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1. INTRODUÇÃO 

 O CAPÍTULO EM RESUMO 

PROPÓSITO Este capítulo introdutório pretende descrever a forma como o pacote Formação para 

Formadores se adequa às necessidades atuais das PME, através da descrição de como o 

processo de melhoria do clima organizacional pode contributo para aumentar a satisfação 

dos colaboradores.  

 

 

ROTEIRO 

 

 

O objetivo último das empresas é aumentar o lucro e as taxas de produtividade. Para 

o fazer, é necessário que os colabores estejam no máximo do seu nível de 

desempenho, ao qual está associado o nível de satisfação. Para despertar a 

motivação dos funcionários e o sentido de propriedade, os gestores (incluindo os 

proprietários, diretores gerais, gestores intermédios e diretores de recursos 

humanos) têm de basear-se - e aplicar - um esquema, feedback e ferramentas para 

colher os benefícios de um clima organizacional positivo.  

O projeto OSTESA EU tem origem nestas premissas segundo as quais o projeto 

compreende as necessidades anteriormente mencionados e tem de manter os 

objetivos para melhorar o clima organizacional, a motivação e o envolvimentos dos 

colaboradores nas PME; melhorar a capacidade dos colaboradores e dos gestores de 

Recursos Humanos (RH) para compreender a necessidade de trabalhar num clima 

organizacional melhor nas empresas; aumentar a disponibilidade das ferramentas 

para melhorar um clima organizacional através do desenvolvimento de 

Recursos 

Processo 

Solução 

Problema 

Objetivo 

Lucro e 
produtividade mais 

elevados 

Baixa satisfação e 
desempenho 

Clima organizacional 
positivo (e as suas 

dimensões) 

OSTESA EU (e os 
seus recursos) 

Diagnóstico 

Ferramenta 
de avaliação 

Conceção 
do plano de 

ação 
Implementação 

Conjunto de 
ferramentas do 

programa 

Guia para diretores gerais, 
proprietários de PME e 
gestores intermédios 

Avaliação e 
certificação + 
Reavaliação 

Ferramenta 
de avaliação 
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competências; melhorar a capacidade dos formadores e dos departamentos de RH; e 

desenvolver recursos, concebidos através das onze dimensões que compõe o clima 

organizacional, que possam efetivamente apoiar o melhoramento e a avaliação 

destas dimensões, indicadas abaixo.  

 

Tabela 1 - Dimensões do clima organizacional abrangidas pelo OSTESA EU 

DIMENSÃO DEFINIÇÃO 

1. Comunicação A livre partilha de informação em toda a organização. 

2. Recompensas 

O grau em que os trabalhadores sentem que foram reconhecidos 

e recompensados pelo seu bom trabalho e que esse 

reconhecimento está direta e diferencialmente relacionado com 

os níveis de desempenho. 

3. Reconhecimento 
A perceção de que os contributos dos membros para a 

organização são reconhecidos. 

4. Coesão 

A perceção de união ou partilha dentro do cenário da 

organização, incluindo a vontade do membro de fornecer ajuda 

material. 

5. Apoio 

A perceção de tolerância do comportamento do membro pelos 

superiores, incluindo a vontade em permitir que os membros 

aprendam com os seus erros sem medo de represálias, e a 

sensação de que os colaboradores se apoiam uns aos outros. 

6. Clareza 

A sensação de que todos sabem o que é esperado deles e de que 

compreendem como essas expetativas se relacionam com os 

objetivos e metas mais amplos da organização, bem como uma 

preocupação por uma definição clara dos objetivos da 

organização. 

7. Confiança 
 

A perceção da liberdade para comunicar abertamente com os 

membros nos níveis organizacionais superiores e com os 

colaboradores sobre questões pessoais e sensíveis, com a 

expetativa de que a integridade dessas comunicações não será 

violada. 

8. Liderança 

Os membros da organização (equipa) aceitam a liderança e 

orientação de especialistas e que, se necessário, os membros da 

equipa podem assumir funções de liderança e que serão 

apoiados pelos outros colaboradores. 

9. Justiça 
A perceção de que as práticas organizacionais são igualitárias e 

não arbitrárias ou caprichosas. 

10. Eficiência O grau de importância dado à eficiência do colaborador e à 
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produtividade no trabalho. 

11. Bem-estar dos 
colaboradores 

A extensão em que a organização valoriza e cuida dos seus 

colaboradores. 

 

Além disso, os recursos do OSTESA EU são uma ferramenta de avaliação do clima 

organizacional (a ferramenta OSTESA), um conjunto de ferramentas de programas, e 

um guia para diretores gerais, proprietários de PME, gestores intermédios, sobre 

como melhorar o clima organizacional alterando o estilo de liderança. A ferramenta 

de avaliação do clima organizacional (a ferramenta OSTESA) é um recurso de TIC que 

mede várias dimensões e fornece feedback relevante sobre o clima organizacional 

atual. O conjunto de ferramentas do programa é um recurso abrangente que inclui 

programas de formação, cenários e materiais para criar e melhorar o clima 

organizacional. O guia para proprietários e gestores de PME é um recurso instrutivo 

para proprietários e gestores que explora a relação entre estilos de liderança e clima 

organizacional positivo. Estes recursos podem ser explorados por um especialista 

através de uma visão integradora dentro do pacote Formação para Formadores. Este 

especialista é um formador/facilitador/consultor que atua como mediador do 

processo de mudança, enquanto os interlocutores internos das empresas (gestores, 

gestores intermédios ou gestores de RH) são os principais agentes da mudança, 

apoiada por estes especialistas. Os recursos OSTESA EU podem ser usados por 

empresas para iniciar um processo de mudança baseado em quatro fases: 

diagnóstico, plano de ação, implementação e avaliação/certificação.  

O pacote Formação para Formadores fornece apoio abrangente para especialistas 

sobre como devem manobrar e aplicar esta estrutura e as respetivas ferramentas 

junto de gestores de PME e de diretores de recursos humanos que enfrentam um 

problema de satisfação e desempenho baixos dos colaboradores. Embora o 

especialista tenha um papel de mediador no processo de mudança, o 

decisor/capacitador (proprietário, gestor de RH e gestor intermédio) é a pessoa que 

conduz e gere o processo de mudança. Assim, é necessária uma relação de confiança 

entre estes intervenientes.  

Este pacote é dirigido a formadores, facilitadores e consultores, que têm de manter 

uma colaboração aberta e de confiança com o proprietário, o gestor intermédio e o 

gestor de RH, uma vez que estes conduzirão o processo de mudança do clima 

organizacional com o apoio dos especialistas. O decisor/capacitador tem de ter um 

papel estratégico no processo de mudança e terá um papel preponderante e um 

interesse profundo na aplicação de mudanças e no envolvimento dos participantes 

(colaboradores, independentemente do seu nível/função hierárquica na empresa) 

no processo.  
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2. PERFIL DO ATOR CHAVE 

 

 O CAPÍTULO EM RESUMO 

 

PROPÓSITO 

 

A intenção deste capítulo é descrever o perfil dos diferentes atores/intervenientes no 

processo de mudança do clima organizacional, nomeadamente, o especialista 

(formador/facilitador/consultor), o decisor/capacitador (proprietário, gestor, gestor 

intermédio e gestor de RH), e os participantes (colaboradores, independentemente do seu 

nível/função na empresa).  

 

ROTEIRO  

 

 

O papel do especialista é mediar o processo de melhoria das dimensões do clima 

organizacional dentro de PME. O decisor/capacitador (proprietário, gestor, gestor 

intermédio e gestor de RH), com o apoio do especialista, conduzirá o processo de 

mudança do clima organizacional para instigar a motivação, a satisfação e o 

desempenho do colaborador. 

Para fazer isso acontecer, o especialista tem de ter experiência de pelo menos três 

anos, com pelo menos 300 horas de formação ministrada (preferencial), e/ou 

experiência no campo da consultoria, preferencialmente associada a recursos 

humanos ou áreas de psicologia organizacional. O especialista tem de demonstrar 

um conhecimento profundo acerca dos recursos do OSTESA EU e, ao mesmo tempo, 

demonstrar uma excelente capacidade para relações interpessoais - para construir 

uma relação de confiança e sólida com o decisor/capacitador. São necessárias 

competências de comunicação e de interpretação. 

Facilitador 

Experiência anterior na 
apresentação de formação e/ou 

consultoria (3 anos)  

Relações interpessoais, 
comunicação e competências de 

interpretação 

Conhecimento profundo dos 
recursos do OSTESA EU 

Experiência (não obrigatória, 
mas de preferência ligada a RH 
ou a Psicologia Organizacional) 

Decisor/capacitador 

Interesse nos tópicos do projeto 

Com uma oportunidade atual ou 
futura de melhorar um clima 

organizacional positivo 

Nível/função hierárquico 
estratégico na empresa que lhe 

permite tomar e sustentar 
decisões relacionadas com os 

processos de mudança 
organizacional 

Participantes 

Capacidade para participar no 
processo de melhoramento do 

clima organizacional.  
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Por outro lado, o decisor/capacitador tem de ter um interesse nos 

tópicos/dimensões relacionados com a satisfação dos colaboradores e com a 

oportunidade atual ou futura de melhorar um clima organizacional. Ao mesmo 

tempo, esta pessoa tem de ocupar um nível/função hierárquica estratégica na 

empresa que lhe permita tomar e sustentar decisões relacionadas com os processos 

de mudança do clima organizacional.  

Os participantes são colaboradores das empresas ou dos seus departamentos, 

independentemente do seu nível/função hierárquico na empresa, que aceitem 

participar no processo em caso de pedido do decisor/capacitador. 
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3. RECURSOS 

 

 O CAPÍTULO EM RESUMO 

 

PROPÓSITO 

 

Neste capítulo, serão descritos e explicados os recursos disponíveis para apoiar o processo 

de melhoria do clima organizacional. Estes contribuirão para aumentar a motivação, a 

satisfação e o desempenho dos colaboradores.  

 

ROTEIRO 

 

 

3.1. Ferramenta de Avaliação do Clima Organizacional  

Ferramenta de avaliação do clima organizacional, a ferramenta OSTESA pretende 

ajudar os proprietários de PME, gestores e gestores intermédios a aumentar a 

motivação dos colaboradores visando eficazmente os seus desempenhos.  

Um clima de trabalho saudável aumenta a motivação dos colaboradores, catalisando 

um desempenho mais eficaz. G. Litwin e R. Stringer escreveram pela primeira vez 

sobre a sua inovadora pesquisa sobre clima organizacional em 1968. Demonstraram 

que determinados estilos de liderança produzem um clima organizacional positivo e 

estável que tem impacto na motivação e no desempenho. O ambiente 

organizacional são as perceções que as pessoas têm do ambiente empresarial: o que 

Recursos 

Ferramenta de avaliação 
organizacional OSTESA 

Método de Associação de 
Cores (CA-OSTESA) 

Método de Avaliação 
Estandardizado (S-OSTESA) 

 

Conjunto de ferramentas do 
programa 

Programas de Formação 

Materiais de 
Formação/Apoio 

Guia para diretores gerais, 
proprietários de PME, 

gestores intermédios sobre 
como melhorar o clima 

organizacional mudando o 
estilo de liderança   

Evento de Formação para 
Formadores, Facilitadores, 

Consultores 
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sentem ao trabalhar num sítio. Para despertar a motivação dos funcionários e o 

sentido de propriedade, os gestores têm de compreender e aplicar um esquema, 

feedback e algumas ferramentas para colher os benefícios de um ambiente 

organizacional positivo.  

A chave para este sucesso é a liderança, pois incentiva um ambiente de trabalho 

colaborativo, sinérgico e criativo. Num clima organizacional positivo, os 

colaboradores têm a confiança e a estabilidade de que necessitam para servir os 

clientes com mais eficácia, com mais produtos inovadores. O clima organizacional 

positivo não é um objetivo em si próprio. É uma ligação chave na capacidade de uma 

empresa de manter e melhorar o desempenho. Os líderes de sucesso esforçam-se 

por criar uma reação em cadeia que melhore o clima, a motivação e o desempenho. 

O OSTESA é uma ferramenta online para medir e diagnosticar o clima organizacional 

numa empresa definindo as áreas que é necessário melhorar. É uma ferramenta de 

dois passos composta por duas partes (CA-OSTESA e S-OSTESA), que combina o 

Método de Associação de Cores (CA-OSTESA) e o Método de Avaliação 

Estandardizado (S-OSTESA). Após a conclusão desta avaliação, o decisor/capacitador 

que criou o diagnóstico terá acesso a um relatório automatizado com os resultados 

da avaliação. Os utilizadores finais desta ferramenta são proprietários de PME, 

gestores, gestores intermédios e gestores de RH.  

3.1.1. Método de Associação de Cores: CA-OSTESA 

O que é? 

O Método de Associação de Cores (método CA - do inglês, Colour Association), 

desenvolvido por M. Lűscher (1971), é uma técnica projetiva combinada que usa 

conjuntos calibrados de palavras (“módulos verbais”) e um teste de oito cores. O 

diagnóstico é baseado na avaliação da importância da preferência e a rejeição de 

determinadas cores. A hipótese básica é a ideia de que a preferência de cores é um 

modo dependente de certos estados de personalidade variáveis e situacionais no 

organismo, bem como de agentes objetivamente ativos. Noutras palavras, a base é 

que existirá uma relação entre os mecanismos fisiológicos e as estruturas de cores, 

ou seja, uma cor específica está relacionada com formas e estereótipos específicos 

de comportamentos ou com a experiência individual. 

