
 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE 
COMPETÊNCIAS DE LIDERANÇA

 Princípios, ferramentas e questões práticas 

2 dias de Formação Intensiva e Prática para:

 Consulte os Preços Especiais para Equipas ou formato Incompany

Luanda, 18 e 19 de junho de 2019 - Hotel**** Seminário Interactivo

o Aprender a maximizar o potencial dos líderes através da uma 
comunicação efectiva, da gestão emocional própria e a da equipa, 
da geração de confiança e da consecução de objectivos mediante 
planos de acção. 

o Saber como delegar e receber uma tarefa delegada. 

o Dominar a gestão positiva de conflitos.  

o Gerir o tempo estabelecendo prioridades.  

o Treinar as competências e habilidades directivas necessárias para 
acompanhar, gerir e motivar equipas. 

o Aplicar métodos eficazes de seguimento do trabalho e actividades da 
equipa. 

☞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 4 de 

Junho

Inscreva-se Já em 

 www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

Telf.: 921018466
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Estimado/a Profissional, 

Num contexto em que os Clientes são cada vez mais difíceis de fidelizar, as margens de 
lucro têm tendência a diminuir e muitos trabalhadores vivem em estado de ansiedade 
dadas as altas taxas de desemprego, um bom gestor deve conseguir manter os 
Colaboradores motivados e contribuir para um ambiente de trabalho mais leve e 
mais  saudável garantindo ao mesmo tempo o cumprimento dos objectivos da 
organização.  

Como consideramos que a Liderança é uma competência que exige treino e 
actualizações periódicas, a S-Training traz até si uma edição renovada do Seminário: 

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DE LIDERANÇA 

Luanda, 18 e 19 de Junho  de 2019 

Propomos-lhe 2 dias de formação intensiva e prática para abordar em 
profundidade e de forma divertida: 

- Comunicação com a Equipa 

- Gestão de Conflitos 

- Gestão do Tempo e de Prioridades 

- Delegar 

- Motivar 

- Acompanhamento  

Com a confiança de que este Seminário pode ter um impacto positivo na sua vida, 
despedimo-nos com as mais cordiais saudações, 

A Direcção 

 P.S. - Tome uma boa decisão reservando a sua vaga antes de 4 de Junho! 

 

Luanda, 18 e 19 de Junho 



·   921018466   ·   www.sapientzia.com   ·   contacto@sapientzia.com   ·"3

A Comunicação na gestão de equipas 

o Estilo de gestão e estilo de linguagem com a equipa  

o Comunicar assertiva e positivamente  

o A arte de escutar: filtros perceptivos e como manejá-los 

o A arte de perguntar 

o Principais erros na comunicação para a equipa e como evitá-los 

o Saber dar feedback pessoal e grupal ça 

Gestão positiva de conflitos 

o As variáveis para compreender a matriz dos conflitos 

o Conflitos e melhorias das qualidades de liderança 

Gestão do tempo ou das prioridades? 

o Diferenças entre uso ideal e uso real do tempo 

o Importância vs Urgência 

o Detectar os principais cronófagos 

o Planear com base nas prioridades 

Delegar 

o O estilo de delegar e o exigente trabalho prévio 

o As vantagens de delegar e as suas limitações 

o Sincronizar as expectativas mútuas nas áreas mais importantes 

o Fazer da delegação um sucesso 

Motivar 

o Sincronizar as expectativas mútuas nas áreas mais importantes 

PROGRAMA PROGRAMA 

Luanda, 18 e 19 de Junho 
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o Fazer da delegação um sucesso 

Acompanhamento e Coaching 

o O que é coaching e o que não é: Identificação de competências-chaves 

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

o Guia de Desenvolvimento e Seguimento  

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, 18 e 19 de Junho 
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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 Gestão de Comeptencias. 

Luanda, 18 e 19 de Junho 
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Data e lugar de celebração 

Luanda, 18 e 19 de Junho de 2019 

Hotel **** 

Facturação 
Belas- Benfica Rua 6 Travessa 4 - Edifício 
Palanca TV Luanda 

S-Training oferece descontos especiais a 
empresas que inscrevam 2 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 4 de Junho  

259.900 AKZ  
Depois de 4 de Junho 

279.900 AKZ  
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