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CONTEXTO
17 anos oferecendo formações
em mais de 30 países
mais de 700 facilitadores certificados

agora Online

COM MÁXIMA ELASTICIDADE E LIBERDADE
Opções de inscrição:
> Formação completa
> Pacote de 5 módulos
> Só 1 módulo
Cada módulo:
> Um tema específico
> Processo de formação

120 horas de formação
10 módulos principais
cada módulo 2 dias
1 módulo por mês

Uma experiência
inesquecivel
í

APLICAÇÃO
PRÁTICA
Estratégia
Trabalho em equipa
Investimentos
Estrutura da organização
Preparar negociações
Fusões e aquisições
Lançamento: marcas e produtos
Gestão de projetos
Startups

Empresas familiares
Testar projetos
Diagnóstico empresarial
Gestão de conflitos
Toma de decisão
Testar mudanças e alternativas
Supervisão
Recrutamento e seleção

OBJETIVOS

Ampliar competências na gestão
e na consultoria
Aceder a informação que já sabe,
mas não sabe que sabe
Desenvolver capacidades e
talentos que mal conhecemos
Desenvolver uma atitude mais
profunda em relação à consultoria
sistémica

Melhorar a liderança e novas
competências

Aprofundar a perceção do
paradigma sistémico

Desenvolver uma maior
consciência e sensibilidade
sistémica nas organizações

Desenvolver e aplicar processos
de coaching sistémico
Aprender a trabalhar com pouca
ou nenhuma informação
Desenvolver uma visão sistémica
fenomenológica mais abrangente
Desenvolver a nossa autoestima
Regressar a casa mais seguro
do seu próprio estilo e cheio de
ideias de como utilizar o trabalho
sistémico na vida profissional e
pessoal

METODOLOGIA
Os seminários funcionarão de
diferentes formas: apresentações
abertas, palestras, exercícios
práticos, dinâmicas de grupo,
experiências, entre outros.
Cada módulo terá um tema
principal a ser desenvolvido, bem
como um grande processo de
formação.
Os objetivos e características dos
participantes serão o motor de
aprendizagem para a integração de
os todos os aspetos intelectuais,
cognitivos e emocionais.
A estrutura de formação está
definida como resultado da
experiência internacional do
formador, para que seja possível

online

prática e
exercicios
í

PLATAFORMA ZOOM

dinâmicas
de grupos

projeto
individual

obter os mais altos níveis de
qualidade e competência e, assim,
preparar profissionais responsáveis
na utilização desta metodologia/arte.
Como o foco principal é a prática,
os exercícios, a reflexão e a
integração, esta formação garantirá
um conhecimento único, que
proporcionará uma compreensão
mais profunda dos princípios desta
metodologia e uma rica experiência
sistémica.

PROGRAMA

Tema do Módulo
Formação

INOVAÇÃO E
CRIATIVIDADE

RECRUTAMENTO
E SUCESSO

INTUIÇÃO E
TOMA DE DECISÕES

COMPETÊNCIAS
DE NEGOCIAÇÃO

Introdução às
Constelações
Organizacionais e
início do processo

Diagnóstico e
perceção sistémica

Pensamento
sistémico

Como funcionam
as Constelações
Sistémicas

* Este programa poderá
sofrer alterações /
adaptações de forma a
adequar o conteúdo ao
grupo de participantes e a
eventuais imprevistos.

NEGÓCIOS
FAMILIARES

EMPREENDEDORISMO
E STARTUPS

LIDERANÇA
SISTÉMICA

Empresas familiares
e suas dinâmicas

Aplicações
sistémicas

Coaching
sistémico

HERANÇAS
E SUCESSÕES

MARCA
PESSOAL

GESTÃO FINANCEIRA /
DINHEIRO

Dinâmicas sistémicas
nas organizações

Atitude do
facilitador / consultor

Integração
sistémica
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Com a conclusão da Certificação, os
participantes receberão um selo de
qualidade numerado e personalizado
que acredita a formação ministrada
por Cecilio Fernández Regojo.