O método CA mede não apenas o que as pessoas pensam, mas também aquilo que 

preferem (hierarquia de valores) e se iriam, de facto, implementar as suas atitudes 

no seu comportamento (e, se sim, com que sucesso e em que espaço temporal). Os 
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princípios do método CA e a subsequente avaliação permitem analisar as atitudes e 

experiências internas que não são racionalmente controladas e influenciadas.  

 

Como funciona? 

O método CA é o primeiro passo na avaliação do clima organizacional no projeto 

OSTESA, uma vez que esta parte da avaliação pode ser usada se o especialista ainda 

não tiver a certeza de que dimensões podem ser problemáticas em termos de clima 

organizacional. O resultado pode ajudar os utilizadores a escolher as dimensões para 

as quais vão usar o segundo passo no processo de avaliação, o Método de Avaliação 

Estandardizado. Se o especialista conhecer as dimensões que necessitam de 

intervenção, o CA pode ser ignorado. Deste modo, os resultados do método CA são 

reunidos como uma ferramenta sucinta e orientadora composta apenas por 13 

palavras de estímulo - as 11 dimensões organizacionais (Comunicação, 

Recompensas, Reconhecimento, Coesão, Apoio, Clareza, Confiança, Liderança, 

Justiça, Eficiência, Bem-estar no emprego) e “Eu” e “A Minha Empresa”. 

Existem 8 cores diferentes, que se diferenciam pelo respetivo intervalo de 

comprimentos de onda mensuráveis. Esta designação numérica é mantida durante o 

teste, o que permite um registo mais fácil de respostas específicas das pessoas 

analisadas para a palavra estimulante.  

Além de avaliar as duas seleções preferenciais e uma escolha preferencial estatística, 

o utilizador também fará corresponder cada palavra de estímulo a 3 cores, sendo 

forçado a escolher relativamente a uma ordem (não é possível selecionar a mesma 

cor mais do que uma vez com uma palavra). Devido a isso, por palavra, é possível ter 

56 variações possíveis (tríades de cor). 

 

Figura 1: Sensor e campo de perceção - seleção de cor 
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O diagnóstico tem 3 fases: 

I. Seleção de cores inicial: 

a. Observe as cores e passe algum tempo a assimilá-las; 

b. Selecione as oito cores por ordem, desde a mais agradável até à 

menos agradável; 

c. Quando tiver introduzido toda a seleção, continue a selecionar as 

cores para palavras individuais. 

II. Selecione três cores que correspondam a estímulos verbais individuais: 

a. Observe as cores e passe algum tempo a assimilá-las; 

b. Leia a palavra em voz alta e repita-a novamente na sua cabeça; 

c. Observe as cores e selecione três delas o mais rapidamente possível e 

avance imediatamente para a palavra seguinte. 

III. Seleção de cores final: 

a. Observe as cores e passe algum tempo a assimilá-las; 

b. Selecione todas as oito cores na ordem em que funcionam consigo 

nesse momento (não é um teste de memória oculto - a seleção pode 

ser muito diferente, parecida ou igual); 

c. Quando terminar, feche imediatamente o programa. 

O processo da aplicação completo demora entre 5 e 10 minutos (incluindo a leitura 

de instruções), dependendo do ritmo pessoal e da extensão do conjunto de palavras. 

Os resultados são processados por computador e estão imediatamente disponíveis 

no momento da conclusão do teste. 

Como interpretar os resultados? 

Os resultados finais - apresentados num relatório final - têm duas partes: 

I. O clima geral no grupo avaliado em relação a todas as 11 dimensões 

avaliadas. Aqui os resultados são apresentados de acordo com os tipos de 

clima organizacional do seguinte modo (com uma descrição associada): 
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Figura 2: Primeiros resultados possíveis para o Método CA 

 

Descrição dos tipos de clima organizacional: 

Altamente proactivo: O clima na equipa é proactivo e sem problemas; aceitam 

igualmente as condições e regras determinadas. A equipa normalmente atua e 

comunica de um modo amistoso e é espontaneamente ativa. Grau de influência na 

eficiência laboral: Elevado. 

Proatividade condicional: O clima na equipa é proactivo e, na maioria dos casos, sem 

perturbações, embora tendam a apontar pequenas falhas nas condições de 

trabalham e exijam a sua alteração, porque acreditam que isso irá contribuir para a 

melhoria geral. Grau de influência na eficiência laboral: Bom. 

Proatividade dos subordinados: O clima na equipa é proactivo. Contudo, os seus 

membros cumprem, subordinada e frequentemente, quando fornecidos, as 

condições e objetivos de trabalho definidos e comummente promovidos, que 

estabeleceram ou adotaram da direção ou de outra autoridade. Isto poderia impedir 

propostas espontâneas de mudanças funcionais. Grau de influência na eficiência 

laboral: Bom, a diminuir ligeiramente. 

Exigente: A equipa está significativamente focada na fundamental importância de ter 

boas condições de trabalho de que necessitam para terem um bom desempenho 

laboral. Grau de influência na eficiência laboral: A diminuir, uma vez que a equipa 

dedica parte do seu esforço a lidar com as condições de trabalho. 

Conflituosa: A equipa manifesta perpetuamente as suas “verdades” obstinadas, 

petulantes e mutualmente contraditórias, tanto para dentro como uns com os 

outros e para pessoas externas. Grau de influência na eficiência laboral: A diminuir, 

devido a confrontos repetidos. 
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Zangada: A comunicação entre a equipa decorre numa ambiente de trabalho 

adverso e altamente tenso, tanto por partes externas como pelas autoridades que, 

sem compromisso, tentam forçar o cumprimento de todas as regras sociais, de 

avaliação e de desempenho. Grau de influência na eficiência laboral: Perturbador, 

uma vez que a prioridade da equipa é lidar com a discordância em relação a atitudes 

fundamentais entre os colaboradores e a autoridade. 

Defensiva: A equipa atua constantemente com uma forte atitude defensiva e, por 

conseguinte, impede as atividades do grupo e a eficácia do seu desempenho. Grau 

de influência na eficiência laboral: Perturbador, uma vez que a prioridade da equipa 

é lidar com condições de trabalho insuficientes. 

Contraproducente e inerte: A equipa e o que a rodeia é mutuamente inerte e 

incapaz de lidar positivamente uns com os outros qualquer que seja o modo, uma 

vez que os seus sistemas de valores e orientações diferem completamente. A equipa 

está constantemente focada em indicar possíveis riscos, o que é totalmente ineficaz, 

a não ser que isso faça parte do seu trabalho. Grau de influência na eficiência 

laboral: Contraproducente, devido a valores e objetivos não correspondidos. 

II. Ilustração da influência de cada dimensão individual no clima positivo geral 

na equipa avaliada. Esta parte baseia-se nas correlações e quanto maior a 

pontuação, maior o impacto da dimensão no clima positivo. As dimensões 

marcadas a vermelho têm o menor impacto no clima positivo geral. É, 

portanto, recomendado que se foque na melhoria das dimensões com 

pontuação mais baixa (figura 3). 

 

Figura 3: Segundos resultados do Método CA (exemplo) 
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3.1.2. Método de Avaliação Estandardizado: Método S-OSTESA 

O que é? 

O método S-OSTESA (“S”, do inglês, “Standardized”) é usado para medir o clima 

organizacional, que é definido como um conjunto de propriedades mensuráveis do 

ambiente de trabalho que podem influenciar as perceções coletivas das pessoas que 

nele trabalham, incluindo a sua motivação e comportamento. 

O método S-OSTESA cumpre todas as condições e requisitos dos testes psicológicos 

profissionais por ser objetivo, padronizado, preciso, fiável e normalizado.  

Como funciona? 

A ferramenta consiste em 55 afirmações e permite diagnosticar as 11 dimensões do 

clima organizacional: Comunicação, Recompensas, Reconhecimento, Coesão, Apoio, 

Clareza, Confiança, Liderança, Justiça, Eficiência e Bem-estar dos colaboradores. 

Existem 5 afirmações de avaliação para cada dimensão. No painel de administração, 

o gestor pode escolher que dimensões do clima organizacional devem ser avaliadas 

(seja numa empresa como um todo ou num departamento). A ferramenta gera uma 

ligação que depois é redirecionada para os colaboradores para solicitar a sua 

participação na avaliação. A avaliação é anónima e o gestor não tem acesso a 

respostas individuais dos colaboradores.  

O utilizador é instruído para responder de acordo com a escala de Likert, para que 

seja possível analisar em que extensão a pessoa concorda/discorda com cada 

afirmação. É uma escala de 6 pontos, nomeadamente: 1. Nunca | 2. Raramente | 3. 

Por vezes | 4. Com frequência | 5. Com muita frequência | 6. Sempre 

 

Como interpretar os resultados? 

O software informático calcula os resultados para determinadas dimensões de 

acordo com as respostas dos inquiridos/membros da equipa e depois gera o 

relatório sobre o clima organizacional numa empresa/departamento. A ferramenta 

(S-Ostesa) está equipada com normas europeias gerais por dimensão e normas 

nacionais por dimensão com divisão em três países (República Checa, Polónia e 
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Portugal). As normas de percentil calculado permitem avaliar o clima organizacional 

na empresa em três categorias: baixa, média e elevada. 

O relatório geral é composto por várias partes (todas exemplificadas abaixo): 

I. Informação no clima organizacional geral (definido tendo por base as 

respostas de todos os colaboradores que participam na avaliação): 

 

II. A informação sobre resultados da avaliação das dimensões específicas do 

clima organizacional selecionada pelo gestor e avaliada pelos colaboradores: 

 

Figura 5: Resultados gerais por dimensão do clima organizacional (exemplo) 

 

III. Informação sobre a distribuição de respostas fornecidas pelos inquiridos para 

cada item que avalia as dimensões selecionadas do clima organizacional - 

dois formatos diferentes: 

Figura 4: Índice global do clima organizacional (exemplo) 
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Figura 6: Avaliação por afirmação para cada dimensão do clima organizacional (exemplo) 

 

IV. Sugestões para gestores e especialistas sobre como analisar os resultados da 

avaliação, coisas a considerar ao dar feedback aos colaboradores e sugestões 

para melhorar o clima organizacional numa empresa. 

 

3.2. Conjunto de ferramentas do programa 

O principal objetivo do conjunto de ferramentas do programa é melhorar as 

dimensões do clima organizacional numa empresa através do incremento das 

competências transversais dos gestores (em particular a dimensão da liderança), 

colaboradores e grupos mistos. A flexibilidade e a interatividade serão garantidas 

por meio de uma abordagem que se baseia no fornecimento de sugestões tanto 

teóricas como práticas, de acordo com o modelo 80:20 (80% de prática/20% de 

teoria). Esta abordagem foi escolhida devido à crença de que as organizações 

modernas estão sujeitas a suscitar um interesse cada vez maior em abordagens de 

Figura 7: Informação sobre resultados específicos relativos a itens que avaliam uma determinada 
dimensão (exemplo) 
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formação que combinem a teoria com a prática no terreno, divulgando as 

oportunidades para trabalho em colaboração e dinâmicas colega a colega que 

reproduzam a forma de interagir dentro do contexto organizacional. 

O conjunto de ferramentas do programa é composto por: 

1) Programas de formação por dimensão do clima organizacional elaborados de 

acordo com o modelo 80:20; 

2) Materiais de formação/apoio elaborados de acordo com o modelo 80:20 para 

fornecer formação destinada a melhorar o clima organizacional.  

 

O conjunto de ferramentas do programa inclui programas de formação e materiais 

para gestores e colaboradores separadamente, bem como programas de formação 

focados em grupos mistos. Algumas dimensões visaram apenas gestores e grupos 

mistos, uma vez que eram consideras relevantes apenas para esses grupos-alvo. 

A duração média das atividades de formação é de 1 dia e meio, compostas por 3 

sessões de trabalho, que normalmente decorrerão no espaço de 1 mês. A 

metodologia destina-se a fornecer uma abordagem de fusão, que mistura 

aprendizagem presencial com a digital e a individual. A formação baseada em aulas, 

como mencionado acima, incluirá atividades e exercícios que destacam a dinâmica 

de grupo, mesas redondas e estudos de caso empresariais. 

 Programas de formação 

o Abordagem de formação por dimensão 

Cada dimensão do clima organizacional inclui uma visão geral dos materiais teóricos 

e práticos que podem ser explorados para uma sessão de formação dedicada às 

dimensões selecionadas, um enquadramento geral (útil para compreender melhor 

os objetivos), conteúdos e duração da formação sugerida, bem como uma seleção de 

materiais que sejam necessários para ministrar eficazmente as sessões de formação. 

Foram incluídos contributos teóricos sem ignorar as abordagens interativa e prática, 

pelo que foram incorporadas quatro (4) atividades, selecionadas entre recursos 

educativos abertos (REA), laboratórios e estudos de caso empresariais, em 

conformidade com a estratégia 80:20 da União Europeia, ou seja, 80% de prática e 

20% de teoria.  

o Abordagem de formação por grupo-alvo 

Os materiais de formação foram selecionados e incluídos para cada um dos grupos-

alvo (gestores, colaboradores e grupos mistos) com a premissa de que cada um deles 

apresenta necessidades e requisitos específicos. Tanto as sessões teóricas como 
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práticas foram adaptadas ao perfil específico dos participantes para garantir o nível 

mais elevado de uma formação eficaz.  

 Macroestruturas para gestores 

 Macroestruturas para colaboradores 

 Macroestruturas para grupos mistos 

 

 Materiais de formação/apoio 

Que tipo de materiais de formação podem ser encontrados? 

