
O
LÍDER 
TRANSFORMADOR

ONLINE



LIDERAR PARA
TRANSFORMAR

OBJETIVOS

• Refletir sobre o que é Liderança, 
Liderar e Líder

• Melhorar a relação Líder-Liderados
Melhorar as competências de liderança
Conhecer modelos de liderança 
geradores de impacto
Aumentar o compromisso e a 
motivação das equipas
Gerar melhores resultados e de forma 
mais eficaz com as equipas

• Dotar os Líderes de estratégias e 
ferramentas para Liderar à distância, no 
atual e duradouro contexto de Home
Office/Teletrabalho

• Construir uma tool box da liderança

PROGRAMA

1. O que é Liderar e o que é um Líder?
A unanimidade, num tema sem ela.

O que um Líder tem mesmo de ser?
(Com LEGO Serious Play)
Reflexões sobre que pode afinal ser a Liderança 
e o Liderar

2. Modelos de Liderança:
o que podem trazer à nossa Liderança?

As Cinco Práticas da Liderança de James 
Kouzes e Barry Posner.
A Liderança Emocional de Daniel Goleman, 
Richard Boyatzis e Annie Mckee.
Liderança Positiva como a vê Miguel Pina e 
Cunha.

3. Retórica, Química Hormonal, condutas e 
atitudes, na Liderança

O que tem o Triângulo Retórico de Sócrates a 
ver com Liderança?
A Química Hormonal e a Liderança.
Das Condutas às Atitudes

4. Liderar à distância e Conclusões

Do touch ao touch screen.
Estratégias de liderança remota e gestão de 
equipas.
A Toolbox da liderança que construímos.
Conclusões.

5. Pensar e agir como Líder

Mindset e Emoções.
Rentabilidade/Resultados.
Vendas/Sustentabilidade.

6. Liderar conhecendo as personalidades 
DiSC.

Os 4 Perfis Puros
Perfis Mistos tipificados
O DiSC na Equipa de Trabalho

7. De Chefe a Líder, o Líder completo

O Níveis de Consciência de Richard Barrett -
Modelo e aplicação
A PNL na Liderança – Técnicas relevantes

8. Construir uma Equipa ganhadora com 
Foco no seu Desenvolvimento. 
Conclusões.

As 6 Chaves para uma Equipa Vencedora – O 
Líder como Gestor
Níveis de Consciência, Emoções e Performance
Conclusões.

9. Sessões de Mentoria [2h + 2h]

O Programa terá 8 sessões síncronas online de 2h 
cada, 2 sessões por semana. Entre sessões síncronas 
existirão sessões assíncronas com resolução de 
problemas e/ou estudo de casos.
No final será promovida uma sessão de mentoria
síncrona de 2h + 2 h, realizada num único dia.

Os profissionais de hoje, com a
evolução tecnológica e educacional
observada nas últimas décadas,
enfrentam enormes desafios na sua
ação, afetando a sua eficácia e os
seus resultados.



CRONOGRAMA

Sessão de apresentação: 8 de Setembro, 09h30-10h30

Sessões duas vezes por semana, terças e quintas, 11h00-13h00

Sessões de mentoria: 13 de outubro, 09h00-13h30

Setembro
8 (Apresentação)
15 e 17
22 e 24
29

Outubro
1
6 e 8
13 (Mentoria)

PREÇO

Inscrição: 250 € + IVA

21 horas de formação síncrona online (zoom)

Mais de 10 horas de trabalho autónomo assíncrono 

INFORMAÇÕES E 
INSCRIÇÕES:

www.dotstraining.pt/olidertransformador

olidertransformador@businessfocus.pt

http://www.dotstraining.pt/olidertransformador
mailto:olidertransformador@businessfocus.pt


FORMADORES

PEDRO CARRANCHO JORGE RUSSO

É fundador da DOTS TRANING, empresa de consultoria 360
em desenvolvimento organizacional através do treino
imersivo e experiencial de soft skills, onde ocupa funções de
CEO, Consultor e Facilitador Sénior, promotor de mudança e
transformação organizacional.

Possui mais de 20 anos de experiência em Consultoria.

Possui mais de 20 anos de experiência como CEO, CSO e
CQO.

É fundador do Business Focus, empresa de coaching
empresarial. O Business Focus tem o seu foco nos negócios
dos empresários de todas as escalas e com desafios
bastante diversificados. Trabalhando com Sistemas de
Coaching extremamente eficazes, já apoiou até hoje
centenas de empresários.

Economista e MBA, Business Coach e formador há mais de
10 anos.

Mais de 20 anos de experiência como quadro diretivo da
Banca e docente universitário.
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