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CURSO DE COACHING, LIDERANÇA, MOTIVAÇÃO E GESTÃO DE 

EQUIPAS (Live Streaming) 

 

A CERTFORM – Escola de Formação Prática, concebe, promove e desenvolve Cursos de 

Formação Profissional, orientados para as necessidades do mercado de trabalho, cujos 

programas e percursos, fortemente práticos, têm como principal objetivo contribuir para o 

sucesso profissional e pessoal dos formandos que neles participam. 

A CERTFORM está ao serviço da Formação Profissional desde fevereiro de 1999 e é uma 

Entidade certificada pela DGERT em 13 áreas de Formação. 

 

O Curso de Coaching, Liderança, Motivação e Gestão de Equipas conta já com 85 Edições. 

Este Curso está enquadrado na área de formação 090 - Desenvolvimento Pessoal. 

 

Segundo a ICC, a essência do Coaching é: 
 

✓ Ajudar as pessoas a mudarem a forma como querem atingir as suas metas e assim 

encontrar o caminho onde se quer chegar; 

✓ Em todos os níveis, o Coaching ajuda as pessoas a tornarem-se quem elas desejam ser; 

✓ O Coaching constrói a consciência, dá poderes de escolha e promove mudanças; 

  

O Coaching desbloqueia o potencial de uma pessoa para maximizar o seu desempenho.  
 
No Curso de Coaching, Liderança, Motivação e Gestão de Equipas, para além de 

abordarmos o coaching, associamos temáticas relacionadas com liderança, motivação e 

gestão de equipas. 

A Liderança e a Motivação são dois aspetos fundamentais no alcance do sucesso das 
organizações.  
 
Uma Liderança eficaz condiciona e é determinante para Motivar. Todavia, liderar eficazmente é 
complexo. Não se nasce propriamente líder, ainda que a predisposição genética condicione e 
seja determinante. Um bom líder aprende continuamente ao longo da sua vida e adapta-se às 
circunstâncias. 
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Motivar equipas pressupõe liderar com eficácia e eficiência no sentido de as conduzir numa 
determinada direção ou rumo e alcançar determinados objetivos previamente acordados e 
específicos. Trata-se, pois de um processo de influência social, mobilizador e enérgico. 

Sendo 100% on-line (em tempo real) o Curso de Coaching, Liderança, Motivação e Gestão 

de Equipas permite grande flexibilidade de aprendizagem pois o formando não terá de se 

deslocar às instalações da CERTFORM – Escola de Formação Prática.  

O live streaming permite que a comunicação aconteça em tempo real.  

Enquanto o formador está em direto, os formados podem interagir com o formador e entre si, 

colocando perguntas e fazendo observações.  

O Curso de Coaching, Liderança, Motivação e Gestão de Equipas é um Curso Fortemente 

Prático, que pode ser feito a partir de qualquer parte do Mundo, de Portugal e de fora de 

Portugal. 

 

Objetivos: 

No final deste curso o formando estará capacitado para: 

✓ Aplicar o coaching como um processo indispensável à superação pessoal e profissional, 

levando-o a obter o máximo de rendimento na sua vida e no seu trabalho; 

 

✓ Aplicar técnicas e estratégias para ter mais Foco, permitindo-lhe ver com maior nitidez a 

solução para os desafios pessoais e profissionais que terá de enfrentar; 

 

✓ Ser capaz de elevar os níveis de concentração para alcançar os seus objetivos, possuindo 

mais energia e motivação, para alcançar o que deseja, não desviando a atenção do 

objetivo, ou seja, mantendo-se focado; 

 

✓ Ser capaz de se liderar a si próprio;  

 

✓ Conquistar uma maior capacidade de Liderança junto dos outros, em especial junto de 

equipas de trabalho; 

 

✓ Ser capaz de enfrentar a mudança com otimismo e naturalidade, como um processo 

natural de crescimento individual das nossas vidas, descobrindo e redescobrindo a nossa 

melhor versão. 

 

 



 

Página | 4  

 

Live Streaming 

CURSO DE COACHING, LIDERANÇA, MOTIVAÇÃO E GESTÃO DE EQUIPAS 

MÓDULO: Curso de Coaching, Liderança, Motivação e Gestão de Equipas 

www.certform.pt geral@certform.pt 226 066 442 / 935 569 146 / 935 569 148 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 - O QUE É O COACHING?  

» Definição do conceito  

» Benefícios pessoais e organizacionais  

» Tipos de Coaching  

» Papel do Coach: competências pessoais e profissionais   

 

2 - EXPLORAÇÃO DO PRESENTE  

» A Roda da Vida  

» Outras Rodas  

 

3 - PROJEÇÃO DO FUTURO  

» Estabelecer Metas  

» Valores  

» Perguntas poderosas  

» Padrões de linguagem  

» Crenças limitantes  

 

4 - ANALISANDO O PROCESSO DE COACHING  

» Identificar e analisar necessidades  

» O Questionário de Análise de Aptidões  

» Estabelecer metas/padrões de desempenho  

» Planificar a aprendizagem  

» Motivar o Cliente  

» Estratégias generalistas  

» Análise de estados emocionais  

» Tipos de motivação  

» Fatores de motivação e desmotivação  

» Implementação  

» Feedback  

» Feedback 360º  

» Dissonância e consonância de feedback  

» Orientações para o feedback organizacional  

» Valorização dos sucessos  

» Desligamento 
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5 - COACHING DE EQUIPAS 

» Objetivos  

» Fatores a considerar  

 

6 - COACHING E LIDERANÇA  

» Desenvolvimento de Líderes  

» Os mitos  

» Traços e Competências  

» Funções do Líder enquanto Coach 

 

DESTINATÁRIOS: 

 

Pessoas que pretendam aplicar o coaching como um processo indispensável à superação 

pessoal e profissional, pessoas que pretendem obter o máximo de rendimento no seu trabalho 

e maior capacidade de Liderança junto de equipas de trabalho, Líderes de Equipas, Gestores 

de Equipas, Chefias com responsabilidade na liderança e coordenação de pessoas, Líderes, 

Coordenadores de Equipas, Gestores e Quadros de Empresas, Formadores, Professores.  

