
duração 
16 horas 

 
datas de realização 

a definir 
 

horário 
14h00 às 18h00 

 
preço de inscrição 

160 € 
 

este valor inclui: 
. documentação 

. certificado de formação 
 

valores isentos de IVA 
 

a inscrição só fica completa 
após o pagamento 

 
descontos 

20% de desconto para quem 
efetivar (pagar) a inscrição até 

1 mês antes do início da for-
mação 

 
nota 

os descontos não são acumu-
láveis 

 
local de realização 

Instalações da UNAVE/ Uni-
versidade de Aveiro 

 
inscrições e informações 
sandra.mota.veiga@ua.pt 

www.unave.ua.pt 
tlf.: 234 370 833  

 
 
 
 
 

 

fundamentação 

O contexto socioeducativo atual e os benefícios do trabalho em equipa desafiam os 

profissionais excelentes a desenvolverem as competências transversais, também 

denominadas de soft skills. Entre elas destacam-se aquelas que constituem os pilares do 

funcionamento ótimo das pessoas e da produtividade das organizações. Com base na 

fundamentação teórica e na experiência formativa, este Programa de Autoconhecimento 

constitui um momento privilegiado para serem ativadas mudanças positivas nas 

organizações. Tal é conseguido através da aquisição de ferramentas focalizadas no 

autoconhecimento, no relacionamento e no trabalho em equipa. 

 
objetivos gerais 

 Desenvolver o espírito de iniciativa de modo a responder criativamente aos desafios 

pessoais e profissionais. 

 Redescobrir potencialidades pessoais e o valor do trabalho em equipa. 

 Identificar um conjunto de competência, valores e práticas que diferencie positivamente 

as pessoas saudáveis, as equipas produtivas e as organizações positivas. 

 
destinatários 
Quadros superiores ou intermédios de empresas 

 
metodologia 

A metodologia das sessões de formação será essencialmente teórico/prática: 

1. Será usada uma metodologia ativa, baseada na participação contínua dos formandos, 

a qual favorecerá a consecução dos objetivos deste curso.  

2. Serão realizados trabalhos práticos no grande grupo, em subgrupos e individualmente. 

3. Far-se-ão exposições breves sobre aspetos teóricos, seguidas da experimentação dos 

conteúdos apresentados. 

4. Recorrer-se-á a uma grande variedade de estratégias pedagógicas, destacando-se 

aquelas que melhor se adequam à assimilação das competências, emoções e valores 

que integram este programa. 

5. Também os participantes terão possibilidade de apresentar e debater as suas 

melhores práticas, bem como as dificuldades e desafios atuais. 
 

conteúdos programáticos 

1. Competências Transversais 

Competências intrapessoais: autoconhecimento, autoestima e autorrealização 

Competências interpessoais: empatia, assertividade e suporte social 

Competências profissionais: cooperação, criatividade, liderança e resiliência 

Programa de Autoconhecimento para ativação de 

mudanças positivas 



conteúdos programáticos 
 

2. Valores Empreendedores 

Valores fundamentais: vida, família, relacionamento 

Valores da sociedade do conhecimento: aprendizagem, trabalho e inteligência 

Valores da qualidade de vida: saúde, descanso, excelência e projeto 

3. Autoconhecimento através do Eneagrama 

Identificação da dominante de personalidade 

Estratégias para lidar com situações de stresse 

Práticas para favorecer a integração pessoal 

Vivências pessoais conforme a dominante de personalidade 

Caraterização do relacionamento entre os diferentes tipos de personalidade 

Do autoconhecimento e da autoaceitação à transformação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

coordenadora 

A coordenação científico-pedagógica é da responsabilidade da Prof.ª Anabela M. 

Sousa Pereira, doutorada em Psicologia pela Universidade de Hull em Inglaterra. 

Professora Associada com Agregação na Universidade de Aveiro. Os seus interes-

ses são focalizados na Psicologia da Educação na interface com a Psicologia da 

Saúde. É Diretora do Stresslab (Laboratório de Investigação e Intervenção no 

stress). 

formador 

A formação é da responsabilidade do Prof. Doutor Jacinto Jardim, com doutora-

mento em Ciências da Educação (Universidade de Aveiro) e experiência significa-

tiva na formação nos domínios das soft skills, da liderança de equipas e do co-

aching. Tem várias publicações nas áreas das competências pessoais, sociais e 

profissionais, da educação para o empreendedorismo e dos métodos e técnicas 

de comunicação em grupo, tais como “Programa de desenvolvimento de compe-

tências pessoais e sociais — Estudo para a promoção do sucesso académico”, 

“Dez competências rumo à felicidade”, “Portugal empreendedor”, “Brincadores de 

sonhos”. 

testemunho 

“O programa de autoconhecimento para ativação de mudanças positivas ofereceu-me, desde o seu primeiro mo-

mento, uma forma diferente de se contextualizar. Diferente, pela utilização que fez de palavras tão esquecidas em 

contextos de formação (felicidade, emoções, amor, perfeição). Diferente, pela partilha pessoal que permitiu entre 

todas as pessoas envolvidas. Diferente, por se ter iniciado com uma ideia base, transversal a todas as sessões 

“estas horas devem saber a descanso e a sinceridade”. 

Entre as tantas palavras vividas naquelas horas, sempre curtas, em que nos encontrávamos todos, registo três 

pensamentos que me marcaram em especial: a felicidade não é um estado definitivo, é uma rota que cada um tem 

de trilhar; cada um de nós é perfeito tal como é; para além dos meus esforços, a vida vai-se ocupar daquilo que 

deve acontecer. A aprendizagem que retenho dos nossos encontros com o Jacinto, trago-a comigo no meu dia-a-

dia. Ficou vincada na minha forma de estar porque conseguiu não só ajudar-me em crescimento pessoal, como 

conseguiu fazer-me sentir mais preparada para me ajustar aos outros com quem convivo (tanto ao nível pessoal 

como ao nível profissional). 

Como sugestão, deixo a ideia de que poderiam ser também oferecidas sessões de acompanhamento posterior e 

em momentos diferidos que permitissem a continuação das aprendizagens neste campo tão amplo e onde tudo é 

possível, como é o campo comportamental.”, Margarida Pinheiro 