A duração da formação variará desde meio dia a um dia e meio, de acordo com a 

dimensão selecionada, e estará voltada para cada grupo-alvo específico (gestores, 

colaboradores e grupos mistos). 

Os materiais de formação incluem uma seleção das principais fontes de literatura 

disponíveis para a matéria em causa e uma visão geral teórica acerca da dimensão 

selecionada, que inclui: 

o Definição da dimensão (uma definição que atravessa as principais 

fontes da literatura); 

o A respetiva articulação ao nível organizacional (apoiada pelas 

principais fontes da literatura); 

o Ligações entre a dimensão e o clima organizacional (apoiadas pelas 

principais fontes da literatura).  

 

Além disso, os materiais de formação incluem uma seleção de atividades que podem 

ser usadas para garantir uma abordagem mais envolvente à formação. As atividades 

incluem: 

o Recursos educativos abertos (REA), como vídeos na Internet;  

o Laboratórios; dinâmicas de grupo; mesas redondas, entre outros; 

o Estudos de caso empresariais, incluindo notas de formação para a sua 

apresentação (fornecidas em anexo).  

Também existe um conjunto de diapositivos desenvolvido para ajudar a ministrar a 

sessão teórica.  

 

Como e quando usar os materiais de apoio? 

Os materiais de formação mencionados acima pretendem dar apoio quando é 

ministrada formação presencial, independentemente da dimensão do clima 

organizacional. Tenha em atenção que cada material de formação foi concebido para 
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um grupo-alvo específico, pelo que pode ser necessário fazer adaptações. Estes 

materiais de apoio são ferramentas úteis para formadores e professores que operam 

tanto em contextos empresariais como vocacionais.  

A melhoria do clima organizacional pode ser usada como um serviço adicional 

fornecido por formadores, especialistas, profissionais de orientação, prestadores de 

formação. Apesar de estes materiais de formação serem direcionados para PME, 

também se podem aplicar a start-ups e a organismos públicos de média dimensão. 

Deste modo, deve adaptar a dinâmica dos exercícios práticos ao seu público e ao 

número de participantes.  

 

3.2.1. Formação dos Formadores, Facilitadores, Consultores 

 

Todos os profissionais que lidarão com processos de melhoramento do clima 

organizacional em PME devem ter formação específica. A formação pretende 

preparar os formadores, facilitadores e consultores (descrito no capítulo 2) para 

cada fase do processo de melhoramento do clima organizacional através de sessões 

teóricas e práticas. No total, serão necessárias cerca de 40 horas de formação para 

uma experiência de aprendizagem bem-sucedida. Os objetivos da formação são: 

1. O reconhecimento de formadores, facilitadores e consultores e o 

desenvolvimento de uma análise das necessidades de formação das 

empresas de acordo com cenários; 

2. Planeamento, apresentação e avaliação das sessões de formação dos 

formadores, facilitadores e consultores ajustadas às necessidades das 

empresas de acordo com simulações; 

3. A implementação prática por formadores, facilitadores e consultores de 

ferramentas, programas e métodos de formação inovadores desenvolvidos 

para o projeto OSTESA EU, ou seja, a Ferramenta de Avaliação do Clima 

Organizacional, o Conjunto de Ferramentas do Programa de Formação e o 

Guia para Proprietários e Gestores de PME. 

 

Em conformidade, sugere-se que as 40 horas de formação sejam divididas do 

seguinte modo: a) apoio dos formadores, facilitadores e consultores às empresas 

durante o processo de melhoria do clima organizacional - 8 horas; b) processo de 

avaliação das necessidades e ferramentas - 8 horas; c) implementação do programa 

e recursos disponíveis - 16 horas; d) processo de reavaliação do clima e ferramentas 

- 8 horas. A tabela que se segue contém os módulos associados a cada fase do 

processo de melhoramento do clima organizacional que têm de ser tratados na 

formação:  
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A formação para formadores, facilitadores e consultores seguirá o modelo de ensino 

80:20, em que 20% da formação é composta por conteúdo expositivo (teoria) e 80% 

é composta por atividades práticas. A agenda tem de ser construída de acordo com a 

disponibilidade dos formadores, facilitadores e consultores, ou seja, 40 horas 

comprimidas numa semana ou divididas por várias semanas. A formação é 

estruturada para ser ministrada durante o dia ou após o horário laboral.  

 

01 

Apoio dos  
Formadores 
(8 horas) 

MÓDULOS 

 11 dimensões importantes do clima organizacional (1 hora); 

 O processo de melhoria do clima organizacional (2 horas); 

 As diferentes funções no processo de melhoria do clima 
organizacional (3 horas); 

 O apoio esperado de formadores, facilitadores e consultores ao 
processo de melhoria do clima organizacional (2 horas).  

MÓDULOS 

 O processo de análise das necessidades das empresas (1 hora); 

 Os métodos e a ferramenta de avaliação do clima organizacional 
(2 horas); 

 Relatório de avaliação das necessidades: como ler os resultados 
e traduzi-los em contributos úteis (2 horas);  

 Da teoria à prática: desenvolvimento da avaliação das 
necessidades das empresas de acordo com cenários (3 horas).  

 

Avaliação de  
necessidades 
(8 horas) 

02 

MÓDULOS 

 Conceber programas de formação adaptados às necessidades 
das empresas (4 horas); 

 Explorar os conjuntos de ferramentas de programas para o 
grupo-alvo (4 horas);  

 Explorar o guia para proprietários, gestores ou gestores de RH 
da empresa (3 horas); 

 Da teoria à prática: desenvolvimento de programas de 
formação para empresas de acordo com cenários (3 horas); 

 Simulação: ministrar formação presencial, incluindo atividades 
práticas (2 horas).  

Implementação  
do programa 
(16 horas) 03 

04 

Reavaliação do 
clima 
(8 horas) 

MÓDULOS 

 Processo de reavaliação do clima (1 hora); 

 Comparação e análise dos relatórios de avaliação (2 horas);  

 Medição do impacto dos programas de formação (2 horas);  

 Da teoria à prática: comparar os resultados da avaliação e 
traduzi-los em contributos úteis (3 horas).  
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3.2.2. Guia para diretores gerais, proprietários de PME e gestores 

intermédios sobre como melhorar o clima organizacional mudando 

o estilo de liderança  

 

O Guia para diretores gerais, proprietários de PME e gestores intermédios sobre 

como melhorar o Clima Organizacional Alterando o Estilo de Liderança descreve 

como melhorar o clima organizacional mudando o estilo de liderança dentro de uma 

organização.  

O Guia inclui um processo passo a passo sobre como conseguir melhorar o clima 

organizacional desenvolvendo um estilo de liderança, podendo ser usado como uma 

ferramenta por colaboradores, gestores de RH e especialistas no seu trabalho diário. 

Este Guia destina-se a ser usado e explorado individualmente. Depois de cada 

capítulo, existe uma secção de notas, em que os formandos poderão refletir e tomar 

todas as notas necessárias. O Guia inclui o seguinte conteúdo: 

  

1. O clima organizacional, o seu impacto no desempenho empresarial e as suas 

dimensões; 

2. Conselhos para proprietários/diretores administrativos e 

colaboradores/gestores sobre como melhorar a perceção de cada elemento 

do clima organizacional; 

3. Estilos de liderança, o seu impacto no clima organizacional e os passos para o 

mudar/melhorar; 

4. Estrutura organizacional e a sua ligação ao clima organizacional; 

5. A relação entre os recursos humanos e o clima organizacional; 

6. Estudos de caso e exercícios para desenvolver um estilo de liderança propício 

para o clima organizacional. Os estudos de caso e os exercícios são materiais 

de autoaprendizagem que visam a reflexão individual. Isto torna o material e 

o Guia muito eficiente e flexível, uma vez que a autoaprendizagem não está 

restringida ao local nem limitada pelo tempo. Deste modo, os formandos 

podem dedicar-se à autoaprendizagem ao seu próprio ritmo e no seu tempo.  
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4. CENÁRIOS 

 

 O CAPÍTULO EM RESUMO 

PROPÓSITO 

 

 

 

ROTEIRO 

Este capítulo fornece os cenários disponíveis para guiar os especialistas durante toda a fase de 

implementação do plano de ação, dependendo do grupo-alvo (Proprietários/Gestores, 

Colaboradores ou Grupos Mistos). 

 

 

Este capítulo fornece três cenários possíveis que o decisor, com o apoio do 

especialista, terá disponível dependendo do grupo-alvo em que deseja intervir: 

 Cenário 1: Para proprietários/gestores 

 Cenário 2: Para colaboradores 

 Cenário 3: Para grupos mistos 

 

Em cada cenário, é fornecido um roteiro estruturado de intervenção por dimensão 

do clima organizacional, que trata das diferentes fases do processo de intervenção e 

os pontos-chave inerentes, bem como os materiais, ferramentas e recursos. A base 

dos cenários é: 

 

 

 

Processo 

Diagnóstico 
Conceção do plano 

de ação 

Cenários 

Cenário 1: 
Proprietários/Gestores 

 

Cenário 2: 
Colaboradores 

 

Cenário 3: Grupos 
mistos 

 

Implementação 
Avaliação e 
certificação 

Reavaliação 
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CENÁRIO 

(por grupo-alvo) 

Diagnóstico 
Conceção do plano de 

ação 
Implementação Avaliação e certificação Reavaliação 

Ferramenta de 

avaliação 

OSTESA 

Resultados de 

aprendizagem 

Abordagem pedagógica 

Conjunto de ferramentas 

do programa: Conteúdo, 

atividades, ferramentas e 

recursos 

Avaliação da formação 

Dimensões da avaliação 

Certificados 

Ferramenta de 

avaliação 

OSTESA 

 

De acordo com os resultados da análise de diagnósticos (através da ferramenta de 

avaliação OSTESA), o decisor/capacitador, com o apoio do especialista, conceberá 

um plano de ação de acordo com o grupo-alvo que precisa de intervenção e as 

dimensões do clima organizacional que necessitam de melhoramentos. É possível 

analisar os resultados de aprendizagem e a abordagem pedagógica por dimensão e 

por grupo-alvo.  

Relativamente à fase de implementação, nos cenários é resumido o conteúdo e as 

diferentes atividades, ferramentas e recursos disponíveis no conjunto de 

ferramentas do programa (também por dimensão e por grupo-alvo). 

Para terminar, também é indicado o processo de avaliação e de certificação, bem 

como a referência de que uma reavaliação deveria ter lugar usando novamente a 

ferramenta de avaliação OSTESA. Através desta, é possível comparar os resultados 

iniciais e finais e fazer uma avaliação mais precisa do progresso organizacional que 

ocorreu.   

Os três cenários são apresentados no ANEXO 7.6 – 7.8, respetivamente: Gestores, 

Colaboradores e Grupos Mistos. 
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5. AVALIAÇÃO, PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E FERRAMENTAS 

 

 O CAPÍTULO EM RESUMO 

 

PROPÓSITO 

 

Esta parte do pacote Formação para Formadores pretende orientar os especialistas no 

procedimento de avaliação e nas ferramentas que têm de ser usados para o evento Formação 

para Formadores, Facilitadores e Consultores para preparar outros para trabalhar com os 

resultados do projeto ou após a implementação do plano de ação em empresas. Além disso, é 

feita referência à fase de reavaliação que as empresas têm de ter para avaliar o impacto da 

formação no seu clima organizacional.  

 

ROTEIRO 

 

 

A avaliação e o procedimento de avaliação existe tanto para os especialistas como para as 

empresas: (1) para especialistas, relativamente ao evento Formação dos Formadores, 

Facilitadores, Consultores e (2) para empresas, como um momento de reavaliação que 

pode ser associado para um novo diagnóstico que permite identificar os ganhos da 

intervenção implementada.  

 

Avaliação 

Para especialistas: Evento de Formação para 
Formadores, Facilitadores, Consultores 

Reação/satisfação 

Aprendizagem 

Para empresas 

Impacto (Reavaliação) 

Certificação 

BREVE DESCRIÇÃO 
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5,1. Avaliação por especialistas 

 

Este processo de avaliação para especialistas é relativo ao evento Formação para 

Formadores, Facilitadores, Consultores (subcapítulo 3.2.1) O objetivo é avaliar a sua 

reação/satisfação relativamente ao evento, bem como os seus resultados de 

aprendizagem através de um momento numa sessão de simulação individual. 

 

Dimensões da avaliação e ferramentas de avaliação inerentes: 
 

1. Reação/satisfação 

O objetivo de analisar esta dimensão é responder à questão “O que pensaram e sentiram 

os formadores acerca do evento de formação?” Isso inclui a avaliação do conteúdo, 

materiais de formação usados e produtos do projeto - a Ferramenta de Avaliação OSTESA 

e o Conjunto de Ferramentas do Programa. 

O feedback dos participantes é recolhido e analisado para melhorar (se necessário) o 

conteúdo destes eventos de formação, materiais de formação e formadores orientadores 

na apresentação de formações para especialistas. 

Para avaliar esta dimensão, foram desenvolvidas as seguintes ferramentas de avaliação: 

 Questionário de avaliação para a ferramenta de Avaliação do Clima 

Organizacional: um total de 6 (seis) questões divididas entre a escala de Likert 

e questões de resposta aberta. Este questionário pretende avaliar a satisfação 

relativamente à ferramenta de avaliação OSTESA. Ver ANEXO 7.1. 

