
UFCD 7844 – Gestão de equipas | 25 horas

OBJETIVOS

o Organizar e gerir equipas de trabalho.
o Comunicar e liderar equipas de trabalho.
o Identificar o sucesso do trabalho em equipa realçando vantagens e dinâmicas subjacentes.
o Reconhecer as especificidades e os aspetos essenciais para o sucesso no trabalho em

equipa.

CONTEÚDOS

 Organização do trabalho de equipa
 Comunicar eficazmente com a equipa
 Gestão orientada para os resultados e para as pessoas
 Técnicas de motivação e dinamização da equipa
 Gestão de conflitos
 Orientação da equipa para a mudança
 Liderança

o Liderança  de  equipas:  fenómenos  e  dinâmicas  próprias,  desafios  e  problemas
específicos

o Diferentes preferências pessoais e o seu impacto em funções de liderança
o Diferentes estilos de Liderança
o Competências necessárias à coordenação de equipas
o Estratégias de mobilização da equipa para um desempenho de excelência
o Gestão de situações problemáticas na equipa

o Trabalho em equipa
o Trabalho em equipa – implicações e especificidades
o Excelência no trabalho em equipa
o Diferenças interpessoais e o seu impacto no trabalho em equipa
o Mobilização de recursos pessoais em função da equipa
o Como ultrapassar impasses e obstáculos no trabalho em equipa

APOIOS SOCIAIS:

o A  participação  na  ação  de  formação  é  isenta  de  pagamento  de  propina  pelos
Formandos. 

o Subsídio de alimentação no valor de  4,52€/ dia de formação efetivamente frequentado,
com um mínimo de 3 horas de formação.

Nota 1: no caso dos ativos  empregados,  este subsidio  só será  atribuído desde qua a  formação
decorra em horário pós-laboral;
Nota 2: a atribuição deste subsídio está dependente da formação com assiduidade e aproveitamento.



 

COMO SE CANDIDATAR:

Para formalizar a candidatura deverá disponibilizar a seguinte documentação:

o Número do Cartão de Cidadão/ Bilhete de identidade e NIF
o Cópia do Certificado de Habilitações
o Comprovativo relativo à situação face ao emprego (empregado ou desempregado)
o CV atualizado 
o Comprovativo da titularidade do NIB 
o Ficha de pré-inscrição do IAFE devidamente preenchida e enviar para formacao@iafe.pt

INFORMAÇÕES:
IAFE – Instituto da Empresa

Tel.: 229 773 910
formacao@iafe.pt

 www.iafe.pt

mailto:formacao@iafe.pt
http://www.iafe.pt/
mailto:formacao@iafe.pt

