
 

 

 

 

 

  

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 e Motivação de Equipas  

 
 
OBJETIVOS GERAIS 

 
Este curso pretende dotar os participantes dos conhecimentos que permitam identificar os factores 
críticos de sucesso na Gestão e Motivação de Equipas assim como aplicar e dominar técnicas 
fundamentais para o seu sucesso. 
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

No final deste curso os participantes deverão ser capazes de:  
- Compreender a natureza e os fatores críticos de sucesso da Gestão de Equipas;  
- Identificar os diferentes estilos de Gestão e o seu impacto;  
- Compreender os elementos fundamentais da sua intervenção sobre cada um dos elementos;  
- Definir motivação e conhecer os seus fatores críticos;  
- Dominar técnicas de motivação dos membros das suas equipas;  
- Conhecer a mecânica e a dinâmica das equipas;  
- Orientar a atividade das equipas em direção objetiva definida. 
 
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. 

 
Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 15 Horas – Formação Presencial 
Área de Formação:  090 – Desenvolvimento Pessoal 
 
Calendarização 

 
Período para a realização do curso:  10 a 14 de Fevereiro de 2014 
Horário: 18h00 às 21h00 
Local: Sala de Formação da CCAH – A. Heroísmo 
 
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 
 
Formadora 

 
Marta Lima dos Reis 
Licenciada em Psicologia Social e das Organizações 
Mestre em Gestão e Administração de Empresas 
Formadora Certificada 
  
Inscrição 

 
€ 76,50 por participante inscrito através de empresa associada 
As empresas associadas que efetuarem três inscrições na mesma ação de formação, a partir da 3ª 
inscrição será plicado um desconto de 20% 
 
€ 170,00 para não associados 
 
Mínimo de formandos: 10 
Máximo de Formandos: 20 
 
Data limite de inscrição: 16 de Janeiro de 2014 

 
Observação 

Obrigatória leitura do “Regulamento de Funcionamento da Atividade Formativa”, disponível no nosso 
site (www.ccah.eu/formacao). 
 



   

 

 
 

 


