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Como criar um ambiente de confiança que possibilite a partilha,e onde as pessoas se apoiem resultando uma sinergia colectiva  
para conseguir resultados para além do esperado em produtividade e eficácia 

 

LIDERANÇA, COLABORAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO POSITIVA EM EQUIPAS 

MULTIFUNCIONAIS 
 
 

Como melhorar a sua participação nas equipas multifuncionais de alto desempenho para 

 incrementar a productividade e a eficácia das equipas 
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WORKSHOP 1 
LIDERANÇA, COLABORAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POSITIVA EM   
EQUIPAS MULTIFUNCIONAIS 
 

 
 
 

 
 

 

 
14.30 
 

COMO MELHORAR A SUA PARTICIPAÇÃO NAS EQUIPAS MULTIFUNCIONAIS DE ALTO DESEMPENHO PARA INCREMENTAR  A PRODUCTIVIDADE 

E A EFICÁCIA DAS EQUIPAS  : a importância  de criar um ambiente de confiança, que possibilite a partilha  onde as pessoas se apoiem resultando uma 

sinergia colectiva para conseguir resultados para além do esperado em produtividade e eficácia 
 

Neste tipo de equipas, os membros unem-se para resolver os problemas com o objetivo de propor medidas de melhoria que afetam mais de uma área 

determinada funcional. São pessoas vistas como parceiras da organização, capazes de conduzi-la à excelência e ao sucesso, colocando os seus esforços, 

dedicação, comprometimento e avaliação de riscos na expectativa de conseguir resuldados eficazes 

Equipas Multifuncionais de Alto Desempenho, como Liderar e Gerir? 
O papel do Líder/ Coach nos diferentes estágios por que passam as 
Equipas 
  
Os 4 papéis do Líder 
Dar a clareza da visão, o poder do propósito, a força da intenção e 
objectivos inegociáveis 
A ATITUDE VENCEDORA 
Os 8 motivadores Humanos e as necessidades fundamentais. 
Como definir e concretizar objectivos inegociáveis 
Acção com Energia e determinação 
Garantir a Coesão e o alinhamento 
Assegurar que a Equipa compreende a missão e se compromete 
A” Conta Bancária da Emoção” 
   
Autonomizar e Valorizar a Equipa 
Desenvolver as Competências de Liderança 
Condição para a Autonomização 
Avaliar Desempenho, recompensar e celebrar 
Viver os valores 
Mentalidade Abundante 

O Poder dos Hábitos de Alto Desempenho 
O Caminho simples para a Produtividade 
Desbloquear possibilidades 
Viver o ciclo da responsabilização e a alavancagem do Conhecimento 
Planear é trazer o Futuro para o Presente 
O Efeito Dominó- a única coisa 
Os 4 Ladrões do Tempo 
Viver por prioridades – First Things First 
A lei dos 80/20 
 
Plano de Acção (Objectivos/ Plano/Execução/ Medição/Afinação) 
Sistemas e Metodologias de Acompanhamento 
Garantir Execução Consistente com o ritmo certo 
A escolha dos KPIS 
A melhoria Continua 
 
 
A SUA FORMADORA 
                                       

                                       Dra Maria da Graça Vieira de Faria 

                                       CEO - Growing Within 

                                

18.30 ENCERRAMENTO do workshop 
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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 14.30 h, terminando aproximadamente às 18.30 h.  
 
PREÇO  
149 € + iva 
O valor da inscrição inclui a documentação on-line, e café 

 
PREÇO ESPECIAL PARA ASSOCIADOS  DA APREFAR 
Os associados da APREFAR beneficiam de um desconto de 15 % em relação ao valor normal da inscrição 

 
Certificado de Assistência 
A todos os assistentes que assim o desejarem, será enviado eletrónicamente um Certificado de Assistência 


