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Seminário em Resiliência e Motivação de Equipas - a Distância 

 
Este curso é dirigido a todos os profissionais que pretendam desenvolver 

comportamentos na tomada de decisões que promovem um ambiente saudável na 

comunicação e gestão de conflitos em equipa. Esta formação possibilitará aos 

formandos adquirir estratégias para motivar, mobilizar e orientar equipas para a 

mudança e adoção de comportamentos resilientes. 

No final do curso, os formandos estão aptos a: 
 

 Comunicar e liderar equipas de trabalho; 

 Comunicar e liderar equipas de trabalho; 

 Gerir conflitos; 

 Definir estratégias de motivação e mobilização; 

 Reconhecer as especificidades das equipas resilientes e os aspetos 
essenciais para o sucesso no trabalho em equipa; 
 

  Pré-requisitos  
 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este seminário são: 
 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet 

Explorer. 

 Pode aceder ao seminário a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa 

e no escritório), tablet ou smartphone. 

  Data de Realização  
 

27 e 28 de Junho de 2023 

  Duração  
 

07 Horas 

  Horário  
 

09h00 às 12h30 

  Valor  
 

150,00€ + IVA 
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Oradora: Dra. Andreia Henriques 
 
 
 

Pós-graduada em Gestão de Projetos 

Licenciada e Mestre em Bioquímica 

Practitioneer em Gestão da Mudança 

Formação em Design Thinking e Agile Leadership 

Chief Operations Officer na BNext1 

Formadora na Finaccount 

Formadora na VR2P 

Gestora de Projeto do YPMY na IPMA 

Coordenadora de External Affairs na YC Portugal 

PMO na APOGEP 

 
Com experiência nacional e internacional em gestão de projetos, desenvolveu uma visão holística 

e orientação para a mudança, capaz de potencializar qualquer pessoa ou organização. 

A sua comunicação assertiva e sentido de liderança, aliado ao conhecimento adquirido na gestão 

de equipas, permitiu-lhe pertencer a grandes eventos e marcar, de facto, a diferença na vida de 

muitas pessoas. 

Acredita que o potencial máximo de cada pessoa, projeto, organização, pode ser alcançado 

através de uma estratégia orientada para a consciência. 

Oradora em conferências nacionais e internacionais, no âmbito do desenvolvimento pessoal e 

gestão de projetos, tendo sido convidada para ser apresentadora do maior evento de 

desenvolvimento pessoal a distância – Momentum 2020, Portugal. 

 
Percurso Profissional: 

 

Desde 2021, Consultora/Formadora na High Skills Lda. – Formação e Consultoria Lda. 

De Outubro/2020 ao presente, Chief Operations Officer na BNext1 – Formação e consultoria em Web 

e marketing digital – Portugal 

De Outubro/2020 ao presente, Formadora na Finaccount – Portugal 

De Agosto/2020 ao presente, Formadora na VR2P – Portugal 

De Outubro/2019 ao presente, Formadora/Consultora/Coach/Mentora como freelancer – principais 

clientes: hotéis, marcas de roupa, clientes individuais (remoto) 

De Novembro/2019 ao presente, Professora convidada na Universidade Andres Bello - Chile 

De Janeiro/2018 a Setembro/2019, Gestora logística na Constructel – França 

De Abril/2018 ao presente, Assistente do Gestor de Evento para o Anthony Robbins – Inglaterra e a 

distância 

De Junho/2017 a Janeiro/2018, Gestora logística na USTC – Portugal 

De Janeiro/2017 a Maio/2017, Consultora financeira/Mediação de seguros/Consultora Imobiliária na 

Decisões e Soluções – Portugal 

De Julho/2016 a Novembro/2016, Gestora de clientes e fluxo de trabalhos na Equitus & Midelca 

Group – Austrália 

De Fevereiro/2016 a Maio/2016, Assistente pessoal na Mactherapy – Austrália 

De Julho/2014 a Agosto/2015, Gestora comercial/Gestora de qualidade na Socem Inpact – Portugal 
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Temas do Seminário 
 

 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – Comunicação eficaz e assertiva 

 Comunicar assertivamente; 
 Escuta ativa; 
 Barreiras à comunicação; 
 Como dar e receber Feedback; 

 
Módulo II – Gestão de Conflitos 

 

 Relações interpessoais e o conflito; 
 Diferentes tipos de conflito; 
 Fontes de conflitos; 
 Conflito enquanto processo; 
 Como gerir conflitos?; 
 Conflito como oportunidade; 

 

Módulo III – Motivação de equipas 
 

 Estratégias de mobilização da equipa para um desempenho de excelência; 
 Liderança orientada para as pessoas; 
 Técnicas de motivação e dinamização da equipa; 
 Fases da equipa; 
 Orientação da equipa para a mudança; 

 
Módulo IV –Resiliência no trabalho em equipas 

 

 Características de equipas resilientes; 
 Gestão de situações problemáticas na equipa; 

 

 
 
 

Limite Máximo de Participantes -12 
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  Condições  
 

Para se inscrever deverá nos contatar através dos seguintes meios 

E-mail: geral@highskills.pt |Telefone: +351 217 931 365 

Ou enviando a Ficha de Inscrição devidamente preenchida (encontra-se na ultima pagina). 

 
Se tem mais do que uma inscrição, consulte-nos, pois, têm desconto de grupo 

associado! 

 

 
High Skills – Formação e Consultoria, LDA. 

Avenida de Berna, nº 11, 8º, 1050-040 Lisboa, Portugal 

Nº fiscal: 513 084 568 

A inscrição só fica confirmada após emissão da fatura final e o pagamento da mesma. 
 

  Cancelamentos e Não Comparências  
 

O(s) formando(s) poderão fazer-se substituir por outro(s) participante(s), devendo comunicar 

a alteração até 2 dias úteis antes do início do seminário. 

A sua não comparência do(s) formando(s) no dia de início da formação não dará lugar ao 

reembolso do valor da inscrição e será cobrada na sua totalidade. 

 

 
Contactos para mais informações 

 

E-mail: geral@highskills.pt |Telefone: +351 217 931 365 

Avenida de Berna, nº11, 8º, 1050-040 Lisboa – Portugal 
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Ficha de Inscrição 
 

Deverá preencher e enviar-nos via e-mail geral@highskills.pt 
 

1. CLIENTE (Preencher quando o Formando não é cliente final) 

Entidade: 
 

Responsável: 
 

Morada: 
 

Código Postal: 
 

Nº 
Contribuinte / 

Fiscal: 

 

Telefone: 
 

E-mail: 
 

2. DADOS FORMANDO(s) 

Nome: 
 

E-mail: 
 

Naturalidade 
(Junta de 

Freguesia): 

 

 
Seminário: 

 
Seminário em Resiliência e Motivação de Equipas– a Distância 

Data 
Nascimento: 

 
Nacionalidade: 

 

Nº de Doc de 
Identificação 

  

Data de Validade: 
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