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Shaping the Future of Training
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O projeto Liderança Corajosa tem 
como objetivo o desenvolvimento 
de competências inerentes 
à Liderança, como o 
Propósito, a Comunicação, 
o Autoconhecimento, a 
Inteligência Emocional, a 
Produtividade, o Trabalho em 
Equipa e Modelos específicos de 
desenvolvimento das Equipas (ex. 
Liderança Situacional).

Para a construção do mesmo 
contámos com imputs de 
um Neuropsicólogo, de uma 
Especialista em PNL e Coaching, 
de uma Diretora de Felicidade, 
de um Treinador, de um Padre, 
de um Masterscrum e de uma 
Especialista em Gestão de 
Desempenho.

Destinatários
O curso Liderança Corajosa, construído de forma a responder 

às principais necessidades apresentadas Inter e Intra Empresas, 

é direcionado a líderes de 1ª linha e líderes intermédios, interes-

sados em desenvolver competências inerentes a uma Liderança 

eficaz.

Local de Realização
O curso poderá ser desenvolvido em formato presencial ou 

e-learning (a distância) através da aplicação Telegram (no for-

mato e-learning, existe ainda a opção do curso decorrer na plata-

forma Moodle da Egor).

A group needs only 
two things to be 
a tribe: a shared 

interest and a way 
to communicate."

Seth Godin, Tribes: We Need 
You to Lead Us
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O b j e t i v o s 
No final da ação, o formando deverá ser capaz de:

• Reconhecer o fenómeno de liderar como uma herança dos nossos antepassados, 
uma responsabilidade conscientemente assumida, com todas as competências 
que lhe estão inerentes;

• Explicar o impacto dos diferentes estilos de liderança e comunicação no 
processamento neuronal e, consequentemente, na performance e bem estar dos 
colaboradores;

• Operacionalizar os fundamentos de uma liderança com coragem no seio da sua 
equipa;

• Identificar as necessidades, valores e crenças subjacentes à sua ação, 
desenvolvendo alinhamento e estratégias de resposta a estímulos desafiantes;

• Regular o seu estado emocional, imprescindível a uma eficaz liderança, a partir de 
estratégias de autoconhecimento, foco e ressignificação;

• Utilizando a ferramenta DiSC, o modelo de Forças de Assinatura e o modelo de 
Liderança Situacional, identificar a/s sua/s dimensão/ões proeminentes, com 
respetivos pontos fortes e áreas de melhoria, bem como identificar as dimensões 
do outro, desenhando planos de desenvolvimento para os seus colaboradores;

• Utilizar uma comunicação eficaz, com impacto, a partir de modelos de 
comunicação consciente;

• Preparar o momento de feedback, com estratégias facilitadoras, nomeadamente 
ao desenvolver conversas difíceis, atendendo aos 3 níveis de interação – 
Identidade, emoção e conteúdo;

• Eleger e dinamizar uma estrutura libertadora em contexto de reunião, conversa 1 
to 1, apresentação pública ou outro tipo de interação;

• Definir uma visão, objetivos e KPI’s para a equipa, compreendo a sua importância 
num alto rendimento;

• Explicar e utilizar a metodologia SCRUM, na potenciação da produtividade em 
equipa;

• Priorizar o colaborador, demonstrando uma mudança de mindset.



2 Horários
Em cada ação de formação, é 

desenvolvido um cronograma 

aprovado previamente pelo 

formando / grupo de formandos. 

Em e-learning, os shots de formação 

não terão um horário definido, 

sendo o conteúdo de acesso livre 

ao longo dos 21 dias; os webinários 

terão uma data e hora definidas.

1 Duração 
E-learning: 36 Horas distribuídas 

ao longo de 21 dias.

Presencial: 24 Horas distribuídas 

em 3 dias.

4 Recursos Didáticos 
e Multimédia
No decorrer das sessões os forman-

dos terão acesso a manuais de apo-

io, questionários, vídeos, áudios, 

entre outros.

3 Modalidade 
e Forma de 
Organização da 
Formação
Formação Contínua.

Presencial ou E-learning.
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Changers 
PROCCESS

SHOTS DE 
LIDERANÇA

Através da aplicação Telegram, os participantes poderão a 

partir do seu telemóvel ou acedendo ao computador, receber 

diariamente blocos de informação em vídeo, áudio e ficheiro, 

podendo aceder aos mesmos com enorme agilidade e em 

total auto responsabilização. Ao longo de 21 dias receberão 

conteúdos de Liderança diariamente, devendo em paralelo 

realizar as tarefas propostas, no seu Diário de Bordo. Terão 

acesso a um manual, a webinários intermédios de feedback e 

partilha e ainda a webinários exclusivos com os especialistas 

que estiveram na construção do programa.



• Computador com microfone e câmara, bem 

como conexão a internet;

• Aplicação instalada no telemóvel e / ou com-

putador;

• Caderno a usar enquanto diário de bordo.

7 Webinários 
com Convidados: 
Neuropsicóloga, Padre, 

Especialista em Coaching e 

Programação Neurolinguística, 

Especialista em Gestão de 

Desempenho, Especialista em 

Salário Emocional, Treinador de 

Futebol, MasterScrum
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M e t o d o l o g i a
O curso decorrerá em e-learning, através da aplicação Telegram e com recurso a Webinários. Os 

formandos poderão, a partir do seu telemóvel ou acedendo ao computador, receber diariamente blocos 

de informação em vídeo, áudio e ficheiro, podendo aceder aos mesmos com enorme agilidade. 

