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INTRODUÇÃO
O que faz realmente com que as coisas “fluam”? O fator
chave é o comprometimento. Inúmeras pesquisas realizadas
nas últimas duas décadas mostram que apenas o fator
liderança é capaz de gerar tal compromisso: não podemos
impor isso, devemos semeá-lo. Agora, estamos todos cientes
de que vivemos em um ambiente de mudanças históricas
sem precedentes e incerteza. É importante descobrir como
ambientes de mudança acelerada afetam a necessidade e a
qualidade da Liderança nas organizações, a partir de uma
perspectiva muito prática.
O objetivo desta formação executive é mostrar conceitos e
ferramentas fundamentais necessárias para liderar e gerir
efetivamente as equipas em ambientes em mudança e de
alta incerteza. Os participantes aprenderão a:
▪ Cultivar uma Visão Sistémica da equipa.
▪ Gerir o impacto negativo da incerteza sobre confiança e
comprometimento nas equipas.
▪ Fortalecer a Auto-liderança: saber estar presente e focado,
na incerteza, para gerar um impacto positivo na equipa.
▪ Descubrir a relação entre Liderança e Comando, e o seu
impacto no compromisso. Determinar as limitações em
ambientes complexos e incertos.
▪ Desenvolver a Liderança como forma de alcançar o
comprometimento e o fluxo de talentos em ambientes
incertos.
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OBJECTIVOS
•

Predispor os participantes à auto-liderança que lhes
permite decidir como lidam com situações profissionais e
aumentar seu impacto positivo sobre os membros da
equipa.

•

Capacitar os participantes de capacidades de liderar em
situações de incerteza, com as habilidades e atitudes que
isso requer.

•

Saber construir espírito de equipa em ambientes instáveis.

•

Para melhorar a reflexão sobre suas experiências vividas e
aprendizagem dual.

A QUEM SE DIRIGE
Todos os empreendedores, gestores, executivos e líderes de
equipas de trabalho que devem alcançar o desenvolvimento
de talentos, comprometimento e conf iança dos seus
colaboradores sob a pressão dos ambientes VUCA, com alta
complexidade, mudança acelerada e níveis crescentes de
incerteza.
Especialmente adequado para gestores da área de Recursos
Humanos, que também devem acompanhar e propor
caminhos nos diversos níveis das suas organizações.
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METODOLOGIA
Este programa executivo consiste em duas sessões online ao
vivo que serão estruturadas em conteúdo teórico, bem como
participação prática.
Por meio da facilitação dinâmica, os participantes poderão
integrar o conceito de nova liderança, bem como refletir
sobre seu nível de competência nesse campo.
Para os exercícios a serem realizados durante a sessão, serão
adicionadas as atividades sugeridas a serem realizadas entre
as duas sessões.
Os participantes também terão acesso à apresentação do
conteúdo da formação para mais trabalhos pessoais e
coletivos.
Para aprofundar o tema do programa, três especialistas de
reconhecido prestígio internacional estarão envolvidos para
compartilhar a sua prática pessoal e profissional sobre
liderança.
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COMPOSIÇÃO DO CURSO
Duas sessões de trabalho
DURAÇÃO
5 horas de formação
AGENDA
Das 15h às 17h30.

SESSÃO 1 e 2 das 16h às 17h15.

NOVA LIDERANÇA
Impulsionar a liderança para construir equipes extraordinárias
Como capacitar a liderança resiliente em tempos de crise?
FORMADOR
ENRIC AROLA
Fundador da FAR
COACHING e
co-fundador de
IN MOVEMENT!

A situação pandémica de hoje está a exigir que elevemos nosso nível de
liderança, melhorando as nossas habilidades e competências na gestão
de pessoas e equipes, para construir equipes extraordinárias que possam
enfrentar os desafios atuais. Para isso, há uma série de elementos
essenciais para uma equipe ser de alto desempenho e, portanto, resiliente
à crise.
Nessas duas sessões você poderá descobrir e praticar o modelo para
construir equipamentos de alta performance, começando pelo
diagnóstico dos transtornos da equipe, suas contradições e resistências
que o impedem de avançar, e os diferentes impactos (desejados e não
intencionais) que seus membros estão causando em seu ambiente. Você
também estará interessado se quiser analisar a saúde de sua equipe/
organização com base na identificação de sua dinâmica atual, a fim de
melhorar os seus pontos fortes como sistema, bem como com a intenção
de reduzir suas possíveis toxicidades.

