é a base da mudança. A partir daí, há que
optar. “Quero ser um Redutor Acidental ou um Multiplicador Intencional?”

O Líder Multiplier distingue-se pela sua capacidade de:

Ativar e aproveitar toda a energia e inteligência das pessoas com quem trabalham e promover elevados níveis de
engagement;
Identificar e colocar as aptidões e talentos naturais das pessoas ao serviço do propósito da equipa;
Incentivar a autonomia nas equipas, a ousadia no pensamento e a gestão inteligente do risco;
Promover e suportar o crescimento e expansão da capacidade dos membros da equipa;

Conheça o mindset, paradigmas, técnicas e ferramentas utilizadas pelo Líder Multiplier para ativar e expandir a
inteligência e capacidade das suas equipas.

Objetivos

No final da formação os participantes serão capazes de:

Compreender o conceito, mindset e o impacto do Líder Multiplicador, na equipa e nos resultados atingidos;
Reconhecer as tendências que podem tornar-nos Redutores Involuntários;
Ganhar autoconsciência e identificar estratégias para criar Momentos Multiplicadores a partir daquilo que
poderiam ser Momentos Redutores Acidentais;
Identificar estratégias e comportamentos para potenciar o crescimento e aproveitar as capacidades e talentos
daqueles com quem trabalham e para melhorar a qualidade da experiência de trabalho dos membros da equipa:



Fazer Melhores Perguntas;
Procurar a Genialidade;
Criar Espaço para os Outros;
Lançar Melhores Desafios.

Destinatários

Para quem?

Multipliers: Como os melhores líderes ativam a inteligência de todos é ideal para organizações que precisam de:
Aceder e ativar as capacidades inexploradas das suas equipas;
Reacender a energia e entusiasmo das equipas para que alcancem melhores resultados;
Inovar, estimulando nas equipas a ousadia no pensamento e na ação;
Atingir novos níveis de desempenho, promovendo a expansão da inteligência e da capacidade das pessoas.

Multipliers: Como os melhores líderes ativam a inteligência de todos é ideal para líderes que precisam de:
Ativar e aproveitar toda a energia e inteligência das pessoas com quem trabalham;
Identificar e aproveitar as aptidões e talentos naturais das pessoas;
Incentivar a autonomia nas equipas, a ousadia no pensamento e a gestão inteligente do risco;
Promover e suportar o crescimento e expansão da capacidade dos membros da equipa.

Pré-requisitos:

Não aplicável.

Percurso de aprendizagem

O Efeito Multiplicador

Redutores e Multiplicadores – como agem, como pensam e como expandem ou limitam a capacidade e a
inteligência das equipas.
O Princípio do Potencial e o Mindset Multiplicador.
As 9 tendências de Redutor Acidental.
Redutor Acidental ou Multiplicador Intencional?

Fazer perguntas melhores

O Princípio da Curiosidade.
Fazer perguntas eficazes para expandir a capacidade e a inteligência.
Ferramentas Práticas.

Procurar a Genialidade

O Princípio da Individualidade.
Valorizar a individualidade para promover o engagement.
Ferramentas Práticas.

Criar Espaço para os Outros

O Princípio da Oportunidade.
Ocupar o Espaço Vs Dar Espaço, para promover a autonomia e o crescimento da equipa.
Criar espaço e condições para arriscar e aprender a partir do erro.
Ferramentas Práticas.



Propor Desafios Maiores

O Princípio do Crescimento.
Desafiar a equipa para estimular a ousadia no pensamento e na ação.
Atributos de um desafio capaz de promover comprometimento e superação.
Ferramentas Práticas.

Métodos pedagógicos

Abordagem prática baseada no ciclo see – do – get, segundo o qual os resultados que obtemos, dependem daquilo
que fazemos e aquilo que fazemos depende dos nossos paradigmas, da maneira como vemos o mundo e os
outros.
Metodologia participativa, em que a mudança de paradigmas e construção do conhecimento se fazem a partir da
experiência e das partilhas dos participantes.
Realização de exercícios e dinâmicas práticas, individuais e em grupo, com recurso a matérias pedagógicos e
ferramentas incluídas no kit do participante exclusivo.