O
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Para obter a Certificação, é obrigatória
a participação em mais de 90% das
aulas e apresentar um projeto final.
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Management / Cecilio Fernández
Regojo com os seus dados de
contacto, como garantia da formação
excecional que receberam nesta
Certificação Internacional.
Esta formação é certificada pela
INFOSYON.
Para se certificar como Profissional
nesta Associação
Internacional, consulte
os detalhes em:
www.infosyon.com

FORMADOR

Facilitando mudanças
Engenheiro Mecânico pelo Instituto
Superior Técnico. Pós-graduação em
Gestão de Empresas, IST & UC.
Master Trainer certificado p/ INFOSYON.
Fundador e Presidente da Talent
Manager e da Systemic Management.
Investidor, empreendedor e gestor em
diferentes áreas de negócio. Grande
experiência empresarial em contexto
internacional (quase 50 anos).
Diretor Científico de Certificações em
Universidades da Europa & América
Latina.

Consultor Sistémico e empresarial referência no mercado internacional.
Docente e orador em vários
Congressos Internacionais.
Especialista e Formador Internacional
de Systemic Management e
Constelações Organizacionais em
todo o mundo.
Conselheiro de CEOs.
O seu trabalho e formações podem
ser realizadas em 4 idiomas (espanhol,
português, inglês e francês).

CALENDÁRIO

2ª feira + 3ª feira
4ª feira + 5ª feira
6ª feira + Sábado

17:00 - 23:00 (Hora Espanha)
FORMAÇÃO EM
ESPANHOL

INGLÊS

PORTUGUÊS

1

FEVEREIRO

14 + 15

16 + 17

18 + 19

2

MARÇO

21 + 22

23 + 24

25 + 26

3

ABRIL

25 + 26

27 + 28

29 + 30

4

MAIO

23 + 24

25 + 26

27 + 28

5

JUNHO

13 + 14

15 + 16

17 + 18

6

JULHO

4+5

6+7

8+9

7

SETEMBRO

5+6

7+8

9 + 10

8

OUTUBRO

3+4

5+6

7+8

9

NOVEMBRO

7+8

9 + 10

11 + 12

10

DEZEMBRO

12 + 13

14 + 15

16 + 17

INVESTIMENTO

Invista no seu futuro

INSCRIÇÃO ATÉ
31 DEC.´21

INSCRIÇÃO A PARTIR 1 JAN.´22
10 MÓDULOS

2444 €

PACOTE 5 MÓDULOS

1374 €

* inscrições múltiplas: condições especiais
* pagamento a prazo até 15 meses

Também pode
pagar com bitcoin

FORMAÇÃO (10 MÓDULOS)

2222 €

PACOTE 5 MÓDULOS

1252 €

1 MÓDULO

272 €

Para proporcionar a máxima
liberdade e elasticidade, existem
várias opções de inscrição:
+ Formação completa
+ Pacote de 5 módulos
+ Só 1 módulo
Além disso, os participantes terão
acesso gratuito a uma ferramenta
online durante toda a formação
-Comece quando quiser e
acabe quando puder -

17

CREDENCIAIS

ANOS DE
EXPERIÊNCIA

32 PAÍSES / 60 CIDADES
41 CERTIFICAÇÕES
42 FORMAÇÕES INTENSIVAS
+ 700 FACILITADORES CERTIFICADOS
+ 18 000 PARTICIPANTES
ASSISTIRAM AOS NOSSOS EVENTOS

+ 200 CONSULTORIAS EM EMPRESAS
+ 30 CONSELHEIRO DO REI (CEO)
+ 40 CONSULTORIAS COM STARTUPS

desenvolvemos programas para
si e para a sua empresa

CONTATOS
+34 610 137 005
training@talentmanager.pt
www.talentmanager.pt

training@systemicmanager.com
www.systemicmanager.com

