
 

 

Área de formação 

Liderança e Desenvolvimento 

Pessoal 

Conteúdo Programático 

Líder Pro 5.0 14 HORAS 

 

 

 

Destinatários 

Gestores de equipas 

 

 

Nº mínimo de inscritos 

6 

 

Pré-requisitos 

 -  

 

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 

O sucesso de um projeto ou de uma equipa depende 

fundamentalmente da capacidade do seu líder em coordenar, 

desenvolver, motivar e dinamizar as atividades de cada um dos 

seus elementos integrantes.  

O desenvolvimento de competências-chave individuais e coletivas, 

alinhadas com os objetivos organizacionais, é a prioridade do Líder 

5.0.  

Nesta ação de formação, os participantes irão desenvolver 

competências nas áreas de: Gestão de Equipas, Identidade 

Corporativa, Coordenação, Coaching, Gestão de desempenho, 

Gestão de conflitos, Relacionamento interpessoal, Adaptabilidade e 

Motivação. 

 

Principais Objetivos 
 

No final desta ação de formação, os participantes terão as 

ferramentas necessárias para: 

- Adotar estilos de Liderança eficazes para desenvolver e dinamizar 

equipas, 

- Identificar fatores de eficácia coletiva, 

- Compreender os elementos fundamentais para uma intervenção 

situacional, 

- Dominar técnicas de motivação, criatividade e gestão de conflitos, 

- Orientar a atividade das equipas numa direção definida, 

- Desenvolver competências de Lider Coach. 

 

 

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


 

 

Área de formação 

Liderança e Desenvolvimento 

Pessoal 

Conteúdo Programático 

Líder Pro 5.0 14 HORAS 

 

 

 

Plano de Formação 

 

 
1. O LIDER E O DESAFIO DE GERIR PESSOAS 

- Autoconhecimento e Atitude, 

- Construção de relações interpessoais duradouras, 

- Promoção do desenvolvimento dos colaboradores 

- A arte de Motivar, Inspirar e Orientar, 

- Liderar pelo exemplo 

 

2. DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAS COLABORATIVAS 

- Desenvolver uma equipa eficaz, 

- Gestão em contextos de mudança 

- Resolução criativa de situações de tensão 

- Gestão de reuniões com eficácia 

 

3. TREINO PRÁTICO DE LIDERANÇA 

- Dinâmica de grupo 