Pontos fortes

Conteúdo desenvolvido pela FranklinCovey com base no trabalho de investigação de Liz Wiseman autora do
bestseller Multipliers: How the Best Leaders Make Everyone Smarter.
Kit do participante exclusivo que inclui ferramentas dimensionadas para apoiar a transferência de técnicas e
aprendizagens para o contexto real.
Líderes com experiência e sucesso, ganharão uma nova perspetiva em relação ao impacto do seu comportamento
naqueles com quem trabalham, e integrarão técnicas e ferramentas para expandir a inteligência e capacidade das
suas equipas.
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New

Leader of the future
Transforme-se hoje no líder do amanhã

 Presencial

Duração : 5 dias (40 horas) Referência : 9398.2

Preço : 4.500,00 € + IVA

Enquanto líder, quando foi a última vez que saiu da sua zona de conforto e testou os seus limites sem medo de revelar
as suas fragilidades? Conseguiu sair do “piloto automático” e encontrar espaço para refletir sobre o seu desempenho e
práticas de liderança atuais? A resposta a estas perguntas deve ajudá-lo a perceber se chegou finalmente a hora de
fazer uma pausa para se desconectar do seu dia a dia, e investir num programa que o ajudará a refletir sobre a sua
verdadeira essência e missão enquanto líder.

*Hospedagem e alimentação incluídas no valor do programa de formação.



 

O Programa Leader of the Future foi desenhado para ajudá-lo nessa transformação pessoal e profissional, através de
uma experiência intensa e 100% imersiva, onde os participantes são convidados para um retiro de 5 dias e 4 noites, e
são desafiados a experimentar novas formas de acelerar a sua performance enquanto chefias e líderes de equipas, num
ambiente inspirador e seguro.

Venha ter connosco ao Pine Cliffs Resort no Algarve e participe, com a Praia da Falésia como pano de fundo, na 2ª edição
do programa Leader of the Future, 100% presencial e em português, e torne-se no líder mais efetivo, inspirador e
impactante que pode ser.

Faça parte deste grupo exclusivo de líderes e venha reenergizar-se com atividades em grupo e ao ar livre, junto da
natureza, adquirindo novas ferramentas e práticas essenciais para exercer uma liderança 4.0.

Este programa permite:

Para aceder à versão do Programa Leader of the Future online clique aqui

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Identificar os diferentes perfis de liderança;
Compreender o que são modelos mentais e qual o seu impacto na liderança;
Dar feedback positivo e negativo de forma eficaz;
Gerir a sua energia e a manter-se totalmente empenhados;
Aplicar ferramentas de coaching à liderança;
Analisar os diferentes perfis comportamentais e a forma correta de os aplicar;
Colocar em prática diferentes ferramentas para desenvolver pessoas e equipas.

Destinatários

Quem deve participar:

Este programa destina-se a líderes e gestores confirmados, com experiência de 3 ou mais anos na função, que
procurem desenvolver e elevar as suas capacidades de liderança, de forma a produzir efeitos multiplicadores
positivos com base na agilidade, confiança, coaching, partilha de feedback e empowerment das suas pessoas.

Pré-requisitos:

Possuir pelo menos 3 a 5 anos de experiência profissional em funções de Liderança de equipas e/ou organizações;
Total disponibilidade para participar sem quaisquer distrações ou compromissos nos 5 dias de total imersão;



Disponibilidade e vontade para “se colocar em perspetiva”, para descobrir e revelar a sua verdadeira
personalidade em contextos de Liderança sob maior pressão e, assim, operar um processo profundo de
transformação pessoal.

Percurso de aprendizagem

Estrutura

Sessão de Kick-Off

O programa inicia-se com uma sessão de kick-off que visa apresentar os desafios de preparação a realizar antes da
experiência imersiva.

Preparação

Realização de 4 atividades:

Autoavaliação;
Avaliação 360º realizada pelos pares;
Análise de Perfil Pessoal Thomas International;
Estudo de Caso da Harvard Business School.

Experiência Imersiva de 5 dias



Durante 5 dias e 4 noites os participantes embarcam numa viagem transformadora, intensa e 100% imersiva.

