
O desenvolvimento das equipas pede novas maneiras de pensar, perceber e agir. Uma equipa obtém resultados melhores do 
que seriam obtidos pelos colaboradores trabalhando em separado. Estas afirmações, comummente aceites, só por si merecem 
que se dedique uma atenção redobrada sobre o desempenho esperado das equipas e as formas de o alcançar.  

þ O modelo de Auditoria à Eficácia das Equipas baseia-se no pressuposto de que estas necessitam de configurar, a partir 
de dados reais, os elementos considerados como nucleares (liderança, eficácia e clareza das tarefas) os processos 
facilitadores (papéis explícitos, comunicação e agilidade de processos), as formas de manutenção da coesão (interfaces, 
empenhamento e partilha de valores) e a orientação para o desempenho (capacidade de inovação, sistemática e padrões) 
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Metodologia de desenvolvimento (4h presenciais) 

Com a realização da Auditoria à Eficácia das Equipas a Internal Mindset apoia as organizações a encontrar não apenas um 
processo de medição, mas também a realizar uma experiência de aprendizagem colectiva, cujo objetivo é ajudar os gestores 
na descoberta de meios para melhorar o desempenho organizacional. 
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Estudos & 
Diagnósticos 

Propósitos Destinatários * 
•  Fornecer um modelo enquadrador dos componentes de um 

eficaz trabalho de equipa; 
•  Aumentar o conhecimento do processo de desenvolvimento 

das equipas; 
•  Diagnosticar o perfil da equipa, em termos de pontos fortes 

e fracos: 
•  Facilitar o desenvolvimento da equipa  

Equipas de várias áreas funcionais, 
bem como equipas de projeto, de 
transição, temporárias e virtuais. 
 

 

* Considera-se adequado existirem elos de ligação, 
em termos de processos de trabalho atuais ou 
futuros. O Número máximo de colaboradores 
recomendado por edição é de 12. 

 
 
 

Etapa Descrição 

0 Acolhimento e enquadramento da auditoria a realizar 
1 Diagnóstico individual 

2 
Modelo de auditoria à eficácia da equipa [Mike Woodcock | Dave Francis] 

- Referencial: componentes e atributos; 
- Perfis individuais e de equipa 

3 
Diagnóstico colectivo e partilhado 

-  Construir pontos fortes 
- Reduzir pontos fracos  

4 
Medidas para a eficácia 

- Reforço dos pontos fortes 
- Desbloqueio dos pontos fracos 

5 
Desafios de futuro lançados pela auditoria  

[ Entrega pós-auditoria .    
 de síntese estruturada ] 

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: 840,00 € 
Acresce IVA, à taxa legal em vigor. Inclui materiais necessários à auditoria, acompanhamento e emissão, 
caso desejável, de certificados com validade, enquanto formação interna certificada, no âmbito do código 
do trabalho. 


