PROGRAMA DE ENGAGEMENT & LIDERANÇA PARA MULHERES
DURAÇÃO: 6 OU 12 SEMANAS

UM PROGRAMA COMPROVADO QUE FORTALECE
A UNIÃO DAS EQUIPAS DESENVOLVENDO AS
COMPETÊNCIAS DE LIDERANÇA
DAS MULHERES

PROGRAMA DE ENGAGEMENT E LIDERANÇA
PARA MULHERES DE 6 OU 12 SEMANAS, QUE
INCORPORA OS MAIS RECENTES ESTUDOS DA
CIÊNCIA DO CÉREBRO
Concebido para aumentar a liderança e fortalecer o
caminho do desenvolvimento e promoção das mulheres
talentosas.
Estatísticas económicas apoiam os cargos de liderança
e chefia nas mulheres. Uma maior representação das
mulheres nos cargos de gestão, significa maior sucesso
financeiro e longevidade para a organização.
A empresa Catalyst estudou 353 empresas que
constavam na Revista Fortune 500 e concluiu que estas
empresas tinham elevada representação das mulheres
em cargos séniores e de gestão em comparação com as
outras, demonstrando assim um retorno do capital e para
os accionistas mais rápido em mais de um terço.
As sessões são concebidas para criar maior engagement
e inspiração, enquanto ao mesmo tempo se criam novos
comportamentos, hábitos e novas formas de pensar.
Apoie as mulheres com elevado potencial dentro
da organização através de um maior engagement e
desenvolvendo o espírito de liderança.

DESENVOLVER AS CAPACIDADES
DE LIDERANÇA DAS MULHERES
PERMITIRÁ:
• Construir uma cultura mais unida e coesa
•	Criar modelos em todos os níveis
•	Melhorar o engagement entre colaboradores e
clientes
• Melhorar a taxa de retenção dos coboradores
• Aumentar a produtividade e rentabilidade
• Melhorar a comunicação
• Alinhar as relações entre a direção e a restante
equipa

“

Ter um programa concebido por
especialistas, dirigido por pessoas
externas e com o perfil próprio,
que ajudam organizações a crescer
e a ter um excelente ambiente de
trabalho! Por isso, sim, recomendo
vivamente!”
NUNO VIEIRA, LISBOA

VISÃO GERAL DAS 6 OU 12 SEMANAS DO PROGRAMA DE
ENGAGEMENT E LIDERANÇA PARA MULHERES
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Maior adesão coletiva e
prestação de contas

6

B
 enchmarking sobre o
comportamento coletivo

7

E
 stabelecimento de objetivos
individuais e personalizados

12

M
 aior consciência da
marca e responsabilidade
social

2
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Visão compartilhada da
empresa

 P artilha de histórias para
melhorar a compreensão
humana
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C
 rescimento de hábitos e
comportamentos individuais

Sistemas e procedimentos
empresariais mais
avançados
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4

 Colaboradores e líderes
altamente envolvidos

 Reconhecimento e recompensa
dos colegas (diário/semanal)

9

10

 Crescimento do
pensamento criativo

 Despoletar de novos
líderes

COMO FUNCIONA
•	São seleccionados a participar os líderes
atuais ou emergentes (5 - 12 pessoas)
• Reuniões de grupo semanais ou quinzenais
•	Os membros do grupo passam por diversas
etapas que visam o fortalecimento da
união, do espírito de liderança e a criação
de novos comportamentos
•	Os benefícios são sentidos em toda a
empresa, com resultados refletidos nos
fornecedores e clientes
• O programa pode ser realizado no próprio
local ou caso não seja possível por vídeo 		
conferência

PORQUE FUNCIONA?
Este é um programa baseados nos
comportamentos que incorpora princípios da
neurociência.
O coach que gere o programa estará consigo
ao longo de todo o processo, desde o início
até ao fim.

A QUEM SE DESTINA?
Empresas que estejam preparadas para
desenvolver as capacidades e competências
de liderança de todas as futuras líderes e
colaboradoras.
Empresas que querem de forma ativa
apoiar a igualdade de género e fortalecer
o desenvolvimento e progresso das nossas
futuras líderes.

Contato:

O QUE DIFERENCIA O NOSSO
PROGRAMA?
•	Desenvolvemos líderes em todos os níveis
•	Mantemos todos os elementos da equipa
responsáveis pela prestação de contas e pelo
cumprimento dos objetivos individualmente
acordados
•	Temos medidas tangíveis para demonstrar
o crescimento e o ROI (Retorno Sobre o
Investimento)
• 99,5% dos participantes recomendam 		
fortemente este programa
•	Cientifica e neurologicamente concebidos
durante 9 anos

OS NOSSOS CLIENTES:

“

É uma excelente forma de conhecermos
melhor os colaboradores, o que faz com
que a equipa fique mais unida e coesa.
As sessões são muito práticas, orientadas
para o lado emocional dos nossos
comportamentos o que gera massa crítica
dentro da empresa e fortalece a cultura
da mesma.
PETER VILÁNYI, LISBOA

“

O tipo de ideias, discussões e
abordagens realizadas neste programa
são uma excelente ferramenta para o
desenvolvimento de competências.
SUSANA CASTRO, LISBOA

