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Em que é que o Empowerment Leadership se reflete 
na nossa vida? Como pode impactar no rendimento 
e funcionamento das nossas equipas? Como usá-lo 
para fazer crescer as nossas pessoas?

Empowerment significa que cada um de nós deve ter o poder de 
agir, de propor alternativas ede fazer escolhas. Cada um de nós deve 
poder fazer a diferença. Contudo isso somente acontecerá se os 
líderes de todos os níveis da organização liderarem com eficácia, 
alinhados com a estratégia da empresa.

Quais são as práticas mais modernas de captação, gestão 
e manutenção de equipas de alta performance?

No ‘Empowerment Leadership – Lidere Equipas de Alta Performance’ 
desenvolverá competências e adquirirá ferramentas, através de um 
assessment 360º e Coaching individual, para inspirar e motivar a sua 
equipa, desenvolvendo-os enquanto profissionais e pessoas, para
reforçar os resultados e assegurar alinhamento com os objetivos 
da organização.



Benefícios para Si
Desenvolver a sua capacidade de fazer a equipa evoluir

Aprender a tirar proveito da diversidade na equipa

Compreender como gerir a performance para obter um resultado superior à 
capacidade instalada na equipa

Adquirir técnicas para gerir sob pressão e ainda assim criar emoções 
positivas e resiliência na equipa

Capacidade de responder aos desafios estratégicos da organização, através 
de uma equipa de alta performance

Benefícios para a Empresa 
Desenvolver líderes eficazes, capazes de criar uma cultura positiva e de alta 
performance

Desenvolvimento das equipas

Enriquecimento das práticas de liderança através da partilha 
de conhecimento;



Metodologia
Com base em exercícios e casos práticos, os participantes irão desenvolver uma 
experiência de aprendizagem onde tomarão contacto com as melhores práticas de 
liderança e energização de equipas. 

Lidar com as diversas rotinas de uma equipa são especificidades e exigências que se têm 
de refletir na forma como a equipa trabalha, partilha aprendizagens e desenvolve 
estratégias para se superar dia-a-dia.  No programa desenvolvemos uma abordagem 
experiencial que permite da resposta a estes desafios.





Programa

O desafio do commitment - o propósito como motor da motivação

Unbossing the team - desenvolver os poderes ocultos da equipa 
através do empowerment

Toolkit 3R: ritualizar, reconhecer e reenergizar

Liderar equipas de alto rendimento  |  8H

Ricardo Fortes 
da Costa

Ricardo Fortes 
da Costa

Bloco 1  |  Liderar em transformação permanente

Bloco 2  |  Liderar com emoções e com valores

Comunicar para Influenciar

Comunicação corporativa

Comunicação verbal e não verbal

Comunicação de Alto Impacto  |  8H

Teresa 
Almadanim

Skills digitais que todos os líderes devem ter

Como liderar a nossa organização num mundo digital

Como lidar com situações de crise num mundo globalmente ligado

Liderar num mundo digital  |  4H

Pedro Rebelo

Flow: gerir motivações, expetativas e emoções  |  8H

1H (Zoom)

Ricardo Fortes 
da Costa

Lidar com a diversidade: gerações, culturas, skills e valores

Gerir emoções: o poder escondido dos high performers

Diversidade cognitiva: o poder das equipas

Missão de Vida: a base das nossas motivações e expetativas

Os participantes terão a oportunidade de fazer um 
assessment 360⁰ e terão depois duas sessões de coaching de 
30m para traçarem o seu plano de desenvolvimento pessoal



Coordenação e docentes

Professor convidado do ISEG. Doutorado em Psicologia do Trabalho e 
das Organizações e Mestre em Psicologia do Desenvolvimento 
Profissional pela Universidade de Évora. É Partner da Key Talent 
Portugal e Diretor da RH Magazine. Foi Managing Partner da SDO 
Consulting Portugal, Human Capital Director da Capgemini Portugal, 
Partner em diversas empresas de consultoria e executivo no setor 
financeiro. Vice-Presidente da APG.

Ricardo Fortes da Costa
Coordenador

Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Paraguai-Portugal e 
Presidente do Centro de Negócios da Câmara de Comércio e 
Indústria Luso-Peruana. Pós Graduada em Estudos Avançados em 
Gestão e Licenciada em Organização e Gestão de Empresas pela 
Universidade Moderna. Foi Diretora Geral da Ask Two, Diretora 
Comercial e de Marketing da Amorim Imobiliária e Diretora de 
Marketing da Photon Europa.

Teresa Almadanim 
Docente 

Digital Strategist do XXI e XXII Governos da República Portuguesa. Foi 
Social Media Strategist no SAPO e no Millenium BCP. Trabalhou com 
várias agências de comunicação, exercendo funções como 
Innovation Strategist e Social Media Consultant. Especialista em áreas 
da Cultura Digital, focando-se especialmente em tópicos como os 
Fundamentos dos Media Sociais, o Twitter ou o Blogging.

Pedro Rebelo 
Docente 





Key Details

CALENDÁRIO
2 de Fevereiro de 2023

LOCALIZAÇÃO
Lisboa 

VALOR
1 950 € 

DURAÇÃO
30 horas

IDIOMA
Português

Este valor inclui:
Acesso a uma plataforma onde será disponibilizada a 
documentação de apoio em formato digital 

Kit de boas-vindas
Diploma de conclusão

Sessão de Coaching Individual

Assessment 360º

Coffee-breaks e almoços 

Estacionamento reservado no parque do ISEG

HORÁRIO
Quintas-feiras das 14h às 18h





www.isegexecutive.education

Campus do ISEG
Rua do Quelhas 6 - Piso 4, 1200-781 Lisboa

Com o apoio de: 

Candidate-se aqui

Programme Advisor

pedro.carvalho@isegexecutive.education
(+351) 962 681 960
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