


 

ENQUADRAMENTO 
Um mundo mais turbulento exige transformação constante e o papel do líder é crucial na                   

realização dessa transformação. O maior desafio de hoje é criar organizações que tenham um propósito 

focado no desempenho, mas guiado por valores humanos, sociais e ambientais. Como líderes, isso signi-

fica que devemos passar de uma mentalidade de “comando e controle” para uma liderança participati-

va assente na colaboração, no humanismo e na felicidade das pessoas. 

O ISEG – Lisbon School of Economics and Management através da plataforma ULab ISEG, do Socius - 

Centro de Investigação do ISEG, da empresa REVOLUTIONS for a Better World SL, e com patrocínio da 

Cátedra UNESCO de Educação para a Paz Global Sustentável – Education for Global Peace Sustainability 

(E= GPS), organizam pela primeira vez, uma formação dedicada à temática da Liderança, em que o 

bem-estar das pessoas das organizações e da sociedade estejam no centro de todas as decisões. O curso 

tem como objetivo principal dar aos participantes uma oportunidade de fazerem um processo de trans-

formação individual com base na reflexão e no autoconhecimento, ao mesmo tempo que adquirem 

ferramentas e práticas de liderança participativa e humanista. 

DESTINATÁRIOS 
O curso destina-se a CEOs, quadros médios e de direção, empresários, empreendedores, organizadores de 

projetos sociais, decisores políticos e membros do governo, educadores, líderes de opinião. Limite de 20 

vagas por edição. 

DATAS: 29 MARÇO - 11 MAIO  LOCAL: ISEG 

DURAÇÃO: 54 HORAS  PREÇO TOTAL: 1500 EUROS 

HORÁRIO: SEXTAS 18:30-22:30 (4 HORAS) - SÁBADOS 8:00-13:00 (5 HORAS) 

         29/30 MAR, 05/06 ABR, 12/13 ABR, 26/27ABR, 03/04 MAI, 10/11 MAI. 

 

INSCRIÇÕES: https://formulariosocius.typeform.com/to/vukZfB  

EARLY BIRD 20% desconto: 30 Janeiro a 28 Fevereiro  

REGULAR: 1 Março a 22 Março 

-20%: grupos, estudantes, desempregados. Este desconto não é acumulável com early bird. 



 

PROGRAMA 
O curso consiste numa série de 6 imersões (sextas e sábados) e está estruturado da seguinte forma: 

 

1ª imersão. O VALOR HUMANO EM LIDERANÇA 

 Sessão previa - Princípios e referencias. Regras de funcionamento.  Preenchimento de avaliação 

pessoal pelo formando. 

 O Líder Humanista - Valores de uma Perspetiva Multidimensional do Ser Humano. 

 O Líder Emocional - Neuroplasticidade, Autoconsciência e Autocontrolo, Padrões de imunidade à 

mudança. 
 

2ª imersão. CONSCIÊNCIA INDIVIDUAL E SOCIAL 

 O Líder Empático - Utilização da empatia como forma de consciência individual e social. 

 O Líder Interno -  Desenvolver consciência a partir da inteligência corporal. 

 O Líder Ético - Do Ego para o Eco - Gerir e sustentar decisões sobre dilemas éticos. 
 

3ª imersão. CONSCIÊNCIA INDIVIDUAL E COLETIVA EM LIDERANÇA 

 O Líder Comunicativo - Observar estilos de comportamento, comunicar, conectar. 

 O Líder em Conflito - Alteridade e vivências de contextos individuais e sociais em conflito. 
 

4ª imersão. LIDERANÇA E FELICIDADE 

 O Líder pela Paz - O líder da felicidade e bem-estar, bem ser, bem viver nas organizações. 

 O Líder Autentico - Comunicar com autenticidade com objetivo de influenciar. 

 O Líder Dialógico - Aprendizagem do Diálogo. 
 

5ª imersão. CO-CRIAÇÃO E EVOLUÇÃO EM LIDERANÇA  

 O Líder Relacional - Skills de Relação e de Desenvolvimento de Grupos. 

 O Líder Coach - Motivar, dar Feedback, Saber Perguntar. Técnicas de Coaching. 
 

6ª imersão. LIDERANÇA E INOVAÇÃO 

 O Líder Inovador - Desenvolvimento do Potencial Criativo e Inovador. 

 O Líder do Futuro - Apresentações de transformação e feedback                               

de cada um. 

 Conheça o seu perfil - final. 

 

EARLY BRID 
até 28 Fev. 

-20% 



SESSÃO DE ESCLARECIMENTO 
19 FEVEREIRO - 18:30 - ISEG 

 
 

CONTACTOS 
socius@iseg.ulisboa.pt 

213925910/4 

Apoio: 

 

METODOLOGIA 

Formar novos Líderes exige transformação pessoal. E por isso as dinâmicas durante as sessões são  

centradas à volta de: debates, partilhas, exercícios individuais e em grupo, jogos de aprendizagem,  

dinâmicas de criação de conhecimento através de movimentos de expressão corporal e de capacidade 

criativa e de inovação pessoal. 

Metodologias ™ consideradas nesta formação: Liderança Autêntica, Teoria U, Social Presencing         

Theater, Mindfulness,  Way of Council, Comunicação Não Violenta, Lego Serious Play, Sociodrama,   

Teatro do Oprimido, Inteligência Emocional, Coaching. 

95% 
EXPERIENCIAL 

FACILITADORES 

Carla Rocha 

Helena Marujo 

Liliana Nuño 

Luís Miguel Neto 

Manuel Laranja 

Manuel Pelágio 

Manuela Maciel 

Maria Teresa Mendes 

Rita Fouto  

Rita Oliveira Pelica 

Rita Venturini 

Sofia Calheiros 


