
 

 

 

 

10% de 
desconto 

Inscrevendo-se 
até dia 18 de 
Agosto

Inscreva-se Já em 

 www.sapientzia.com contacto@sapientzia.com 

Telf.: 921018466

 Consulte os Preços Especiais para Equipas ou formato Incompany

Luanda, 29,30 e 31 de Agosto de 2016 - Hotel**** Seminário Prático

METODOLOGIAS, MODELOS E COMPETÊNCIAS para

PROCESSOS DE LIDERANÇA 
 & COACHING 

Converta-se num Líder inspirador e conduza os seus Colaboradores ao 

3 dias de Formação Intensiva e 100% Prática para que:

o Analise e avalie o seu estilo de Liderança 

o Domine os tandens e a gestão de pessoas com habilidades contrárias 

o Controle o poder criador da discrepância e saiba como criar coesão 

o Conheças as técnicas mais efectivas para a gestão de conflitos 

o Aprenda a comunicar positivamente 

o Identifique competências-chave nos coachees 

o Estabeleça um Plano de Acção como Líder e Gestor - Coach

http://www.sapientzia.com
mailto:contacto@sapientzia.com
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Estimado/a Profissional, 

No mundo de hoje, gestores e organizações passaram a compreender o desenvolvimento 
dos colaboradores como um elemento crítico para a retenção do talento. Em muitas 
organizações, o desenvolvimento efectivo de Colaboradores passou a ser também uma 
responsabilidade da Gestão Operacional, e não somente de Recursos Humanos.  

S-Training desenha um Seminário para todos os gestores de todos os tipos de 
organizações. Focado no papel da liderança e na sua relação com a estrutura da 
cultura organizacional, o objectivo é rever as perspectivas actuais sobre a liderança e o 
coaching e examinar o seu horizonte  para o hoje e o amanhã abordando as suas 
metodologias, modelos e competências necessárias. 

 Processos de Liderança & Coaching 
Luanda, 29,30 e 31 de Agosto de 2016 

Em 24 horas de Formação Intensiva, conduzido/a por um Especialista, os/as 
participantes serão levados a visualizar e definir o desenvolvimento de seus Colaboradores 
através de um poderoso processo de Liderança e Coaching Excepcional e entenderão 
essas ferramentas como uma importante criação de valor empresarial. 

Esta é, sem dúvida, a oportunidade que esperava para inspirar e engajar os seus 
Colaboradores num projecto único! Contamos com a sua participação. 

Atentamente 

A Direcção 

P.S. - Formação Inspiradora e de Alto Impacto! Inscreva-se já! 

Especialmente desenvolvido para: 
o Profissionais com responsabilidade sobre equipas de pessoas que sintam a 

necessidade  de actualizar os seus conhecimentos e competências  

o Gestores em dificuldades e que necessitem uma reciclagem 

o Líderes de Equipas que requeiram ajustar o modelo de Liderança apropriado para 
cada indivíduo ou situação 

o Aquelas pessoas de necessitem uma alta capacidade comunicativa para que as coisas 
corram "da forma adequada 

Luanda, 29, 30  e 31 de Agosto 
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COMO OBTER UM MAIOR SUCESSO NAS ESFERAS 
PROFISSIONAIS E PESSOAIS 

o Critérios de análise da gestão das oportunidades e o nível de sucesso obtido 

o Que zona da matriz ocupamos? O pódio de uma vida alcançada 

o A utilização dos trade-offs 

o A hipótese da desproporção entre o esforço realizado e as recompensas recebidas  

o Lideranças com focagens muito diferentes 

o Os tandens e a gestão de pessoas com habilidades contrárias 

o Criando pontes 

o Domando os “Machos-alfa" 

o Masculinidade e feminidade 

o Gestão dos conflitos 

o As variáveis para compreender a matriz dos conflitos 

o O poder criador da discrepância. Como geri-la para obter coesão 

o Conflitos e melhorias das qualidades de liderança 

o As ineficiências da sobre gestão e a sub-gestão 

o As circunstâncias das pessoas e as focagens de gestão 

o A focagem executiva e as suas circunstâncias. A sua excepcionalidade 

o A focagem operativa e o visionário 

o O estilo de delegar e o exigente trabalho prévio  

o Delegar 

o As vantagens de delegar e as suas limitações 

o Sincronizar as expectativas mútuas nas áreas mais importantes 

o Fazer da delegação um sucesso 

o Processos de Mudança 

o Desenvolver um desejo forte. Fazer acumulação de ferramentas e 
metodologias. Os hábitos de execução. Identificar o elo mais débil. As 
recompensas de desenvolver os tesouros pessoais 

o Diminuindo as travagens da mudança. Compreender a distância, a velocidade 
e a categoria. Pessoas e meios excepcionais. O esforço e o tempo 

PROGRAMA 

Luanda, 29, 30  e 31 de Agosto 
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 METODOLOGIAS PARA OS PROCESSOS DE 
TRANSFORMAÇÃO 

o Metodologia de Transformação da cultura das equipas 

o A essência de um projecto de futuro 

o As métricas e a disciplina no seguimento da visão de futuro 

o Comunicar e formar 

o Reafirmar. Iniciativas emblemáticas para criar certezas. Ritos e lendas 

o Fazer relevante o projecto para as pessoas e departamentos chaves da organização 

o Metodologia para construir os sonhos pessoais 

o As vantagens de uma estratégia pulo 

o O sistema imunitário das atitudes 

o A acumulação das oportunidades de melhoria 

o Uma foto de um grande projecto de futuro. O carácter simbólico. 

