
Nós representamos a liderança autêntica. Nós assumimos 
a responsabilidade pelo papel da nossa organização e 
definimos padrões que servem de referência a outras 
comunidades. Nós atuamos para promover o crescimento 
transformacional por meio de experiências de aprendizado 
entre pares. Nós perseguimos uma missão de longo prazo e 
somos parte de algo maior.

Nós somos curiosos e procuramos nos relacionar com 
pessoas com conversas verdadeiras. Aprendemos a superar 
nossos limites pessoais, com gentileza e humildade.

Nós encontramos novas perspectivas ao abraçar a 
diversidade de nossos pares globais e relacionamentos 
locais. Nós deixamos nosso ego para trás. Nós entendemos 
possibilidades infinitas e ajudamos as pessoas a descobrir 
seu potencial de liderança. Nós criamos conexões positivas 
para a vida das pessoas, contribuindo para a satisfação de 
todos. Construiremos um amanhã melhor contribuindo e 
prestando apoio junto de nossos colegas. 

Somos membros e seguidores ativos. Por sermos líderes com 
omesmo objetivo, estamos determinados a alcançar nosso 
pleno potencial.

Nóspensamos grande e agimos com coragem, confiança e 
respeito pela nossa comunidade. Nós CUIDAMOS.

Nós lideramos. Nós servimos.  
Nós criamos.
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• Liderar com os valores  da EO
• Confidencialidade e responsabilidade
• Autenticidade e vulnerabilidade
• Coragem para assumir a responsabilidade, se 

empenhar e contribuir
• Gentileza e humildade

Ecossistema

Responsabilidade 
pessoal 

Princípios

Impacto

• Lidere e siga colegas
• Aceite culturas diversas
• Crie um coletivo resiliente
• Defina um padrão a ser alcançado 
• Ajude quando e onde necessário

• Busque o objetivo de longo prazo  
• Contribua para o panorama geral
• Siga e apoie
• Aprenda e cocrie
• Crie espaços seguros para aprender e crescer  

• Clareza de propósito  
• Entendendo os papéis do POL 

(Jornada para a Liderança)
• Treinamento e preparo
• Foco em qualidades  
• Autoliderança

Valores fundamentais da EO: confiança e respeito,  
sede de aprender, pensar grande, agir com coragem e crescer juntos

PARTICIPE DA NOSSA COMUNIDADE DE LIDERANÇA AGORA!

Entre em contato com pol@eonetwork.org ou acesse pol.eonetwork.org 

https://pol.eonetwork.org
mailto:pol%40eonetwork.org?subject=
http://pol.eonetwork.org