CONTEÚDO
•

O círculo vicioso das equipes.

•

Como identificar os transtornos da minha equipe/organização.

•

Consciência dos paradoxos que prendem minha equipe/organização.

•

Como identificar meus tiques como líder ou profissional.

•

O modelo de equipamento extraordinário.

•

Ingredientes para formar uma equipe extraordinária.

SESSÃO 1 das 17h15 às 18h30.

O LÍDER CONSCIENTE
LINKING ESTÁ CONECTANDO
Alinhe o seu coração e a razão para se ligar à equipe com equilíbrio
Num ambiente VUCA, onde todos os dias trabalhamos em cenários
incertos, onde a vulnerabilidade das equipes é testada a cada passo, onde
os resultados são incertos, levando com Empatia e Confiança, colocando o
"coração a serviço da razão", é estrategicamente necessário.
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Nesta apresentação, confrontamos os participantes com sua capacidade
de se conectar ou desconectar-se de seus equipamentos..
•

Quer saber como? E para quê? Você se liga a cada um dos membros da
sua equipe?

•

Quer ver quais são as necessidades que as suas pessoas precisam para
nutrir e desenvolver laços poderosos? O que está disposto a investir e
oferecer?

•

Quer saber como vincular sua equipe ao Natural Talent?

•

Quer aprender a gerir vínculos saudáveis e sustentáveis ao longo do
tempo?

CONTEÚDO
•

Como nos relacionamos com os outros?

•

Sabe quais recursos você tem hoje como líder para "ter sucesso" em seus
links?

•

Aumente a sua capacidade de acolher e receber novos membros.

•

Aumente a sua capacidade de acompanhar a partida e/ou realocação de um
membro da sua equipe.

SESSÃO 2 das 17h15 às 18h30.
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CONTEÚDO
•

A lei do espelho e a visão compartilhada para alcançar os objetivos
da equipe:

- As chaves da liderança: Integridade e Visão Compartilhada
para gerar sinergias de respeito, comprometimento e o bem
comum.
- Cadeia de Valor de Qualidade:
Consciência + Compreensão + Respeito + Confiança +
Compromisso - Qualidade.
•

Os 6 Perfis de Personalidade do modelo de Autogestão que definem
estruturas de personalidade. Para cada um deles, seus talentos e
inteligências naturais, gateways de comunicação, canais de gestão
ideais, permissões psicológicas fundamentais e necessidades
fundamentais a serem resolvidas serão exaustivamente estudados
para melhorar suas capacidades.
- O perfil empático/sociável.
- O perfil metódico/perfeccionista.
- O perfil Criativo/Rebelde.
- Perfil perseverante/persistente.
- O perfil Sonhador/Meditativo.

•

A pirâmide da personalidade: todos temos algo de todos os perfis.
Como o perfil "Base" (dominante) e o perfil "Fase" (que mudam
dependendo das situações e especialmente do grau de stress) são
organizados.
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PALESTRANTES E ESPECIALISTAS

TOP-NOTCH

De multinacionais e empresas líderes na Espanha

PALESTRANTES E
ESPECIALISTAS

MARIO ALONSO PUIG
Especialista em liderança e inovação empresarial
Dr. Mario Alonso Puig, nascido em 1955, é especialista
em cirurgia geral e do sistema digestivo e eminência
no mundo da inteligência humana e cognição. Além
de ser membro da Academia de Ciências de Nova
York, ele é membro da Associação Americana para o
Avanço da Ciência.
A sua inquietação levou-o a treinar em vários campos
relacionados com seres humanos. Por um lado é
especialista em Inteligência Humana, Corpo de
Medicina da Mente e Psicologia e Em Negociação.Ele
treinou como professor na área internacional do IMD
em Lausanne, Suíça e há 26 anos pratica atividade
cirúrgica.
Suas capacidades comunicativas o levaram a ser um
dos palestrantes mais procuradas em qualquer
conferência sobre o pensamento humano e a
capacidade de desenvolvimento humano através da
inteligência.
Autor de vários livros de sucesso nos negócios, como
"A Madeira do Líder", "Viver é uma questão urgente"
"Reinventando-se: Sua Segunda Chance".
Especialista em liderança, criatividade, inovação
empresarial e gestão de mudanças.

