
 
 
 
 

 
Inteligência Emocional na Liderança 
Ponta Delgada- 17 e 18 maio 
 

DURAÇÃO: 8H 
 

HORÁRIO: 16:00H-20:00H 
 
 

DESTINATÁRIOS: Empresários; Quadros Superiores, outros interessados 
 
 

OBJETIVOS: Desenvolver a autoconsciência como forma de maximizar os seus recursos internos. Desenvolver o 
autocontrolo como forma de utilizar os seus recursos. Desenvolver a comunicação de excelência. Desenvolver a 
capacidade de gerir emoções. Desenvolver a capacidade de encontrar soluções para os vários obstáculos. 
 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
A Inteligência Emocional na Liderança. O comportamento do nosso cérebro e seus recursos. O líder moderno-
racional e emocional. O líder com autocontrolo-utilizar todos os recursos internos. Como gerir estados 
emocionais. Como trabalhar a auto motivação em si e nas equipas. Ferramentas para gerir conflitos entre 
pessoas. A conta emocional - a forma mais fácil de melhorar resultados. Os 6 princípios da influência humana-
como utilizá-los nas equipas. 
 

A comunicação de alta performance para líderes. Os 3 tipos de comunicação. Como comunicar com as equipas 
com mais empatia e confiança. Conhecer e adaptar-se ao padrão comportamental de cada pessoa/equipa. Os 
padrões comportamentais na comunicação escrita. Escuta ativa-A comunicação invisível de excelência. A técnica 
de feedback positivo e construtivo-Método Sandwiche. 
 

Encontrar soluções para a empresa/equipa. A metáfora A----B, método para encontrar soluções. Qual é o seu 
fator X enquanto líder? E o da sua empresa? O líder como mestre do talento/quem é a sua equipa? 
A cadeia de valor-onde pode inovar e melhorar processos na sua empresa? Brainstorming-encontrar soluções 
para o desafio da limonada. A roda da liderança-Onde melhorar nas 8 áreas críticas do líder. Foco no que é 
importante (causa/sintomas) para garantir os resultados certos. Pensar-exercício para encontrar novas 
soluções/resultados. O jogo do TESTAR-oque pode fazer antes? A gestão do tempo e de prioridades como 
orientação basilar para resultados. 
 
 

FORMADOR: Filipe Jerónimo-Coach e Trainer; Licenciatura e MBA em Gestão de Marketing; Certificação Internacional 

em Coaching pela ICL/ICF e pela Life Training/EAPPT; Certificação em PNL pela Life Training/NPL; Certificado em Time Line 
Therapy pela SPOT; certificado em Business Mastery. 
 
 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
Valor Inscrição (isento de IVA) 
Associado: 85€ 
N/Associado: 127.50€ 
 

Para proceder à sua inscrição envie-nos a FICHA DE INSCRIÇÃO para  form.ativos@ccipd.pt  até 27 abril 
A inscrição só é considerada definitiva após a receção da Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada e, confirmação da CCIPD via mail ou 
telefone. 
O pagamento do valor de inscrição deverá ser efetuado antes do início do curso, por cheque ou transferência para (IBAN: PT50001800080693655202002 e 
o BIC TOTAPTPL) indicando o curso e o participante. O Comprovativo deve ser reencaminhado para os serviços. 
O não cancelamento da inscrição até 2 dias úteis da data de início do curso obriga ao pagamento de 50% do valor de inscrição. As desistências verificadas 
após o início do curso obrigam ao pagamento integral da inscrição. 
Os valores apresentados estão isentos de IVA. 
É atribuído um certificado no final do curso desde que cumpram 80% de assiduidade, salvo regulamento específico do curso. Nos casos em que frequentem 
de 50% a 80% da duração do curso será emitida uma declaração. 
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