
Inovação, Mestria, Autenticidade, Garra, Ética e Mente

African Portuguese Speaking Community 
Podemos não controlar o mar, o clima, o trânsito ou o 
estado de espírito das pessoas que nos rodeiam. Mas 
conseguimos controlar a nossa atitude perante esses 
acontecimentos. 

Método para o sucesso



INTRODUÇÃO 
A formação I.M.A.G.E.M. Base Model da APSC Business Alliance na 
Inglaterra concentra-se a fornecer aos indivíduos ferramentas e práticas 
eficazes que transformam uma mentalidade individual em uma 
mentalidade de desempenho coletivo que leva a elevação e expansão de 
seu negócio, organizações e comunidades.  



IDENTIDADE AFRICANA

Os africanos são negros, 
pretos são de diferentes países 
e culturas da África e da 
diáspora. Um africano também 
é um indivíduo branco nascido 
na diáspora, que é 
afrodescendente.

Um africano é todo aquele que 
é descendente de africanos.



O QUE DESENVOLVEMOS
O I.M.A.G.E.M BASE MODEL é uma matriz que fornece aos gestores de 
equipas africanas de trabalho o desenvolvimento das competências para 
atingir resultados coletivos únicos com sucesso, fornecendo habilidades e 
ferramentas de performance coletiva e o conhecimento de como fazer (Know 
How)  que permite a possibilidade de gerenciar e desenhar a empresa, 
grupo, organização onde trabalha de acordo com seus valores e metas.
 Com o programa I.M.A.G.E.M BASE MODEL, a matriz demonstrará ao 
gestor de equipas africanas de trabalho uma autoavaliação, e este entenderá 
o que é necessário manter e o que é necessário trabalhar. E esta experiência 
o formando terá contato já no primeiro módulo da formação.. 



O QUE DESENVOLVEMOS?

● Persistência frente a obstáculos;

● Planos para realização de objetivos profissionais;

● Melhor capacidade para desenvolver e 
estabelecer parcerias e relacionamentos 
profissionais;

●  Aumento do desempenho profissional;

●  Capacidade de mudança de paradigmas;

●  Foco no positivo e nas soluções.



• Possibilita uma avaliação do gerente e da equipa; 

• Esclarece as razões pelas quais as ações devem ser feitas de maneira bem definidas; 

• Reconhece as melhores performances e incentiva a melhoria contínua pela introdução do 
método IMAGEM na sua rotina diária e da empresa onde trabalha;

• Cria um saudável ambiente de competição o que leva  o gestor e a equipa de trabalho a dar o 
melhor; 

• Introdução de métodos de reconhecimento de quem o gestor na empresa é, onde está e para 
onde vai; 

• Estimula o surgimento de melhores práticas para o gestor e para a empresa onde trabalha.

Nossa formação proporciona benefícios aos gerentes, diretores e às equipas de trabalho:



O nosso passado histórico e cultural teve um marcante 
impacto nas nossas mentalidades. Foram criadas 
crenças limitantes que resultaram em desempenhos 
individualistas, que tem um forte consequência na 
forma como atualmente trabalhamos.

Isto tem criado divisórias dentro de equipas de trabalho 
que assim vêem diminuído o seu desempenho e 
produtividade, tornando-se menos eficazes na sua 
colaboração e inovação. De forma a qualquer negócio 
expandir, precisamos de entender e aplicar o poder do 
desempenho colectivo, através de networking e 
colaboração entre equipas.

O porquê do nosso treinamento IBM? 

Você não está 
sozinho!



Concentra-se em fornecer 
aos indivíduos ferramentas 
e práticas eficazes que 
transformam uma 
mentalidade individual em 
uma mentalidade de 
desempenho coletivo que 
leva à elevação e 
expansão dos negócios.

Programa IBM 



CONTEÚDO DO CURSO

 Estar num bom caminho, não é a 
certeza do sucesso, mas atitudes 
constantes te projetarão para o 
sucesso: estar em constante 
aprendizado, estar inserido num 
ambiente de pessoas prósperas. 

 Nosso treinamento lhe concede a 
oportunidade de estar num ambiente 
próspero usando videos inspiradores, 
conversas de incentivo aos jovens ou 
homem, mulher de família ou 
profissional a  pensar grande e a ter 
uma  mente positiva, buscando estar 
sempre em constante aprendizado. 

I.M.A.G.E.M. Base Model (Primeira parte do Curso) INOVACAO & MESTRIA

Apresentação da formação  IMAGEM e seu conceito. 
• Ice Break
• O impacto da I.M.A.G.E.M. nas nossas vidas. 
• A I.M.A.G.E.M. e o Audio e suas diferentes participações no 

desenvolvimento humano.

 

• Vídeo
• Identificando mudanças, novos métodos e novas ideias
• O processo de ação para implementar novas ideias/projetos

Apresentação do Conceito Inovação
• O que significa Inovação para o desenvolvimento humano.
• Quem SOU?

• A importância da INOVAÇÃO para o desenvolvimento de  
Pequenas/Médias/Grandes empresas 

A Mudança e seu impacto
• O Modelo Kubler-Ross
• Video
• Atividades interativas

•  Desenvolver habilidades ao gestor para trabalhar a equipa que 
administra com o foco .nos valores e missão da empresa.

• O empoderamento do gestor de equipa na empresa.

Apresentação do Conceito Mestria
• Videos Motivadores de personalidades inspiradoras.
• Reflexão sobre os vídeos.

