Atitude Coaching & Liderança
“O líder do futuro é aquele que sabe fazer perguntas” Peter Drucker

RosaMoniz.com
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ATITUDE COACHING & LIDERANÇA

“O mais poderoso agente de crescimento e
transformação é a mudança de mentalidade” J.
Welwood

RosaMoniz.com

Porque Coaching é a ciência do
sucesso e a Liderança é o
combustível para lá chegar, este
curso vai treinar as atitudes,
hábitos e comportamentos
favoráveis para alcançar os seus
objetivos e viver a vida que
deseja.
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EM QUE CONSISTE?

ACL - Atitude Coaching & Liderança
é um treino que permite a
apropriação das ferramentas
alavancadoras das competências
técnicas e comportamentais, de
forma a aumentar a performance
para maiores resultados pessoais e
profissionais.
Aumenta a clareza, a resiliência, a coragem, o foco, a
capacidade de superação de obstáculos e obtenção de
resultados.
RosaMoniz.com
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PORQUÊ AC&L
AC&L foi pensado para ajudar
os empreendedores e os líderes
a acederem ao seu potencial
maior e alcançarem excelentes
resultados com mínimo de
esforço.

“Coaching é um processo estimulante e criativo que
inspira os indivíduos a maximizar o seu potencial pessoal
e profissional.” International Coaching Federation
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PARA QUEM:

Empreendores sem resultados;
Chefias:
 que não estão a conseguir envolver e motivar
as equipas;

Profissionais:









Que aspiram cargos de liderança;
Insatisfeitas com a sua situação atual;
Sem clareza dos objetivos;
Que não estão a conseguir o reconhecimento;
Que sentem-se desmotivados;
Em conflitos com a equipa ou superior;
Que não estão a ter os resultados;
Que há muito esperam pela promoção.
RosaMoniz.com
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COMO SURGIU
Em 2007, num rolling play, descreveramme como uma bombeira descontrolada.
A consciência do efeito nefasto de
comportamentos de stress sobre mim e
sobre os outros levou-me a procurar
desenvolver competências, atitudes e
comportamentos que me conduzissem
com assertividade a resultados que
procurava.

Hoje, junto 15 anos da prática de liderança, 5 anos de formação e experiência na
formula AC&L– Atitude Coaching & Liderança e disponibilizo em 3 dias de treino
intensivo para quem deseja alcançar a melhor versão de si mesma.
RosaMoniz.com
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PROGRAMA

1. Autocoaching;
2. Contextualização teórica do coaching;
3. Atitude coaching e responsabilidade pessoal;
4. Conceitos e práticas de liderança;
5. Ferramentas de coaching e de liderança;
6. Comunicação assertiva e empática;
7. Alta Performance para motivação e produtividade;
8. Influencia e negociação;
9. Inteligência emocional e autocontrolo;
10. Estratégias de treino continuada.
“A principal missão do homem, na vida, é dar luz a si mesmo e
tornar-se aquilo que ele é potencialmente” Erich Fromm,
RosaMoniz.com

7

METODOLOGIA
Treino prático, orientado para
recriação de situações reais do
quotidiano, reflexões e
exercícios individuais e de
grupo, jogos andróginos,
exercícios de apropriação
partilha de experiências,
debate e exposição.

“ Os bons profissionais são como mastros dos navios altos.
Podemos vê-los no horizonte e estamos sempre a tentar trazêlos para o nosso porto” J.Welch
RosaMoniz.com

9














BENEFÍCIOS

Automotivar-se e motivar os outros;
Definir e concretizar objetivos de sucesso;
Gerir o tempo e aumentar resultados;
Gerar atitude Coaching e de liderança;
Assumir liderança pessoal e situacional;
Fortalecer a inteligência emocional;
Autocontrolar-se e reduzir stress;
Habilidades de influencia e negociação;
Comunicar com empatia e assertividade;
Pensar fora da caixa;
Gerar o desenvolvimento continuo;
Aplicação prática do conhecimento adquirido;
Habilidades de gerar sucesso.
RosaMoniz.com
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GANHOS
Mais Tempo e mais dinheiro
Mais Motivação e resiliência
Tranquilidade e satisfação
Respeito e Reconhecimento
Auto Confiança e resultados
Facilidade de passar a mensagem
Facilidade de influenciar e negociar
Satisfação profissional e pessoal
RosaMoniz.com
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 Teste de perfil comportamental
 Interpretação coletiva
 Meia hora de análise individual via Skype
 Aconselhamento individual via e-mail
 Acesso a materiais digitais sobre os temas
 6 meses de mentoria virtual
RosaMoniz.com
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Inscrição - 25.000$00 -

21.750$00

Reserva já a sua vaga.

São Vicente

RosaMoniz.com

Praia

