
duração 
24 horas 
 
datas de realização 
5, 11 e 13 de dezembro de 
2019 
 
horário 
09h00 ás 13h00 e das 14h00 
às 18h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inscrições e informações 
dulce.alegria@ua.pt 
www.unave.ua.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 
A liderança tem sofrido uma mudança de paradigma bastante acentuada nos últimos 
anos.  
As evoluções tecnológicas e a globalização no acesso à informação e ao 
conhecimento, exigem a quem lidera um papel cada vez mais diferenciador para 
promover o sucesso nas suas interações e nos resultados que promove. 
O coaching é hoje uma ferramenta fulcral não só no exercício da liderança de 
equipas ou projetos em que estamos envolvidos, bem como no nosso processo de 
crescimento pessoal e de auto desenvolvimento. 
O compromisso com uma liderança inteira, responsável e visionária exige de cada 
um de nós o desenvolvimento permanente de competências de modo a responder 
com flexibilidade aos desafios diários que nos são colocados. 
 
 
objetivos gerais  
Potenciar os processos de auto liderança e de liderança de equipas através do uso 
da ferramenta de coaching. 
 
 
objetivos específicos  
Perceber o conceito e as competências chave da liderança do futuro. 
Identificar e utilizar os diversos modelos de liderança conhecendo as mudanças que 
estes promovem. 
Utilizar as ferramentas de liderança para potenciar resultados. 
Aplicar a ferramenta de coaching no exercício da ação de liderança. 
Conhecer e aplicar a ferramenta de coaching no processo de auto-liderança. 
 
 
destinatários 
A ação dirige-se a todas as pessoas que pretendam desenvolver as suas 
competências de liderança aplicando-as aos seus processos pessoais bem como em 
processos de gestão de equipas e outros processos de que sejam responsáveis e 
que impliquem interação com outros interlocutores. 
 
 
conteúdos programáticos 
1. Os desafios colocados à liderança 
1.1 O trio mágico da liderança: missão, visão e valores 
1.2 Os modelos de liderança  
1.3 O impacto dos modelos de liderança em termos das mudanças produzidas 
1.4 Ferramentas de liderança para potenciar resultados 
 
2. O coaching como ferramenta de liderança 
2.1. A natureza e os princípios do coaching 
2.2. O processo formal e o processo informal do coaching 
 
3. O Coaching ao serviço dos processos de auto liderança 
3.1. Como potenciar o poder pessoal 
3.2. Como superar desafios e circunstâncias limitadoras 
3.3. Como potenciar relações interpessoais 
3.4 Como promover o desenvolvimento contínuo  

Coaching e liderança 



 Coordenadora e formadora 

A coordenação científico-pedagógica é da responsabilidade da Prof.ª Judite 
Maria Manso docente de Marketing e Vendas na Escola Superior de Tecnolo-
gia e Gestão de Águeda da Universidade de Aveiro. É Diretora Geral no IPRC 
– Instituto Português de Relações com o Cliente. Desenvolve funções de Con-
sultoria nas áreas de Gestão, Comercial, Estratégica, Marketing e Comporta-
mental.  

É formadora, desde 2004, em algumas das mais conceituadas PME ́s, ramo 
industrial, comercial e serviços.  

A formadora é Florinda Ladeira, tem uma vasta experiência profissional na 
área da gestão de recursos humanos e do desenvolvimento pessoal, fruto de 
28 anos de experiência de trabalho no mundo empresarial como consultora e 
formadora. 

O contacto permanente com a indústria e os profissionais que a integram, 
permitem-lhe partilhar um conjunto abrangente e diversificado de experiên-
cias, no sentido de potenciar e enriquecer outras perceções, e por conseguin-
te outras capacidades e competências. 


