
     

PROPOSTA DE PROGRAMAS – PLANO DE FORMAÇÃO 2019 
 

LIDERANÇA PARTICIPATIVA (12 horas) 
 

 
Objetivo Geral: 

 Dotar os participantes de conhecimentos sobre a liderança participativa e reconhecer o seu 
impacto. 

 
Objetivos Específicos: 
• Compreender o seu papel integrador como um todo envolvendo a equipa e contribuindo 

para o seu crescimento, alinhado com a missão, valores e objetivos da organização. 
• Compreender o papel da comunicação como incentivo à participação dos colaboradores 
• Reconhecer o impacto da liderança participativa na performance da equipa. 
• Aplicar competências de gestão emocional e motivação. 
• Aplicar a delegação como instrumento de desenvolvimento. 

 
 
Programa: 
 
1. A Importância da cultura e clima social numa organização 
 
2. A Dinâmica da comunicação das Equipas 
• Equipas vs grupos 
• Fatores chave de sucesso nas equipas – equipas de alto desempenho 
• A colaboração e a comunicação entre os membros integrantes de uma equipa 
• A gestão de stress e de conflitos numa equipa 
• Comunicar Assertivamente em equipa 
• Os diferentes tipos de feedback 
• O impacto e as regras do feedback 
 
3. A comunicação como incentivo à participação dos colaboradores 
• A Importância da Comunicação no Processo de Liderança Eficaz 
• A colaboração e a comunicação entre os membros integrantes de uma equipa 
• Identificar as barreiras à comunicação e aprender como superá-las 
• Técnicas de comunicação que promovem o entendimento mútuo 
• A atitude Assertiva enquanto facilitadora da comunicação e da relação interpessoal 
• Identificar situações potencialmente geradoras de conflito e antecipar o seu esclarecimento 
 
4. O impacto da Liderança participativa na performance das Equipas 
• Estilos de Liderança: Ajustamento dos estilos de liderança às características dos 

colaboradores e situações 
• Fatores chave de sucesso nas equipas de alto desempenho 
• Investir na “relação” com os colaboradores para alcançar compromisso e cooperação 
• O reconhecimento do contributo individual: a importância do feedback 
• O impacto de uma Liderança eficaz  
 
5. Gestão das Emoções  
• A inteligência emocional no trabalho 
• O bem-estar emocional  
• Conhecimento e controlo das emoções 



     

6. Motivação  
• Definição de motivação  
• Motivar a equipa para a ação (alinhar missão, valores e Objetivos) 
• Os mecanismos da motivação humana 
• Estratégias de motivação individual numa equipa 
 
7. A delegação como instrumento de desenvolvimento 
• Benefícios da delegação 
• Saber delegar: o quê, como, quando e porquê delegar? 
• Seleção de ferramentas de delegação mais adequadas aos objetivos a atingir 
• Confiança e autonomia como base de uma delegação eficaz – encorajar e motivar. 
 
 
Resumo Curricular da Formadora: Graça Oliveira  

Licenciada em Gestão e Administração Pública, com especialização em Gestão de Recursos 

Humanos, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas, da Universidade Técnica de 

Lisboa. Coach pela European Coaching Association, e pela Certified Coaches Federation. PNL 

Practitioner pela More Institut. 

Formadora Certificada pelo IEFP, e com ampla experiência de formação na Área 

Comportamental, desenvolve e implementa projetos integrados de Formação e de Coaching 

Individual. 

Atualmente é Consultora de Formação em diversas empresas nacionais e multinacionais tendo 

vindo a ministrar temáticas como: Liderança e Gestão de Equipas, Técnicas de Coaching e 

Business Coaching Organização Pessoal e Gestão do Tempo, Comunicação e Assertividade, 

Motivação de Equipas, Técnicas de Feedback, Gestão do Stress, Organização e Planeamento do 

Trabalho em Equipa, entre outras temáticas. Destaca-se que do domínio da Liderança e 

Coaching ultrapassa as 2000 horas de formação ministrada. 

Consultora Sénior de Formação da Área Comportamental. 

 
 

Resumo Curricular da Formadora: Lúcia Sêncio  

Licenciada em Gestão e Marketing pelo Instituto Português de Administração de Marketing com 

especialização em Consultoria de Imagem pela “The ImageMaker Inc. Life and Executive Coach. 

ICF Member. Practitioner em PNL. 

Formadora Certificada pelo IEFP e com ampla experiência de formação nas Áreas 

Comportamental e Comercial. 

Atualmente, é Formadora em regime Inter e Intra-Empresas em temáticas como: Comunicação, 

Trabalho em equipa, PNL, Liderança e motivação de equipas, Gestão de Conflitos, Gestão do 

Tempo e do Stress, Condução de Reuniões, Técnicas de Venda e Negociação, Atendimento 

Excecional ao Cliente, entre outras. 

Colaborou com importantes Grupos Empresariais ao nível da coordenação de projetos de 

formação em diversas áreas. Destaca-se a colaboração em eventos de Team Building com 

enfoque em questões motivacionais e de desenvolvimento de performance. 

Consultora Sénior de Formação das Áreas Comportamental e Comercial. 

 