 Questionário de avaliação do evento Formação para Formadores, 

Facilitadores e Consultores: Para avaliar a reação dos formadores 

relativamente ao evento de formação, existe uma lista de verificação da 

avaliação (com um total de 13 perguntas de sim ou não) e 8 outras perguntas 

(entre a escala de Likert, de sim ou não, e questões de resposta aberta). Ver 

ANEXO 7.2. 

 Questionário de avaliação para o Conjunto de ferramentas do programa: 

com um total de 10 (dez) questões divididas entre a escala de Likert e questões 

de resposta aberta. Ver ANEXO 7.3. 

 

2. Aprendizagem 

O objetivo de analisar esta dimensão é responder à questão: “A formação produziu um 

aumento no conhecimento do clima organizacional e as suas dimensões e capacidade de 

compreender como intervir dentro de uma organização?” Isto inclui compreender o 
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impacto do clima organizacional na motivação e satisfação dos colaboradores, mas 

também um aumento da capacidade de efetuar avaliações do clima organizacional e a 

implementação de intervenções focadas no melhoramento das dimensões do clima 

organizacional numa empresa. 

Para avaliar esta dimensão, no final do evento Formação para Formadores, Facilitadores, 

Consultores haverá um momento de sessão de simulação individual, em que os 

especialistas têm de conceber e implementar uma intervenção na empresa, focada no 

melhoramento das dimensões do clima organizacional numa empresa imaginária 

apresentada. 

 

5,2. Avaliação para empresas 

 

Embora as empresas não tenham de passar por um processo de avaliação formal depois 

da intervenção do clima organizacional para receber um certificado, haverá uma 

avaliação do impacto, para que seja possível avaliar as alterações organizacionais que 

ocorreram depois da intervenção de formação OSTESA.  

 

Avaliação da dimensão e ferramenta de avaliação inerente: 

 

Impacto 

O objetivo de analisar esta dimensão é responder à questão “Os resultados da formação 

produziram as mudanças organizacionais esperadas?” Esta avaliação tenta observar os 

resultados empresariais/mudanças organizacionais que ocorreram devido à formação. 

Esta avaliação da dimensão tem de ser efetuada usando uma pós-avaliação como 

referência (reavaliação). Isto pode ser implementado após três meses, repetindo o 

diagnóstico inicial através da Ferramenta de Avaliação do Clima Organizacional do 

OSTESA. Fazendo esta avaliação, a organização será capaz de comparar os resultados 

iniciais com os novos e verificar se o clima organizacional melhorou desde então.  
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6. REQUISITOS DE CERTIFICAÇÃO E CRITÉRIOS 

 

 O CAPÍTULO EM RESUMO 

PROPÓSITO 

 

 

 

ROTEIRO 

O sexto capítulo pretende fornecer a base e os modelos para a certificação de empresas que 

se tenham envolvido em processos de melhoria do clima organizacional, bem como a 

certificação de formadores, facilitadores e consultores que participaram no evento de 

formação de melhoria do clima organizacional.  

 

 

 

O passo de certificação pretende afirmar, formalmente, que os indivíduos (formadores, 

facilitadores e consultores) e as organizações alcançaram os resultados esperados no 

respetivo programa de formação. 

 

6.1.  Certificação para formadores, facilitadores e consultores 

 

A certificação de formadores, facilitadores e consultores pretende confirmar que esses 

profissionais participaram em 40 horas de formação sobre o processo de melhoria do 

clima organizacional e que estão certificados para colaborar com empresas nesta matéria.  

 

Critérios a certificar  

A certificação abrangerá a análise de três dimensões: (1) a assiduidade; (2) a participação 

ativa e o envolvimento ao longo da formação; (3) o desempenho nas atividades práticas e 

Avaliação Certificação 

Para formadores, facilitadores 
e consultores 

Critérios 

Certificação 

Para empresas 

Critérios 

Certificação 

Reavaliação 

PROPÓSITO 
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de acordo com cenários e simulações. A primeira dimensão basear-se-á na assiduidade 

dos formadores, facilitadores e consultores na formação que os preparará para ajudar as 

empresas na melhoria do clima organizacional, comparando os módulos em que 

participaram com o total de módulos esperados. A segunda dimensão será avaliada de 

acordo com a perceção dos formadores da participação ativa e no envolvimento ao longo 

do programa de formação pelos formandos (formadores, facilitadores e consultores que 

estão a participar na formação), através de uma escala de avaliação da participação e do 

envolvimento, tal como demonstrado na tabela que se segue: 

 

Escala de avaliação da participação e envolvimento 

1                            

(25%) 

2                            

(50%) 

3                            

(75%) 

4                            

(100%) 

O formando nunca 

contribui para o 

programa de 

formação com ideias 

e perguntas. 

O formando 

raramente contribui 

para o programa de 

formação com ideias 

e perguntas. 

O formando contribui 

para o programa de 

formação com ideias 

e perguntas. 

O formando contribui 

proactivamente para 

o programa de 

formação com ideias 

e perguntas. 

 

A proporção de cada uma das três dimensões para a avaliação final dos formadores, 

facilitadores e consultores é a indicada abaixo:  

 Assiduidade: 10% 

 Participação ativa: 20% 

 Desempenho nas atividades práticas: 70% 

Os participantes na formação de melhoria do clima organizacional vão depois receber um 

certificado se tiverem uma classificação acima de 50% na respetiva avaliação da 

formação.  

Modelo de certificação 

O certificado seguirá o modelo apresentado no ANEXO 7.4.  

 

6.2  Certificação para empresas 

 

A certificação das empresas pretende indicar que estas participaram no processo de 

melhoria do clima organizacional do OSTESA para determinadas dimensões do clima 

organizacional.  
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Critérios a certificar  

Todas as empresas que participam no processo de melhoria do clima organizacional 

receberão um certificado para cada uma das dimensões do clima organizacional em que 

tenham intencionalmente participado num processo de melhoramento. 

Por exemplo: se for diagnosticado que uma determinada empresa precisa de melhorar as 

dimensões de coesão e comunicação do clima organizacional e se for concebido e 

fornecido um programa de formação adaptado à empresa, esta deve receber dois 

certificados: um confirmando que participou no melhoramento da dimensão de coesão 

do clima organizacional e um outro confirmando que participou no melhoramento da 

dimensão de comunicação do clima organizacional.  

O envolvimento das empresas é observado quando estas se inscrevem na fase de 

avaliação de necessidades (embora esta fase não seja obrigatória porque algumas 

empresas já têm ferramentas/procedimentos internos para avaliar as suas necessidades) 

e ao conceberem e participarem num programa de formação adaptado às necessidades 

da empresa (fase obrigatória a ser certificada). 

Assim que a implementação do programa chega ao fim, os formadores, facilitadores ou 

consultores que dão apoio às empresas têm de fornecer os respetivos certificados à 

pessoa responsável pelo processo de melhoramento do clima organizacional dentro da 

empresa. Os formadores, facilitadores e consultores têm de ser profissionais certificados 

capacitados para assinar e colocar um selo nestes certificados ou representar uma 

entidade/centro de formação certificado.  

 

Modelo de certificação 

O certificado seguirá o modelo apresentado no ANEXO 7.5.  
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7. ANEXOS 

7.1. Para especialistas - Questionário de avaliação para a Ferramenta de 

Avaliação do Clima Organizacional 

 

INSTRUÇÕES 

A. Em cada questão, coloque um círculo em volta da resposta a cada item. Classifique os 

aspetos de cada ferramenta numa escala de 1 a 5:  
 

1 - A mais baixa; impressão insatisfatória  

3 - Uma impressão adequada  

5 - A mais alta; muito boa impressão 

 

1) Considerando a Ferramenta de Avaliação do Clima Organizacional como um todo, 

como classificaria a experiência?  

1 2 3 4 5 
 

2) Como classificaria a Ferramenta de Avaliação do Clima Organizacional: 

2.1) em termos de formato e disposição?  

1 2 3 4 5 

2.2) em termos de conteúdos?  

1 2 3 4 5 

2.3) em termos de metodologia e principais características (Método de Associação de 

Cores e Método de Avaliação Estandardizado)?  

1 2 3 4 5 

2.4) em termos de utilidade?  

1 2 3 4 5 
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2.5) em termos da sua interface (gráficos)?  

1 2 3 4 5 

 

B. Responda às seguintes questões de resposta aberta. 

1)   Considera a ferramenta e a sua plataforma fáceis de usar e de apresentar aos 

utilizadores finais? 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                             

 

2)   Considera o Guia da Ferramenta para Utilizadores completo e adequado? Pensa que 
há algo que deva ser melhorado ou adicionado à estrutura do guia? 

 
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                             

 

3) O que é mais e menos valioso acerca da metodologia da Ferramenta de Avaliação 
Organizacional? 
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                             

 

4) Tem outros comentários relativamente à Ferramenta de Avaliação Organizacional? 
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7.2. Para especialistas - Questionário de avaliação do evento Formação dos 

Formadores, facilitadores e Consultores 

 

A. Resposta para a lista de verificação seguinte (sim/não). 

CRITÉRIOS SIM NÃO 

1. Os passos são divididos em instruções fáceis e adequadas.   

2. O conteúdo é ajustado ao nível de experiência dos formandos e 
bem organizado. 

  

3. O conteúdo desta formação melhora as competências para ter 
sucesso organizacional. 

  

4. As atividades são incorporadas no curso para ajudar a transferir 
competências. 

  

5. 1/3 do tempo é passado com a apresentação do 
conteúdo/abordagem teórica. 

  

6. 2/3 do tempo é passado com a aplicação (ou seja, em trabalho 
prático) do conteúdo e feedback. 

  

7. Os materiais e exercícios do curso são concebidos para ser ajudas 
para o trabalho. 

  

8. Os exercícios simulam as tarefas descritas nos módulos.   

9. É reservado tempo adequado para as tarefas de aprendizagem 
difícil. 

  

10. O curso de formação foi validado por especialistas técnicos e 
utilizadores finais. 

  

11. Os formadores/facilitadores são competentes para ministrar a 
formação. 

  

12. A duração desta formação é suficiente para melhorar a 
experiência de aprendizagem. 

  

13. A eficácia deste evento de formação foi avaliada.   

 

B. Por favor, marque com um X a sua resposta aos itens. Classifique os aspetos da 

formação numa escala de 1 a 5:  

1 – Muito insatisfeito | 2 - Insatisfeito | 3 – Indiferente | 4 – Satisfeito | 5 – Muito 

satisfeito 

 

1) Considerando o Evento de Formação como um todo, como classificaria a experiência? 
  

1 2 3 4 5 
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2) Qual o seu grau de satisfação relativamente aos seguintes aspetos? 

 1 2 3 4 5 

Materiais de formação      

Métodos de ensino      

Conceção e objetivos do workshop      

Atividades da formação      

Qualidade dos especialistas      

Resultados da formação      

Facilidade de registo       

Local da formação      

 
 

C) Por favor, responda às questões que se seguem. 
 
1) Por que razões participou nesta formação? 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                             

 

2) A formação foi bem organizada e os formadores que apresentaram o workshop eram 
suficientemente competentes? 
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                             

 
3) Pensa que esta formação irá dar-lhe a informação e os conhecimentos adequados para 

trabalhar com os resultados do projeto? 
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4) Há algo que considere que deveria ser melhorado ou adicionado à metodologia da 
Formação? 
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                             

 

5) Recomendaria esta formação a outros? 

 Sim  Não 

6) Tem outros comentários relativamente ao Evento de Formação? 
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7.3. Por especialistas - Questionário de avaliação para o Conjunto de 

ferramentas do programa 

 

INSTRUÇÕES 

A. Por favor, coloque um círculo na sua resposta aos itens. Classifique os aspetos do 

Conjunto de Ferramentas do Programa numa escala de 1 a 5:  

1 - A mais baixa; impressão insatisfatória  

3 - Uma impressão adequada  

5 - A mais alta; muito boa impressão 

 

1) Considerando os programas de formação como um todo, como classificaria a 
experiência? 
  

1 2 3 4 5 
 

2) Considerando os programas de formação como um todo, como os classificaria em 

termos de conteúdo?  

 

1 2 3 4 5 

3) Considerando os programas de formação como um todo, como os classificaria em 

termos de métodos de ensino? 

1 2 3 4 5 

4) Considerando os programas de formação como um todo, como os classificaria em 

termos de material de formação?  

1 2 3 4 5 

 
 

B) Por favor, classifique cada módulo de 1 (insatisfatório) a 5 (muito bom) relativamente 
aos aspetos sugeridos. 

 

 
 

Clareza da 
informação 

Integralidade da 
informação 

Utilidade da 
informação 

Utilidade dos 
exercícios 
práticos 

Pontuação 
geral 
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Comunicação      

Recompensas      

Reconhecimento      

Coesão      

Apoio      

Clareza      

Confiança      

Liderança      

Justiça      

Eficiência      

Bem-estar dos 
colaboradores 

     

 
C) Responda às questões de resposta aberta que se seguem. 
 
1) Considera eficaz a abordagem por dimensão e grupo-alvo do Conjunto de Ferramentas 

do Programa? Fornece aos utilizadores finais todo o conhecimento necessário para o seu 

trabalho e futura atividade? 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                             
 

 

2) Há algo que considere que deveria ser melhorado ou adicionado aos programas de 
formação? 

