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Permitem sempre uma boa 
aplicação prática já que têm 
como requisito investir bom 
tempo em casos, questões e 
exercícios reais e atuais por forma 
a que a aprendizagem seja muito 
hands-on. 

JCCJosé Crespo de Carvalho
Professor Catedrático
Presidente Iscte Executive Education



Os Advanced Programs são tendencialmente programas 
avançados de média duração que conferem diploma de 
pós-graduação pelo Iscte – Instituto Universitário de 
Lisboa. 

Advanced
Skill Set

Avançados  porque permitem 
a exploração mais a fundo de 
uma determinada área – muito 
embora sempre de forma acessível 
– e conjugam essa dimensão com 
uma natureza flexível que permite 
ajustamentos ao que vai saindo 
de mais importante na área que 
exploram. 

Permitem sempre uma boa 
aplicação prática já que têm como 
requisito investir bom tempo 
em casos, questões e exercícios 
reais e atuais por forma a que 
a aprendizagem seja muito 
hands-on.  Podem ou não incluir 
componentes experienciais em 
fins de semana intensivos de 
consolidação de conhecimentos, de 
projeto ou de resposta a questões 
empresariais.
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Porquê o Programa Avançado 
em Desenvolvimento 
Emocional e Coaching?

Este Programa Avançado propõe uma abordagem que procura dar res-
postas e indicar ferramentas específicas para algumas questões críticas 
ao nível da gestão das emoções, cujas respostas podem condicionar 
fortemente a mudança de atitudes e de comportamentos quotidianos, 
tais como: 

Ao colocar o acento tónico na “reflexividade” o Programa propõe-se uma 
abordagem intensamente interativa, colaborativa e reflexiva, que pro-
picie a cada participante recriar mentalmente, e na prática, atitudes e 
práticas realmente alternativas.

Devo ser “verdadeiro” comigo próprio, mesmo que isso traga 
custos avultados, ou ceder às pressões para me alinhar com a 
“feeling rules”, mesmo que isso me leve a ter comportamentos 
forçados e me faça sentir “não natural”?

Devo denegar as “emoções selvagens” em mim, por preconceito, 
juízo moral ou vergonha, e cair nas armadilhas do “autoengano”, 
ou devo aceitar que o “lado selvagem” não só faz parte inalienável 
do que sou, como pode ser uma enorme fonte de criatividade?

Devo simplesmente aceitar as características da minha “natureza 
humana herdada” ou porfiar na recriação de uma experiência 
alternativa de “natureza humana construída”?
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1
 A estrutura do programa prevê uma articulação de sessões coletivas 

online, sessões coletivas presenciais e sessões de acompanhamento 
individual online, possibilitando assim uma grande flexibilidade no processo 
pedagógico. 

2
    Para além disso, a forte componente individual irá permitir trabalhar 

diretamente competências concretas e específicas de gestão emocional, 
desafiando os participantes a enfrentarem os seus próprios enviesamentos 
cognitivos e emocionais que podem dificultar a plena colocação em prática 
das aprendizagens realizadas.

O que distingue

 O Programa Avançado está 
fortemente comprometido com a 
prática profissional (e pessoal) do 
conjunto dos participantes, pelo que 
se dará uma ênfase importante ao 
“trabalho pessoal”, através de um 
acompanhamento individual próximo  
a cada pessoa.

 Para além disso, a forte componente 
individual irá permitir trabalhar 
diretamente competências 
concretas e específicas de 
gestão emocional, desafiando os 
participantes a enfrentarem os seus 
próprios enviesamentos cognitivos 
e emocionais que podem dificultar 
a plena colocação em prática das 
aprendizagens realizadas.

Razões para f requentar 
o programa?

o programa
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Direção do 
Programa

Generosa do Nascimento
D

P
Doutorada em Gestão, com especialização em Recursos 
Humanos e Comportamento Organizacional, pelo Iscte

Mário Ceitil
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
APG (Associação Portuguesa de Gestão das 
Pessoas)



A quem se
destina?

    Toda a pessoa e profissional com 
aspirações a lugares de maior 
estruturação, de liderança, onde seja 
necessária uma preparação emocional 
forte e uma componente de auto-
-conhecimento e auto-gestão de      
elevado nível.
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    Prepara pessoas para crescimentos 
significativos em termos de decisão, 
de autonomia, de auto-aceitação, de 
melhoria dos seus pontos positivos e 
gestão dos aspetos menos positivos. 

 

    É um programa fortemente direcionado 
para quem precisa realmente de crescer 
e quer mesmo crescer, sentindo-se 
ainda impreparado para tal. Acelera 
maturidade, acelera autonomia e 
acelera bons comportamentos. 

 

    No fundo, é um acelerador de vida e 
um impulso – para qualquer pessoa em 
qualquer área procurar uma melhor 
gestão de si mesmo e dos outros em 
qualquer contexto. Claro está que, para 
isto, as componentes emocionais são 
fundamentais.
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01

- Definir prioridades para concretizar objetivos     
- de mudança pessoal.