o As linhas de desenvolvimento da liderança pessoal 

o A regra de 30 

o O planeamento trimestral 

o O Feedback pessoal 

o Liderança em processo de transformação: as chaves do êxito 

o Porque fracassam tantas tentativas de mudança 

o O sentido da urgência 

o O reforço externo 

o A personalidade do impulsor. Os hábitos 

o A folha de rota e o calendário 

o O papel dos Quick-wins 

o Os projectos ambiciosos e o sucesso da sua gestão 

 

PROGRAMA 

Luanda, 29, 30  e 31 de Agosto 
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COACHING: MODELOS E COMPETÊNCIAS 

o Modelos de Trabalho 

o O novo papel dos gestores: coach   

o De Administrar a Dirigir 

o De Dirigir a Liderar 

o O que é um Líder-Coach Transformador 

o O que é coaching e o que não é 

o Identificação de competências-chaves 

o O Plano de Acção do gestor-coach e do colaborador-coachee 

o Coaching In e Coaching Out 

o O Efeito Pigmaleão 

o Os objectivos do Plano de Desenvolvimento 

o Como estabelecer o rapport -sintonia- 

o Gerir relações de confiança e auto-desenvolvimento 

o A Arte de Escutar: filtros perceptivos e como manejá-los 

o A Arte de Perguntar 

o Construindo compromissos de melhoria: 

o Auto-avaliação das competências próprias como líder-coach. Pontos de 
Desenvolvimento e Plano de Acção de Melhoria 

o Guia de Desenvolvimento e Seguimento: documentos e documentos reais de 
trabalho 

o Práticas de coaching para a liderança transformadora do Gestor- Coach 

Horário 
• Os Assistentes são recebidos no 1º dia às 8h30 

• Seminário tem início às 8:30h, terminando às 17h00. 

• Almoço servido das 13h00 às 14h00. 

• Coffee breaks servidos às 11h00 e às 16:30 

PROGRAMA 

Luanda, 29, 30  e 31 de Agosto 
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As bases da Formação S-Training 
Os Seminários de S-Training brindam-lhe uma oportunidade única para o desenvolvimento das 
competências necessárias para a rentabilização máxima do seu trabalho diário. Por esse motivo 
baseamo-nos nos seguintes princípios: 

Temas Pertinentes e de Aplicação Prática e Imediata 

Todos os conteúdos desenvolvidos por S-Training têm como base uma completa 
investigação  das necessidades reais e quotidianas das organizações e pretendem 
fornecer-lhe as ferramentas necessárias para tornar mais produtivo e eficiente o seu 
trabalho diário. Todos os conhecimentos adquiridos podem ser de imediato postos em 
prática porque se passa do plano conceptual ao plano prático e operacional através dos 
exercícios, análises de caso, simulações. 

Participação e Interactividade 

É imprescindível que todos os assistentes participem de forma activa e positiva, criando a 
base da interactividade.  

Networking 

É importante conhecer profissionais com as mesmas necessidades e com experiências 
diferentes. Os Seminários S-Training são uma excelente oportunidade. 

Recursos Pedagógicos de alto Impacto 

As sessões de S-Training minimizam o método expositivo de conhecimento em detrimento 
do método vivencial, da aprendizagem através da experiência própria e partilhada. Por 
esse motivo muitas das sessões se baseiam em autoscopias, role-plays, simulações, 
análise de casos reais e trabalhos de grupo. 

Continuidade 

Acreditamos que a Formação não pode ser uma coisa isolada e por isso propomos e 
Elaboração de Planos de Acção Individuais, onde se traçam e definem atitudes e 
compromissos a assumir. 

Formadores de Referência 

Entendemos que a melhor formação só pode ser ministrada pelos melhores Formadores em 
cada área e por esse motivo seleccionamos os melhores Especialistas seguindo rigorosos 
critérios de Qualidade. Todos os Colaboradores de S-Training têm sólidos conhecimentos 
sobre os temas a tratar e uma experiência mínima de 15 anos que lhes permite abordar 
com exactidão qualquer tema relacionado com a Liderança & Coach. 

Luanda, 29, 30  e 31 de Agosto 
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Data e lugar de celebração 

Luanda, 29, 30 e 31 de Agosto de 2016 

Hotel **** 

Facturação 
Rua Ferraz Bomboco, 984 (Maianga) Luanda 

S-Training oferece descontos especiais a 
empresas que inscrevam 3 ou mais pessoas no 
mesmo evento. 

Para mais informação contactar  921018466

www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

921018466 

Reserve a sua Participação Inscrição

O valor da inscrição inclui a documentação 
 almoços e os coffee breaks indicados no programa.

Certificado de Assistência 

Será entregue no último dia do Seminário um certificado de assistência a todos os Participantes que o 
solicitem. 

Cancelamento de Inscrições 

O cancelamento de uma inscrição deve ser comunicado por escrito até 5 dias úteis antes do início do evento e ser-lhe-á restituído 
o valor da inscrição excepto 20%, referente a gastos administrativos. Depois deste período não será possível a devolução do valor 
pago. No entanto, S- Training admite uma substituição à presença da pessoa inscrita. Qualquer substituição deve ser notificada 
por escrito até 48 horas antes do início do Seminário. 

A entrada no Seminário só é garantida se o pagamento da inscrição for efectuado antes da data de início do evento.

Preço 
Até 18 de Agosto  

339.900 AKZ  
Depois de 18 de Agosto 

359.900 AKZ  
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