
CURSO DE MOTIVAÇÃO E GESTÃO DE EQUIPAS
NAS ORGANIZAÇÕES DA ECONOMIA SOCIAL

  OBJECTIVOS   
 
Adquirir e utilizar conhecimentos e técnicas de Programação Neurolinguística em contexto 
pessoal e organizacional. Utilizar métodos de intervenção preditivos de sucesso na estratégia 
operacional de gestão de equipas. Identificar crenças, valores, comportamentos e hábitos de 
maior contingência com os processos de produção de resultados. Analisar a etiologia do con-
flito. Adoptar estratégias adequadas de negociação e decisão. Aplicar técnicas motivacionais na 
gestão de equipas de trabalho. Desenvolver competências de liderança coach.

  METODOLOGIA

Formação teórico-prática a decorrer em grupo restrito com orientação subjectiva, num ambi-
ente de natureza dinâmica, assente na diversidade de experiências dos participantes, promo-
vendo um espírito de coesão favorecedor de aprendizagens conceptuais e permitindo um clima 
facilitador de mudança no plano pessoal e profissional.

  DESTINATÁRIOS

Dirigentes de IPSS´s, associações, fundações, directores técnicos, directores pedagógicos, li-
cenciados e outros técnicos das áreas de intervenção social, responsáveis de equipas, psicól-
ogos, professores, educadores, etc.

  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

•	 Os princípios e pressupostos da PNL;
•	 Crenças e valores;
•	 Criação de relações de confiança e reciprocidade;
•	 Níveis neurológicos - o processamento das informações;

Cooperativa de Solidariedade Social C.R.L.

26 de Fevereiro e 5 de Março em Cortes, Leiria 



  
  FORMADORES 

MIGUEL FERREIRA  -  Terapeuta Coordenador da Comunidade Terapêutica Vida e Paz
Master Practitioner e Trainer em Programação Neurolinguística, 
“Associado” ao NTI-NLP (Instituto Holandês de Programação Neurolinguística).
Licenciatura em Psicopedagogia, Pós-Graduação em Psicologia Clínica e da Saúde.
Prática em Clínica Privada: Psicologia Clínica e Psicopedagogia Clínica.
Hipnoterapeuta (Modelo Milton), / Consultor em Panorama Social.
Supervisor de Processos Individuais e de Equipas.

VÁLTER SILVA PEREIRA  -  Gestor de empresas e dirigente de organizações da economia social
Practitioner em PNL com certificado internacional reconhecido pela ABNLP 
(The American Board of Neuro-Linguistic Programming).
Licenciatura em Relações Humanas e Comunicação no Trabalho, pela Escola  Superior de Educação 
Ciências Sociais, Instituto Politécnico de Leiria. 
Formação Pós-Graduada em Gestão de Conflitos, pela Escola Nacional de Saúde Pública, 
Universidade Nova de Lisboa
Formador na área dos Recursos Humanos. 

•	 Sistemas de Representação e Submodalidades - como comunicam as pessoas;
•	 Rapport ou Relação de Empatia- melhorar a relação connosco e com os outros;
•	 Formular e alcançar objectivos;
•	 Gestão da Motivação- variáveis individuais e situacionais
•	 Teorias da Motivação
•	 Gestão de Equipas - conceitos
•	 Formação de Equipas e Tipos de Equipa
•	 Processos de Tomada de Decisão
•	 O Alto Desempenho numa equipa
•	 O conflito - análise e estratégias
•	 Liderança coach

 HORÁRIO  E LOCAL 
 HORÁRIO:  16 horas (8+8) das 9h30 às 18h30        
 LOCAL: Casa-Museu / Centro Cultural João Soares
     Rua de Nossa Senhora da Gaiola, Cortes, 2410-847, Leiria
     Tel: 244 891 219 | Fax: 244 892 365    GPS: 39.7008474, 8.7844276

 
 INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES  
 INVESTIMENTO : 145 Euros (45 Euros no momento da inscrição)
 NIB -  0035 0150 00054947100 25        Facilidade de Pagamento: Cheques pré-datados
 (enviar via e-mail: nome, morada, telemóvel, profissão e nº do documento de identificação).
 * Incluídos o manual c\ material para o curso e eventual assistência individual. 

 INFORMAÇÕES: 
 Contactos : 962 843 315 ou 912 673 310
 Email: geral@projectointervir.org 