 
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                             

 

3) Quais foram os aspetos que considerou menos úteis nos módulos de formação? 
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4) Quais foram os aspetos que considerou mais úteis nos módulos de formação? 
 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                             

 

5) Deseja fazer outros comentários relativamente aos módulos de formação? 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Modelo de certificado para especialistas   
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7.5.  Modelo de certificado para empresas 
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7.6. Cenário 1 – Proprietários/Gestores 

 

CENÁRIO 1  

Proprietários/Gestores 

Diagnóstico Conceção do plano de ação Implementação Avaliação e certificação Reavaliação 

Ferramenta de avaliação 

Grupos-alvo 

Resultados de aprendizagem 

Abordagem pedagógica 

Conjunto de Ferramentas do 

Programa (conteúdo, 

atividades, ferramentas e 

recursos) 

Guia 

Avaliação da formação 

Certificados 

Ferramenta de 

avaliação 

1. Comunicação 

Resultados de 

aprendizagem: 

 Uma compreensão 

melhor das estratégias de 

comunicação como um 

fator-chave para 

melhorar o clima 

organizacional. 

 Compreensão dos 

Conteúdo: 

– Definição de comunicação 

– Tipos de comunicação 

organizacional 

– A livre partilha de 

comunicação em toda a 

organização 

– Nível de comunicação 

individual; 

Dimensões da avaliação e 

ferramentas inerentes: 

– Impacto: 

(1) Reavaliação usando a 

Ferramenta de Avaliação 

Organizacional OSTESA  

 

1. Comunicação 
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possíveis estilos de 

comunicação que pode 

ser frutífero adotar 

dentro dos limites da 

organização. 

 Impacto das diferentes 

estratégias de 

comunicação no clima 

organizacional. 

Abordagem pedagógica: 

– Modelo EU 80:20 (80% 

para atividades práticas 

e 20% para a abordagem 

teórica); 

– Percurso de 3 sessões 

(abordagem baseada em 

aulas), durando cada 

uma delas meio dia, 

durante um período de 1 

mês. 

– A relação entre 

comunicação e um clima 

organizacional positivo 

Atividades: 

– Desafios de comunicação 

num mundo global 

– Comunicação, 

organização e 

complexidade 

– Laboratório 

“Desenhadores cegos” 

– Estudo de caso “Findus 

Italia”: comunicação em 

operações de Fusão e 

Aquisição 

Ferramentas e recursos: 

Conjunto de diapositivos 

(Apresentação de PowerPoint) 

com conteúdos/teoria, 

atividades e estudos de caso 

para sessões de formação 
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2. Recompensas 

Resultados de aprendizagem: 

 Compreender o 

significado de 

motivação; 

 Perceber as ligações 

entre motivação e 

desempenho; 

 Compreender que uma 

pessoa tem as suas 

necessidades e que estas 

têm de ser satisfeitas 

numa determinada 

ordem; 

 Perceber os pontos-

chave da gestão de 

remunerações; 

 Compreender a 

estratégia de 

remunerações; 

 Rever o próprio sistema 

de remunerações da 

empresa e encontrar 

formas possíveis de o 

melhorar. 

Conteúdo: 

– Motivação; 

– Hierarquia de 

necessidades de 

Maslow; 

– Teoria de Herzberg; 

– Sistema de 

remunerações em 

empresas; 

– As remunerações na 

nossa empresa. 

Atividades: 

a) Motivação 

b) Remunerações 

c) O sistema de 

remunerações na nossa 

empresa 

d) Estudo de caso 

Ferramentas e recursos: 

Conjunto de diapositivos 

(Apresentação de PowerPoint) 

com conteúdos/teoria, 

atividades e estudos de caso 

Dimensões da avaliação e 

ferramentas inerentes: 

– Impacto: 

(1) Reavaliação usando a 

Ferramenta de Avaliação 

Organizacional OSTESA  

 

2. Recompensas 
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Abordagem pedagógica 

– Modelo EU 80:20 (80% 

para atividades práticas 

e 20% para a abordagem 

teórica); 

– Formação baseada em 

aulas, com duração 

expectável de 1 dia. 

para sessões de formação 

3. Reconhecimento 

Resultados de 

aprendizagem: 

 Ser capaz de dar 

feedback eficaz; 

 Dispor de ferramentas 

para dar feedback; 

 Saber fazer críticas 

construtivas; 

 Ter consciência dos 

princípios para fazer 

elogios eficazes; 

 Ser capaz de efetuar 

avaliações como uma 

forma de estilo de 

gestão eficaz; 

 Ter um plano de ação 

Conteúdo: 

– Feedback e críticas 

– O método SANDUICHE e 

TERMÓMETRO 

– Críticas construtivas 

– Princípios do elogio 

eficaz 

– Louvor assertivo 

– Classificações de 

desempenho 

– Como aumentar a 

autoestima de alguém 

Atividades: 

a) Feedback e críticas 

b) Princípios do elogio 

Dimensões da avaliação e 

ferramentas inerentes: 

– Impacto: 

(1) Reavaliação usando a 

Ferramenta de Avaliação 

Organizacional OSTESA  

 
3. Reconhecimento 
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para aumentar a 

autoestima. 

Abordagem pedagógica 

– Modelo EU 80:20 (80% 

para atividades práticas 

e 20% para a abordagem 

teórica); 

– Percurso de 3 sessões 

(abordagem baseada em 

aulas), com duração total 

de 1 dia e meio. 

eficaz 

c) Classificações de 

desempenho 

d) Como aumentar a 

autoestima 

Ferramentas e recursos: 

Conjunto de diapositivos 

(Apresentação de PowerPoint) 

com conteúdos/teoria, 

atividades e estudos de caso 

para sessões de formação 

4. Coesão 

Resultados de 

aprendizagem: 

 Construir relações de 

trabalho positivas entre 

todos os colaboradores 

independentemente da 

estrutura hierárquica da 

sua empresa 

 Construir estratégias de 

modo a apoiar os seus 

colaboradores para 

estarem conscientes da 

Conteúdo: 

– Introdução: definição de 

Coesão, a sua 

importância no local de 

trabalho 

contemporâneo; 

– Fatores-chave para 

atingir a coesão da 

equipa; 

– Boas práticas adicionais 

que podem promover a 

coesão; 

Dimensões da avaliação e 

ferramentas inerentes: 

– Impacto: 

(1) Reavaliação usando a 

Ferramenta de Avaliação 

Organizacional OSTESA  

 

4. Coesão 
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sua função e do que é 

esperado deles. 

 Dar apoio à sua equipa 

nas tarefas e orientá-la 

em situações incertas 

Abordagem pedagógica: 

– Modelo EU 80:20 (80% 

para atividades práticas 

e 20% para a abordagem 

teórica); 

– Percurso de 2 sessões 

(abordagem baseada em 

aulas), com um total de 

5,5 horas e que pode 

decorrer ao longo de 1 

mês. 

– As 5 fases do 

desenvolvimento de 

uma equipa coesa; 

– Coesão: o seu impacto 

no clima organizacional 

de uma PME; 

– Compreender a coesão 

da perspetiva de um 

gestor e como promover 

a coesão da equipa na 

organização. 

Atividades: 

a) Vídeo - Coesão do grupo 

b) Atividade de team 

building: Partilhe algo 

positivo! 

c) Atividade de 

Empurrar/Puxar 

(resolução de conflitos) 

d) Estudo de caso - O 

trabalho de equipa 

conquista os céus: o caso 

da General Electric 

Ferramentas e recursos: 
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Conjunto de diapositivos 

(Apresentação de PowerPoint) 

com conteúdos/teoria, 

atividades e estudos de caso 

para sessões de formação 

5. Apoio 

Resultados de 

aprendizagem: 

 Compreender a extensão 

em que os 

comportamentos de 

apoio/culpabilização têm 

impacto na atividade da 

organização; 

 Capacidade para 

construir e incrementar 

o apoio (e reduzir jogos 

de culpa) na sua 

organização; 

 Incentivar a sensação de 

esforço coletivo; 

  Transmitir a ideia de que 

os colaboradores devem 

ter a liberdade de 

aprender com os seus 

Conteúdo: 

– Apoio vertical:  apoio 

organizacional apercebido 

– Apoio horizontal:  apoio 

dos colegas no local de 

trabalho 

Atividades: 

a) É um culpabilizador? 

Mesa redonda 

b) Construir uma ponte - 

Dinâmica de grupo 

c) Reflexões de grupo 

d) Estudo de caso: A ONG 

“HEALTHY FAMILIES” 

melhora o seu clima 

laboral 

Ferramentas e recursos 

Conjunto de diapositivos 

Dimensões da avaliação e 

ferramentas inerentes: 

– Impacto: 

(1) Reavaliação usando a 

Ferramenta de Avaliação 

Organizacional OSTESA  

 

5. Apoio 
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erros; 

 Desenvolver um 

ambiente aberto de 

apoio mútuo. 

Abordagem pedagógica: 

– Modelo EU 80:20 (80% 

para atividades práticas 

e 20% para a abordagem 

teórica); 

– Percurso de 2 sessões 

(meio dia cada), durante 

um período máximo de 

um mês; 

– Aprendizagem mista com 

atividades/materiais 

presenciais e online. 

(Apresentação de PowerPoint) 

com conteúdos/teoria, 

atividades e estudos de caso 

para sessões de formação 

6. Clareza 

Resultados de 

aprendizagem: 

 Compreender melhor a 

clareza dos objetivos 

como uma dimensão do 

clima organizacional; 

 Definir objetivos 

Conteúdo: 

– Introdução: Definição de 

clima organizacional e a 

importância da clareza 

para o clima 

organizacional. 

– Missão, visão e valores da 

Dimensões da avaliação e 

ferramentas inerentes: 

– Impacto: 

(1) Reavaliação usando a 

Ferramenta de Avaliação 

Organizacional OSTESA  

6. Clareza 
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organizacionais; 

 Definir expetativas e 

objetivos claros para os 

colaboradores. 

 Definição eficaz de 

objetivos 

organizacionais; 

 Comunicação eficaz das 

expetativas e objetivos 

organizacionais dos 

colaboradores; 

 Delegar eficazmente 

tarefas aos 

colaboradores; 

 Compreender a 

importância e a clareza 

dos objetivos como uma 

dimensão do clima 

organizacional; 

 Reforço da abordagem 

de gestão no 

estabelecimento de 

expetativas e objetivos 

claros para 

organização: 

– Clareza na definição dos 

objetivos organizacionais 

– Definir objetivos para os 

colaboradores: 

– Regras para atribuição 

clara de tarefas entre os 

colaboradores e 

expetativas de 

comunicação 

relativamente aos 

objetivos da organização 

Atividades: 

a) Liderança e clareza 

b) Missão, valores e visão 

da organização 

c) Em primeiro lugar: 

objetivos claros 

d) SER SMART 

e) Estudo de caso: Tudo 

sozinho 

Ferramentas e recursos 

Conjunto de diapositivos 

(Apresentação de PowerPoint) 
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colaboradores. 

Abordagem pedagógica: 

– Modelo EU 80:20 (80% 

para atividades práticas 

e 20% para a abordagem 

teórica); 

– Aprendizagem mista: 6 

horas de aprendizagem 

presencial (abordagem 

baseada em aulas) + 2 

horas de aprendizagem 

online/individual. 

com conteúdos/teoria, 

atividades e estudos de caso 

para sessões de formação 

7. Confiança 

Resultados de 

aprendizagem: 

 Compreender a extensão 

em que a confiança tem 

impacto na atividade da 

organização; 

 Construir e incentivar a 

confiança (e reduzir a 

desconfiança) na sua 

organização. 

Conteúdo: 

– Confiança dentro das 

organizações 

– Confiança entre os pares 

e colegas 

Atividades: 

a) Como construir confiança 

na sua organização - Mesa 

redonda 

b) O dilema dos prisioneiros  

Dimensões da avaliação e 

ferramentas inerentes: 

– Impacto: 

(1) Reavaliação usando a 

Ferramenta de Avaliação 

Organizacional OSTESA  

 

7. Confiança 
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Abordagem pedagógica: 

– Modelo EU 80:20 (80% 

para atividades práticas 

e 20% para a abordagem 

teórica); 

– Percurso de 2 sessões 

(meio dia cada), durante 

um período máximo de 

um mês; 

– Aprendizagem mista com 

atividades/materiais 

presenciais e online. 

c) Uma empresa que faz - 

Dinâmica de grupo 

d) A construção da 

desconfiança dos 

colaboradores: um estudo 

de caso da HP entre 1995 

e 2010 

Ferramentas e recursos 

Conjunto de diapositivos 

(Apresentação de PowerPoint) 

com conteúdos/teoria, 

atividades e estudos de caso 

para sessões de formação 

8. Liderança 

Resultados de 

aprendizagem: 

 Compreender como 

dominar a análise de 

problemas e a tomada 

de decisões; 

 Compreender como 

comunicar de um modo 

eficiente com os 

colaboradores, como 

desenvolver/fortalecer 

Conteúdo: 

– Introdução: definição de 

competências de 

liderança e a sua 

importância no local de 

trabalho contemporâneo; 

– Estilos de liderança e 

teorias de liderança 

eficaz; 

– O papel do Líder/Gestor 

como um influenciador, 

Dimensões da avaliação e 

ferramentas inerentes: 

– Impacto: 

(1) Reavaliação usando a 

Ferramenta de Avaliação 

Organizacional OSTESA  

 

8. Liderança 
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as suas competências de 

audição e como 

reconhecer o sucesso da 

equipa; 

 Compreender como a 

liderança tem um 

impacto positivo no 

clima e na produtividade 

organizacional.   

Abordagem pedagógica: 

– Modelo EU 80:20 (80% 

para atividades práticas 

e 20% para a abordagem 

teórica); 

– Percurso de 2 sessões 

(abordagem baseada em 

aulas), com um total de 7 

horas e que pode 

decorrer ao longo de 1 

mês. 

gestor de conflitos e 

negociador; 

– A relação entre liderança 

e um clima organizacional 

positivo. 

