
10 E 11 SET

LIDERANÇA
primitiva

LEVEL 1 - EXPLORER

Build the future Looking at the past



a

Nos últimos tempos, a incerteza torna-se mais densa, mais
visível, quase palpável, mas se pensar bem, alguma vez
existiram tempos de certeza? Existiu algum ano que fosse
certo e livre de imprevistos?
O que aprendemos enquanto humanos, é que por muito que
façamos, o futuro é e sempre será incerto, mesmo com todo o
avanço científico e tecnológico.
Se o futuro não responde a questões de fundo, resta-nos
olhar para o passado. O que nos fez ter sucesso enquanto
espécie? O que garantiu que a raça humana prosperasse? O
que fez com que as tribos primitivas enfrentassem e
sobrevivessem a tantas adversidades?
Este é o momento de se juntar a nós na descoberta da
excelência humana.

Para todos aqueles que queiram encarar a liderança como
um estilo de vida, para todos os que queiram tornar-se
melhores líderes em qualquer contexto da sua vida.
Que requisitos são obrigatórios? Respirar, viver em
sociedade e gostar de pessoas. Qualquer pessoa que tenha
estes requisitos será bem vinda neste grupo que, em conjunto,
percorrerá este caminho até aos tempos primitivos.

Sábado e Domingo
09:30h - 18:30h

Presencial

10 e 11 de Setembro 2022

16 Horas

200€ + IVA (246€)

Xpand
Urbanização Jardim da
Amoreira, Praça da República
Rua Hermínia Silva, nº5, Piso 1
– Fração B
2620–535 Ramada,
Odivelas

0O início da excelência humana
d As primeiras sociedades

- A necessidade de um líder

- As primeiras características de um líder

- O início do processo neuro químico do nosso cérebro
0OConceito de Liderança Primitiva

dO que é a liderança primitiva
d A que se propõe a liderança primitiva

0Os pilares onde assenta a Liderança Primitiva
d Ter e comunicar de forma clara uma visão do mundo
d A importância dos valores
d A gestão baseada em valores
d Foco nas pessoas e nos seus resultados
dO poder da simbologia
d A importância de criar e hastear a nossa bandeira

0O plano de ação para liderar de forma primitiva
d A criação individual do plano de ação.

ENQUADRAMENTO

PARA QUEM?

PERCURSO PEDAGÓGICO

JORGEFEIO
Leadership Freak

FORMADOR

CARGA HORÁRIA

LOCAL

REGIME

HORÁRIO

DATA

INVESTIMENTO

INFORMAÇÕES &
INSCRIÇÕES

www.xpand.pt

info@xpand.pt

O número de participantes é
limitado pelas restrições
derivadas da pandemia.