MESTRIA
• Introdução Mestria
• Atitude em relação a fazer algo

Quanto tempo levamos para atingir a MESTRIA? 
• Ice Breaker
• Video
• Då o teu PPUM - Primeiro, Principal, Único e o Melhor.

• Desenvolvimento de conhecimentos e conhecimentos na área 
de Gestão de Empresas para progredir, desenvolver e 
prosperar..



CONTEÚDO DO CURSO.

Após terminar a formação IMAGEM 
Base Model 

O Gestor terá um interesse genuíno 
em todo o que faz sua autenticidade 
pode ser demonstrada através do seu 
desejo de ajudar a desenvolver sua 
própria empresa com a qual o Gestor 
pode se identificar facilmente e ter um 
verdadeiro senso de liderança.

I.M.A.G.E.M. Base Model (Segunda Parte do Curso) AUTENTICIDADE / GARRA / ETICA / MENTE

Autenticidade
• Ser autêntico e suas implicações. 
• Video Inspiracional.

• Melhorar consciência do afro português sobre sua 
identidade, nutrindo  talentos, desenvolvendo habilidades e 
aumentando o seu potencial.

Garra
• O significado de: Grandes Batalhas para grandes Guerreiros.

• Video 
• Desenvolvimento de atitudes fortes em ambientes de grande 

exigência profissional 

Etica
• Os princípios que governam nosso comportamento
• Como nos conduzimos quando executamos uma atividade.

• Estratégias de desenvolvimento profissional para ajudar a 
navegar por todas as situações.

• Gestão e boa compreensão do que foi feito e do que precisa 
ser feito

Etica parte 2
• Dentro da atividade, trabalho que de momento está a desenvolver, o 

que para si e mais importante e qual a razão pelo qual está a fazer 
isso?

• Como pensamos e o que pensamos impacta no que fazemos 
na area Academica, Financeira e Profissional. 

Mente 
• Atitude em relação em fazer algo.
• Força de vontade e determinação

• Aberto a mudanças na chegada de novas ideias e iniciativas.
• Direção e Determinação



Carga horária
Apresentação da Formação

1.30 Horas

Duração da Formação 

56 Horas 

18 Aulas das 17h-20h



Quais os resultados do IBM
● Torna-se um Líder exemplar 
● Sua equipa direcionada para as acções, resultados e com iniciativa
● Ambiente de trabalho mais propício para a eficiência e produtividade da 

equipa 
● Assegura que o bem estar seja uma prioridade para que cada indivíduo se 

sinta feliz na sua carreira
● Todos os indivíduos da sua equipa ganham maior auto-disciplina
● Liberdade para o crescimento dentro da empresa, progressão de carreira e 

aprendizagem 
● Maior retenção de funcionários e clientes 
● Elevação e expansão da visão, missão e valores da empresa
● Redução de custos e ilimitado crescimento de lucro



A Entrega do IBM 

● Treinamento - Virtual e/ou presencial
● Coaching de liderança 
● Workshop 
● MasterClasses 
● Retiros 
● Conferências, Summits & eventos



Mesmo os  africanos e afro descendentes  serem a 
maior parte da população em África ou no Brasil por 
exemplo, infelizmente, os mesmos ainda enfrentam 
grandes dificuldades para acessar cargos de 
liderança e gestão no mercado de trabalho . 

O I.M.A.G.E.M. Base Model é uma formação que 
considera os fatores sócio-histórico dos africanos no 
continente e na diáspora e dos afro descendente 
portuguêses e brasileiro.

O reflexo desse investimento será o 
desenvolvimento da Economia Africana, visto que  
quanto melhor qualificado os gestores para os 
desafios que enfrentam no desenvolvimento laboral 
de suas atividades, melhores serão os resultados na 
escolha na execução de estratégias para superar as 
adversidades. 

Transformando 
África

Transformando África



QUEM SOMOS?

Somos um grupo de empreendedores de 
sucesso sedeados no Reino Unido. Voltados 
para o resultado de sucesso, vivemos e 
respiramos a nossa cultura Africana no 
continente, bem como na diáspora.

Decidimos trabalhar coletivamente e 
combinar mais de vinte anos de experiência 
de negócios, que inclui coaching de alta 
performance, treinamento, vendas & mindset 
de elevação.



Está realmente disposto a trabalhar tudo o que for preciso, a mudar 
sua maneira de pensar e a adotar uma mente vencedora para 

alcançar suas metas? 

Um grande vencedor treina de forma 
intensa porque tem prazer tanto na 
preparação, quanto na realização de seu 
sonho. Todo profissional que se destaca 
é aquele que ensaia, treina e estuda 
muito. E proporciona ao mundo um 
exemplo a ser seguido. 

Mark Spitz, um dos maiores medalhistas 
da história dos jogos Olímpicos disse a 
seguinte frase: “Todos querem ganhar 
medalhas de ouro, mas poucos querem 
treinar na intensidade necessária para 
conquistá-las”. 



APSC Business Alliance 

Se tudo estiver dando certo em sua vida 

profissional e pessoal, não se deixe envolver 

pelos elogios e saiba que: você ainda tem muito a  

aprender. Aproveite todas as oportunidades para 

crescer e transforme suas vitórias em hábitos 

inconscientes

Inscrições

www.apscba.com
www.africanpsc.com
www.apexcard.co.uk  

http://www.literafrica.com
http://www.africanpsc.com
http://www.apexcard.co.uk

