
duração 
4 horas 
 
datas de realização 
19 mai. de 2021 
 
horário 
14h00 às 18h00 
 
preço de inscrição 
45 € 
 
este valor inclui: 
. documentação 
. certificado de formação 
 
valor isento de IVA 
 
a inscrição só fica completa 
após o pagamento 
 
 
 
inscrições e informações 
josecmaximino@ua.pt  
www.unave.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

Fundamentação 

Quantas vezes dinamizou ou participou em reuniões de trabalho que acabaram para além da 
hora, atrasando o início ou a sua participação em outra reunião? Em que os participantes 
chegam atrasados e por isso repetem-se os argumentos? Que terminam sem que fosse 
cumprido os objetivos da mesma? Em que fica frustrado(a) porque para além de serem 
improdutivas a sua agenda está pejada de delas? Este é o curso certo! 
 

objetivos gerais 

Partilhar e refletir boas práticas relacionadas com a gestão das reuniões de trabalho, desde o 
seu agendamento até ao seu feedback. Dotar os participantes técnicas e ferramentas para 
incrementar o impacte das reuniões de trabalho que dinamizam. 
 

destinatários 

Líderes, gestores de projetos, coordenadores/ responsáveis por equipas e técnicos com 
responsabilidades em dinamizar reuniões de trabalho. 
 

conteúdos programáticos 

- Warm up: reflexões 
- Enquadramento teórico 

. Porquê reunir? A toxicodependência das reuniões 

. Propósitos e tipologias de reuniões 

. Reuniões presenciais ou à distância? 

. Fatores de sucesso 
- Preparar a reunião 
 . Ordem de trabalhos 

. Garantir a logística 

. O agendamento 

. Ferramentas de suporte de gestão de reuniões 
- Conduzir a reunião 

. A abertura 

. Comunicar para envolver e comprometer 

. Gerir o tempo 

. A arena dos conflitos 

. O papel do moderador 

. O envolvimento dos participantes: diferentes posturas 
- Fechar a reunião 

. Comprometimento e feedback 

. O encerramento 
- Wrap Up / síntese 

 

Realizar reuniões altamente eficazes 
Live Training 

Miguel Oliveira é especialista em gestão da qualidade (2018), 
doutorando em Ciências Económicas e Empresariais, ramo de 
gestão, Universidade de Aveiro. É professor adjunto convidado na 
ESTGA. Ao longo da sua atividade profissional exerce funções de 
direção superior, consultor e formador no contexto dos negócios e 
Administração Pública (CAGEP, FORGEP, GEPAL e CEFADAL) 

nos domínios da gestão estratégica, gestão da mudança, excelência e inovação 
organizacional, liderança e coaching. 

coordenação científico-pedagógica e formador 


