
 

 

 

 

 

  
QUALIDADE DOS RECURSOS HUMANOS NAS PME’S 
 
Público-Alvo 

 
Gestores, chefias intermédias, técnicos especializados, chefes de equipas com responsabilidades 
hierárquicas ou funcionais na condução de pessoas que devido às suas funções pretendam aperfeiçoar 
e/ou desenvolver competências pessoais na gestão de pessoas nas organizações. 
 
OBJECTIVOS GERAIS 

 
Esta acção visa estimular os formandos à criação de estratégias capazes de melhorar o desempenho dos 
recursos humanos e aumentar a qualidade de vida dos colaboradores na empresa e a consequente 
produtividade. 
 
OBJECTIVOS ESPECIFICOS 

 
No final da acção, os formandos deverão estar aptos a: 
 

 Desenvolver competências comunicacionais eficazes em contexto organizacional 

 Identificar as fontes de stress organizacional reconhecendo-lhes o seu potencial 

desenvolvimental 

 Reconhecer as técnicas e princípios motivacionais nas organizações 

 Adoptar tipos e estilos de Liderança potenciadores do envolvimento dos RH 

 Gerir conflitos com inteligência emocional 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 Comunicação 

 Gestão do stress 

 Motivação 

 Liderança  

 Conflitos 
 
Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 30 Horas – Formação Presencial 
Área de Formação: 090 – Desenvolvimento Pessoal 
 
Calendarização 

 
Período para a realização do curso: 24 a 31 de Outubro e 02 a 04 de Novembro 2011 
Horário:  
De 24 a 31 de Outubro de 2011: 18h00 às 21h00 
De 02 a 04 de Novembro de 2011: 18h00 às 22h00 
 



   

 

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 
Activo – exercícios práticos 
 
Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua 
 
Formadoras 

 
Dra. Flávia do Carmo. 
 
Licenciada e Mestre em Psicologia da Educação, Desenvolvimento e Aconselhamento na Faculdade de 
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. 
Formadora Certificada. 
 
Dra. Joana Codorniz Pinheiro. 
 
Licenciada em Psicologia Clínica na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade 
de Coimbra e Pós-Graduada em Neuropsicologia pela Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e 
Universitário do Norte. 
Formadora Certificada. 


