WORKSHOP DE LIDERANÇA
3 a 5 novembro 2021

Hotel Star Inn, Peniche

Manuel Pelágio

DESTINATÁRIOS
TREINADORES DESPORTIVOS

Mais informações e inscrições em:

www.kairosport.pt
Iniciativa realizada com o apoio de:
Apoiamos:
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APRESENTAÇÃO
Formar novos líderes! É esse o objetivo deste workshop de três dias, em regime presencial e
intensivo.
Convidamo-lo a mergulhar durante três dias numa experiência formativa transformadora.

LOCAL E HORÁRIO
Realizada no Hotel Star Inn, Peniche
3 a 5 de novembro de 2021
Inscrições limitadas

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1.LIDERANÇAS COM SENTIDO E PROPÓSITO

Consciência e Desenvolvimento de Valores de Liderança.

Estilos de Liderança Positivos e Negativos.

Dimensões de uma Liderança com Autenticidade.

Modelos Colaborativos de criação e de Desenvolvimento de Organizações Positiva.

Dilemas Éticos em Liderança.

Círculos de debate e diálogo.

Experiência e vivências de dinâmicas de liderança.
2. INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
 Auto-conhecimento e Consciência Social.
 A Personalidade Dual : Self Consciente (Ego), Self Inconsciente (Corpo).
 Percepção versus Realidade.
 O Ser Humano como ser Relacional.
 Auto-conhecimento, Auto-controlo, Consciência Social e Relacionamentos.
 Os ciclos maiores de relação connosco e com os outros. Eu, Tu, Nós.
3. COMUNICAÇÃO e RELAÇÃO INTER-PESSOAL
Cultura de comunicação prática, eficaz e produtiva, para a actualização contínua e improvement
de relações humanas centrada nos valores da honestidade, transparência e empatia.
 Autenticidade Expressiva.
 Estilos Comportamentais.
 Escuta Activa.
 Negociação e Gestão de Conflitos.
 Metodologias de Feedback e Coaching individual.
 Role Plays e Reconfiguração de Diálogos.

KAIROSPORT |CERTIFICAÇÃO

4. CONFIANÇA E MOTIVAÇÃO
 Disciplina da Confiança aplicada: Consistência, Rigor e Prazer.
 Fórmulas da Confiança aplicadas à Confiança Pessoal & Relacionamentos.
 Os 4 princípios da Credibilidade e os 13 Comportamentos da Confiança.
 Plano de Desenvolvimento da Confiança.
5. LIDERANÇA DE EQUIPAS DE ELEVADO RENDIMENTO
TEAMING, um novo “Mindset” de potenciação em contínuo, do espírito positivo e colaborativo
de uma equipa.
 Observação e adaptação.
 Posicionamento Pessoal.
 Relacionamentos Win Win.
 Conflitualidade Positiva.
 Consciência e Aceitação do Outro.
 Negociação e Atitude Colaborativa.
 Diálogos em Círculo.
METODOLOGIA
Formar novos líderes exige transformação pessoal. E por isso as dinâmicas durante o workshop são
centradas à volta de: diálogos reflexivos, partilhas, exercícios individuais e em grupo, jogos de
aprendizagem, práticas de expressão corporal, criatividade e de desenvolvimento pessoal.
A metodologia associada a cada tema é o suporte desse caminho que tem uma vertente
experiencial prática de cerca de 95%.
As aprendizagens estão associadas a casos práticos – sociais, organizacionais ou pessoais –
facilitadas através de metodologias vivenciais.

FORMAÇÃO RESIDENCIAL & INTENSIVA
A formação terá a duração de três dias e obrigará a alojamento local de duas noites.
De cariz intensivo, esta formação terá um horário extensivo, alargado, para exercícios e dinâmicas
individuais e em grupo. Primeiro dia das 9:00 às 22:00. Segundo dia das 7:00 às 22:00. Terceiro dia
das 7:00 às 18:00.

DESTINATÁRIOS


Treinadores desportivos.

KAIROSPORT |CERTIFICAÇÃO

FORMADOR
Manuel Pelágio
 Coach com formação avançada para executivos na Harvard Business School.
 Consultor em Liderança, Gestão de Equipas e Comunicação.
 Formador em Liderança, Gestão de Equipas e Comunicação.
 Orador de temas associados à Liderança e à Gestão de Pessoas.
A sua experiência no seu próprio processo de desenvolvimento pessoal e profissional
determinaram a sua decisão de ajudar mais pessoas a desenvolver as suas capacidades
profissionais e talentos naturais. Tudo começou com 18 anos de idade quando deixou
Portugal rumo à América Latina. Foi o início do seu processo global de aprendizagem e de
contacto com a multiculturalidade.
Hoje depois de 25 anos de experiência em funções executivas, exerce a sua profissão como
Professor / Formador, Coach e Orador em diferentes temas associados à Liderança.
Trabalhando e estudando em simultâneo, formou-se em Gestão de Empresas pela Pontifícia
Universidade Católica no Brasil, seguido de uma pós-graduação na Universidade Nova de
Lisboa. Posteriormente também pós-graduou-se em Marketing pelo Instituto Superior de
Economia e Gestão, culminando com um programa avançado para executivos na Harvard
Business School em Boston, USA. Coach Certificado Internacionalmente pela ICC –
International Coaching Community e Formador Certificado pela Inscape em DiSC.
Nos últimos 10 anos especializou-se na área da Liderança, tendo ao longo da sua vida
profissional colaborado com várias empresas em processos de transformação e de
desenvolvimento organizacional, apoiando a integração e adequação de pessoas,
executivos, quadros de direção e chefias a novas funções e estilos de liderança. A sua grande
Paixão sempre foram as Pessoas e por isso mais recentemente, em 2014, criou a empresa
REVOLUTIONS for a Better World SL com sede em Barcelona e escritório em Lisboa, onde
se dedica a desenvolver novas metodologias de aprendizagem e a criar novos projetos
formativos nas áreas comportamentais e da liderança.
Ver mais informações em www.manuelpelagio.com
VALOR DA INSCRIÇÃO
Até 31 de agosto

950€

Até 30 de setembro

1050€

Até 25 de outubro

1200€

Valores com IVA incluído.
Por cada inscrição paga, 1€ reverte para o Projeto Futebol de Rua.

A inscrição inclui:
 Três dias de formação
 Materiais de formação
 Alojamento no Hotel Golf Mar, Vimeiro, em regime pensão completa, desde as 9h00 de
dia 3 às 18h00 de dia 5 de novembro.
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CONTACTOS
Bruno Alexandre Sousa
926 888 764
geral@kairosport.pt

APOIOS E PARCERIAS

APOIAMOS

Esta formação é organizada pela BizPoint, Lda – Entidade Formadora Certificada pela DGERT.

