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Está pronta para ser Líder?

Estar ou manter-se na linha da frente dos desafios é o mote da mulher enquanto 

líder, sob a égide de “Quem vence alguém é um vencedor, mas quem se vence a si 

mesmo é invencível”, de Morihei Ueshiba.

Como ser categórica sem ser desagradável? Como autopromover-se de forma 

inteligente? E como mostrar confiança perante as regras do jogo empresarial? O 

mercado de trabalho contempla regras, limites, vencedores e perdedores e respeito 

pela concorrência interna e externa.

O que não é esta formação? Um manifesto feminista ou perspetiva de vitimização.

Sobre o Curso

Benefícios

Metodologia
Privilegiamos o método construtivista, que coloca o participante no desempenho de 

um papel ativo na medida do seu interesse. Constroem-se dinâmicas próximas da 

realidade com o propósito de criar as interações necessárias para criar, argumentar, 

chegar a conclusões e decidir.

• Equipar as participantes de saberes, poderes e ferramentas de modo a ser um ás 
no jogo dos negócios e das empresas;

• Ultrapassar o labirinto de obstáculos que as mulheres enfrentam para chegar 
ao topo;

• Compreender a dinâmica da imagem, comunicação e comportamento entre 
mulheres e homens no local de trabalho;

• Separar os apetos afetivos, como, por exemplo, o facto de querer que gostem de 
si, de forma a obter aquilo que efetivamente merece;

• Pensar naquilo que quer alcançar e nos motivos por que quer e agir em 
conformidade.

Destinatários
• Profissionais com responsabilidade na área dos negócios e empresarial; quadros 

médios ou superiores e jovens de elevado potencial com responsabilidades 
crescentes de chefia;

• Cargos de Administração, Gestão e Direção Geral de Marketing, Comercial, IT, 
Recursos Humanos, Comunicação, entre outros;

• Executivas que pretendam aumentar a sua performance na fase de arranque ou 
reestruturação do seu projeto empresarial.

 
Nota: As participantes podem ser de qualquer indústria ou sector, de empresas de qualquer 
dimensão e com características tradicionais, onde se incluem as empresas familiares ou 
tecnológicas.



Data: As edições decorrem durante o ano de 2021 no Porto, Coimbra e Lisboa

Horário: Sexta-feira 9h-13h/14h-18h | Sábado 9h-13h

Local: Presencial, a definir mediante número de participações

Duração: 12h

Conteúdos Programáticos

Data e Horário

Módulo 1 - Conhecer as regras do jogo:

• Conhecer os seus papéis/funções e tirar partido;

• Conhecer e criar visibilidade para a sua imagem;

• Conhecer as crenças limitadoras e ultrapassá-las.

Módulo 2 - Saber encontrar a própria definição de êxito:

• Saber posicionar-se – poder de comportamento;

• Saber dizer não e sim – poder da comunicação;

• Saber eleger – poder de êxito;

• Saber decidir – poder de liderança;

• Saber enfrentar – poder de confiança e de credibilidade.

Módulo 3 – Usar as ferramentas a seu favor, com ambos os géneros:

• Como melhorar a capacidade de negociação;

• Como conduzir uma reunião com equilíbrio;

• Como melhorar as técnicas de comunicação;

• Como aprimorar as técnicas de resolução de conflitos;

• A inteligência de género e as práticas dos géneros.



Formação 

Maria Duarte Bello

Maria Duarte Bello é especialista na Marca Pessoal onde habilita as pessoas a 

tornarem-se no que elas pretendem ser e a transmitir o que pretendem. Como coach 

especialista em executive, team & life coaching tem como objetivo principal ajudar 

as pessoas a despertarem, cada dia, sentindo-se inspiradas, confiantes no trabalho e 

realizadas no final do dia. Possui mais de 25 anos de experiência em consultoria de 

public speaking, media training e protocolo empresarial.

É autora de vários livros, nomeadamente sobre as temáticas do coaching, 

comunicação e comportamento, etiqueta e protocolo, entre os quais se inclui “A 

Tua Marca Pessoal”, “Empresários à Conquista do Mundo - As regras do Protocolo 

Internacional”, “50 Segredos de Coaching para Portugueses” e “Top 10 dos Negócios”.

Doutora em Comunicação Social pela Universidade Complutense de Madrid, com um 

Master em Gestão de Imagem e licenciada em Direito. É Professora na ESCS-Escola 

Superior de Comunicação Social e docente convidada na formação de executivos de 

outras Universidades. Colabora regularmente em revistas especializadas.

A gestão do tempo pessoal, familiar e profissional é uma das temáticas desenvolvidas 

a par da liderança no feminino. Como mentora transmite a sua experiência a nível 

empresarial e pessoal. Tem 4 filhos.



Inscrição

Dados para faturação

Contactos

• Valor Corporate 1.280,00€ + IVA

• Valor membros Community 960,00€ + IVA  
https://www.ebc-community.pt 
 
Todos os valores apresentados são expressos em Euros e acrescem o IVA à taxa legal em vigor 
de 23%.

Inscreva os seus colaboradores nesta formação: 
Para aquisição de um PACK CORPORATE a direção encontra-se disponível para 
esclarecer todas as suas questões.

Mínimo 10 participantes até um máximo de 15 por edição.  

Contacte-nos através do email academy@ebc-community.pt.

: 

Nome/Entidade: Contents 4Bizz – Conteúdos Empresariais, LDA.

NIF: 510461298

Morada: Rua Domingos Monteiro, Nº 5

Código Postal: 2730-262, Barcarena

Informação sobre o curso: academy@ebc-community.pt

Área financeira: contabilidade@ebh.pt

Parceiros 
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