PALESTRANTES E
ESPECIALISTAS
ENRIC AROLA
Fundador de FAR COACHING y E co-fundador de
IN MOVEMENT!
Facilitador da mudança nas organizações por meio de
Coaching de Equipe, Coaching Executivo, bem como
através de Consultoria e Treinamento de Liderança.
Palestrante, e autor do livro "A Magia das Equipes
Extraordinárias" e coautor de "Team Coaching" (ambos
da Profit Publishing).
A Ssa formação e experiência inclui mais de 20 anos
no mundo do desenvolvimento humano e de equipe,
bem como na gestão de recursos humanos. Treinador
Certificado Profissional - PCC (ICF - International
Coach Federation), Profissional Certificado Co-Ativo
Coach - CPCC. Também é formado em coaching de
equipe (Organization & Relationship Systems
Coaching), Liderança Coativa, Mestre em Pnl, Relações
trabalhistas (UPF) e Mestre em Gestão de RH.
Durante sua carreira profissional ocupou cargos de
responsabilidade na área de pessoas, em ambientes
multinacionais, trabalhando com equipes de
diferentes locais e culturas, e realizando projetos tanto
local quanto internacionalmente.
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Encarna Medina
LeaderCoach / Awakening Talents / Change Trainer
Livre, honesto e alegre. Minha Missão Vital é fazer de cada
dia um dia ideal, que me permita viver para e para o
amor dos seres que estão livremente em minha vida. E,
claro, fazê-lo em paz!
Minha missão profissional é ACOMPANHÁ-LO E GUIÁ-lo,
sua equipe e sua organização para o Objetivo Ideal,
econômico e positivo que alinha todos vocês em sua
verdadeira missão individual e/ou coletiva.
Minha Visão HOJE é poder contribuir com a minha
consciência e paixão por um excelente trabalho, no qual
você, eu e nós podemos viver na maior abundância
possível, com os recursos que somos capazes de gerar.
Caso você ainda não saiba, somos todos pessoas capazes
d e a l c a n ç a r n o s s o Pro p ó s i to d e Vi d a , q u a n d o
entendemos e nos comprometemos com nossa
verdadeira MISSÃO VITAL.
Nasci com a vocação de poder ajudar os outros através
dos meus próprios talentos, e tento encontrar em cada
projeto, um equilíbrio entre resultado econômico e bemestar organizacional e humano.
Desde que decidi, em 2005, deixar o conforto de um
escritório, em uma posição de prestígio em uma
empresa do setor metalúrgico, me dedico
exclusivamente para crescer meu negócio e o de outros
da Joy, Positive Energy, Constant Effor t e
Profissionalismo, melhorando a cada dia através da
experiência e formação contínua.

VALOR DE INSCRIÇÃO
Socios Coletivos: 160€ + IVA
Socios Globais e individuais: 200€ + IVA
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No socios: SER SÓCIO DA APD TEM
GRANDES VANTAGENS consulte-nos em
22 324 2076
CANCELAMENTO
Em caso de cancelar a inscrição com menos
de 48 horas deverá pagar 100% do valor.

EVENTOS
VIRTUAIS EM
DIRETO

SIGA-OS DE
QUALQUER
LUGAR

ORADORES E
ESPECIALISTA
S DE 1º NÍVEL

PERGUNTE
DIRETAMENTE
AOS ORADORES

FORMA DE PAGAMENTO
O Pagamento deve ser realizado antes do
início da atividade por transferência bancária
para:
Transferencia Banco BPI
PT50 0010 00005496 0240 00192
Nota: Anexe o comprovativo de pagamento para
geral@apd.pt

INFORMAÇÃO PRÁTICA
Data: 11 e 19 de novembro de 2020
Horário: das 15 h. às 17:30 h.
Telefone: 223 242 076
Email: geral@apd.pt

A COMUNIDADE GLOBAL DE DIRETORES

Siga-nos

www.

.pt