Estrutura do Programa

Compromisso 
individual 30 minutos

02

- Os mecanismos neurais das emoções.
- Os processos cerebrais associados à Inteligência 
- Emocional.

Neurofisiologia 
das Emoções 8h

03

-  A importância de uma gestão emocional eficaz   
   e os seus impactos, tanto na vida profissional 
-  como na vida pessoal.- 

Fundamentos da 
Gestão Emocional 12h

Conferência

Codificação Sócio-Cultural 
das Emoções 2h

04

- As emoções como “filtros” de leitura da
- realidade. O poder das emoções na construção 
- de estratégias alternativas de pensamento e de 
- ação.

Potencial Criativo
das Emoções 8h

05

- A importância das emoções positivas no 
- estabelecimento de relações de cooperação e 
- de sinergia com diferentes interlocutores e em 
- diferentes contextos.

Efeitos Sinérgicos na
Criação de Emoções Positivas 8h



- As principais competências para realizar 
- uma boa gestão emocional. 
- Autoconsciência dos próprios estados 
- emocionais
- Autorregulação dos estados emocionais mais - - 
- difíceis de controlar
- A Empatia
- Liderança Amplificadora e o impacto pessoal  - - 
- através da Gestão das Relações.
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- Definição de “action plans” para promover o 
- desenvolvimento de emoções positivas.  
- Acompanhamento individual de progressos.

Estrutura do Programa

Plano de Reforço de Emoções
Positivas - Design Thinking 

8h

07

- As emoções destrutivas como componente 
- inevitável do “ser-se humano”; Estratégias para 
- neutralizar ou diminuir os seus impactos 
- negativos

Emoções Destrutivas - 
Compreender, Aceitar e Gerir 8h

09
Power Tools para gerar 
realidades alternativas 
na vida pessoal 20h

10

- As diferentes etapas de um processos de 
- coaching e os respetivos objetivos

O Processo 
de Coaching 8h

Conferência

As Emoções Positivas
e a Esperança de Vida 2h

08

- Acompanhamento individual dos “action plans” 
- definidos pelos participantes. 

Literacia Emocional
Reflexiva 1h
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- Os diferentes tipos de coaching; As condições da 
  respetiva adequabilidade a diferentes contextos; 
- Os enquadramentos deontológicos e éticos para      
  a sua aplicação

Estrutura do Programa

Os tipos de
Coaching 8h

14
Pitch final one-to-many e
feedback many-to-one 
e profissional 6h

13

- Acompanhamento individual dos “action plans” 
- definidos pelos participantes. 

Preparação Plano 
Desenvolvimento Pessoal 20h

12

- Metodologias e ferramentas essenciais para    
- acompanhar um processo de coaching. 

Prática de
Coaching 12h

Conferência

A Endemia da destrutividade
humana 2h
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01

Carina 
Lobato Faria

01

Carla 
Caracol

01 01

Elsa
Carvalho

01 01

João
Sevilhano

01

0101

 Diretora Saberdemim, 
Centro de Neurodesenvol-
vimento e Saúde Mental

Diretora de Recursos 
Humanos do Grupo 

Renascença Multimédia

Head of Business 
Development em 
Portugal da WTW

Sócio Responsável pela 
Estratégia e Inovação 

na Way Beyond

Corpo Docente

01

Generosa do
Nascimento

Professora 
no Iscte-IUL

01

Helena
Marujo

01

Docência e Coorde-
nação na ISCSP-

ULisboa

José Costa
Faria

Consultor Sénior da
Cadeia de 

Abastecimento na 
J.Costa Faria

Maria João
Ceitil

Diretora de Talento
 e Inovação

Mário 
Ceitil

Docente do Iscte 
Executive Education
Presidente da Mesa 
da Assembleia Geral 

da APG
 (Associação Portuguesa da

Gestão de Pessoas)

01

Paula
Rocha

CEO da Keep 
Corporate e

 Presidente do Grupo 
de Coaching da APG

01

Rui Nascimento
Alves

Diretor de
Recursos Humanos

no Banco de Portugal

Samuel
Antunes

Presidente da International 
Association of Coaching 

Psychology (IACP)



Follow us
#Iscteexecutiveeducation 
#RealLifeLearning

Programas Iscte Executive Education

Gestão do Programa

Luísa Marques
Program Manager 
Open Market Solutions

     Edifício INDEG-ISCTE
       Avenida Professor Aníbal Bettencourt
       1600-189 Lisboa

   
   (+351) 217 826 100

Advanced Program 
em Desenvolvimento
Emocional e Coaching

Siga-nos nas redes

Bruna Gomes
Program Advisor

     (+351) 211 932 029

     luisa.marques@Iscte-iul.pt

    (+351) 211 908 795 

      Bruna.Lopes@Iscte-iul.pt

Executive MBA
MBA in Sustainable
Management
Master in Digital
Technologies for Business
Master (Msc) in Applied 
Management
Executive Master
Post-Graduate
Advanced | Post-Graduate 
Programs
Boost Programs
Partnership Programs
Online Programs


