
duração 
16 horas 
 
datas de realização 
24 e 25 junho de 2019  
 
horário 
9h00 às 13h00 e das 14h00 
às 18h00 
 
 
 
local de realização 
Casa de Santa Joana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inscrições e informações 
dulce.alegria@ua.pt 
www.unave.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 
O desenvolvimento de equipas coesas onde impere o espírito de grupo, é uma 
aspiração das organizações do sec. XXI. 
O conceito de Team Building está diretamente ligado ao fomento do espírito de 
equipa, através de diversas atividades. Estas atividades são uma importante 
ferramenta, capaz de reforçar e desenvolver o conhecimento e coesão entre 
membros de uma organização. 
Esta é também uma excelente forma de identificar oportunidades de melhoria para 
corrigir processos, identificados nas diferentes equipas das organizações. 
Tem o objetivo por excelência, de criar a coesão de equipa e o espírito de grupo. 
Criando esta interação, consegue-se aperfeiçoar o desempenho dos grupos de 
trabalho, identificar e reforçar o poder interno dos membros de uma equipa, fomentar 
a produtividade, motivar e entusiasmar. Possibilita a identificação dos pontos fortes e 
fracos de cada elemento, bem como do grupo de trabalho e a partir daqui, delinear e 
implementar planos de ação. 
 
A proposta de valor desta ação, é potenciar os benefícios do team building tais como:  

 Contribuir para a construção de uma cultura de grupo; 
 Motivar os participantes para a importância do desempenho do seu papel dentro 

da organização Compreender o papel da liderança para o estímulo de uma 
gestão eficaz; 

 Contribuir para o aumento da compreensão dos processos e resultados; 
 Melhorar a forma como os colaboradores interagem e trabalham em grupo; 
 Potenciar um aumento do nível de comprometimento dos colaboradores com a 

organização Praticar a comunicação assertiva. 
 
objetivos gerais 
Promover, em ambiente organizacional ou extra-organizacional, o hetero-
conhecimento, a comunicação assertiva e o desenvolvimento de uma dinâmica 
nutritiva no seio da equipa, fornecendo aos líderes conhecimentos adicionais para 
uma gestão eficaz no contexto organizacional. 
 
objetivos específicos 

 Fortalecer o trabalho em equipa, a criação de sinergias entre os colaboradores e 
facilitar o alcance dos objetivos; 

 Estimular a confiança entre colaboradores e grupos; 
 Atuar ao nível das barreiras e obstáculos da comunicação Potenciar a 

comunicação assertiva; 
 Fomentar um clima de bem-estar, segurança e partilha com o outro; 
 Melhorar o desempenho da organização tirando partido das ideias e dinâmica 

geradas pelo grupo Identificar os estilos de liderança; 
 Gerar uma cultura de proximidade Gerar afinidade e empatia; 
 Favorecer a disponibilidade dos colaboradores para a mudança Fomentar e criar 

a resiliência necessária para superar desafios Potenciar o foco nos resultados 
 Estimular a motivação; 
 Promover nos participantes o envolvimento, o entusiasmo e a motivação 

necessária para alcançarem os objetivos. 
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destinatários 
Trabalhadores em geral, de todos os grupos de pessoal (docentes, investigadores e TAG), 
que necessitem de criar a coesão de equipa e o espírito de grupo. 
 
 
metodologia 
Método ativo: dinâmicas de grupo, reflexão sobre os resultados Interrogativo; Técnica das 
perguntas. Expositivo; apresentação em Prezi e PowerPoint. 
 
 
conteúdos 
 
Módulo I 
1.1- Missão, valores, visão -UA 
1.2- Alinhamento com a cultura da Instituição 1.3- Desenvolvimento de uma equipa 
1.4- Identificação dos estilos de liderança-Perfis 1.5-  Competências chave 
1.6- A teoria das expetativas 1.7- Empowerment 
1.8- Desenvolvimento dos líderes 
1.9- Os sete hábitos das pessoas altamente eficazes 
1.10- Gerir pessoas pela positiva -metodologias de desenvolvimento 1.11- Solving 
problems- o novo mindset na resolução dos conflitos 
 
Módulo II 
2.1 - Gestão de mudança 
2.2- A comunicação assertiva 2.3- Escuta ativa 
2.5- A inteligência emocional 2.6- Motivação e autoconfiança 
2.6- A cultura de coesão de equipa e espírito de grupo 2.7- O comprometimento: 
Planeamento e implementação 2.5- Pilares chave da gestão de desempenho 
2.4- A força de trabalho do futuro: está pronto? 2.5- Canvas team work 
2.6- Planos de desenvolvimento individual e de grupo 
2.4- As melhores praticas para os PDI (plano de desenvolvimento individual) 

 

Virgília Teixeira, formadora na área comportamental, coach profissional, com 
um vasto curriculum de intervenção em projetos de coaching executivo para gesto-
res de topo. 
Esteve envolvida em projetos de desenvolvimento de equipas no setor dos serviços, 
em Portugal, Banco Millennium BCP e BNP Paribas, (Cetelem). Em ambiente inter-
nacional participou no desenvolvimento de equipas do Banco Sol, em Angola. 
 

Foi quadro superior de duas grandes multinacionais no setor terciário, onde construiu um know-how 
diferenciado na gestão de pessoas e com registo de realizações relevantes para as equipas e organi-
zações. Ocupa atualmente um lugar de destaque numa empresa no setor industrial: é CFO e diretora 
de recursos humanos com desafios diários na gestão de uma equipa multidisciplinar de cinquenta e 
dois elementos. 
É licenciada em gestão de marketing, com MBA em coaching executivo. 
Frequentou o programa doutoral (PHD), em Marketing & Estratégia na Universidade de Aveiro, Minho 
e Beira Interior, com o ano curricular concluído e curso de formação avançada completo. Com o pro-
jeto tese subordinado ao tema do desenvolvimento de competências empreendedoras no seio das 
incubadoras de empresa, tem como objetivo de curto prazo, reiniciar e concluir o programa doutoral  
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