Atividades: 

a) Vídeo – Aprender a gerir 

pessoas e a ser um líder 

melhor 

b) Questionário sobre estilos 

de liderança 

c) Diagrama de 

características e liderança 

d) O dilema ético 

e) Estudo de caso - Aceitar o 

desafio Pepsi: O caso de 

Indra Nooyi 

Ferramentas e recursos 

Conjunto de diapositivos 

(Apresentação de PowerPoint) 

com conteúdos/teoria, 

atividades e estudos de caso 

para sessões de formação 
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9. Justiça 

Resultados de 

aprendizagem: 

 Compreender a 

importância da justiça 

como dimensão do clima 

organizacional; 

 Regras para tomar 

decisões justas; 

 Tomada de decisões 

justas na organização; 

 A capacidade para 

analisar uma situação e 

escolher a solução 

adequada; 

 A capacidade de aplicar 

diferentes processos de 

tomada de decisão e de 

planeamento de 

estratégias; 

 A capacidade de 

comunicar decisões aos 

colaboradores; 

 Consciência da 

importância da justiça 

Conteúdo: 

– A justiça como uma 

dimensão do clima 

organizacional; 

– Justiça nas tarefas de 

gestão da 

equipa/colaboradores; 

– Diagnóstico do estilo de 

decisão; 

– Conceitos do processo de 

tomada de decisão; 

– Envolvimento do 

colaborador no processo 

de tomada de decisão; 

– Erros na tomada de 

decisões; 

– Emoções e a tomada de 

decisões justas; 

– Comunicação das 

decisões dos 

colaboradores; 

Atividades: 

a) Justiça na nossa empresa 

b) Teste: O meu estilo de 

Dimensões da avaliação e 

ferramentas inerentes: 

– Impacto: 

(1) Reavaliação usando a 

Ferramenta de Avaliação 

Organizacional OSTESA  

 

9. Justiça 
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como dimensão do clima 

organizacional; 

 Reforço da abordagem 

de gestão para 

incrementar o sentido de 

justiça entre 

colaboradores no 

processo de tomada de 

decisão. 

Abordagem pedagógica: 

– Modelo EU 80:20 (80% 

para atividades práticas 

e 20% para a abordagem 

teórica); 

– 8 horas de formação, 

durante 1 dia: 6 horas de 

abordagem baseada em 

aulas (sessões 

presenciais) e 2 horas de 

aprendizagem online e 

autoaprendizagem. 

tomada de decisões 

c) Técnicas de tomada de 

decisões 

d) Tomada de decisão em 

grupo vs. individuais 

e) Estudo de caso: É assim 

que deve ser 

Ferramentas e recursos 

Conjunto de diapositivos 

(Apresentação de PowerPoint) 

com conteúdos/teoria, 

atividades e estudos de caso 

para sessões de formação 
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10. Eficiência 

Resultados de 

aprendizagem: 

 Criar uma lista das 

motivações pessoais de 

cada um como chave 

para a produtividade; 

 Sugestões para lidar com 

a pressão; 

 Ficar conscientes das 

próprias forças e 

fraquezas e como usá-las 

nas situações de 

trabalho todos os dias; 

 Ter capacidade para 

definir objetivos e 

prioridades eficazmente; 

 Ter capacidade para usar 

princípios de gestão de 

tempo na gestão do 

tempo da pessoa; 

 Ter um plano pessoal 

detalhado + passos de 

ação para 

desenvolvimento 

Conteúdo: 

– Motivação 

– Barreiras e pressão sobre o 

desempenho 

– Autogestão 

– Gestão do tempo 

– Mapa de desenvolvimento 

pessoal. 

Atividades: 

a) Motivação - pessoas de 

sucesso que conheço; 

b) O que me motiva; 

c) Barreiras e pressão sobre 

o desempenho; 

d) Autogestão; 

e) Gestão do tempo; 

f) Mapa de 

desenvolvimento pessoal 

Ferramentas e recursos: 

Conjunto de diapositivos 

(Apresentação de PowerPoint) 

com conteúdos/teoria, 

atividades e estudos de caso 

Dimensões da avaliação e 

ferramentas inerentes: 

– Impacto: 

(1) Reavaliação usando a 

Ferramenta de Avaliação 

Organizacional OSTESA  

 

10. Eficiência 
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pessoal. 

Abordagem pedagógica: 

– Modelo EU 80:20 (80% 

para atividades práticas 

e 20% para a abordagem 

teórica); 

– Espera-se que o percurso 

total do programa de 

formação seja de 1 dia e 

meio, ministrado com 

uma abordagem baseada 

em aulas. 

para sessões de formação 

11. Bem-estar dos 

colaboradores 

Resultados de 

aprendizagem: 

– Fornecer conteúdos 
práticos e operacionais e 
teorias relativos ao 
significado e evolução 
das políticas de bem-
estar organizacional, 
com particular foco na 
superação dos 
paradigmas de bem-
estar tradicionais devido 
a novos desafios como o 

Conteúdo: 

– Definição de bem-estar 
organizacional tal como 
definido na literatura; 

– Políticas de bem-estar 
laboral dentro de 
sociedades 
industrializadas: um 
conceito flexível; 

– Os principais desafios que 
afetam atualmente a 
evolução do bem-estar: 
desde o bem-estar 

Dimensões da avaliação e 

ferramentas inerentes: 

– Impacto: 

(1) Reavaliação usando a 

Ferramenta de Avaliação 

Organizacional OSTESA  

 

11. Bem-estar dos 

colaboradores 
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aumento da dívida 
pública; 

– Oferecer uma ampla 
variedade de teorias e 
estudos de caso 
salientando as relações 
profundas que existem 
entre políticas de bem-
estar apropriadas e um 
clima organizacional 
positivo, resultando 
também em melhores 
oportunidades 
empresariais. 

– Fornecer metodologias 
no terreno e 
estimulantes para 
melhorar o bem-estar e 
a satisfação no local de 
trabalho. 
 

Abordagem pedagógica: 

– Modelo EU 80:20 (80% 

para atividades práticas 

e 20% para a abordagem 

teórica); 

– Percurso de 3 sessões 

público ao das empresas; 
– A perceção da pressão 

como uma dimensão 
crucial na definição de 
políticas de bem-estar; 

– Instrumentos e 
ferramentas de formação 
destinados a melhorar o 
bem-estar no local de 
trabalho. 

Atividades: 

a) Capitalismo do Bem-estar 

Social, Estado Social e 

tendências futuras 

b) Estudo de caso “Findus 

Italia”: Como equilibrar as 

prioridades empresariais 

e de bem-estar 

c) Autoavaliação das 

condições de bem-estar 

no local de trabalho 

d) Laboratório artístico 

Ferramentas e recursos: 

Conjunto de diapositivos 

(Apresentação de PowerPoint) 
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(abordagem baseada em 

aulas), durando cada 

uma delas meio dia (1 

dia e meio no total), 

durante um período de 1 

mês. 

com conteúdos/teoria, 

atividades e estudos de caso 

para sessões de formação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7. Cenário 2 - Colaboradores 
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CENÁRIO 2  

Colaboradores 

Diagnóstico Conceção do plano de ação Implementação Avaliação e certificação Reavaliação 

Ferramenta de avaliação 

Grupos-alvo 

Resultados de aprendizagem 

Abordagem pedagógica 

Conjunto de Ferramentas do 

Programa (conteúdo, 

atividades, ferramentas e 

recursos) 

Guia 

Avaliação da formação 

Certificados 

Ferramenta de 

avaliação 

1. Comunicação 

Resultados de 

aprendizagem: 
 

 Uma compreensão 

melhor das estratégias 

de comunicação como 

fator chave para 

melhorar o clima 

organizacional, tanto ao 

nível vertical como 

horizontal; 

 A compreensão dos 

possíveis estilos de 

comunicação que pode 

Conteúdo: 

– Definição de comunicação 

– Tipos de comunicação 

organizacional 

– Nível de comunicação 

individual 

– A relação entre 

comunicação e um clima 

organizacional positivo 

Atividades: 

a) Desafios de comunicação 

num mundo global 

b) Comunicação, 

Dimensões da avaliação e 

ferramentas inerentes: 

– Impacto: 

(1) Reavaliação usando a 

Ferramenta de Avaliação 

Organizacional OSTESA  

 
1. Comunicação 
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ser frutiferamente 

adotada para gerir 

melhor a relação com os 

níveis executivos da 

organização e as 

relações entre colegas; 

 Aprender como 

incrementar as 

estratégias de 

comunicação para 

melhorar o bem-estar 

pessoal e profissional no 

local de trabalho; 

 Compreensão dos 

diferentes estilos de 

comunicação, dos seus 

impactos e da sua 

possível adoção em 

diferentes contextos. 

 

Abordagem pedagógica: 

– Modelo EU 80:20 

(80% para atividades 

práticas e 20% para a 

organização e 

complexidade 

c) Laboratório 

“Desenhadores cegos” 

d) Estudo de caso “Findus 

Italia”: comunicação em 

operações de Fusão e 

Aquisição 

 

Ferramentas e recursos: 

Conjunto de diapositivos 

(Apresentação de PowerPoint) 

com conteúdos/teoria, 

atividades e estudos de caso 

para sessões de formação 
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abordagem teórica); 

– Percurso de 3 sessões 

(abordagem baseada 

em aulas), durando 

cada uma delas meio 

dia, durante um 

período de 1 mês. 

2. Recompensas 

Resultados de 

aprendizagem: 

 Compreender o 

significado de 

motivação; 

 Perceber as ligações 

entre motivação e 

desempenho; 

 Compreender que uma 

pessoa tem as suas 

necessidades e que 

estas têm de ser 

satisfeitas numa 

determinada ordem; 

 Perceber os pontos-

chave da gestão de 

remunerações; 

Conteúdo: 

– Motivação 

– Hierarquia de 

necessidades de Maslow 

– Teoria de Herzberg 

– Remunerações 

– Sistema de remunerações 

em empresas 

– As remunerações na 

nossa empresa 

 

Atividades: 

a) Motivação 

b) Remunerações 

c) O sistema de 

remunerações na 

Dimensões da avaliação e 

ferramentas inerentes: 

– Impacto: 

(1) Reavaliação usando a 

Ferramenta de Avaliação 

Organizacional OSTESA  

 

2. Recompensas 
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 Compreender a 

estratégia de 

remunerações; 

 Rever o próprio sistema 

de remunerações da 

empresa e encontrar 

formas possíveis de o 

melhorar. 

Abordagem pedagógica: 

– Modelo EU 80:20 (80% 

para atividades práticas 

e 20% para a 

abordagem teórica); 

– Percurso de 3 sessões 

(abordagem baseada 

em aulas), com duração 

total de 1 dia. 

nossa empresa 

d) Estudo de caso 

Ferramentas e recursos: 

Conjunto de diapositivos 

(Apresentação de PowerPoint) 

com conteúdos/teoria, 

atividades e estudos de caso 

para sessões de formação 

3. Reconhecimento 

Resultados de 

aprendizagem: 

 Ser capaz de dar 

feedback eficaz; 

 Dispor de ferramentas 

para dar feedback; 

Conteúdo: 

– Feedback e críticas 

– O método SANDUICHE e 

TERMÓMETRO 

– Críticas construtivas 

– Princípios do elogio eficaz 

Dimensões da avaliação e 

ferramentas inerentes: 

– Impacto: 

(1) Reavaliação usando a 

Ferramenta de Avaliação 

3. Reconhecimento 



 

   
 
 Página | 63 

PACOTE FORMAÇÃO PARA FORMADORES  

 Saber fazer críticas 

construtivas; 

 Ter consciência dos 

princípios para fazer 

elogios eficazes; 

 Ter um plano de ação 

para aumentar a 

autoestima. 

Abordagem pedagógica: 

– Modelo EU 80:20 (80% 

para atividades práticas 

e 20% para a abordagem 

teórica); 

– Percurso de 3 sessões 

(abordagem baseada em 

aulas), com duração total 

de 1 dia. 

– Louvor assertivo 

– Como aumentar a 

autoestima de alguém 

 

Atividades: 

a) Feedback e críticas 

b) Princípios do elogio 

eficaz 

c) Como aumentar a 

autoestima 

Ferramentas e recursos: 

Conjunto de diapositivos 

(Apresentação de PowerPoint) 

com conteúdos/teoria, 

atividades e estudos de caso 

para sessões de formação 

Organizacional OSTESA  

 

4. Coesão 

Resultados de 

aprendizagem: 

– Construir relações de 

trabalho positivas entre 

todos os seus colegas, 

bem como o resto da 

Conteúdo: 

– Introdução: definição de 

Coesão, a sua 

importância no local de 

trabalho 

contemporâneo 

Dimensões da avaliação e 

ferramentas inerentes: 

– Impacto: 

(1) Reavaliação usando a 

Ferramenta de Avaliação 

4. Coesão 
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equipa de trabalho, 

independentemente da 

estrutura hierárquica da 

empresa; 

– Ter consciência da sua 

função e do que é 

esperado deles; 

– Ter consciência do foco 

de trabalho da restante 

equipa; 

– Dar apoio aos colegas ao 

longo das suas tarefas e 

oferecer ajuda se 

necessário. 

Abordagem pedagógica: 

– Modelo EU 80:20 (80% 

para atividades práticas 

e 20% para a abordagem 

teórica); 

– Percurso de 2 sessões 

(abordagem baseada em 

aulas), com um total de 

4,5 horas e que pode 

decorrer ao longo de 1 

– Fatores-chave para 

atingir a coesão da 

equipa 

– Boas práticas adicionais 

que podem promover a 

coesão 

– Coesão: o seu impacto 

no clima organizacional 

de uma PME. 

