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N�� ������ ��� decorrem e com a competitividade do ambiente de negócios 
a nível global, a necessidade de fortalecer os aspectos estruturais de uma 

organização surgem como uma prioridade. Mas esta insurgência não é 
apenas a necessidade de adaptação à realidade mas de se ser melhor, de se 

melhorar a performance. Esta formação pretende desenvolver as equipas 
para que os seus resultados sejam de alta performance.  

OBJETIVOS 
N�  !"#$ %���#  �&�#'(� ��  �&�#"%�� %�)�&(� ��& *#�#+�� %� *���&��"%�&

a diferença entre equipa e equipas de alto desempenho, qual a importância 
%# !%�"�!%#%�d )!�(�d �!��(� � )#$�&�� %# ���!�#, - &�$�)."*!# %#

*���"!*#'(� � # ��# � !*c*!#d # /���(� %� *�" $!��� � ��  #��&�� �0��&"�� �

internos que afetam o funcionamento da equipa. A motivação e a sua 
pertinência assim como a importância da auto-motivação. 

DESTINATÁRIOS 
1��# #'(� %���!"#-se a Gestores, Quadros médios e superiores e 

colaboradores que exerçam funções de coordenação de equipas ou áreas 
funcionais. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
· O que são equipas de alta performance; 

·2��� *�"��&�!& � �#"��& ���!�#� %� #$�# ��& �&�#"*�3 

·4 ��� 5 # !%�"�!%#%� %# ���!�#3 

·6� !"!'(� %� )!�(�d �!��(� � )#$�&��3 

·2���"!*#& – importância e fatores de constrição; 

·- &�$�)."*!# %� ��# *���"!*#'(� � !*#+ � �78��!)#3 

·2�" $!��� – definição; 

·2��� &���$)�& � *�" $!�� "# ���!�#3 

·:!%�&#"'# � !"��$!/;"*!# ���*!�"#$ – tipos de líder e definição; 

·- !���&�."*!# %# *���"!*#'(� "� !"��&!�& %# ���!�#3 

·4 $<%�& � !*#+ ��&#"�� # ���!�#3 

·M��!)#'(� – definição e sua importância para a equipa e �#&# � !"%!)!%��3 

·4�!�!+#'(� %# � !*!;"*!# #�&#)5� %# ���!)#'(�3 

· Capacidade de análise e de se auto-motivar. 

=RÉ-REQUISITOS 
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DURAÇÃO 
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