Estarão totalmente concentrados e comprometidos emocional, mental, física e espiritualmente, numa jornada que
inclui workshops, exercícios de reflexão acompanhados por um coach, atividades físicas e trabalhos em grupo e
individuais, com o objetivo de levar os participantes a:

Experimentar novas práticas, valores e princípios em ambiente seguro;
Expandir a sua consciência acerca dos seus talentos;
Identificar pontos de melhoria;
Adquirir conhecimentos e ferramentas que os vão ajudar a tornar-se líderes de elevada performance;
Enfrentar as suas limitações e encontrar formas de as ultrapassar.

 

 Temas abordados durante a Experiência Imersiva de 5 dias: 

� Missão, Visão e Valores

Despertar o entusiasmo do líder para impactar a equipa e os resultados da organização através dos seus
comportamentos e atuação.

� Envolvimento total

Desenvolver as competências necessárias para garantir elevados níveis de performance perante a pressão gerada
por picos de trabalho, aumento da exigência e um contexto cada vez mais desafiante.

� Modelos mentais aplicados à liderança

Ajudar o líder a identificar e a reclassificar os modelos condicionantes como potenciadores.

� Empowerment

Descentralizar o poder e capacitar as suas equipas a tornarem-se cada vez mais autónomas e ágeis.

� Cultura de feedback

Saber como utilizar o feedback de forma estruturada para construir uma cultura de transparência e agilidade,



focada na melhoria de comportamentos.

� Coaching

Utilizar ferramentas de coaching no quotidiano para acelerar o desenvolvimento daqueles que lidera e a formação
de equipas autónomas.

� Mindset Ágil

Implementar práticas ágeis que garantam o foco a simplicidade de forma a conduzir mudanças na organização.

�����Práticas de gestão da diversidade

Identificar e relacionar-se com diferentes perfis de liderados, apoiando-se na diversidade de talentos para apoiar
os objetivos estratégicos.

� Planeamento do futuro

Estabelecer prioridades e criar um plano detalhado para atingir os seus objetivos.

Após a Experiência Imersiva de 5 dias

No regresso ao seu quotidiano profissional os participantes irão enfrentar as suas limitações e encontrar formas de
as ultrapassar. Para os apoiar neste processo e os ajudar a incorporar a aprendizagem adquirida, os participantes
podem:

Usufruir de a uma sessão de coaching individual gratuita (com a duração de 60 minutos);

Repetir a avaliação 360º

Pontos fortes

Mais de 10.000 líderes formados e positivamente impactados em todo o mundo;
Uma experiência de aprendizagem intensa, única e imersiva, na qual os participantes são desafiados a sair da sua
zona de conforto para experimentarem, descobrirem e aplicarem novas práticas e comportamentos num ambiente
seguro, mas que simula a volatilidade, agilidade e os desafios diários enfrentados por uma organização real;
Acesso a uma sessão de coaching individual na qual os participantes poderão analisar os seus principais desafios,
obstáculos e limitações, bem como delinear o seu plano de crescimento e desenvolvimento futuro;
Avaliação 360º e Análise de Perfil Pessoal Thomas International para ajudar os participantes a identificarem e
compreenderem o seu perfil, os seus modelos mentais e estilo de liderança;
Conteúdo multipremiado a nível internacional – o Grupo CEGOS (representado em Portugal pela CEGOC) figura
entre as 20 melhores empresas internacionais de formação na área de liderança, segundo a Trainning Industry -
organização que se dedica à identificação, divulgação e premiação das melhores práticas e tendências no setor da
formação corporativa.

 

Saiba mais

Contacte-nos para saber como podemos transformar os líderes da sua organização em verdadeiros Líderes do
Futuro!

https://www.cegoc.pt/noticias/cegos-integra-top-20-leadership-training-company-pelo-6o-ano-consecutivo
https://www.cegoc.pt/contactos
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Formação de coach profissional Level 1 – ACC (anterior ACSTH)
Conceitos, ferramentas e técnicas de Coaching executivo para ser coach profissional e poder obter a credencial ACC

 Presencial

Duração : 18 dias (70 horas) Referência : 1109

Preço : 2.700,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Quer obter a sua certificação de coaching para poder obter a credencial ACC – Associate Certified Coach pela ICF?

