
Aperfeiçoe as suas habilidades para realizar entrevistas eficazes e dar um feedback proveitoso e motivador 

 

Avaliação de Desempenho  

para Responsáveis de equipas 
 

 

Como establecer as metas mais convenientes, dirigir reuniões  eficazes, compilar feedback e escrever 
o relatório formal 
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NOVOS CONTEÚDOS 

• Passos Chave da reunião de avaliação 
• As entrevistas de progresso 
• Reuniões de feedback proveitosas e motivadoras 



PRINCIPAIS RAZÕES PARA PARTICIPAR 
NESTA AÇÃO 

 

Uma avaliação de sucesso é a chave para manter os níveis de compromisso 
e de retenção do talento. 

É fulcral garantir que sejam tratadas todas as áreas de baixo rendimento, 
acordar objetivos para o futuro, e que todas as questões afectas ao 
desempenho dos trabalhadores possam ser faladas de forma justa e 
objetiva. 

A chave de uma avaliação bem feita é garantir que os profissionais que 
estão a levá-las a cabo estejam bem preparados e capacitados. 

 Numa boa avaliação, os avaliados devem manter a maior parte da 
conversa, o avaliador deve praticar uma escuta ativa, deixar margem para a 
análise, prevalecer a objetividade e concluir com um consenso sobre os 
objetivos futuros. 

Habitualmente, as avaliações centram-se em pontos pouco 
importantes, e estão cheias de emoções, impossibilitando o objetivo 
real da reunião.  

Gerir a entrevista de avaliação de forma eficaz,  establecer as metas 
mais convenientes, dirigir reuniões  eficazes, compilar feedback e 
escrever o relatório formal, são os principais objetivos deste 
Workshop que esperamos seja do seu interesse 
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ESPECIALMENTE 

para  
 

O workhop está desenhado, 
não só para os profissionais 
dos Recursos Humanos, mas 
também para aqueles que 
trabalham com as suas 
equipas e procuram nas 
avaliações do desempenho  
uma ferramenta de melhoria 

     Inscreva-se em                          info@formiventos.com                              +351 91 257 00 03                                        www.formiventos.com 



Avaliação de desempenho para responsáveis de equipas 

 BREVE REVISÃO  DOS OBJECTIVOS E CONCEITOS INERENTES A UM SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
• Elementos chave da avaliação do trabalho: 

o Medição – quais os indicadores a definir segundo os objetivos acordados 
o Feedback 
o Intercâmbio de opinões  
o Consenso  

• O papel e as responsabilidades do avaliador como um observador efectivo 
 
PLANIFICAÇÃO, PREPARAÇÃO  E REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA DE AVALIAÇÃO 
 
• Quais são os beneficios e os perigos potenciais de manter esta reunião 
• Como definir quais as Competências que são alvo de avaliação 
• Definição de Objectivos coerentes com a Visão de Estratégia 
• Compilação da informação necessária para preparar o plano de avaliação: Compilação de dados e evidências 

de apoio 
• Sensibilização para a utilização dos Valores 
• Como Desenvolver o papel e atitudes facilitadoras de cada um no processo de avaliação 
• Como superar a  resistência e gerir os  individuos que não cooperam 
• Quais os erros comuns presentes no momento da avaliação e que podem enviesar os resultados 
 
O FEEDBACK 
• Condução de uma reunião de feedback de forma assertiva e eficaz 
• Motivação dos colaboradores e concretização do seu potencial de evolução, através do acompanhamento 
individual e respectivos Planos de Desenvolvimento Pessoal  
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PROGRAMA  



O SEU FORMADOR 

 
 
 
 
 
 
 

NUNO RIBEIRO: Consultor e Formador - Portugal, Espanha, Angola e Moçambique ( CCP / IEFP ) 
 
- Desenvolvimento Pessoal ( Inteligência Emocional, Gestão de Conflitos e do Stress, Gestão   da Motivação, 
Liderança, Comunicação Interpessoal, Técnicas de Criatividade, Dinâmica de Grupos )  
 
- Desenvolvimento Comercial ( Técnicas de Venda e Negociação, Gestão de Clientes, Gestão  da Mudança, 
Gestão de Marketing, Comunicação Publicitária )  
 
- Coaching ( Executivo, Comercial, Vida ), Avaliação de Desempenho 
 
Autor de O fim da manipulação emocional – Introspecção, Emoções, Decisão 
Autor de Freud explica King - Liderar com Inteligência Emocional e Social   
Autor de Aplausos que fazem chorar – Um olhar pela Liderança na História   
 
 
Anteriormente: 
- Coordenador de Marketing e Parcerias Estratégicas na AXA 
- Responsável de Comunicação e Imagem na AXA 
- Gestor de Clientes na Leo Burnett (PROCTER&GAMBLE, KELLOGG`S)  
- Gestor de Clientes na Lintas (LEVER, ELIDA FABERGÉ, FIMA, IGLO, J&J)   
 
Habilitações Literárias: 
Mestrado em Psicopedagogia Perceptiva 
Pós-Graduação em Comunicação  
Pós-Graduação em Marketing Relacional  
Licenciatura em Gestão de Marketing 

Nuno  
Ribeiro 

Permitiu de forma bastante prática identificar quais os meus pontos fracos na gestão do meu tempo e 
das minhas prioridades. Bastante positiva  
GENERIS FARMACÊUTICA 
  
Muito positivo. Muito útil para o planeamento 
  
Bastante positiva. Permitiu adquirir conhecimentos na gestão de prioridades  

“ 
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LOCAL 

Hotel Novotel Lisboa  
Avenida José Malhoa, 1 
 
HORÁRIO 
Os Assistentes serão recebidos às 9.00 h.  
O evento terá início às 9.15 h, terminando aproximadamente às 17.30 h.  
 
PREÇO por curso 
499 € + IVA 
O valor da inscrição inclui a documentação on-line, almoço e café 
 
Certificado de Assistência 
A todos os assistentes que assim o desejarem, será enviado eletrónicamente um Certificado de Assistência 