Ao longo de 21 dias (os suficientes para implementar um novo hábito) receberão conteúdos de 

Liderança diariamente, devendo em paralelo realizar as tarefas propostas, no seu Diário de Bordo. 

Simultaneamente, serão agendados webinários de feedback / acompanhamento, bem como webinários 

com convidados especialistas em diferentes áreas da Liderança.

O curso poderá ainda decorrer através da plataforma Moodle da Egor.

Ao longo do curso serão utilizadas as metodologias expositiva, interrogativa 
e ativa, sobretudo nas tarefas propostas, recorrendo a brainstormings, estudos 
de caso, role plays, entre outras técnicas.

Requisitos Logísticos Estrutura do curso
• I – Lead  - 5H

• II – Lead Yourself  - 6H

• III – Lead your Team - 7H

• IV – Lead the Business - 5H

• Webinários - 13H

• TOTAL - 36H
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MÓDULOS DURAÇÃO DESCRIÇÃO

I
Lead

5H • Shot 1: Porque temos Líderes? Perspetiva Evolucionista

• Shot 2: Dependência Química: Endorfina, Dopamina, 

Serotonina e Oxitocina. Mecanismo de Sobrevivência 

perante perigo. Nós sendo humanos dentro das 

organizações.

• Shot 3: Neurociência explicada sob o ponto de vista do 

Colaborador

• Shot 4: Liderar com Armadura vs. Liderar com Coragem

II
Lead Yourself

6H • Shot 5: A história de vida. Filtros e Mapas Mentais. Negative 

Bias e Estilos Explanatórios

• Shot 6: Valores Pessoais e Forças de Assinatura ao serviço 

da Organização

• Shot 7: Estilo individual de ação. Ferramenta de 

autoconhecimento (DiSC)

• Shot 8: Ser Líder por Inteiro (A importância de 

Estar Presente, Focado, Autorregulado, Motivado, 

reconhecendo recursos e gatilhos de reação)

• Shot 9: Como ser emocionalmente inteligente nos permite 

navegar no mundo VUCA com sucesso - passagem do 

Piloto Automático à Autoconsciência e Autocontrolo, 

fomento da Motivação e Empatia

II
Lead your Team

7H • Shot 10: Desafios da Equipa Vs Desafios da Organização. 

ADN da empresa

• Shot 11: Conhecer as Minhas pessoas: DiSC (estratégias de 

adaptação) e Forças de Assinatura (plano de potenciação) 

– o Líder a Servir

• Shot 12: Liderança Situacional - o Desenvolvimento dos 

Colaboradores

• Shot 13: Como criamos Alta Performance? Flow, 

Gratificação, Salário Emocional

• Shot 14: Comunicação Não Violenta, Feedback (a 

preparação e o momento D), Presença, Escuta e 

Reconhecimento, Preparação de Conversas Difíceis nos 

seus 3 níveis (Conteúdo, Identidade e Emoção)

• Shot 15: Realizar reuniões com estruturas libertadoras de 

criatividade, objetividade e união
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Avaliação e Certificação

A avaliação final dos formandos assenta nas seguintes 

percentagens:

1. Participação e partilha nos Webinários com Convidados – 30%

2. Resposta às tarefas propostas – 50%

3. Plano de Desenvolvimento Individual – 20%

MÓDULOS DURAÇÃO DESCRIÇÃO

IV
Lead the Business

5H • Shot 16: Gerir Informação para Gerar Objetivos: 

Importância das Metas e dos KPI’s

• Shot 17: SCRUM Uma metodologia ágil para o aumento da 

produtividade e do trabalho em equipa

• Shot 18: Alinhamento da Visão, Missão e Valores no 

comportamento da equipa

• Shot 19: A gestão das diferenças geracionais

• Shot 20: A inversão da pirâmide. No topo está o 

colaborador. Ao cuidar do colaborador, ele cuidará do 

cliente.

Webinários 
Convidados

13H • Webinários de Introdução, Encerramento e Feedback 

Intermédido ao longo do curso.

• 7 Webinários com Convidados: Neuropsicóloga, Padre, 

Especialista em Coaching e Programação Neurolinguística, 

Especialista em Gestão de Desempenho, Especialista em 

Salário Emocional, Treinador de Futebol, MasterScrum.

TOTAL 36H

A escala a utilizar será:

Nível 1 – Aproveitamento Insuficiente; 

Nível 2 – Aproveitamento Bom; 

Nível 3 – Aproveitamento Excelente. 

Para que o formando conclua o curso será necessária a sua 

assiduidade em 95% do número de horas totais do mesmo, 

devendo a sua classificação ser igual ou superior a 2.

O formando terá direto a um certificado 
de formação profissional na conclusão 
do curso.



MORADA : Avenida José Malhoa 16F, 4º Piso

TELEFONE : +351 213 895 306

EMAIL : formacao@egor.pt

WEBSITE : www.egorformacao.com

GRUPO EGOR : www.egor.pt

Thank you.