Este programa de formação de coaching executivo fornece-lhe as técnicas, métodos e ferramentas para desenvolver a
sua atividade de coaching. Ao longo do mesmo tem a oportunidade de experimentar um processo de mudança e
descobrir o impacto que a prática do coaching tem no crescimento e desenvolvimento profissional e individual.

Os participantes que completem com sucesso este programa e que completem as horas de prática são elegíveis para se
candidatarem à credencial ICF Associate Certified Coach (ACC).

Esta Formação de coaching profissional Nível 1 proporciona 60 horas de formação, 10 horas de mentoria com um coach
certificado pela International Coaching Federation (ICF), a opção de fazer o exame oral que avalia o desempenho das
competências-chave do coach da ICF e a preparação para o exame teórico de credenciação (ICF Credentialing Exam) a
nível ACC.

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.

Destinatários

Para quem?

Coaches interessados em desenvolver competências de coaching executivo e cumprir os requisitos para obter a
credencial ACC concedida pela ICF.
Profissionais que desejam concentrar a sua atividade na prática do coaching e que querem contribuir para o
desenvolvimento profissional das pessoas.



Gestores e executivos que desejam incorporar técnicas e ferramentas de coaching no seu estilo de liderança para
desenvolver a sua equipa.

Pré-requisitos:

Não aplicável.

Percurso de aprendizagem

Módulo 01: Os alicerces do Coaching | 20 horas

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 outras disciplinas.
Diferentes tipos de Coaching.
Os elementos chave do processo de Coaching.

O modelo das competências-chave do coach ICF
As competências e características de um coach profissional.
Os principais obstáculos que um coach pode encontrar.

A indagação poderosa
Os diferentes tipos de perguntas.
As perguntas enquanto elemento estruturante de uma conversação de Coaching.

A escuta ativa
Os diferentes tipos de escuta.
O impacto da escuta no coaching.
Requisitos necessários para utilizar a escuta empática no 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 utiliza.
Definição de metas futuras.

Módulo 02: Mapas mentais, Crenças e Valores | 20 horas

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

Módulo 03: Modelo GROW e linguagem | 20 horas

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

Métodos pedagógicos

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.

Pontos fortes

A formação de coaching executivo de Nível 1 permite adquirir os fundamentos teóricos do coaching e desenvolver as
competências de um coach profissional de nível ACC. he

Este programa proporciona-lhe:

Apoio personalizado dos formadores coachs ACC, PCC e/ou MCC certificados pela ICF ao longo de todo o processo
de aprendizagem.
Pequeno grupo para facilitar a interação.
A combinação de exercícios práticos, de conhecimentos teóricos com uma pedagogia de descoberta.
60 horas de formação online ou presencial distribuídas ao longo de 3 a 4 meses em sessões de 4 horas, em direto
com o formador.
10 horas de mentoria: 7 horas de mentoria de grupo e 3 horas de mentoria individuais.
A realização do exame que avalia o desempenho prático do coach de nível ACC (as taxas do exame não estão
incluídas no preço do programa).
Preparação para o Exame escrito de Credenciais da ICF. Este exame foi concebido para testar a sua compreensão
e capacidade de aplicar a definição de competências essenciais da ICF e o Código de Ética de Coaching da ICF (as
taxas do exame não estão incluídas no preço do programa).
Formação aprovada pela International Coaching Federation (ICF).
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Formação de coach profissional Level 2 – PCC (anterior ACTP)
Capacitar coaches profissionais para o nível PCC

 Presencial

Duração : 35 dias (137 horas) Referência : 1110

Preço : 5.500,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Quer obter a sua certificação de Coaching que lhe abre o caminho para a credencial PCC pela
ICF?

Programa de Certificação de Coaching Executivo aprovado como Level 22 (anterior ACTP - Accredited Coach Training
Program) pela International Coaching Federation (ICF).

Este programa fornece-lhe todos os recursos para desenvolver e consolidar a sua prática de coaching executivo e
facilitar o seu acesso à credencial PCC (Professional Certified Coach) da ICF.

Uma formação experiencial com o equilíbrio certo entre o contributo de conhecimentos, a descoberta de ferramentas e a
prática do que se aprendeu.