– Atividades para 

compreender a coesão 

da perspetiva de um 

colaborador 

Atividades: 

a) Vídeo - Coesão do grupo 

b) Jogo do Nó Humano 

c) Atividade - Aprender 

mais sobre a sua equipa 

d) Estudo de caso: 

Trabalho de equipa na 

IDEO - Um exemplo de 

sucesso de coesão da 

equipa 

Ferramentas e recursos: 

Organizacional OSTESA  
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mês. Conjunto de diapositivos 

(Apresentação de PowerPoint) 

com conteúdos/teoria, 

atividades e estudos de caso 

para sessões de formação 

5. Apoio 

Resultados de 

aprendizagem: 

 Compreender o benefício 

de um ambiente de 

trabalho em que: 

o os colaboradores se 

apoiam uns aos 

outros; 

o existe uma perceção 

de pertença; 

o as pessoas podem, 

com justiça, afirmar 

que podem contar 

umas com as outras; 

 Compreender os 

benefícios de um clima 

organizacional de apoio 

para a eficiência da 

equipa e, 

Conteúdo: 

– Apoio vertical: Apoio 

organizacional apercebido 

– Apoio horizontal: Apoio 

dos colegas no local de 

trabalho 

Atividades: 

a) É um culpabilizador? – 

Mesa redonda 

b) Modelos Lego – 

Dinâmica de grupo 

c) Reflexões de grupo 

d) Estudo de caso: A ONG 

“HEALTHY FAMILIES” 

melhora o seu clima 

laboral 

Ferramentas e recursos: 

Conjunto de diapositivos 

Dimensões da avaliação e 

ferramentas inerentes: 

– Impacto: 

(1) Reavaliação usando a 

Ferramenta de Avaliação 

Organizacional OSTESA  

 

5. Apoio 
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consequentemente, para 

a satisfação e bem-estar 

dos seus membros. 

Abordagem pedagógica 

– Modelo EU 80:20 (80% 

para atividades práticas 

e 20% para a abordagem 

teórica); 

– Percurso de 2 sessões 

(meio dia cada), durante 

um período máximo de 

um mês; 

– Aprendizagem mista com 

atividades/materiais 

presenciais e online. 

(Apresentação de PowerPoint) 

com conteúdos/teoria, 

atividades e estudos de caso 

para sessões de formação 

6. Clareza 

Resultados de aprendizagem 

 Compreender melhor a 

clareza dos objetivos 

como uma dimensão do 

clima organizacional; 

 Definir expetativas claras 

e a sua aceitação; 

 Definir objetivos e a sua 

Conteúdo: 

– Introdução: Definição de 

clima organizacional e a 

importância da clareza 

para o clima 

organizacional. 

– Missão, visão e valores da 

organização: Identificação 

Dimensões da avaliação e 

ferramentas inerentes: 

– Impacto: 

(1) Reavaliação usando a 

Ferramenta de Avaliação 

Organizacional OSTESA  

 

6. Clareza 
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compreensão; 

 Comunicação clara e 

eficaz com a equipa de 

direção/empregador em 

termos de expetativas e 

objetivos 

organizacionais; 

 Aceitação dos deveres e 

responsabilidades; 

 Compreender a 

importância e a clareza 

dos objetivos como uma 

dimensão do clima 

organizacional; 

 Reforço da atitude de 

abertura para 

expetativas da equipa de 

direção/empregador 

relativamente aos 

objetivos 

organizacionais. 

Abordagem pedagógica: 

– Modelo EU 80:20 (80% 

para atividades práticas 

do colaborador e da 

empresa  

– Objetivos do trabalho 

profissional: 

– Aceitação e compreensão 

dos deveres dos 

funcionários 

– Comunicação com a 

equipa de 

direção/empregador 

quando os objetivos 

organizacionais estão a 

ser comunicados. 

Atividades: 

a) Colaborador e a clareza 

b) Os meus objetivos e 

valores comparados com 

os objetivos, missão e 

visão da empresa 

c) Bons objetivos – SMART 

Ferramentas e recursos: 

Conjunto de diapositivos 

(Apresentação de PowerPoint) 

com conteúdos/teoria, 
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e 20% para a abordagem 

teórica); 

– Aprendizagem mista: 3 

horas de aprendizagem 

presencial (abordagem 

baseada em aulas) + 1 

hora de aprendizagem 

online/individual. 

atividades e estudos de caso 

para sessões de formação 

7. Confiança 

Resultados de 

aprendizagem: 

 Compreender a extensão 

em que a confiança tem 

impacto no trabalho 

diário; 

 Construir e incentivar a 

confiança (e reduzir a 

desconfiança) nas 

equipas de trabalho. 

Abordagem pedagógica: 

– Modelo EU 80:20 (80% 

para atividades práticas 

e 20% para a abordagem 

teórica); 

Conteúdo: 

– Confiança dentro das 

organizações 

– Confiança entre os pares 

e colegas 

Atividades: 

a) Por que razão os bons 

líderes o fazem sentir 

seguro? – mesa redonda 

b) O dilema dos prisioneiros 

c) Uma empresa que faz - 

dinâmica de grupo 

d) A construção da 

desconfiança dos 

colaboradores: um estudo 

Dimensões da avaliação e 

ferramentas inerentes: 

– Impacto: 

(1) Reavaliação usando a 

Ferramenta de Avaliação 

Organizacional OSTESA  

 7. Confiança 
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– Percurso de 2 sessões 

(meio dia cada), durante 

um período máximo de 

um mês; 

– Aprendizagem mista com 

atividades/materiais 

presenciais e online. 

de caso da HP entre 1995 

e 2010 

Ferramentas e recursos: 

Conjunto de diapositivos 

(Apresentação de PowerPoint) 

com conteúdos/teoria, 

atividades e estudos de caso 

para sessões de formação 

8. Liderança 

Resultados de 

aprendizagem: 

 Compreender as 

características de um 

líder eficaz 

 Compreender como 

comunicar de um modo 

eficiente com os seus 

líderes 

 Compreender como 

desenvolver e fortalecer 

as competências de 

liderança. 

Abordagem pedagógica: 

– Modelo EU 80:20 (80% 

Conteúdo: 

– Introdução: definição de 

competências de 

liderança e a sua 

importância no local de 

trabalho contemporâneo; 

– Estilos de liderança; 

– Características de líderes 

eficazes; 

– O que esperar de um 

líder?; 

– A relação entre liderança 

e um clima organizacional 

positivo. 

Atividades: 

Dimensões da avaliação e 

ferramentas inerentes: 

– Impacto: 

(1) Reavaliação usando a 

Ferramenta de Avaliação 

Organizacional OSTESA  

 8. Liderança 
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para atividades práticas 

e 20% para a abordagem 

teórica); 

– Percurso de 2 sessões 

(abordagem baseada em 

aulas), com um total de 6 

horas e que pode 

decorrer ao longo de 1 

mês. 

a) Vídeo – Por que razão os 

bons líderes o fazem 

sentir seguro | Simon 

Sinek 

b) Atividade com citações de 

liderança 

c) Atividade sobre líderes 

influenciadores 

d) Estudo de caso - 

Starbucks 

Ferramentas e recursos: 

Conjunto de diapositivos 

(Apresentação de PowerPoint) 

com conteúdos/teoria, 

atividades e estudos de caso 

para sessões de formação 

9. Eficiência 

Resultados de 

aprendizagem: 

 Criar uma lista das 

motivações pessoais de 

cada um como chave 

para a produtividade; 

 Sugestões para lidar com 

Conteúdo: 

– Motivação 

– Barreiras e pressão sobre 

o desempenho 

– Autogestão 

– Gestão do tempo 

– Mapa de 

Dimensões da avaliação e 

ferramentas inerentes: 

– Impacto: 

(1) Reavaliação usando a 

Ferramenta de Avaliação 

Organizacional OSTESA  

9. Eficiência 
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a pressão; 

 Ficar conscientes das 

próprias forças e 

fraquezas e como usá-las 

nas situações de 

trabalho todos os dias; 

 Ter capacidade para 

definir objetivos e 

prioridades eficazmente; 

 Ter capacidade para usar 

princípios de gestão de 

tempo na gestão do 

tempo da pessoa; 

 Ter um plano pessoal 

detalhado + passos de 

ação para 

desenvolvimento 

pessoal. 

Abordagem pedagógica: 

– Modelo EU 80:20 (80% 

para atividades práticas 

e 20% para a abordagem 

teórica); 

– Espera-se que o percurso 

desenvolvimento pessoal 

Atividades: 

a) Motivação - pessoas de 

sucesso que conheço 

b) O que me motiva 

c) Barreiras e pressão sobre 

o desempenho 

d) Autogestão 

e) Gestão do tempo 

f) Mapa de 

desenvolvimento pessoal 

Ferramentas e recursos: 

Conjunto de diapositivos 

(Apresentação de PowerPoint) 

com conteúdos/teoria, 

atividades e estudos de caso 

para sessões de formação 
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total do programa de 

formação seja de 1 dia e 

meio, ministrado com 

uma abordagem baseada 

em aulas. 

10. Bem-estar dos 

colaboradores 

Resultados de 

aprendizagem: 

 Uma melhor compreensão 

da importância de 

políticas de bem-estar 

adequadas para melhorar 

o clima organizacional e o 

nível de satisfação dos 

colaboradores. 

 Partilhar e divulgar 

metodologias úteis e 

experimentadas que 

possam dar um contributo 

para o melhoramento das 

estratégias de bem-estar e 

de satisfação no local de 

trabalho.  

Abordagem pedagógica: 

Conteúdo: 

– Definição de bem-estar 

organizacional tal como 

definido na literatura 

– Políticas de bem-estar 

laboral dentro de 

sociedades 

industrializadas: um 

conceito flexível 

– Os principais desafios que 

afetam atualmente a 

evolução do bem-estar: 

desde o bem-estar 

público ao das empresas 

– A perceção da pressão 

como uma dimensão 

crucial na definição de 

políticas de bem-estar 

– Instrumentos e 

Dimensões da avaliação e 

ferramentas inerentes: 

– Impacto: 

(1) Reavaliação usando a 

Ferramenta de Avaliação 

Organizacional OSTESA  

 

10. Bem-estar dos 

colaboradores 
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– Modelo EU 80:20 (80% 

para atividades práticas 

e 20% para a abordagem 

teórica); 

– Percurso de 3 sessões 

(abordagem baseada em 

aulas), durando cada 

uma delas meio dia (1 

dia e meio no total), 

durante um período de 1 

mês. 

ferramentas de formação 

destinados a melhorar o 

bem-estar no local de 

trabalho 

Atividades: 

a) Capitalismo do Bem-estar 

Social, Estado Social e 

tendências futuras 

b) Estudo de caso “Findus 

Italia”: como equilibrar os 

negócios com as 

prioridades de bem-estar; 

c) Autoavaliação das 

condições de bem-estar 

no local de trabalho; 

d) Laboratório artístico 

Ferramentas e recursos: 

Conjunto de diapositivos 

(Apresentação de PowerPoint) 

com conteúdos/teoria, 

atividades e estudos de caso 

para sessões de formação 
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7.8. Cenário 3 - Grupos mistos 

 

CENÁRIO 3 

Grupos mistos: 

Diagnóstico Conceção do plano de ação Implementação Avaliação e certificação Reavaliação 

Ferramenta de 

avaliação 

Grupos-alvo 

Resultados de aprendizagem 

Abordagem pedagógica 

Conjunto de Ferramentas do 

Programa (conteúdo, 

atividades, ferramentas e 

recursos) 

Guia 

Avaliação da formação 

Certificados 

Ferramenta de 

avaliação 

1. Comunicação 

Resultados de aprendizagem: 

 Uma melhor compreensão 

das estratégias de 

comunicação como fator 

chave para melhorar o 

Conteúdo: 

– Definição de comunicação 

– Tipos de comunicação 

organizacional 

– Nível de comunicação 

Dimensões da avaliação e 

ferramentas inerentes: 

– Impacto: 

(1) Reavaliação usando a 

Ferramenta de Avaliação 

1. Comunicação 
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clima organizacional, com 

particular atenção para a 

relação entre diferentes 

níveis organizacionais; 

 Compreensão dos 

possíveis estilos de 

comunicação que podem 

ser frutiferamente 

adotados para gerir 

melhor a relação entre os 

colaboradores e os níveis 

da administração; 

 Aprender como 

incrementar as estratégias 

de comunicação para 

melhorar o bem-estar 

pessoal e profissional no 

local de trabalho; 

 Compreender como 

resolver melhor os 

problemas e situações 

críticas decorrentes de 

estratégias de 

comunicação impróprias 

entre diferentes níveis 

individual 

– A relação entre 

comunicação e um clima 

organizacional positivo 

Atividades: 

a) Desafios de comunicação 

num mundo global 

b) Comunicação, organização 

e complexidade 

c) Laboratório 

“Desenhadores cegos” 

d) Estudo de caso “Findus 

Italia”: comunicação em 

operações de Fusão e 

Aquisição 

Ferramentas e recursos: 

Conjunto de diapositivos 

(Apresentação de PowerPoint) 

com conteúdos/teoria, 

atividades e estudos de caso 

para sessões de formação 

Organizacional OSTESA  
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organizacionais. 

