
P r o g r a m a  d o  C u r s o   
 

Liderança e Gestão de Equipas  

Destinatários 

O presente Programa Formativo destina-se aos Profissionais da Câmara Municipal da Boa Vista 

(CMBV) com responsabilidades de liderar, gerir e coordenar equipas de trabalho. 

Objetivos 

Gerais 

Desenvolver nos Líderes, Gestores e Coordenadores de Equipas da CMBV as competências de 

liderança que os auxiliem num maior conhecimento, desenvolvimento e funcionamento das suas 

equipes, agindo e fazendo-as agir com maior autonomia, coresponsabilidade, compromisso e 

competência. 

Específicos 

No final da ação os Líderes, Gestores e Coordenadores de Equipas da CMBV deverão ser capazes 

de: 

 Identificar os diferentes estilos de liderança existentes e os seus impactos sobre a 

envolvente; 

 Reconhecer e avaliar a sua qualidade pessoal bem como o seu estilo comportamental 

predominante; 

 Adquirir as boas práticas para melhor liderar e gerir as suas equipas; 

 Utilizar as técnicas da assertividade na comunicação com as suas equipas; 

 Diagnosticar o grau de competência, autonomia e eficácia das suas equipas;  

 Reconhecer e desenvolver competências de liderança e motivação nas suas equipas; 

 Implementar estratégias de coesão e cooperação nas suas equipas, através da definição 

de um plano de mudanças a por em prática. 

Conteúdos 

1 - Liderança e Gestão de Equipas: Definição 

1.1 Estilos de Liderança e o seu Impacto sobre a Envolvente  

1.2 Afirmação face aos Tipos de Equipas e Situações  



1.3 Estilos de Liderança e Gestão no Processo de Formação e Desenvolvimento da Equipa  

2 - Princípios, Características e Responsabilidades associadas à Liderança e Gestão de Equipas 

2.1 Boas Práticas versus Práticas a Evitar 

3 - Grau de Competência e Autonomia das Equipas 

3.1 Diagnóstico de Necessidades - Análise Swot - “Mapa” da Equipa 

3.2 Organização do Trabalho e Facilitação da Progressão Individual/Coletiva 

3.3 Utilização das Técnicas de Motivação e Mobilização de Equipas 

     3.3.1 Comunicação e Relação Interpessoal na Gestão de Equipas 

4 - Ferramentas de Construção e Avaliação do Líder  

5 - Elaboração e Implementação de um Plano de Ação de Mudanças 

Metodologia 

Para além dos momentos expositivos e interrogativos, a metodologia predominante será ativa e 

prática, baseadas em estudos de casos e simulações que recriem o ambiente de liderança e 

gestão de equipas de forma a facilitar a transferência da aprendizagem para o dia-a-dia laboral. 

 

Esta abordagem metodológica prevê uma fase inicial de recolha e levantamento de informações 

junto da Instituição, como forma de conhecer os problemas tipo e necessidades da formação 

que constituíram a base da solicitação da CMBV. Nesse sentido, a auscultação dos stakeholders 



internos acerca das situações problemáticas com as quais os mesmos se deparam na área de 

Liderança e Gestão de Equipas torna-se imprescindível.  

Foi com base nos seus feedbacks que se elaborou este Programa Final de forma a ir de encontro 

às necessidades específicas detetadas na área de formação referenciada.  

Nº de Ações, Duração, Horário e Nº de Formandos 

Nº de Ações - 2  

Duração - 12 horas cada 

Horário: 08:30 – 11:30 e 14:00 – 17:00 

Nº de Formandos: 25 

Formadora: 

Dra. Danila Ferreira 

Mestre em Ciências da Educação, com especialização na área da Formação de Adultos, vertente 

Formação Profissional, pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos, licenciada em Ciências 

da Comunicação com especialização na área da Comunicação Empresarial/Relações Públicas. 

Formadora Certificada e Consultora Sénior Acreditada. Atual Gestora do Gabinete Administrativo 

e de Recursos Humanos dos Laboratórios Inpharma. Gestora Independente de Projetos de 

Formação e Recursos Humanos. 

 

 

Atualizado em 07 de Março de 2016. 

Danila Ferreira 


