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International Business 
Coaching Institute (IBCI)  
25 Anos formando 
gigantes em coaching! 
O Coaching que inicialmente apenas se aplicava no desporto, 
evoluiu drasticamente desde o início dos anos 90 e continua 
a evoluir à medida que cada vez mais pessoas obtêm 
resultados positivos numa relação de "um para um" em 
ambiente seguro.  
Atualmente, existem milhares de coaches em todo o mundo. 
O coaching tem-se segmentado em “nichos” de acordo com 
as variadas necessidades do cliente - coaching de vida, 
coaching de carreira, coaching de vendas, coaching de 
bem-estar, coaching de relacionamnetos, coaching 
empresarial; e as opções continuam a aumentar. 

O Coaching como metodologia e processo como metodologia e para criar mudanças 
planeadas e com propósito, está presente cada vez mais no ambiente empresarial, como 
uma estratégia positiva e poderosa para o fortalecimento de gestão, liderança, 
desempenho e produtividade do negócio. 

Os Seis Valores Fundamentais do IBCI 
Confiabilidade. Integridade. Competência, Confiança. Conhecimento e Propósito são os 
valores promovidos em todas as Formações do IBCI.  
 
As nossas formações oferecem o caminho para alcançar a excelência no mundo 
profisisonal como Coach, utilizando um conjunto de técnicas de Coaching e 
Programação Neurolinguística aplicadas no acompanhamento pessoal, profissional, na 
liderança e formação de equipas de alta performance. 

Certificações do IBCI 
− Professional Coach in Human Development; 
− Analista Comportamental DISC; 
− Executive Coach; 
− Business Coach; 
− Organizational Leadership: 
− Master Executive Coach & Master Business Coach; 
− Team Coaching; 
− Mentoring. 
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Formação em 
Inteligência Emocional 

Objetivos 
da Formação. 
1. Aprender os elementos-chave das inteligências emocional e social. 
2. Examinar os modelos de inteligência emocional e social. 
3. Auto-avaliação e a experiência do valor da inteligência emocional e  
     social na vida e no trabalho. 
4. Trabalhar com estudos de casos e metodologias para aumentar o  
     conhecimento perfeito em inteligência emocional e social. 
 
Nota: Esta é uma formação dinamica e com interação de várias duplas e em pequenos grupos. 

O Poder do "Ser" e do "Fazer" para o 
Sucesso na Vida e no Trabalho. 



 

  

A Ciência das 
Emoções 
• Psicologia Positiva.  
• Teorias de Múltiplas Inteligências. 
• Inteligência Emocional vs. Inteligência Cognitiva.  
• A Importância das Emoções. 
• As Emoções e o Cérebro  
• Por que a inteligência emocional-social é importante na vida 

e no trabalho.  
• Inteligência Emocional – A Chave para a resiliência num 

mundo cada vez mais stressante stressante. 

Formação em 
Inteligência Emocional 

Modelos de Inteligência 
Emocional - Social 
• O Modelo Baseado nas Habilidades  
• O modelo de traço da Inteligência Emocional  
• Modelos mistos de Inteligência Emocional 



 

  

Formação em 
Inteligência Emocional 

Autoconhecimento 
• Autoconscientização Emocional  
• Auto-avaliação Precisa  
• Autoconfiança 

Conscientização Social  • Empatia  
• Conscientização Organizacional  
• Orientação para o serviço 

Autogestão 
• Autocontrole  
• Confiança  
• Consciencialização  
• Adaptabilidade  
• Orientação para a realização  
• Iniciativa 

As Quatro Dimensões 
Emocionais e de Inteligência Social 

Habilidades sociais 
• Influência  
• Liderança  
• A importância da auto-liderança  
• Desenvolvendo os outros  
• Comunicar com Presença  
• Ser um catalisador de mudança  
• Controlar as suas próprias emoções e respostas  
• Gestão de Conflitos  
• Ligação e relação  
• Trabalho em equipa e Colaboração 



  Metodologia 
Presente em mais 
de 20 Países 

  nos 5 continentes 

Formação em 
Inteligência Emocional. 

• Canadá • Usa • México • Panamá• Bolivia • Brasil 
• Venezuela • Austrália • Chile • África do Sul• Portugal 
• Polônia • Grécia • Bulgária • Índia • Nova Zelândia  
• Angola • Cabo Verde • Moçambique• São Tomé e Príncipe 



 

 

Inicie a sua jornada tomando a 
decisão certa 

masterskills.pt  


