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OBJETIVOS – PROGRAMA – CERTIFICAÇÃO 
 
OBJETIVOS 
 
Identificar o sucesso do trabalho em equipa realçando vantagens e dinâmicas subjacentes. 
Reconhecer as especificidades e os aspetos essenciais para o sucesso no trabalho em equipa. 
Mobilizar ativamente o potencial único de cada profissional, de forma a contribuir para a excelência no 
trabalho em equipa. 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
       

• Liderança 

o Liderança de equipas: fenómenos e dinâmicas próprias, desafios e problemas específicos 

o Diferentes preferências pessoais e o seu impacto em funções de liderança 

o Diferentes estilos de Liderança 

o Competências necessárias à coordenação de equipas 

o Estratégias de mobilização da sua equipa para um desempenho de excelência 

o Gestão de impasses de desenvolvimento ou problemas na equipa 

• Trabalho em equipa 

o Trabalho em equipa – implicações e especificidades 

o Excelência no trabalho em equipa 

o Diferenças interpessoais e o seu impacto no trabalho em equipa 

o Mobilização de recursos pessoais em função da equipa 

o Como ultrapassar impasses e obstáculos no trabalho em equipa 

 
 
DURAÇÃO TOTAL 
25 Horas 
 

 

METODOLOGIA 
A metodologia da formação é predominantemente ativa e participativa e assenta na realização de 
exercícios práticos e estudo de casos, análise de situações concretas trazidas pelos participantes, 
assim como na troca de experiências entre os participantes e formador. 
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AVALIAÇÃO 
No decurso da ação de formação os participantes serão avaliados de forma contínua, com base em 
parâmetros pré-definidos numa grelha de avaliação e cuja avaliação final será expressa nos 
resultados de Com aproveitamento ou Sem aproveitamento, em função do formando ter ou não 
atingido os objetivos da formação. 
 
CERTIFICAÇÃO 
No final do curso os participantes receberão um Certificado de Qualificações, com aproveitamento, 
no caso do alcance dos objetivos definidos e da participação em, pelo menos, 90% da duração da 
formação. 
Esta UFCD - Unidade de Formação Modular Certificada está integrada no Catálogo Nacional de 
Qualificações e faz parte de um percurso de qualificação de nível 4, pelo que, a certificação nesta 
UFCD, contribui para uma qualificação profissional daquele nível. 