Objetivos

No final da formação os participantes irão:

Adquirir as ferramentas e competências definidas pela ICF para se tornar um coach profissional, seja executivo ou
pessoal.
Cumprir os requisitos de formação para solicitar a credencial PCC (Professional Certified Coach).
Reforçar a influência, comunicação e capacidade de liderança dos gestores e responsáveis de equipas.

Destinatários

Pré-requisitos:

Coaches que queiram obter a certificação mais amplamente reconhecida a fim de se dedicarem profissionalmente
ao coaching e contribuírem para o desenvolvimento profissional de gestores e executivos.
Gestores que querem aprender a técnica e filosofia do coaching para incorporá-las no seu estilo de liderança e ter
uma metodologia que lhes permita desenvolver a sua equipa.
Profissionais de RH que queiram reforçar o seu desenvolvimento profissional.



Pré-requisitos:

Não aplicável.

Percurso de aprendizagem

Módulo 01: Os alicerces do Coaching | 20 horas

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 outras disciplinas.
Diferentes tipos de Coaching.
Os elementos chave do processo de Coaching.

O modelo das competências-chave do coach ICF
As competências e características de um coach profissional.
Os principais obstáculos que um coach pode encontrar.

A indagação poderosa
Os diferentes tipos de perguntas.
As perguntas enquanto elemento estruturante de uma conversação de Coaching.

A escuta ativa
Os diferentes tipos de escuta.
O impacto da escuta no coaching.
Requisitos necessários para utilizar a escuta empática no 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 utiliza.
Definição de metas futuras.

Módulo 02: Mapas mentais, Crenças e Valores | 20 horas

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

Módulo 03: Modelo GROW e linguagem | 20 horas

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

Módulo 04: Linguagem não-verbal e paraverbal | 20 horas

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 cliente.
Modificar o estado de espírito do cliente.
Ferramentas ao dispor do coach.



Módulo 05: A inteligência emocional no Coaching | 15 horas

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.
O coaching executivo o kit do coach

Módulo 06: As competências-chave do Coach ICF | 20 horas

Fundamentos
Competência chave 1: Demonstra a prática ética.
Competência-chave 2: Incorpora uma mentalidade de coaching.

Cocriação do relacionamento
Competência chave 3: Estabelece e mantém acordos.
Competência-chave 4: Cultiva confiança e segurança.
Competência-chave 5: Mantém presença.

Comunicar eficazmente
Competência chave 6: Escuta ativa.
Competência-chave 7: Evoca conscientização.

Cultivar a aprendizagem e o crescimento.
Competência chave 8: Facilita o crescimento de cada cliente.

Módulo 07: Práticas e trabalho supervisionado, individual e em grupo | 20 horas

10 horas de mentoria
6 horas de mentoria individual.
4 horas de mentoria em grupo.

Trabalho individual e em grupo
Práticas e trabalhos individuais e em grupo ao longo de todo o programa para desenvolver as competências de
coaching.
Supervisão individual.

Preparação para o exame de teoria escrito e oral.
Conduzido por coahes PCC e/ou MCC.
Acompanhamento para monitorizar o progresso.

Métodos pedagógicos

A metodologia de formação é uma metodologia de descoberta e aplicação prática.

O percurso de aprendizagem está orientado para o desenvolvimento das competências do participante como coach,
sob a perspetiva de que o coaching é aprendido através da experiência.

O programa é espaçado no tempo para favorecer a integração da aprendizagem e da descoberta:

Autoconhecimento.
A forma de compreender e perceber o mundo.
A análise das barreiras internas e dos próprios recursos que permitirão ao coach "acompanhar" o coachee.

A formação promove a experimentação e a aplicação prática das técnicas e ferramentas em cada módulo. O
participante abordará cada tópico a partir de dois pontos de vista:



Como pessoa: "Descobrir e compreender quem eu sou".
Como Coach: "Na sua prática de coaching com o Cliente".

O processo de aprendizagem das 8 competências definidas pela ICF é levado a cabo com a seguinte dinâmica:

Formação presencial ou em grupo virtual.
Trabalho individual entre sessões.
Trabalho de grupo entre sessões.
Pequeno grupo para facilitar a interação.

Pontos fortes

A formação de coaching executivo de Nível 2 prepara-o para obter a sua certificação que lhe abre o caminho para a
credencial PCC pela ICF.