 

FORMADORA: MESTRE ANA RITA PACHECO 

Mestrado Integrado em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade do Porto. Pós-graduação em Avaliação e Intervenção com Crianças e 

Adolescentes. Formadora certificada pelo IEFP, com experiência em áreas de comportamento 

e desenvolvimento pessoal. Coach certificada pela Association for Coaching. Psicóloga em 

instituição de saúde, com intervenção direta com crianças, jovens e adultos, em dinâmicas 

individuais e grupais. 

 

CERTIFICAÇÃO 

 

Quando concluir o percurso formativo, será emitido o Certificado de Formação Profissional 

em Coaching, Liderança, Motivação, através da plataforma SIGO, tal como previsto na 

Portaria nº 474/2010, de 8 de julho. O Sistema Integrado de Informação e Gestão da Oferta 

Educativa e Formativa (SIGO) é coordenado pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação 

e Ciência (DGEEC) para gestão da rede de oferta educativa e formativa e dos percursos 

educativos e formativos de jovens e adultos. 



 

Página | 6  

 

Live Streaming 

CURSO DE COACHING, LIDERANÇA, MOTIVAÇÃO E GESTÃO DE EQUIPAS 

MÓDULO: Curso de Coaching, Liderança, Motivação e Gestão de Equipas 

www.certform.pt geral@certform.pt 226 066 442 / 935 569 146 / 935 569 148 

Caso a formação seja concedida pela Entidade Patronal, este Certificado é válido para efeito de 

acumulação de 30 horas, para acumulação das 40 horas de formação contínua obrigatória, de 

acordo com o Código do Trabalho. 

 

DURAÇÃO DA FORMAÇÃO: 30 HORAS 

 

INVESTIMENTO 

O Curso deverá ser pago em duas prestações de 155 euros cada (a primeira antes de iniciar o 

percurso formativo, a segunda a meio do Curso); 

Se optar pelo pagamento integral no ato de inscrição, o preço corresponde a 275 euros. 

 

Descontos para desempregados, estudantes e antigos formandos: 

O Curso deverá ser pago em duas prestações de 145 euros cada (a primeira antes de iniciar o 

percurso formativo, a segunda a meio do Curso); 

Se optar pelo pagamento integral no ato de inscrição, o preço corresponde a 265 euros. 

O Certificado de Formação Profissional em Coaching, Liderança, Motivação e Gestão de 

Equipas é uma formação certificada na área do Desenvolvimento Pessoal, área de formação 

na qual a CERTFORM é certificada pela DGERT – Direção Geral do Emprego e das Relações 

de Trabalho (República Portuguesa – Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social). 

Sendo a CERTFORM uma Entidade reconhecida como tendo competência nos domínios da 

formação pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o preço do Curso goza 

de isenção de IVA pelo artigo 9.º, n.º 10, do Código do IVA. 

De acordo com o artigo 78.º-D, do Código do IRS, à coleta do IRS devido pelos sujeitos passivos 

é dedutível um montante correspondente a 30 % do valor suportado a título de despesas de 

formação e educação por qualquer membro do agregado familiar. Os cursos da CERTFORM 

permitem, assim, dedução à coleta em sede de IRS. 

 

Pode consultar em certform.pt os testemunhos autorizados de quem já fez Cursos na 

CERTFORM – Escola de Formação Prática 

 

https://certform.pt/testemunhos/
https://certform.pt/testemunhos/
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Na formação live streaming tudo funciona em tempo real, a interação entre o formador e os 

formandos acontece em direto ou ao vivo. Para se fazer um live streaming é necessária uma 

ligação à internet, um computador, uma câmara web e um microfone, que permite enviar e 

receber som e imagem.  

O live streaming permite que a comunicação aconteça em tempo real. Enquanto o formador está 

em direto, os formados podem interagir com o formador e entre si, colocando perguntas e 

fazendo observações.  

A plataforma a ser usada para as sessões de live streaming será indicada pela CERTFORM, 

bem como todas as indicações necessárias para se ter acesso à mesma.  

No dia anterior ao início da formação os formandos recebem os dados de acesso à plataforma 

do live streaming para poderem conhecer a plataforma e realizar testes. 

No dia da formação o formando terá de aceder à plataforma e deverá entrar em direto na hora 

marcada para o início da sessão de formação.  

Para os cursos em live streaming existe uma data de início do Curso e um horário estabelecido 

para que o percurso formativo seja realizado em conjunto com o grupo de formação.  

Quando o formando concluir o seu percurso formativo terá direito ao certificado de formação 

profissional emitido através da plataforma SIGO. 

 

 


