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O Líder Consciente
Uma abordagem inovadora.
Líderes conscientes são pessoas que 
pretendem melhorar o  desempenho pessoal 
e profissional através do  desenvolvimento 
da inteligência emocional, da busca do 
autodomínio, do autoconhecimento e da auto-
realização. Os líderes conscientes sabem que o 
sucesso da organização depende da interação 
entre os objetivos de produtividade, a gestão 

das pessoas envolvidas no negócio e de uma 
visão positiva da vida. Por serem conscientes, 
curiosos e abertos à inovação, valorizam 
práticas de desenvolvimento pessoal como 
a inteligência espíritual e de práticas como a 
meditação, o mindfulness e uma visão holística 
das organizações. 

Para quem

Certificação

Onde

O quê

Destinatários

O percurso em Liderança Consciente, construído de forma a responder 
às principais necessidades apresentadas Inter e Intra Empresas, é 
direcionado a líderes de 1ª linha e líderes intermédios, interessados em 
desenvolver competências inerentes a uma Liderança Consciente.

36 H

Certificado de formação profissional emitido através da Plataforma Sigo, 
de 36H.

Online

Plataformas digitais Zoom, Telegram e Moodle. Os participantes 
recebem diariamente blocos de informaçao em vídeo,áudio ou ficheiros 
onde podem aceder a partir do telemóvel ou computador.

Objetivos

O percurso em Liderança tem como objetivo o desenvolvimento de 
competências inerentes a esta, como o Propósito, a Comunicação, o 
Autoconhecimento, a Inteligência Emocional, a Produtividade, o Trabalho 
em Equipa e Modelos específicos de desenvolvimento dos colaboradores.
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Keypoint01

Shots de Formação

Mensagens curtas e 
incisivas que têm por 
objetivo reforçar a 
aprendizagem dos temas 
abordados nas learning 
sessions e enriquecer os 
conteúdos dos mesmos.

Keypoint03

Learning Sessions

Modelo que não se 
limita a desdobrar 
conhecimentos e 
apresentar teorias, baseado 
na metodologia  PTT - 
Pratical Training Transfer, 
internacionalmente 
reconhecida.

Keypoint02

Webinars com  
convidados  
especialistas
 
Inclui um treinador de 
futebol, um padre jesuíta, 
uma especialista em 
mindfulness, uma diretora de 
felicidade, um Scrum Master 
bem como especealistas 
em liderança e gestão do 
desempenho.

Keypoint04

21 dias

Os participantes recebem 
ao longo de 21 dias blocos 
de informaçao diariamente, 
tempo que está comprovado 
ser necessário para 
implementar um novo 
hábito.

METODOLOGIA
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METODOLOGIA INOVADORA

O “Practical Training Transfer" é uma 
metodologia que proporciona a cada 
participante a oportunidade de explorar e 
praticar um conjunto de temas, encandeados 
de forma sequencial, com o objetivo de 
garantir uma aprendizagem prática. 

Através de um processo de trabalho 
partilhado que envolve o apoio de uma equipa 
diversificada, que inclui um treinador de 
futebol, um padre jesuíta, um expert de “scrum”, 
uma especialista em mindfulness e formadores 
nas áreas da liderança, esta ação aborda os 
conhecimentos mais recentes no âmbito do 
desenvolvimento de skills de liderança como 
a neuropsicologia, a inteligência espiritual, 
o mindfullness e as suas implicações com 
a produtividade, os estilos de liderança e o 
desenvolvimento pessoal.

Duração

21 dias

O programa tem uma duração prevista de 21 dias durante os quais, com 
base nas learning sessions ministradas por especialistas que incluem 
um treinador de futebol, um padre jesuíta, especialistas em PNL, 
mindfulness  e um scrum master, os participantes recebem  diariamente, 
para  além do apoio do coordenador do programa, vídeos, ficheiros, 
simulação de situações e “quizzes” para que, durante toda a duração 
da ação, beneficiem de um fluxo de informação fundamental para a 
memorização dos conhecimentos  e  a sua aplicação prática no dia a dia.

O Líder Consciente
Uma abordagem inovadora.
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Lead

 » Perspetiva Evolucionista

 » Neuropsicologia da Liderança

 » A biologia do sucesso

Lead Yourself

 » Autoconsciência

 » Autocontrolo

 » Mindfulness

 » Estilo DiSC de Comunicação

 » Forças de assinatura

 » Motivação

Lead Your Team

 » DiSC e as Forças de Assinatura na Equipa

 » Liderança Situacional

 » Alta Performance

 » Flow

 » Salário Emocional

 » Comunicação e Feedback

 » Reuniões

 » Coaching e Pnl na equipa

Lead the Business

 » KPI’s, Metas e Objetivos

 » ADN organizacional – valores e 
comportamentos alinhados

 » Gestão de Desempenho

 » Produtividade

 » Scrum e Getting Things Done

 » Diferenças geracionais

 » O serviço na equipa

CONTEÚDOS

“A diferença fundamental 

entre um líder adormecido e 

um líder consciente é que o 

líder consciente vê em tudo 

na vida, uma oportunidade 

de aprendizagem, enquanto 

que o líder adormecido 

encara tudo como uma 

benção ou uma maldição.” 

George Gurdjieff
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