
LIDERANÇA, GESTÃO DE PESSOAS 
E DESENVOLVIMENTO PESSOAL

SGS ACADEMY TRANSFORMING PEOPLE 
AND BUSINESSES



FORMADOR

CONTACTOS  
WWW.SGSACADEMY.PT 
T.: 808 200 747 
E.: pt.info@sgs.com
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•  LISBOA 

•  PORTO 

•  PONTA DELGADA 

•  FUNCHAL

• Especialista em Liderança, 
Harvard Business School,  
Boston- Advanced  
Management Program;

• Consultor em Liderança -  
Certificação Internacional  
em Coaching pela ICC;

• Docente do INDEG/ISCTE 
Business School.

• Formador no Master  
Executivo em Gestão  
Estratégica da  
SGS Academy®

ESTILOS COMPORTAMENTAIS - 
METODOLOGICA DISC (24H)

LIDERANÇA COM SENTIDO E 
PROPÓSITO (24H)

LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL:
7 NÍVEIS DE DESENVOLVIMENTO E 
DE AUTOCONHECIMENTO (24H)

BUILDING BRIDGES 
COMMUNICATION SKILLS  –  
WITHIN RELATIONSHIPS (24H)

THE ART OF TEAMING 
DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAS  
DE ELEVADA PERFORMANCE (24H)

WORKSHOP DE LIDERANÇA - 
DEEP DIVING (4H)

Venha compreender as mais diversas 
formas de como os seus comportamentos 
podem influenciar a sua comunicação e 
interação pessoal através do seu estilo DiSC 
(Dominância (D), Influência (I), Estabilidade (S), 
Conscienciosidade (C).

Que tipo de líderes precisamos nas organizações 
e no mundo? Como desenvolver novos 
líderes nas organizações? Saiba esta e outras 
respostas sobre Liderança e como Liderar de 
forma inovadora. Venha conhecer a nossa nova 
metodologia de desenvolvimento de pessoas no 
âmbito da Liderança Pessoal e Executiva.

Desenvolvimento de Líderes em Organizações 
Positivas, através de modelos colaborativos 
e de uma abordagem humanística e positiva, 
em equipas de alto rendimento e suporte. “A 
tarefa fundamental dos Líderes é criar emoções 
positivas naqueles que lideram.”
New Leaders, Goleman, Boyatzis, Mckee

Não precisamos de títulos para sermos líderes. 
Liderar é uma forma de estar, uma atitude, uma 
presença, uma forma de trabalhar e de viver a 
nossa própria humanidade em contextos sociais 
e organizacionais. Em comunicação e diálogo 
com outras pessoas. Possuímos em nós 7 níveis 
de “verdades” que nos impedem ou potenciam 
a possibilidade de irmos mais longe. Saiba como 
desenvolver capacidades de autoconhecimento, 
autocontrolo, empatia, relacionamento 
interpessoal, autoestima e satisfação pessoal.

Esta inovadora formação visa dotar e capacitar 
líderes com know-how para a construção 
de relações interpessoais de crescimento, 
integridade, resiliência e espírito de equipa 
junto dos seus colaboradores e clientes. 
Solidificando ainda mais uma cultura de 
comunicação prática, eficaz e produtiva, para 
a atualização contínua e improvement de 
relações humanas centrada nos valores da 
honestidade, transparência e empatia.

A formação The Art of Teaming foi concebida 
para uma nova realidade organizacional, social e 
económica. A experiência mostra-nos que reunir 
um conjunto de talentosos profissionais à volta 
de uma marca ou de um espaço, físico ou virtual, 
não é hoje suficiente para criar uma empresa de 
sucesso. Hoje já não há tempo, nem dinheiro, 
para “team buildings”. A palavra de ordem atual 
é desenvolver ações de “Teaming”, a capacidade 
individual de cada um de “fazer” a equipa 
diariamente, em todos os momentos do dia.

MANUEL PELÁGIO

LOCAIS