Este programa proporciona-lhe:

Apoio personalizado dos formadores coachs ACC, PCC e/ou MCC certificados pela ICF ao longo de todo o processo
de aprendizagem.
A combinação de exercícios práticos, de conhecimentos teóricos com uma pedagogia de descoberta.
127 horas de formação online ou presencial distribuídas ao longo de aproximadamente 12 meses.
Sessões de formação de 4 horas/dia, para facilitar a conciliação da vida pessoal e profissional.
10 horas de mentoria: 4 horas de mentoria de grupo e 6 horas de mentoria individuais.
A realização do exame que avalia o desempenho prático do coach de nível PCC (as taxas do exame não estão
incluídas no preço do programa).
Preparação para o Exame escrito de Credenciais da ICF. Este exame foi concebido para testar a sua compreensão
e capacidade de aplicar a definição de competências essenciais da ICF e o Código de Ética de Coaching da ICF (as
taxas do exame não estão incluídas no preço do programa).
Formação aprovada pela International Coaching Federation (ICF).
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New

MyStory: Como liderar e mobilizar uma nova equipa?
Híbrido (presencial ou online)

Duração : 3 dias (14 horas) Referência : 8544

Preço : 1.150,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 4.000,00 € + IVA

Assumir a liderança de uma equipa é um desafio que convoca em nós várias preocupações ou receios mas sobretudo
vários conhecimentos e competências para sermos bem sucedidos nos diversos momentos.

Neste percurso MyStory, poderá acompanhar estes momentos chave da vida de uma líder gestora no seu processo de
integração e adaptação numa nova equipa, gerindo as várias problemáticas com as quais se confronta para alcançar os
resultados e manter a equipa motivada. Estes momentos e receios são relatados em 13 curtos episódios que poderá
visualizar e ainda manifestar a sua opinião sobre o comportamento que considera mais apropriado.

O curso enfatiza e valoriza a reflexão e o treino com feedback imediato, quer nas atividades self directed quer nas
classes virtuais ou presenciais.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Compreender os principais desafios que um novo Manager precisa de enfrentar
Ter sucesso nos meus PRIMEIROS PASSOS na função, com cada colaborador, a equipa e o meu próprio manager
Dominar as CONVERSAS CRÍTICAS, para mobilizar para resultados, fornecer feedback ou reenquadrar
Adaptar-se a diferentes perfis de colaboradores: especialistas, inexperientes
Gerir o DESEMPENHO, estabelecer objetivos, certificar-se de que estes são cumpridos

Destinatários

Para quem:

Profissionais que assumiram recentemente a função de liderança numa nova equipa ou que, embora com
experiência, querem colocar-se em perspetiva e validar as suas competências

Pré-requisitos:

Não aplicável.

Percurso de aprendizagem



Atividade online (0h30m)

Realização de Prework:

Preenchimento de profiler;
MyStory: Visualização de episódio 1.

1ª Classe Virtual (3h30m)

Os desafios da Liderança de uma nova equipa

Compreender os desafios
O que fazer primeiro?
Definir objetivos e clarificar expectativas
Definir as regras do jogo
Clarificar as prioridades e as expectativas do seu gestor

Atividade entre sessões (1h30m)

Elaborar o 1º draft do seu Plano de Ação
Realizar o IDCard de colaboradores
Visualização de episódios MyStory 2, 5, 6 e 7 (episódios 3 e 4 são opcionais)

2ª Classe Virtual (3h30m)

Conduzir as Conversas Críticas Significativas

Clarificar o propósito (em caso de mudança)
Lidar com o erro
Dar feedback
Lidar com os diferentes perfis de colaboradores
Conhecer as diferentes motivações e os sinais de desmotivação
Reunião de delegação

Atividade entre sessões (1h30m)

Continuar o Plano de Ação

Visualizar os episódios MyStory 8, 9, 10 e 12 (episódios 11 e 13 são opcionais)

3ª Classe Virtual (3h30m)

Gerir a Performance e alcançar os Resultados

Os indicadores de performance
Promover a autonomia da equipa
A reunião de Avaliação de Performance e de balanço dos resultados

Fechar o ciclo através de vários exercícios em subgrupos;

Peer learning e momentos de reflexão individuais para sistematização das várias aprendizagens.

