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u Enquadramento 

Em todos os contextos de trabalho ’o que é necessário ser feito ’  ultrapassa, com frequência, 
os conhecimentos, as capacidades e os comportamentos de um só individuo. 
É nas equipas de trabalho e no seu modo de funcionamento que residem, simultaneamente, os 
problemas e as soluções para ‘fazer acontecer ’ . 

O alcance de elevados níveis de desempenho depende da conjugação de esforços para 
desbloquear constrangimentos e potenciar resultados. 
Urge, no dia-a-dia, praticar a l iderança como um saber-fazer relacional em prol da 
promoção de estratégias de capacitação e inspiração das equipas de trabalho. 

� Opções de Desenvolv imento 
 

!um"  
 

1 Sessão colectiva de formação 
(3h) 

 

!dois"  
 

2 sessões colectivas de formação 
(1h30m + 1h30m) 

 

!três"  
 

1 Sessão colectiva de formação (3h) 
+ Sessões individuais de coaching (1h30m) 

12 participantes (número máximo recomendado por edição) 

� Objet ivos 
1. Compreender a importância da adopção de estratégias contingenciais de liderança e motivação de pessoas e equipas; 
2. Desenvolver dinâmicas de trabalho que conduzam à descoberta e rentabilização das potencialidades individuais na equipa; 

3. Estabelecer premissas para o 
acompanhamento individualizado 
do trabalho dos membros afectos 
às equipas. 

3 .  Aplicar estratégias de acompanha-
mento individualizado ao nível do 
exercício da liderança e motivação 
dos membros afectos às equipas. 

3 .  Aplicar estratégias de acompanha-
mento individualizado ao nível do 
exercício da liderança e motivação dos 
membros afectos às equipas; 

4 .  Reforçar o alinhamento do binómio 
líder/liderado (coaching). 

� Programas (síntese)	 
1. Liderança e motivação de equipas: contornos e dilemas; 
2. Estratégias contingenciais de liderança e motivação de pessoas e equipas (gestão de situações). 

3. A identificação de níveis de 
desenvolvimento e maturidade 
profissional dos membros da 
equipa. 

     
- Exercícios práticos  
 

3. A identificação de níveis de 
desenvolvimento e maturidade 
profissional dos membros da equipa. 

     
- Exercícios práticos e de aplicação 

 
 

(Trabalho autónomo entre sessões e 
feedback sobre exercícios de 
aplicação) 

3. A identificação de níveis de 
desenvolvimento e maturidade 
profissional dos membros da equipa 

      
  - Exercícios práticos e de aplicação  
  
4. O desenvolvimento e auto-validação de 

práticas relacionais sistemáticas (foco, 
consciencialização, responsabilização e 
compromisso). 

� Equipa Internal Mindset 
Jorge Teixeira Pinto - Formador, Consultor e Coach 
− Consultor em projetos de desenvolvimento pessoal e organizacional, com recurso a metodologias participativas e de 

planeamento por objetivos. 
− Formador, desde 1994, nas áreas de Gestão de Pessoas e Equipas,  Marketing e Comercial,  Empreendedorismo, Inovação 

e Criatividade, Comportamental e Coaching..  
− Intervenção em múltiplos sectores de atividade: Ambiente e Águas, Artes gráficas, Automóvel, Calçado, Cerâmica, Comércio 

e Distribuição, Construção Civil, Cortiça, Metalurgia e Metalomecânica, Mobiliário, Saúde, Têxtil e Vestuário, Transportes e 
Logística, Turismo / Hotelaria e Entidades do 3º Sector. 

� Investimento 
550,00€ 660,00€ sob consulta 

Acresce aos valores apresentados IVA, à taxa legal em vigor. Inclui manual e materiais de formação, acompanhamento e 
emissão de certificados com validade, enquanto formação interna certificada, no âmbito do código do trabalho. 

 

!   Proposta-desafio  " 


