
 

 

 

LIDERANÇA PARA MANAGERS 
em tempos de crise

 Melhore os resultados da sua Equipa apesar da adversidade 

24 horas de Formação Especializada e 100% Prática para:

 Consulte os Preços Especiais para Equipas ou formato Incompany

Luanda, 26,27 e 28 de Abril de 2017 - Hotel**** Seminário Interactivo
Metodologia e chaves de

o Aplicar ferramentas de auto-diagnóstico e conhecer o seu tipo natural 
de liderança 

o Conhecer a equipa e estabelecer objectivos individuais e colectivos 
mais acertados  

o Saber como retroalimentar e dar reconhecimento  

o Estabelecer perguntas eficientes   

o Desenvolver a capacidade para levar a cabo a escuta activa 

o Saber como acompanhar a sua equipa no terreno passo a passo 

o Construir ferramentas: folhas de acompanhamento, matriz de 
necessidades, quadro de mando (BSC) 

o Realizar o Projecto de Auto-Coaching 

☞Exercícios Práticos 
☞ Formador de Referência 
☞ Documentação de máxima utilidade 
☞ Preços Especiais para Grupos 
☞ Disponível em formato In-Company

10% de 
desconto 

Inscrevendo-se 
até dia 14 de 

Abril

Inscreva-se Já em 

 www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

Telf.: 921018466

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

O Coaching tem como objetivo trazer incentivos e ferramentas técnico-práticas 
para obter maiores e melhores resultados, instituindo um senso de trabalho em 
equipa e promovendo a melhoria nos relacionamentos interpessoais dos 
colaboradores, através da eficaz liderança. Todas estas questões assumem maior 
relevância em tempos de maiores restrições económicas já que é mais fácil cair no 
desânimo e mais difícil motivar as equipas e tirar o máximo partido de cada um dos 
membros que as compõem. 

O Processo de Coaching ajuda as empresas a criar, adaptar e aceitar mudanças como 
desafios e não como obstáculos, gerando hábitos diários para um melhor uso da 
energia própria. 

Para poder dominar a metodologia e as técnicas mais eficazes e actuais, S-Training 
apresenta-lhe um Seminário Interactivo, Prático e de máxima pertinência:   

LIDERANÇA PARA MANAGERS  
em tempos de Crise 

Luanda, 26, 27 e 28 de Abril de 2017 

Pomos à sua disposição um programa especialmente desenvolvido para dar respostas 
práticas a questões que se apresentam no dia-a-dia do/a profissional em momentos 
económicos menos favoráveis. 

Participe neste Seminário para consolidar e ampliar os seus conhecimentos de uma 
forma dinâmica, interactiva e com o apoio de um Profissional com mais de 10 anos de 
experiência que lhe transmitirá as ferramentas, exemplos e últimas tendências para 
que possa aplicar os conceitos e conhecimentos adquiridos de forma imediata. 

Cremos que este Seminário é uma mais-valia para todos os profissionais que queiram 
reforçar e melhorar qualitativa e quantitativamente os resultados das suas equipas ou 
áreas de trabalho. 

Com as melhores saudações, 
 
A Direcção 
 
  P.S. - Inscreva-se antes de 14 de Abril e aproveite o preço especial! 

Luanda, 26, 27 e 28 de Abril 
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Especialmente desenvolvido para: 
o Administradores de empresas 

o Directores Gerais 

o Directores e Responsáveis de Área 

o Chefes/ Responsáveis de Departamento 

o Team Leaders 

o E todos os profissionais que desejem aprofundar os seus conhecimentos nesta 
matéria 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO COACHING em 
Tempos de Contenção Económica 

o Coaching: bases, alcances e limites, valores,estilos 

o O triângulo coaching, liderança e trabalho em equipa 

o A importância do Coaching e da liderança em momentos de crise 

o O líder e o coaching 

o Aplicação da ferramenta de auto diagnóstico: conheça o seu perfil de 
liderança 

OS PAPEIS DO COACHING 

o Conhecer a equipa e estabelecer objectivos 

o Medir e fechar fendas 

o Estabelecer objectivos de acordo com a situação 

o Definir planos de contingência 

o Empowerment e entrega de ferramentas 

o Retroalimentar e dar reconhecimento 

PROGRAMA PROGRAMA 

Luanda, 26, 27 e 28 de Abril 
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DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DE 
COACHING 

o Como realizar perguntas eficientes 

o Escuta activa 

o Comunicar de forma empática 

o Desafiar para desenvolver 

AS FERRAMENTAS DA EQUIPA 

o Como construir uma visão ganhadora e transcendente pessoal e de equipa 

o O acompanhamento no terreno em acção passo a passo. 

o Simulações 

o Construção de ferramentas para o Coaching em acção: 

o Folhas de acompanhamento 

o Matriz de necessidades de formação e capacitação 

o Balance Scorecard 

PROJECTO DE AUTO COACHING 

Em função dos conhecimentos e ferramentas adquiridos cada Participante deve 
estabelecer o seu PAC. Neste Plano, cada Participante estabelece os seus 
próprios objectivos para as suas tarefas a desenvolver, assim como as formas 
de os alcançar! 

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

• Seminário tem início às 9h, terminando às 17h30. 

• Almoço servido das 13h00 às 14h00. 

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

PROGRAMA 

Luanda, 26, 27 e 28 de Abril 
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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 Coaching. 

Luanda, 26, 27 e 28 de Abril 
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Data e lugar de celebração 

Luanda, 26,27 e 28 de Abril de 2017 

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 14 de Abril  

339.900 AKZ  
Depois de 14 de Abril 

359.900 AKZ  
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