
 

 

 

 

 

  
GESTÃO DO STRESS EM CONTEXTO DE TRABALHO 
 
Público-Alvo 

 
Profissionais que pretendam aperfeiçoar e/ou desenvolver competências pessoais na gestão do stress 
no contexto profissional para maximizar o desempenho profissional. 
 
OBJECTIVOS GERAIS 

 
Conhecer e aplicar estratégias eficazes para a prevenção e gestão do stress. 
Desenvolver o Auto-Diagnóstico e plano de ação individual para gestão do stress. 
 
OBJECTIVOS ESPECIFICOS 

 
No final da acção, os formandos deverão estar aptos a: 
 

 Caraterizar o conceito de stress. 

 Identificar potenciadores de stress e ansiedade e desenvolver estratégias eficazes para 
minimizar os efeitos negativos no desempenho profissional. 

 Aplicar estratégias adequadas na identificação dos primeiros sinais de stress. 

 Realizar um auto-diagnóstico sobre os comportamentos individuais face ao stress e reações 
mais frequentes. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. O Stress. 

- Caracterização do Stress. 
- Impacto na Auto-Eficácia e na Auto-Estima. 
 

2. Sintomas e sinais mais Frequentes. 

- Estratégias para identificar os primeiros sinais de Stress. 
- As várias esferas do indivíduo e os sinais de Stress mais preocupantes. 
- Stress e Personalidade: comportamento tipo A e B.  
 
3. Desenvolvimento de um Plano de Ação Individual para a Gestão do Stress 

- Auto-Diagnóstico do tipo de comportamento e das reações mais frequentes no contexto profissional. 
 
 
Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 15 Horas – Formação Presencial 
Área de Formação: 090 – Desenvolvimento Pessoal 
 
 



   

 

Calendarização 

 
Período para a realização do curso:  
11 a 13 de Abril de 2013 – ilha de São Jorge 
 
Horário:  
5ª e 6ª feira – das 17h às 21h 
Sábado – das 9h às 12h e das 13h às 17h00 
 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 
Afirmativo – Transmissão de saberes do formador aos formandos. 
Interrogativo – Questões colocadas aos formandos no sentido de estimular a progressão.  
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais. 
Activos – Exercícios práticos de resolução de problemas. 
 
Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua 
 
Formadora 

 
Dra. Flávia do Carmo. 
 
Licenciada e Mestre em Psicologia da Educação, Desenvolvimento e Aconselhamento na Faculdade de 
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. 
Formadora Certificada. 
 
 


