
 

 

Área de formação 

Liderança e Desenvolvimento 

Pessoal 

Conteúdo Programático 

Liderar Equipas perante o 
(Im)possível 

14 HORAS 

 

Destinatários 

Esta formação destina-se a todos os 

lideres que pretendam desenvolver 

as suas competências de Liderança 

em contexto de mudança e 

instabilidade. 

 

 

Nº mínimo de inscritos 

6 

 

 

Pré-requisitos 

Não aplicável 

 

 
Créditos para certificação de 
técnicos: 

Clique aqui para consultar os 

critérios de atribuição de créditos 
 
 
 

Contactos 

Angola/ 

(+244) 222 440 447 

academy_ao@primaverabss.com 

 

Cabo Verde/ 

(+238) 356 37 73  

academy@primaverabss.com 

 

Moçambique/ 

 (+258) 21 303 388  

academy_mz@primaverabss.com 

 

Portugal/ 

 (+351) 253 309 241  

academy@primaverabss.com 

Enquadramento 

Ao longo da nossa história existiram várias situações de 

catástrofe que foram minimizadas, graças à capacidade que o 

ser humano tem de desafiar os seus limites e alcançar o 

aparentemente impossível. Peritos de todo o mundo, e as 

mais prestigiadas universidades, dedicam-se a estudar o 

comportamento humano em situações limite e daí retiram 

verdadeiras lições de Liderança e trabalho em equipa.  

O que caracteriza um “Líder-natural”? Como são tomadas 

decisões em equipa quando a sobrevivência está em risco? 

Como se mantém a motivação perante o inesperado? Como 

se gerem os conflitos em situações emocionalmente difíceis? 

 

Esta formação pretende partilhar boas práticas com os 

Líderes que, no seu dia-a-dia, lidam com a mudança 

constante, gestão de equipas com perfis distintos, conflitos 

internos e a pressão de objetivos desafiantes. Como gerir o 

talento em tempos de incerteza? Como orientar uma equipa 

para altos desempenhos apesar das dificuldades? Como 

garantir uma comunicação eficaz? Como manter a motivação 

perante metas que parecem inexequíveis?   

 

Venha viver connosco uma experiência única, onde ficará a 

conhecer verdadeiras lições de Liderança e trabalho em 

equipa. Com uma forte componente prática, e baseados em 

casos reais, estes dois dias irão fazê-lo refletir sobre como 

poderá transformar a sua equipa e os seus resultados 

enquanto Líder, transformando o impossível em possível. 

 

No final desta formação os participantes estarão aptos a: 

 Identificar as qualidades de um Líder; 

 Tomar decisões em equipa com o envolvimento e compromisso 

dos seus elementos: 

 Manter a equipa focada e motivada; 

 Comunicar de forma assertiva e dar feedback; 

 Gerir situações de conflito interno. 

 

 

https://academydownloads.primaverabss.com/academy/Certificacao_de_Tecnicos/Atribuicao_de_Creditos.pdf


 

 

Área de formação 

Liderança e Desenvolvimento 

Pessoal 

Conteúdo Programático 

Liderar Equipas perante o 
(Im)possível 

14 HORAS 

 

 

Plano de Formação 

 

O que caracteriza uma equipa eficiente? 

 

O objetivo comum e a motivação individual 

 

Como tomar decisões em equipa 

Procurar o consenso e garantir o envolvimento de todos os elementos 

A definição de prioridades 

A elaboração de um plano de ação 

 

O papel do Líder  

ENVISIONING, DIRECTING, ENVOLVING e EMPOWERING 

A Delegação de tarefas em função do perfil do colaborador 

 

A gestão de conflitos 

Comunicação assertiva 

Dar feedback 

 

A importância da Inteligência Emocional e Resiliência para gerir a incerteza 

 

  

  

 


