
 
  

 
Domine o seu Stress e Melhore a sua Performance 

 
 
Público-Alvo 

Gestores, Chefias Intermédias, Técnicos Especializados, Chefias de equipas com responsabilidades 
hierárquicas ou funcionais na condução de pessoas que devido às suas funções necessitam aperfeiçoar 
e/ou desenvolver competências pessoais na área da Gestão do Tempo. 
Profissionais que queiram adquirir ferramentas que permitam uma melhor gestão do stress. 
 
OBJECTIVOS 

Aplicar factores construtores da resiliência para ultrapassar adversidades organizacionais  
Identificar as próprias barreiras para se adaptar a situações adversas 
Desenvolver as capacidades de gerir o stress, pela aplicação de técnicas de prevenção e redução do 
stress 
Identificar os recursos pessoais potenciadores da eliminação de elementos stressores no dia-a-dia 
profissional 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1– RESILIÊNCIA E GESTÃO DO STRESS 

 Conceitos e impacto no desempenho  

 Aplicações a nível pessoal, profissional e organizacional 

 Relação com outras competências comportamentais 

 Conhecer o seu quociente de resiliência 

 Os 7 factores da Resiliência 
 
 
2 – MENTE ABERTA E ADAPTAÇÃO 

 Tipo ‘flexível’ vs ‘rígido’ - consequências na mudança 

 Resistência à mudança – como ultrapassar 

 O quadro negativista e o ‘optimismo realista’ 

 Como o pensamento afecta as emoções 
 
 
3 – REGULAÇÃO EMOCIONAL FACE À CRISE 

 Influência da Inteligência Emocional 

 Os padrões para lidar com emoções 

 Métodos e técnicas de controlo do stress 

 Ferramentas como: “step back” e “step by step” 
 
4 – NATUREZA DAS RELAÇÕES PROFISSIONAIS EM CONTEXTOS CRÍTICOS 

 Importância da empatia em situações criticas das organizações 

 Vulnerabilidade ao stress vs adversidade organizacional 

 Confiança e transparência – e as máscaras sociais  

 Mudar padrões relacionais em situações atípicas 
 



   

 

5 – RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 Orientação para a resolução de problemas - auto-eficácia 

 Stress positivo e negativo - e qualidade do desempenho 

 Valores pessoais e organizacionais em acção 

 Aumentar o poder de influência e decisão 

 Criar opções e novas possibilidades  
 
6 – OPORTUNIDADE DE DESENVOLVIMENTO PEOSSOAL E PROFISSIONAL 
 
Plano de aplicação das competências de ‘Resiliência e Gestão do Stress’ em situações actuais’ 
 
 
Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 30 – Formação Presencial 
Área de formação: 090 – Desenvolvimento Pessoal 
 
Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua  
 
Calendarização 

 
Período para a realização do curso: 30 de Janeiro a 04 de Fevereiro de 2012 
Horário: 16h30 às 21h30 - Dias 30 de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2012 
   10h00 às 12h00/13h00 às 16h00 – Dia 04 de Fevereiro de 2012 
 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 
Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 
Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 
 
Formadora 

 
Dr. Helder Correia 
Licenciado em Psicologia   
Formador Certificado. 
 

Observações 

Serão disponibilizadas quatro vagas para formandos que se queiram deslocar das Ilhas de São Jorge e 
Graciosa, a fim de realizar esta acção de formação profissional, com custos de deslocação financiados 
pelo programa Pro-Emprego. 
 
A realização dos cursos candidatos ao co-financiamento do programa Pro-Emprego, é condicionada 
pelas respectivas autorizações por parte do mesmo programa. 
 

  

 
 


