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Shaping the Future of Training
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"If you are tuned 
out of your 
emotions, you will 
be poor at reading 
them in other 
people."
Daniel Goleman

O curso Inteligência 
Emocional, construído 
de forma a responder às 
principais necessidades 
apresentadas Inter e Intra 
Empresas, é direcionado 
a qualquer colaborador, 
independentemente da sua 
função ou responsabilidade, 
desde que o mesmo esteja 
interessado em desenvolver 
as suas competências de 
regulação emocional.

Destinatários
O curso Inteligência Emocional, construído de forma a respond-

er às principais necessidades apresentadas Inter e Intra Empre-

sas, é direcionado a qualquer colaborador, independentemente 

da sua função ou responsabilidade, desde que o mesmo esteja 

interessado em desenvolver as suas competências de regulação 

emocional.

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).



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: 25 Horas distribuídas 

ao longo de 21 dias.

Presencial: 16 Horas distribuídas 

em 2 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.

in.motion 
PROCCESS

SHOTS DE 
INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL

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 (os necessários, 

diz-nos a ciência, para criar um hábito!) receberão conteúdos 

de Inteligência Emocional diariamente, devendo em paralelo 

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

a um manual e a webinários intermédios de feedback e partilha.
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• 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.
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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 

Inteligência Emocional diariamente, devendo em paralelo realizar as tarefas propostas, no seu Diário de 

Bordo. Simultaneamente, serão agendados webinários de feedback / acompanhamento.

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 – Esferas 1 e 2 – Self Awareness and Self 

Management- 10H

• II – Esferas 3 e 4 – Social Awareness and 

Relationship Management- 10H

• Webinários - 8H

• TOTAL - 25H



O b j e t i v o s 
No final da ação, o formando deverá ser capaz de:

• Explicar o que se entende por Inteligência Emocional, identificando as 
competências inerentes a cada umas esferas, e compreendo o seu impacto no dia 
a dia profissional;

• Utilizar ferramentas de Mindfulness, com vista a um maior foco e autocontrolo, 
identificando e gerindo os seus gatilhos de reação, stress e princípio de conflito;

• Identificar as avaliações desadaptativas, ressignificando-as por crenças 
potenciadoras de performance e bem estar;

• Alavancar as suas ações em princípios como Foco, Autocompaixão, Autenticidade 
e Resiliência Emocional;

• Criar uma visão, alicerçada nos seus objetivos e valores, indispensável à 
automotivação e flow;

• Demonstrar maior empatia, consolidando competências sociais, adequando as 
mesmas ao interlocutor;

• Utilizar estratégias de comunicação eficaz, através de modelos de comunicação 
consciente, gerando interações com impacto;

• Direcionar as suas emoções para o atingimento de objetivos ou realizações que 
favoreçam o desenvolvimento.
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MÓDULOS DURAÇÃO DESCRIÇÃO

I
Esferas 1 e 2: 
Self Awareness and 
Self Management

10H • Shot 1: O que é a Inteligência Emocional? Dimensões de IE 

segundo Daniel Goleman. Importância e Necessidade de 

Regressar a Casa.

• Shot 2: Mindfulness. Atenção e meta atenção – o ponto de 

partida.

• Shot 3: Mecanismo de Sobrevivência, Otimização do 

Stress.

• Shot 4: Piloto Automático, Negative Bias e Contágio 

Emocional.

• Shot 5: Corpo enquanto data base. Modelo ABCD – o 

poder das crenças. O espaço estratégico entre estímulo e 

resposta.

• Shot 6: Treino de Foco e Resiliência Emocional.

• Shot 7: Emoções - a sua natureza, a sua funcionalidade. 

Como as utilizar em proveito próprio.

• Shot 8: Tomada de Decisão – a dependência do córtex pré-

frontal e da amígdala para fazer o correto.

• Shot 9: Treino em Reciclagem Mental e Compaixão.

• Shot 10: Nós, humanos, dentro das Organizações.

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%

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.
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MÓDULOS DURAÇÃO DESCRIÇÃO

II
Esferas 3 e 4: 
Social Awareness 
and Relationship 
Management

10H • Shot 11: O que nos faz correr a milha extra?  

Motivação = alinhamento + visão + resiliência Objetivos, 

Flow e Valores. 

• Shot 12: O poder associado a ter uma Visão.  

Resiliência = Calma interior + Resiliência Emocional + 

Resiliência Cognitiva (estilos explanatórios).

• Shot 13: Empatia. O círculo de segurança necessário à 

Performance. O fenómeno In Group e Out Group.

• Shot 14: Comunicação Consciente – Observar vs Julgar, 

Emoções vs. Supressão, Necessidades vs. Vontades, 

Pedidos vs. Exigências. O poder da vulnerabilidade.

• Shot 15 : Conversas Difíceis. Preparar as conversas nos 

seus 3 níveis: Conteúdo, Emoção e Identidade

• Shot 16: Necessidade não é vontade. Impacto não é 

Intenção.

• Shot 17: Viver com Armadura vs. Viver com Coragem. O 

papel guia das Intenções.

• Shot 18: Rewind Práticas Mindfulness e Desafio. Como a 

atenção e o flow nos fazem viver em Alta Performance e 

enorme Bem Estar.

• Shot 19: Rewind Importância da autoconsciência de 

recursos e gatilhos. Preparação do terreno.

• Shot 20: Rewind Reconhecimento da humanidade 

comum, da Vulnerabilidade necessária ao confronto e 

exposição de Emoções, da Influência no outro fruto da 

Inteligência Emocional

• Shot 21: O compromisso. O resto da vida.

Webinários 
Convidados

5H • Webinários de Introdução, Encerramento e Feedback 

Intermédio ao longo do curso

TOTAL 25H



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.


