NUNO QUEIROZ DE ANDRADE
BUSINESS CONSULTANT
Nuno Queiroz de Andrade é Consultor da
Basilaris, desde 2009. A sua principal
função é desenvolver atividades de
Formação e Consultoria em Liderança,
Trabalho em Equipa, Comunicação e
Relações Interpessoais.
Formador desde 1994, tem uma experiência
superior a 6.500 horas de formação em sala
nas áreas de Desenvolvimento Pessoal,
Comportamento Organizacional e Formação
de Formadores, trabalhando nas temáticas
de Liderança e Gestão de Equipas,
Inteligência Emocional e Negociação de
Conflitos, Gestão de Tempo e de Stresse,
entre outras. Neste percurso, desenvolveu
conteúdos e exercícios práticos, manuais e
auxiliares
pedagógicos
e
aplicou
metodologias
de
diagnóstico
de
necessidades formativas.
Nuno tem formação académica na área das
Ciências Humanas. Formou-se em Teologia,
na Faculdade de Teologia da Universidade
Católica Portuguesa, tendo posteriormente
completado o Mestrado em Psicologia, na
área de Stresse e Bem-estar, na Faculdade
de Psicologia da Universidade de Lisboa,
durante o qual realizou investigação sobre o
desenvolvimento de ambientes de trabalho
produtivos e positivos, nos quais os
colaboradores
empenhem
as
suas
capacidades e energias na competitividade
organizacional e na sua realização pessoal.

Atualmente, é Doutorando em Psicologia,
estando a realizar uma investigação sobre os
percursos de vida dos líderes portugueses de
sucesso.
Foi Assistente Convidado no Instituto
Superior de Psicologia Aplicada, na Escola
Superior de Enfermagem de S. Vicente de
Paulo, na Universidade Moderna e na
Universidade Independente, em que foi
responsável pelas cadeiras de ética e
deontologia, intervenção psicológica em
grupos, técnicas de negociação, intervenção
institucional e comunitária e técnicas de
dramatização.
Ao longo do seu percurso profissional, foi
coordenador pedagógico dos Cursos Teórico-práticos de formação em relação de ajuda,
organizados pela Associação Portuguesa em
Psicoterapia e Centrada na Pessoa e de
Counselling e, também, de projetos de
formação da Associação Portuguesa de Apoio
à Vítima, dirigidos a técnicos, agentes das
forças de segurança e profissionais de linhas
telefónicas de apoio.
Na atualidade, é também autor e orador em
eventos
científicos
e
workshops,
apresentando comunicações sobre as
temáticas de liderança e desenvolvimento
pessoal, prevenção de conflitos e trabalho
sob pressão.

