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Master Your Opinions é um workshop  desenhado para ajudar a traçar objectivos 

com impacto e significado.

A história das organizações é feita das histórias das pessoas que nela vivem.

O alinhamento entre pessoas e organização é fundamental para a evolução, 

expansão, crescimento e propósito da empresa. E como em todas as históricas 

existem capítulos, marcos e conquistas que se concretizam em objetivos. 

Acreditamos, por isso, que a correta definição de objectivos é um fator decisivo 

para elevar o nível de motivação, realização e empenho individual, bem como o 

consequente resultado para a organização. 

Sobre o Workshop

Benefícios

Objetivos
Com este programa todos ficam a ganhar. Quando se define uma direção tudo se 

alinha no mesmo sentido.

Para as empresas

• A empresa ganha por estimular o desenvolvimento de competências que 

permitem aos seus colaboradores serem mais focados, alinhados e preparados 

para a mestria na definição de objetivos e concretização dos mesmos.

• A empresa ganha ainda a motivação dos colaboradores porque reconhecem que 

empresa apoia o seu processo de crescimento pessoal.

Para os colaboradores

• RESPONSABILIDADE 
Porque treinam a sua capacidade de projeção do futuro.

• MATURIDADE 
Porque decidem sobre a sua própria evolução.

• DIREÇÃO 
Porque sabem para onde querem ir.

• VISÃO 
Porque a empresa fomenta o seu processo de crescimento.

Destinatários
• empresas

• colaboradores



Data: As edições decorrem às terças-feiras durante o ano de 2021.

Horário: Horário a combinar com empresa

Local: Online

Duração: 1 hora

Estrutura | Conteúdos

Data e Horário

1. Definição de Objectivos  
Em que medidas os objetivos estão alinhados com o projeto de vida e o propósito 

individual.

2. Alinhamento  
Que suportam o contributo.

3. Qualidades  
Que vão facilitar a consistência.

4. Rotinas  
Que vão facilitar a consistência.

5. Ferramentas  
Que vão permitir implementar e medir cada etapa.

Materiais

• Live workshop de 1h 

• Workbook 

• Replay da sessão



Formação 

Rita Sambado

Apaixonada pelo potencial humano, dedicou os seus últimos anos a dar um 

maior significado às marcas e às pessoas. 

Formada em Gestão, iniciou a sua carreira em consultoria (Arthur Andersen), 

tendo posteriormente ingressado na actividade seguradora (Mundial-Confiança e 

Fidelidade).  

Marketeer do Ano em 2016, passou a maior parte da sua carreira dedicada a dar uma 

profundidade maior ao Marketing e às marcas.  

Nos últimos anos, trocou a vida de executiva por uma carreira dedicada ao 

Desenvolvimento Pessoal. Fundou a EUS School of Being, projecto dedicado a ajudar 

pessoas e empresas a actuarem a partir do seu maior potencial.

• Co-autora de Marcas de Propósito, um convite às empresas e às pessoas a 

alinharem a sua actuação e a sua mensagem por aquilo que realmente têm de 

único.

• Co-autora de Master Your Life, um curso de transformação pessoal, 

• Autora das ferramentas de desenvolvimento pessoal Joy Planner e Dream 

Planner.



Inscrição

Dados para faturação

Contactos

Participantes: 

PACK CORPORATE – mínimo 10 participantes até um máximo de 30 por edição.

• Valor Corporate 2.700,00€ + IVA (270€/participante)

• Valor membros Community 1.900,00€ + IVA (190€/participante) 
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 neste workshop: 
Para aquisição de um PACK CORPORATE, a direção encontra-se disponível para 
esclarecer todas as as suas questões.

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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