Abordagem pedagógica: 

– Modelo EU 80:20 (80% para 

atividades práticas e 20% 

para a abordagem teórica); 

– Percurso de 3 sessões 

(abordagem baseada em 

aulas), durando cada uma 

delas meio dia, durante um 

período de 1 mês. 

2. Recompensas 

Resultados de aprendizagem: 

 Compreender o significado 

de motivação; 

 Perceber as ligações entre 

motivação e desempenho; 

 Compreender que uma 

pessoa tem as suas 

necessidades e que estas 

têm de ser satisfeitas numa 

determinada ordem; 

 Perceber os pontos-chave 

da gestão de remunerações; 

 Compreender a estratégia 

Conteúdo: 

– Motivação; 

– Hierarquia de 

necessidades de Maslow; 

– Teoria de Herzberg; 

– Remunerações; 

– Sistema de remunerações 

em empresas; 

– As remunerações na 

nossa empresa. 

Atividades: 

a) Motivação 

Dimensões da avaliação e 

ferramentas inerentes: 

– Impacto: 

(1) Reavaliação usando a 

Ferramenta de Avaliação 

Organizacional OSTESA  

 

2. Recompensas 
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de remunerações; 

 Rever o próprio sistema de 

remunerações da empresa 

e encontrar formas 

possíveis de o melhorar. 

Abordagem pedagógica: 
 

– Modelo EU 80:20 (80% para 

atividades práticas e 20% 

para a abordagem teórica); 

– Percurso de 3 sessões 

(abordagem baseada em 

aulas), com duração total 

de 1 dia. 

b) Remunerações 

c) O sistema de 

remunerações na nossa 

empresa 

d) Estudo de caso 

Ferramentas e recursos: 

Conjunto de diapositivos 

(Apresentação de PowerPoint) 

com conteúdos/teoria, 

atividades e estudos de caso 

para sessões de formação 

3. Reconhecimento 

Resultados de aprendizagem: 

 Ser capaz de dar feedback 

eficaz; 

 Dispor de ferramentas para 

dar feedback; 

 Saber fazer críticas 

construtivas; 

 Ter consciência dos 

princípios para fazer elogios 

eficazes; 

Conteúdo: 

– Feedback e críticas; 

– O método SANDUICHE e 

TERMÓMETRO; 

– Críticas construtivas; 

– Princípios do elogio eficaz: 

– Louvor assertivo; 

– Classificações de 

desempenho; 

– Como aumentar a 

Dimensões da avaliação e 

ferramentas inerentes: 

– Impacto: 

(1) Reavaliação usando a 

Ferramenta de Avaliação 

Organizacional OSTESA  

 

3. Reconhecimento 
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 Ser capaz de efetuar 

avaliações como uma forma 

de estilo de gestão eficaz; 

 Ter um plano de ação para 

aumentar a autoestima. 

Abordagem pedagógica: 

– Modelo EU 80:20 (80% para 

atividades práticas e 20% 

para a abordagem teórica); 

– Percurso de 3 sessões 

(abordagem baseada em 

aulas) com duração total de 

1 dia e meio 

autoestima de alguém; 

Atividades: 

a) Feedback e críticas; 

b) Princípios do elogio eficaz; 

c) Classificações de 

desempenho; 

d) Como aumentar a 

autoestima. 

Ferramentas e recursos: 

Conjunto de diapositivos 

(Apresentação de PowerPoint) 

com conteúdos/teoria, 

atividades e estudos de caso 

para sessões de formação 

4. Coesão 

Resultados de aprendizagem: 

 Construir relações de 

trabalho positivas no local 

de trabalho; 

 Ver a empresa como uma 

comunidade em vez de uma 

potência administrativa 

hierárquica; 

 Ter melhor desempenho no 

Conteúdo: 

– Introdução: definição de 

Coesão, a sua importância 

no local de trabalho 

contemporâneo; 

– Fatores-chave para atingir 

a coesão da equipa; 

– Boas práticas adicionais 

que podem promover a 

Dimensões da avaliação e 

ferramentas inerentes: 

– Impacto: 

(1) Reavaliação usando a 

Ferramenta de Avaliação 

Organizacional OSTESA  

 

4. Coesão 
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local de trabalho. 

Abordagem pedagógica: 

– Modelo EU 80:20 (80% para 

atividades práticas e 20% 

para a abordagem teórica); 

– Percurso de 2 sessões 

(abordagem baseada em 

aulas), com um total de 6 

horas e que pode decorrer 

ao longo de 1 mês. 

coesão; 

– Coesão: o seu impacto no 

clima organizacional de 

uma PME; 

– Compreender a coesão da 

perspetiva de um gestor 

ou de um colaborador. 

Atividades: 

a) Discussão de grupo 

sobre a relação entre 

coesão e produtividade 

b) A Grande Atividade da 

Queda do Ovo 

c) Ferramenta de 

avaliação da coesão da 

equipa 

d) Estudo de caso: DELL - 

Como o trabalho em 

equipa pode motivar 

os colaboradores  

Ferramentas e recursos: 

Conjunto de diapositivos 

(Apresentação de PowerPoint) 

com conteúdos/teoria, 
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atividades e estudos de caso 

para sessões de formação 

5. Clareza 

Resultados de aprendizagem: 

 Clareza dos objetivos como 

uma dimensão do clima 

organizacional; 

 Comunicação eficaz e clara 

das expetativas de 

comunicação, deveres e 

objetivos da organização; 

 Consciência da importância 

e clareza dos objetivos 

como uma dimensão do 

clima organizacional. 

Abordagem pedagógica: 

– Modelo EU 80:20 (80% para 

atividades práticas e 20% 

para a abordagem teórica); 

– Formação presencial: 4 

horas de formação (3 horas 

completas), recomenda-se 

que sejam executadas após 

Conteúdo: 

– Objetivos estratégicos da 

organização; 

– Clareza na atribuição de 

deveres e 

responsabilidades - 

tarefas da equipa de 

gestão/empregador e 

colaboradores; 

– “O nosso roteiro” de 

comunicação sobre 

deveres e expetativas 

(metaplano). 

Atividades: 

a) Clareza - Qual será o seu 

contributo? 

b) Clareza na nossa empresa 

– O nosso roteiro 

Ferramentas e recursos: 

Dimensões da avaliação e 

ferramentas inerentes: 

– Impacto: 

(1) Reavaliação usando a 

Ferramenta de Avaliação 

Organizacional OSTESA  

 

5. Clareza 
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formação em separado. Conjunto de diapositivos 

(Apresentação de PowerPoint) 

com conteúdos/teoria, 

atividades e estudos de caso 

para sessões de formação 

6. Liderança 

Resultados de aprendizagem: 

– Compreender como 

dominar a análise de 

problemas e a tomada de 

decisões; 

– Compreender como 

comunicar de um modo 

eficiente com os 

colaboradores, como 

desenvolver as suas 

competências de audição 

e como reconhecer o 

sucesso da equipa; 

– Compreender como as 

competências de 

liderança têm um 

impacto positivo no clima 

e na produtividade 

organizacional. 

Conteúdo: 

– Introdução: definição de 

Competências de 

Liderança e a sua 

importância no local de 

trabalho contemporâneo 

– Teorias e características 

da liderança eficaz 

– Analisar mais 

profundamente os estilos 

de liderança 

– O que esperar de um 

líder? 

– O papel do Líder/Gestor 

como um influenciador, 

gestor de conflitos e 

negociador 

– A relação entre liderança 

e um clima organizacional 

Dimensões da avaliação e 

ferramentas inerentes: 

– Impacto: 

(1) Reavaliação usando a 

Ferramenta de Avaliação 

Organizacional OSTESA  

 

6. Liderança 
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Abordagem pedagógica: 

– Modelo EU 80:20 (80% para 

atividades práticas e 20% 

para a abordagem teórica); 

– Percurso de 2 sessões 

(abordagem baseada em 

aulas), com um total de 6 

horas e que pode decorrer 

ao longo de 1 mês. 

positivo 

Atividades: 

a) Vídeo: Martin Luther King 

- O discurso: “Eu Tenho 

um Sonho” 

b) O brasão da liderança 

c) Atividade de explorador 

do valor da liderança - 

Roteiro 

d) Estudo de caso: Dois 

líderes diferentes 

Ferramentas e recursos: 

Conjunto de diapositivos 

(Apresentação de PowerPoint) 

com conteúdos/teoria, 

atividades e estudos de caso 

para sessões de formação 

7. Justiça 

Resultados de aprendizagem: 

 Compreender a importância 

da justiça como dimensão 

do clima organizacional; 

 A capacidade de criar um 

clima que incremente a 

Conteúdo: 

– Processo de tomada de 

decisão que incrementa a 

sensação de justiça nos 

colaboradores - tarefas da 

equipa de 

Dimensões da avaliação e 

ferramentas inerentes: 

– Impacto: 

(1) Reavaliação usando a 

Ferramenta de Avaliação 

7. Justiça 
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sensação de justiça entre os 

colaboradores nos 

processos de tomada de 

decisão; 

 Consciência da importância 

da justiça como dimensão 

do clima organizacional; 

 Abertura para construir um 

clima de justiça na 

organização. 

Abordagem pedagógica: 

– Modelo EU 80:20 (80% para 

atividades práticas e 20% 

para a abordagem teórica); 

– Um total de 4 horas de 

formação: 3 horas de 

abordagem baseada em 

aulas (sessões presenciais) e 

1 hora de aprendizagem 

online/autoaprendizagem; 

– Recomenda-se que seja 

implementada após 

formação em separado para 

empregadores/colaborador

gestão/empregadores e 

colaboradores 

– “O nosso roteiro” para 

desenvolver um sentido 

de justiça na organização 

(metaplano) 

Atividades: 

a) Tudo pela justiça 

b) Justiça na nossa empresa - 

o nosso roteiro 

Ferramentas e recursos: 

Conjunto de diapositivos 

(Apresentação de PowerPoint) 

com conteúdos/teoria, 

atividades e estudos de caso 

para sessões de formação 

Organizacional OSTESA  
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es. 

8. Eficiência 

Resultados de aprendizagem: 

 Criar uma lista das 

motivações pessoais de 

cada um como chave para a 

produtividade; 

 Sugestões para lidar com a 

pressão; 

 Ficar conscientes das 

próprias forças e fraquezas 

e como usá-las nas 

situações de trabalho todos 

os dias; 

 Ter capacidade para definir 

objetivos e prioridades 

eficazmente; 

 Ter capacidade para usar 

princípios de gestão de 

tempo na gestão do tempo 

da pessoa; 

 Ter um plano pessoal 

Conteúdo: 

– Motivação 

– Barreiras e pressão sobre 

o desempenho 

– Autogestão 

– Gestão do tempo 

– Mapa de 

desenvolvimento pessoal 

Atividades: 

a) Motivação - pessoas de 

sucesso que conheço 

b) O que me motiva 

c) Barreiras e pressão sobre 

o desempenho 

d) Autogestão 

e) Gestão do tempo 

f) Mapa de 

desenvolvimento pessoal 

Ferramentas e recursos: 

Dimensões da avaliação e 

ferramentas inerentes: 

– Impacto: 

(1) Reavaliação usando a 

Ferramenta de Avaliação 

Organizacional OSTESA  

 

8. Eficiência 



 

   
 
 Página | 85 

PACOTE FORMAÇÃO PARA FORMADORES  

detalhado + passos de ação 

para desenvolvimento 

pessoal. 

Abordagem pedagógica 

– Modelo EU 80:20 (80% para 

atividades práticas e 20% 

para a abordagem teórica); 

– Espera-se que o percurso 

total do programa de 

formação seja de 1 dia e 

meio, apresentado com 

uma abordagem baseada 

em aulas. 

Conjunto de diapositivos 

(Apresentação de PowerPoint) 

com conteúdos/teoria, 

atividades e estudos de caso 

para sessões de formação 

9. Bem-estar dos 

colaboradores 

Resultados de aprendizagem: 

 Criar uma lista das 

motivações pessoais de 

cada um como chave para a 

produtividade; 

 Sugestões para lidar com a 

pressão; 

 Ficar conscientes das 

próprias forças e fraquezas 

e como usá-las nas 

situações de trabalho todos 

Conteúdo: 

– Motivação 

– Barreiras e pressão sobre 

o desempenho 

– Autogestão 

– Gestão do tempo 

– Mapa de 

desenvolvimento pessoal 

Atividades: 

a) Motivação - Pessoas de 

Dimensões da avaliação e 

ferramentas inerentes: 

– Impacto: 

(1) Reavaliação usando a 

Ferramenta de Avaliação 

Organizacional OSTESA  

 

9. Bem-estar dos 

colaboradores 
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os dias; 

 Ter capacidade para definir 

objetivos e prioridades 

eficazmente; 

 Ter capacidade para usar 

princípios de gestão de 

tempo na gestão do tempo 

da pessoa; 

 Ter um plano pessoal 

detalhado + passos de ação 

para desenvolvimento 

pessoal. 

Abordagem pedagógica 

– Modelo EU 80:20 (80% para 

atividades práticas e 20% 

para a abordagem teórica); 

– Espera-se que o percurso 

total do programa de 

formação seja de 1 dia e 

meio, apresentado com 

uma abordagem baseada 

em aulas. 

sucesso que conheço 

b) O que me motiva 

c) Barreiras e pressão sobre 

o desempenho 

d) Autogestão 

e) Gestão do tempo 

f) Mapa de 

desenvolvimento pessoal 

Ferramentas e recursos: 

Conjunto de diapositivos 

(Apresentação de PowerPoint) 

com conteúdos/teoria, 

atividades e estudos de caso 

para sessões de formação 

 


