
Liderança e Coaching 
 

INTRODUÇÃO (fundamentação e objectivos gerais de aprendizagem) 

Portugal e a Europa vivem um período complicado em que particularmente as organizações públicas 
enfrentam novos desafios, exigindo lideranças eficazes e equipas competitivas, visando a máxima 
satisfação das necessidades e legítimas expetativas dos seus públicos clientes. 
 
Assim sendo, aqueles que detêm ou aspiram a posições de direção devem preocupar-se em: 
- Conhecer o papel de um líder e os estilos de liderança 
- Conhecer o papel de um coach e os estilos de coaching  

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. . Apresentação dos participantes, da acção e avaliação inicial (40 minutos) 

2. O Papel do Líder e do Coach na Gestão Eficaz das Pessoas e Colaboradores (140 minutos) 

Liderança versus poder 
Funções de liderança 
Parte afetiva e a parte de tarefa de liderança 
Identificação e análise das necessidades humanas  
O Coaching e a satisfação das necessidades humanas  

3. Tipos de líder e de Coach (160 minutos) 

Perfis de liderança  
O processo de Coaching  
As áreas do Coaching  
Os papéis do Coach  

4. A comunicação interna de um líder e de um Coach (180 minutos) 

Escuta ativa  
“Perguntas poderosas”  
Feedback  
Sistemas de representação  
Estabelecimento do rapport  
Comunicação humana integrada - verbal e não-verbal 
 

5. O Desenvolvimento da Equipa através de uma Comunicação Eficaz (160 minutos) 

        Equipas de trabalho 
        Estruturação e desenvolvimento das equipas 
        Coordenação e complementaridade das práticas de cada equipa 
        Aparecimento do líder e o seu relacionamento com o grupo 

Avaliação da equipa 

6. Comunicação Assertiva/saber Escutar (120 minutos) 

        Comunicação para dinamizar uma equipa de trabalho 
        Comunicação assertiva na resolução de conflitos na equipa 
        Comunicação com assertividade na liderança 

7. A Motivação e o compromisso das pessoas/colaboradores para os resultados (140 minutos) 

        Principais teorias da motivação 
        Inteligência emocional e criatividade 
        Motivação e as diferentes formas de organização do trabalho 
        Motivação e liderança  

8. Encerramento da acção e teste de avaliação final (140 minutos) 

 

OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM ESPECÍFICOS (competências a desenvolver, por módulo) 

No final desta acção, os participantes deverão ser capazes de: 

Módulos 2 e 3 

• Aplicar o melhor estilo de liderança aos colaboradores e à equipa, enquanto líder ou Coach. 



• Conhecer as técnicas e metodologias de um líder ou Coach. 

Módulos 4 e 5 

• Comunicar de Modo Eficaz com os Colaboradores/equipa. 

Módulos 6 e 7 

Reconhecer e criar condições que promovam a motivação e o Envolvimento de todos, num objetivo 
comum 

 

DESTINATÁRIOS 

Quadros da Administração Pública. 

 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO (métodos pedagógicos) 

Demonstrativo; activo; expositivo; interrogativo 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS (Equipamentos) 

Meios áudio-visuais: Power Point 

Meios informáticos: Computador; Data-show 

Outros: Fichas de avaliação e fichas de diagnóstico 

 

RECURSOS (SUPORTES) PEDAGÓGICOS ESSENCIAIS 

Manual do formando 

Trabalhos práticos 

 

MODALIDADE E FORMA DE ORGANIZAÇÃO 

Formação de actualização e desenvolvimento, contínua, presencial/em sala, de curta duração, com 
equilíbrio entre as componentes teórica e prática. 

 

RESULTADOS A ALCANÇAR 

Pelo menos 80% dos formandos obterão pelo menos 60% de respostas certas no teste de avaliação 
final. 

 

METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO 

Testes de avaliação inicial e final (aprendizagem). 

Questionários de avaliação da ação (qualidade da formação) 

 

DURAÇÃO TOTAL 
18 horas (6 horas x 3 dias) 

 

HORÁRIO 

Das 09H30 às 12h30 e das 14H00 às 17H00. 

 

PRÉ-REQUISITOS 

Nenhum 



 

REFERÊNCIAS 
DATAS E LOCAIS  

REF.ª 104.01 

De 05 a 07 de Novembro 

R. Vale da Ajuda, 9000-534 Funchal 

 

FORMADOR 

Joaquim Amândio Santos 

STE - 073 


