
duração 
24 horas 
 
datas de realização 
6,7 e 14 de jul.’18 
 
horário 
Das 9h00 às 13h00 
e das 14h00 às 18h00 
 
preço de inscrição 
130,00 € 
 
este valor inclui: 
. documentação 
. certificado de formação 
 
valores isentos de IVA 
 
a inscrição só fica completa 
após o pagamento 
 
descontos 
. 20% de desconto (104,00€) 
para quem efetivar (pagar) a 
inscrição até 1 mês antes do 
início da formação. 
 
. 25% de desconto (97,50€) 
Profissionais e dirigentes de 
organizações sem fins 
lucrativos com duas ou mais 
inscrições. 
 
 
nota: os descontos não são 
acumuláveis. 

 
 
 
 
 
local de realização 
Instalações da UNAVE/ 
Universidade de Aveiro 
 
 
 
inscrições e informações 
dulce.alegria@ua.pt  
www.unave.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 
Esta formação pretende introduzir inputs facilitadores de novos insights, sobreponíveis com as 
atuais tendências de gestão de pessoas nas organizações da área social, de forma a 
possibilitar um estilo de liderança mais consciente no plano emocional e consequentemente 
mais eficiente ao nível funcional. 
 
 
objetivos gerais  

 Adquirir e utilizar conhecimentos e técnicas de Programação Neurolinguística.  
 Melhorar a auto-estima, a segurança e o bem-estar. 
 Promover a qualidade nos relacionamentos interpessoais e competências de liderança 

em contexto organizacional específico. 
 Desenvolver habilidades avançadas de comunicação com resultados imediatos no 

trabalho de equipa. 
 
 
destinatários 
Dirigentes de IPSS´s, associações, fundações, cooperativas, misericórdias, mutualidades, 
diretores técnicos, diretores pedagógicos, licenciados e outros técnicos das áreas de 
intervenção social, responsáveis de equipas, psicólogos, professores, educadores, etc. . 
 
 
conteúdos programáticos 

 Estrutura subjetiva para a formulação de objetivos; 
 Os princípios e pressupostos da PNL; 
 Modelo da Comunicação – relação pensamento, estado, fisiologia; 
 Níveis neurológicos – o processamento das informações; 
 Sistemas de Representação e Submodalidades – como comunicam as pessoas; 
 Rapport ou Relação de Empatia- melhorar a relação connosco e com os outros; 
 Ancoragem – aceder a recursos positivos e potencialidades; 
 Crenças e valores; 
 Missão, objetivos e cultura no comportamento organizacional; 
 O funcionamento de uma equipa – papeis, funções, interações; 
 Organizar uma equipa – definir objetivos, estabelecer confiança, dar apoio; 
 Motivação – estabelecer metas, formar e avaliar; 
 Inquérito Apreciativo – breve introdução; 
 Liderança coach – a arte de gerir pessoas. 

 
 

Comunicação e Liderança nas Instituições de 
Intervenção Social 



 

V 0.2 

testemunhos 

“Frequentei o curso de Comunicação e Liderança, na UTAD em outubro de 2017, motiva-
da essencialmente pela necessidade de melhorar a comunicação na minha equipa e com 
os nossos clientes. Não exerço cargo de chefia mas o tema da liderança sempre me cati-
vou, na medida em que, me dá mais segurança pessoal quando comunico com as mi-
nhas chefias. 
Sabendo o que é expectável como resposta, formulamos melhores questões! Sou psicó-
loga e técnica de saúde numa equipa de tratamento de comportamentos aditivos e de-
pendências, tendo intervenção direta com um público difícil, ardiloso e com grande 
"traquejo" em utilizar estratégias comunicacionais de sedução e manipulação. Foi essen-
cialmente a perceção de que deveria desenvolver as minhas próprias estratégias de co-
municação de forma mais assertiva para poder desmontar a manipulação de alguma da 
população com e para quem trabalho que, serviu de critério motivacional central para a 
frequência desta ação. Foi uma formação de elevada qualidade, com recurso a estraté-
gias pedagógicas muito práticas e facilmente replicáveis no meu contexto de trabalho. O 
grupo de formandos foi igualmente cativante, com experiências muito diversificadas, o 
que enriqueceu claramente toda a formação. Já apliquei algumas das estratégias e com-
petências adquiridas, reconhecendo amplamente a aplicabilidade e eficácia das mesmas. 
Por tudo isto, penso que a formação veio de encontro às minhas expectativas, aguardan-
do por uma nova edição no futuro, com conteúdos mais aprofundados." 
Rita Diogo Psicóloga e Técnica Superior no Centro de Respostas Integradas de Vila 
Real, Equipa de Tratamento de Lamego, ARS Norte. 

A coordenação científico-pedagógica é da responsabilidade da Prof.ª 
Andreia Vitoria é licenciada e Mestre em Gestão pela Universidade 
de Aveiro (UA). Tendo recebido uma Bolsa Individual de Doutoramento 
da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, doutorou-se em Engenharia 
e Gestão Industrial, na mesma instituição. Trabalhou durante vários anos 
na banca de investimento, desempenhando atualmente funções docen-
tes no DEGEIT–Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Indus-

trial e Turismo da UA. A sua investigação envolve a gestão de recursos humanos, o 
comportamento organizacional e a liderança. 

coordenadora 

Valter Silva Pereira  

Gestor e dirigente de organizações da economia social, 
Certificação Master Practitioner em Programação Neurolinguística, 
Licenciatura em Relações Humanas e Comunicação Organizacional,  
Formações Pós-Graduadas em Gestão de Conflitos e Economia Social,  
Mestrado em Mediação Intercultural e Intervenção Social, 
Formador na área comportamental (CCP, CCPFC)  . 

formadores 

Renata Alves  

Diretora da Comunidade Terapêutica Vida e Paz – Centro de Fátima, 
Certificação Practitioner em Programação Neurolinguística,  
Licenciatura em Psicologia Clínica e Aconselhamento, 
Pós-Graduação em Psicoterapia e Consulta Psicológica, 
Pós-graduação em Economia Social, 
Psicóloga Clínica, formadora na área comportamental e coach . 

Vanda Grácio 

Dirigente do sector social, Consultora (Gestão de Pessoas e Gestão Financei-
ra), Contabilista Certificada, Gestora e Auditora da Qualidade APQ - referenci-
al. EQUASS, Licenciatura em Gestão pelo Instituto Superior de Economia e 
Gestão, Diploma Executivo em Gestão Organizações Sociais (AESE) - Escola 
de Direção e Negócios, Diplomas em Planeamento e Gestão Estratégica e 
em Sustentabilidade Financeira (U. Católica do Porto), Coordenadora Peda-

gógica e Formadora. 


