
PROGRAMA INTERNACIONAL DE

LIDERANÇA POSITIVA
QUERES SER O PROTAGONISTA DE UMA MUDANÇA POSITIVA?
LIDERANÇA POSITIVA = COLABORADORES FELIZES = CLIENTES FELIZES

ESTE PROGRAMA INTERNACIONAL
É DIVIDIDO EM 4 MÓDULOS:

ESTE PROGRAMA DE INTERNACIONAL INCLUI:

MÓDULO 1
AUTO-LIDERANÇA
• Diagnóstico de personalidade, perfil PDA (Ferramenta 
poderosa fundamentada na “Teoria da Personalidade” de 
William M. Marston , descrita no seu livro Emotions of Normal 
People ”);
• Modelos de liderança;
• Liderança Positiva - benefícios e desafios;
• O Líder Positivo;
• Como alavancar os seus pontos fortes na Liderança;
• Mindset de Liderança - desenvolver uma atitude de liderança e 
protagonismo na vida para maximizar o impacto.

Este programa visa melhorar as 
habilidades de Liderança e Comunicação 
para promover um melhor desempenho 
entre as equipas, explorando primeiro o 
foco interno e, em seguida, o foco nos 
outros. Hoje em dia, é essencial promover 
uma liderança inclusiva e positiva para 
aumentar a motivação e a experiência dos 
colaboradores.

A OKU HUMAN® e a Happiness Business 
School, vamos mais longe do que o 
habitual. Acreditamos que o líder do 
futuro é aquele que inspira o sonho, o 
propósito e a missão. É isso a que nos 
propomos.

MÓDULO 2
LIDERANÇA DE EQUIPAS
• Compreender o ser humano em cada colaborador;
• Alinhar a visão, os valores e os objetivos da empresa com os do 
colaborador;
• Líder vs. Gestor;
• Liderança na mudança;
• Liderança Inclusiva;
• Liderança de Empoderamento;
• O que define equipas de alto desempenho. A teoria da 
Autodeterminação como motor de desempenho;
• Gestão de Expectativas;
• Job Crafting;
• Como lidar com colaboradores de baixo desempenho e 
conduzir uma situação de avaliação;
• Práticas da Psicologia Positiva;
• Felicidade Corporativa e Salário Emocional.

MÓDULO 3
INFLUÊNCIA E COMUNICAÇÃO
• Princípios de influência;
• Posições vs Interesses;
• Ferramentas de comunicação interpessoal com credibilidade, 
confiança e impacto positivo;
• Desenvolver questões estratégicas;
• Escuta activa e eficaz. Âncoras e Rapport;
• Dar feedback que promova melhoria de comportamento;
• Reconhecer e recompensar;
• Como corromper crenças limitadoras para um melhor 
desempenho;
• Como influenciar e motivar diferentes níveis organizacionais.

• Funções de moderador e árbitro;
• Fontes de conflito;
• Metodologia Win-Win como estratégia para resolução de 
conflitos;
• Negociar com diferentes stakeholders;
• Etapas e ferramentas para um processo de negociação eficaz;
• Desenvolver habilidades eficazes de argumentação e indução, 
utilizando a razão e o coração;
• Mapas mentais;
• Como utilizar a PNL para sintonizar diferentes mapas mentais.

• O Certificado Internacional (pela Happiness Business School);
• Os materiais pedagógicos;
• O KIT de Ferramentas do Líder Positivo e
• Relatório Comportamental PDA com sessão individual de 
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MÓDULO 4
 NEGOCIAÇÃO E GESTÃO DE CONFLITOS

Representantes Exclusivos
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FICHA DE INSCRIÇÃO

DADOS DO(A) FORMANDO(A)

DADOS PARA FACTURAÇÃO

A INSCRIÇÃO PODERÁ SER FEITA:

Nome _________________________________________________________________________

Data de Nascimento ____/_______________/_______  Nacionalidade ___________________

Morada ________________________________________________________________________

Função Actual/Última Função ____________________________________________________ 

Empregador Actual/Último Emprego ______________________________________________ 

Número de Telefone _________________________ Whatsapp __________________________ 

E-mail 1 ________________________________________________________________________

E-mail 2 ________________________________________________________________________

Formação em que se inscreve: _________________________________________

Datas: ______/__________________/________

Entidade Legal/Nome Completo __________________________________________________

NIF _______________________________________

Morada ___________________________________

∙ Através do envio por e-mail (hi@okuhuman.com) desta ficha de inscrição preenchida ou
∙ Através do envio por e-mail (hi@okuhuman.com) dos dados contemplados nesta ficha de inscrição.