Desafio de transferência: “Como é com a minha equipa?”



Métodos pedagógicos

Pre e Post Auto-diagnóstico para personalizar o seu programa e visualizar o progresso.
10h30 de sessões síncronas com um formador especialista que conduzirá as várias atividades do workshop, como
simulações, exercícios e partilhas.
4h de atividades à distância, geridas por si, baseadas nos nossos 13 episódios “MyStory as a  Manager”
Os momentos síncronos (presenciais ou virtuais será essencialmente dedicados à partilha de reflexões,
descobertas ou receios e ao treino dos vários comportamentos e competências, bem como ao balanço das
atividades realizadas à distância, baseadas nos nossos 13 episódios “MyStory as a  Manager”.

Pontos fortes

A série de 13 episódios (como se fosse uma série Netflix) que acompanha o dia a dia de uma gestora, desde a
definição de objetivos até ao momento da avaliação da concretização.
A possibilidade de acompanhamento, feedback imediato e treino das várias competências e comportamentos
inerentes à liderança de uma equipa.
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New

Gerir equipas nas várias situações de adversidade
Híbrido (presencial ou online)

Duração : 3 dias (14 horas) Referência : 8547

Preço : 1.150,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 4.000,00 € + IVA

Hoje as adversidades, as dificuldades e as mudanças são inevitáveis e constantes: pandemias, guerras, escassez, novas
formas de gerar riqueza, são o mote daquilo que vivemos. É nestes momentos que o papel do líder é fundamental.

O líder deve inspirar a equipa, com confiança, credibilidade e competência. Atuar com responsabilidade para levá-la à
superação, transformando a adversidade em oportunidade para criar o contexto ideal para que as equipas superem os
objetivos.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Ganhar consciência dos desafios da adversidade para encontrar estratégias para a superar;
Desenvolver as competências para gerir situações imprevisíveis, atuar como modelo a seguir e inspirar, estimular
e desafiar a equipa;
Dar significado e um objetivo à equipa para a ajudar a enfrentar situações de adversidade;
Encontrar estratégias para desbloquear o potencial da equipa, conhecendo os seus membros individualmente e os
seus modelos mentais face à adversidade.

Destinatários

Para quem:

Líderes de equipa e gestores que desejam desenvolver e aprofundar suas competências de liderança.
Profissionais que aspiram ser líderes de equipa.

Pré-requisitos:

Não aplicável.

Percurso de aprendizagem

Atividade online (0h30m)

Atividades de preparação.



1ª Classe Virtual (3h30m)

Adversidade

Conceitos relativos à adversidade.
Tipos de adversidade: análise de alguns exemplos fora e dentro das organizações.
Impacto nas organizações e equipas: Comportamentos e atitudes adaptativos e não adaptativos em líderes e
equipas e como lidar com isso de forma positiva.
Vantagens da adversidade para as organizações e equipas.

Atividade entre sessões (1h30m)

Exercício: Situações adversas e o seu potencial para uma transformação positiva.

2ª Classe Virtual (3h30m)

Liderança Transformacional: Liderar em situações críticas

Atuando como modelo.
Inspirando com a sua visão.
Encorajar o potencial individual.
Desafiar os outros a agir.

Organizações e Equipas

Estratégias com equipas: o processo de conhecer a equipa, desbloquear e estimular o seu potencial, encontrar
seus modelos mentais, dar propósito e significado.

Atividade entre sessões (1h30m)

Exercício: Como é que a minha equipa lida com a adversidade.

3ª Classe Virtual (3h30m)

Organizações e Equipas

Estratégias com equipas: o processo de conhecer a equipa, desbloquear e estimular o seu potencial, encontrar
seus modelos mentais, dar propósito e significado.

Plano de ação de Desenvolvimento de Lideranças e Equipas

Métodos pedagógicos

Pre e Post Auto-diagnóstico para personalizar o seu programa e visualizar o progresso.
10h  síncronas para a realização de simulações e exercícios, bem como a reflexão e partilha das atividades
realizadas à distância.
4h de atividades self-directed para explorar conceitos e preparar estudos de caso a serem trabalhados nos
momentos síncronos

Pontos fortes

Identificar e trabalhar estratégias para, enquanto líder de equipa, ajudar a superar a adversidade
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