ENLIGHTENED LEADERSHIP
BIOGRAFIA

MAGGIE JOÃO
Clientes
Maggie João é uma coach de Enlightened Leadership, credenciada pela
ICF com o grau PCC. O seu estilo é sereno e pragmático criando uma
experiência transformacional para os clientes, focando-se nas soluções
para os seus desafios e também nas emoções que estão a sentir ao
longo do processo. A Maggie é também uma formadora e facilitadora
experiente e é regularmente convidada para ser oradora e palestrante.
A sua expertise reside no desenvolvimento da liderança, gestão de
equipas e mobilidade externa. Ela é autora de 13 livros sobre coaching
em português, inglês e espanhol.
É coach desde 2008, especializada na gestão intermédia à gestão de
topo, já que compreende a sua realidade baseada na própria
experiência em cargos profissionais, que incluíram Diretora de
Performance Industrial na Nestlé, onde liderou equipas multinacionais
para melhorar os KPIs de variadas fábricas do mundo Nestlé e onde
desenvolveu competências de liderança e na Price Waterhouse
Coopers, como manager responsável pela integração cultural e
otimização de processos em projetos de due diligence.
Na parceria com a Maggie, os clientes beneficiam da sua vasta
experiência global e conhecimento multicultural. Fluente em inglês,
espanhol e português, ela trabalha com pessoas em todo o mundo,
incluindo Estados Unidos, Suécia, Suíça e Reino Unido. A Maggie
trabalhou no sector privado e governamental, em várias indústrias,
incluindo a farmacêutica, banca e telecomunicações.
A Maggie tem dois mestrados, um em Gestão da Produção e outro em
Engenharia & Gestão Industrial, da Universidade Técnica de Chalmers
(Suécia) e do Instituto Superior Técnico (Portugal), respetivamente. A
Maggie é certificada em coaching executivo e em supervisão de
coaching pela International Coach Federation (ICF) e pela European
Mentoring and Coaching Council (EMCC), e é membro e voluntária na
Association for Coaching (AC). Ela foi Presidente da ICF Portugal, 20152017 e atualmente é membro do Regional Advisory Council da ICF para
a região Europa, Médio Oriente e África (EMEA).
A língua mãe da Maggie é português e também faz coaching em inglês
e espanhol. Os seus momentos de conexão interior são em
caminhadas, na leitura e no yoga. Ela aprende imensamente com os
outros e gosta de estar em boa companhia.
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Testemunhos
“Com a Maggie, para além de grandes
ferramentas e estratégias de Coaching,
desenvolvi crenças possibilitadoras que me
ajudam até hoje como Coach e como Ser
Humano. Estou muito grata!” —Joana
Areias, Coach e Autora

“Foi um percurso de Executive Coaching
com a Maggie, objectivos muito claros e
total entrega e empenho no caminhar. Ela
foi exemplo de Harmonia, Serenidade,
Paixão e Inspiração! É muito bom
podermos contar com alguém que
sabiamente nos treina e desafia a reflectir,
descobrir e encontrar novos caminhos.
Houve muita partilha, ensinamentos vários
e recurso a analogias; A Maggie fornece as
ferramentas e a energia que nos permitem
a habilidade de desenvolver novas e
diferentes visões, diria eu que, numa
perspectiva 3D e 360. Muda a forma como
interagimos, nos posicionamos e
ajustamos. Grata pela orientação!” —Ana
Antunes, Directora de Vendas & Marketing,
Celgene Portugal

"A sua formação refletiu-se em resultados
notórios na forma como a equipa de
acompanhamento passou a lidar com as
pessoas e isto significou um aumento na
produtividade e motivação." — Massimo
Forte, Consultor
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