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Insights

Programa de Liderança

De acordo com um artigo da Harvard Business Review a necessidade de 
desenvolver competências de liderança, nunca foi tão urgente. 
É um dado adquirido que a liderança e os modelos organizacionais têm 
que mudar para sobreviver no ambiente volátil, incerto, complexo e 
ambíguo. 
Como se pode aumentar o impacto no mundo da VUCA? Como criar uma 
cultura que incentive o sentido de pertença?
O nosso programa concentra-se no desenvolvimento de líderes para o 
futuro. 
O programa ajudará as pessoas a impulsionar as suas organizações a partir 
da visão, e do entendimento da dinâmica de um mundo complexo



✓ Melhorar a relação Líder-Liderados

✓Melhorar as suas competências de liderança

✓ Conhecer modelos de liderança geradores de impacto

✓ Saber como implementar uma tool box de liderança

✓ Aumentar o compromisso e a motivação das equipas

✓ Gerar melhores resultados e de forma mais eficaz?

Procura?

Liderança em contexto presencial e à distância

Programa de Liderança



O Programa de Liderança

Sessão
Descobrir

Programa
INDIVIDUAL

Diagnóstico
EGAA
Evaluation Gap Analysis & Action

Programa
ORGANIZACIONAL

Faça o Programa completo
ou

apenas componentes



Sessão descobrir

Venha descobrir durante uma hora os key point da nova 

liderança, e saiba as grandes transformações na 
priorização das soft skills que ocorreram com o 
confinamento e o Teletrabalho.

Venha descobrir uma ferramenta extraordinária para o 

ser o melhor líder para a sua organização e as suas 
equipas.

Venha ainda descobrir como pode manter as suas 

equipas motivadas e comprometidas, mesmo à distancia.



Diagnóstico EGAA
Evaluation Gap Analysis & Action

Otimizar o seu modelo de liderança às necessidades 

específicas das suas equipas, é um dos pontos chave para 
uma liderança geradora de impacto e de resultados.

O identificar das diferenças nas perceções das partes 

interessadas na liderança, é o output chave para a 
melhoria e a ação focadas e diretas às necessidades 
específicas.



Programa de Liderança
INDIVIDUAL

Melhorar a sua relação Líder-Liderados,

Melhorar as suas competências de liderança

Colocá-lo em contacto com modelos de liderança

geradores de impacto

Dizer-lhe como conceber e implementar uma tool

box de liderança,

Dizer-lhe como aumentar o compromisso e a

motivação da(s) sua(s) equipa(s)

ou seja

Melhorar resultados 

através da sua liderança!

6 sessões, 6 semanas
Turmas de no máximo 10 líderes!



Programa de Liderança
INDIVIDUAL

Sessão 1

O que é Liderança, Líder e Liderar?
As competências chave da Liderança: Um olhar bifocal
(líderes e liderados) (Com LEGO Serious Play)

Sessão 2

O que tem o Triângulo Retórico a ver com Liderança
Química Hormonal e a Liderança

Sessão 3

Escolas e Modelos de Liderança
James Kouzes e Barry Posner
Liderança Emocional
Liderança Positiva
Liderança servente

6 sessões, 6 semanas
Turmas de no máximo 10 líderes!

Sessão 4

Estilos de comunicação
Identificação do seu perfil
Como identificar o perfil da equipa
Como adaptar a comunicação a cada estilo

Sessão 5

Delegar
Auto avaliação da delegação
10 práticas de avaliação, como e quando usar

Sessão 6

DISC e Níveis de Consciência

A Tool Box da Liderança que construímos

Conclusão



Programa de Liderança
ORGANIZACIONAL

Desenvolver e implementar um
Programa de Liderança

na sua Organização

Programa concebido à medida!

O Programa de Liderança Organizacional, destina-se à

Liderança da organização no seu todo.

Diagnosticar-se-ão as Lideranças dos vários níveis

Mapear-se-ão os sistemas de Liderança e suas relações,

afinados e otimizados pelo resultado do Diagnóstico EGAA

Conceber-se-á um programa de melhoria das Lideranças

Conceber-se-á um programa de identificação, retenção,

continuidade e descendência da Liderança
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70€*
130€*

380€*Sob consulta

* Acresce IVA
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