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São 36 habilidades transversais à vida, contemplando o seu todo.

Para se preparar para o futuro do trabalho é essencial considerar a importância 

das smart skills que são aquelas características que envolvem toda a trajetória 

psicossocial de um indivíduo, ou seja, as competências comportamentais, sociais e 

profissionais.

Na era da transformação digital, o mundo do trabalho passou e continua a atravessar 

mudanças profundas. Os avanços constantes da tecnologia, ferramentas e modelos 

de negócios aliados ao avanço da inteligência artificial impactam diretamente no 

mercado de trabalho – sejam nas organizações ou na formação do profissional do 

futuro.

Nem todos desenvolvem todas as habilidades de igual forma e intensidade, e isso é 

natural devido aos diferentes tipos de experiências, pontos de vista e aprendizagem. 

É isso que garante a singularidade de cada um.

O importante é ter em mente que as smart skills são reflexo de um desenvolvimento 

contínuo e sempre sujeito a aperfeiçoamento. Assim sendo, vale a pena procurar 

fortalecer e reconhecer as capacidades de acordo com o autoconhecimento e as 

exigências do mundo corporativo atual.

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.

• Aprofundar o relacionamento intrapessoal ou autoconhecimento em matéria das 
capacidades adquiridas e aquelas a reforçar;

• Delinear um plano de desenvolvimento pessoal de melhoria ao nível das 
capacidades;

• Receber feedback e obter feedforward individual e grupal acerca das 
capacidades estratégicas;

• Obter técnicas para lidar com situações complexas de relacionamento 
interpessoal.

Destinatários
• Líderes de equipas

• Gestores e quadros de empresas 

• Outras organizações



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

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

Local: Presencial, a definir mediante número de participações

Duração: 12h

Conteúdos Programáticos

Data e Horário

Parte 1 

• A ambição e o desejo de ganhar e as habilidades correspondentes. 

• A capacidade de resistência à frustração e à adversidade e as habilidades 

        apropriadas. 

• A capacidade de desenhar estratégias ganhadores e as habilidades  

        representantes. 

• A capacidade de trabalho com equipas coesas e as habilidades requeridas. 

• A capacidade de liderança emocional e carismática e as habilidades  

        relacionadas. 

• A capacidade de planear e organizar-se de forma adequada e as habilidades  

        exigidas. 

• A capacidade de se auto-motivar e de motivar os outros e as habilidades  

        respetivas.

Parte 2 

• Plano individual 

• Reorientação na carreira profissional 

• As encruzilhadas 

• A solidão 

• Renovação pessoal. Variáveis que impulsionam o progresso pessoal.



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 avançada: 
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
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