
 
Gerir e Motivar Equipas 

 
Público-Alvo 
 
Gestores, Chefias Intermédias, Técnicos Especializados, Chefias de equipas com 
responsabilidades hierárquicas ou funcionais na condução de pessoas que devido às suas 
funções necessitam aperfeiçoar e/ou desenvolver competências pessoais na área da Gestão do 
Tempo. 

 
 
OBJECTIVOS 
 
Reconhecer as vantagens do trabalho em equipa para o próprio e para a organização 
 
Saber envolver os membros da equipa nos objectivos da organização 
 
Adequar o estilo de liderança às características da organização, da situação e dos recursos 
humanos. 
 
Melhorar o desempenho pessoal pela Gestão do Tempo 
 
Definir prioridades 
 
Planear o tempo  
 
Dominar o telefone 
 
Reduzir o stress 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

I. O Comportamento individual e interpessoal nas organizações 

� Breve enquadramento teórico; 

� Definição de Organização; 

� Cultura Organizacional. 

II. Motivação 

� Motivação Vs. Frustração; 

� Teorias Motivacionais (Maslow, Herzberg e McGregor); 

� Técnicas e princípios motivacionais nas organizações. 

III. Liderança 

� Características do líder 

� Teorias da Liderança 

� Gerir vs. Liderar 



   
 

� Processos, Tipos e estilos de Liderança 

IV. Gestão de Equipas 

� A equipa e a sua coesão 

� Vantagens e desvantagens do trabalho em equipa 

� Comunicação eficaz 

� Gestão de conflitos 

V. Gestão do Tempo 

� Características pessoais face à Gestão do Tempo 

� Estabelecimento de objectivos 

� Planeamento de Actividades: urgente, importante e prioritário 

� Gestão eficaz do Tempo 

� Delegação 

� Gestão do Stress 

 
Carga Horária e Área de Formação 
 
Nº de horas: 30 – Formação Presencial 
Área de formação: 090 – Desenvolvimento Pessoal 
 
Modalidade de Formação 
 
Formação Contínua  
 
Calendarização 
 
Período para a realização do curso: 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 e 27 de Maio de 
2011 
Horário: 18h00 às 21h00  
Local: Praia da Vitória – a definir 
 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 
 
Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 
Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 
 
 
Formadora 
 
Dr.ª Joana Codorniz 
 
Licenciada em Psicologia pela Universidade de Coimbra e Pós-graduada em Neuropsicologia 
pela Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário do Norte. 
Formadora Certificada. 
 

    

 


