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MENTORIA

THE ELITE GROUP
Mindset to results

Em cada 10 líderes apenas um tem 

talento para liderar

Se queres fazer parte dos 10% de 

líderes de elite, então esta Mentoria 

é para ti 
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Objetivo

A MENTORIA – The elite group tem como

objetivo central desenvolver o líder para níveis

de performance de excelência nas áreas da

liderança, inteligência emocional, gestão

emocional, comunicação, gestão de talento,

gestão de equipa, soluções, vendas de alto

impacto, negociação, objetivos de sucesso e

planos de ação através das metodologias de

Coaching, Programação Neurolinguística, a

mestria dos negócios e a experiência de 20

anos de liderança no terreno do mentor.

A Mentoria vai garantir um crescimento mais

rápido como líder no mundo corporativo,

equipas mais alinhadas e eficazes e um

reconhecimento efetivo de valor.

“A maior habilidade de um líder é desenvolver 

habilidades extraordinárias em pessoas comuns.”

Abraham Lincoln
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ESTRUTURA
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VANTAGENS

 Acompanhamento por um especialista em

liderança,

 Conteúdos, metodologias e ferramentas de alta

performance para líderes,

 Desenvolvimento de recursos internos e atitudes

de alto impacto para resultados consistentes,

 Compromisso de mudança real e suportada ao

longo de 1 ano intenso,

 Maior reconhecimento e evolução de carreira,

 Marca pessoal reforçada e visível,

 Expansão do grupo de influência,

 Palestras de líderes inspiradores exclusivas

 Partilha de conhecimento com outros líderes e

realidades,

 Retiros de descompressão e conexão interior

“Se faz o que sempre fez, obterá o que sempre obteve”

Anthony Robbins
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TEMAS 

 Autoconsciência e identidade

 Autocontrolo e gestão emocional

 Mindset fixo e evolutivo

 Marca pessoal de crescimento

 Comunicação de alta performance

 Gestão de equipas para resultados

 Gestão de talento eficaz

 Automotivação e atitude positiva

 Coaching, ferramentas poderosas

 Modelos de Coaching para líderes

 Programação neurolinguística para líderes

 Gestão do tempo e planeamento eficaz

 Hábitos e âncoras para resultados

 Influência real e genuína

 Medo, stress, ansiedade descodificados

 Feedback construtivo e motivador

 Treino para soluções reais

 Propósito, valores de crenças

 Vendas para resultados

 Vender no virtual com critério

 Objetivos e planos de ação

 Roll play, exercícios, tarefas, jogos
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COMO FAZER PARTE  

Antes de aderires à Mentoria é necessário

realizar uma Sessão estratégica de

Esclarecimento. A mesma é gratuita, tem uma

duração de 30 minutos e pode ser feita por

telefone, Zoom ou WhatsApp. Podes agendar a

sessão através de:

filipejeronimocoach@gmail.com

919 858 045

“Há pessoas que gostariam que algo acontecesse. 

Algumas desejam que aconteça. E outras fazem 

acontecer”

Michael Jordan



MENTOR  

Filipe Jerónimo é autor, Coach e Trainer,
especialista em potenciar líderes através do treino
mental de alto impacto.

Nasceu em Lisboa, em 1970. Licenciou-se em
Gestão de Marketing pelo IPAM, concluiu também o
CAGE na Universidade Católica em Gestão de
Marketing e uma certificação em Business Mastery.
Foi empresário durante vários anos e diretor
comercial em várias empresas nacionais. Apesar do
sucesso alcançado sempre sentiu paixão em fazer
evoluir pessoas e criar impacto nas suas vidas
pessoais e profissionais, dedicando-se, atualmente,
em exclusivo ao Coaching e à formação em
empresas.

Adquiriu também várias certificações internacionais
na área do Coaching e da PNL, aprendendo com os
melhores a aplicar e desenvolver ferramentas
simples mas eficazes para o desenvolvimento de
líderes.

É com enorme gratidão, responsabilidade e espírito
de missão que procura ajudar os líderes a atingirem
os resultados que ambicionam.

Principais Atividades:

Formação e Consultoria nas áreas de Liderança,
Comunicação, Inteligência Emocional e Vendas.
Conceção e desenvolvimento de cursos de
formação, dinamização de ações de formação;
Consultoria de Apoio a empresas e Municípios.

FILIPE JERÓNIMO
Author | Coach | Trainer
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O LIVRO  

www.filipejeronimo.com

LIVRO LOVE BOSS

Filipe Jerónimo é autor do livro Love Boss - O novo
líder emocional e relacional, que se tem afirmado
como um livro de cabeceira dos líderes que
pretendem conhecer o novo caminho de liderar
pessoas.

Livro referenciado nos media, na TV e revistas da
especialidade e por alguns especialistas em RH.

Atualmente Filipe Jerónimo acompanha vários líderes
de pequenas e grandes empresas e exerce também
consultadoria em várias companhias nas áreas da
liderança, comunicação e vendas.
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PERGUNTAS FREQUENTES 

Qual a duração da Mentoria?

A mentoria tem 12 meses de duração.

A sessão estratégica é mesmo gratuita?

Sim.

Como sei se esta Mentoria é mesmo para mim?

A informação colocada nesta página é para que tenhas uma

ideia de como o programa pode funcionar para ti. Contudo,

será através da sessão estratégica que irás ficar totalmente

esclarecido(a).

Como são realizadas as aulas?

Aulas realizadas online em sala privada através do ZOOM.

Como faço a minha inscrição?

A inscrição é realizada durante a sessão estratégica após

compromisso de ambas as partes.

Posso realizar as aulas ao meu ritmo?

Sim, as aulas serão gravadas e disponibilizadas 24h após

as mesmas, assim como todo o conteúdo que for

trabalhado em aula.
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PERGUNTAS FREQUENTES 

Que requisitos o meu PC tem de ter?

Acesso à internet, webcam, microfone e aplicação ZOOM

instalada.

Em que dispositivos posso aceder às aulas online?

PC, Tablet e Smartphone desde que tenham os requisitos

solicitados.

O investimento da Mentoria já engloba os retiros?

Sim, para os dois retiros. Cada retiro tem 2 dias de duração.

Estadia, dinâmicas e alimentação já está incluída na

mentoria. A deslocação não é contemplada.

O investimento na Mentoria já engloba a sessão de Mindset

Leader Coaching mensal durante 1 ano?

Sim, serão agendadas mediante disponibilidade de ambas

as partes e o objetivo das mesmas será do critério e

mediante necessidades apresentadas pelo líder

participante.
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PERGUNTAS FREQUENTES 

O investimento na Mentoria já engloba a análise

emocional / comportamental KCN?

Sim, no início da mentoria será realizada a cada líder a

sua análise exclusiva.

Como é feito o pagamento da Mentoria?

É realizado por transferência bancária.

Existem facilidades de pagamento?

Esta questão será avaliada na sessão estratégica com a

atenção devida.

Tenho direito a certificado de participação?

Sim, no final da mentoria será entregue um certificado

assinado pelo mentor.

Tens mais alguma questão que gostavas de ver

respondida?

Se sim, envia-me um email para:

filipejeronimocoach@gmail.com


