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PORQUÊ ESCOLHER ESTE CURSO?

Porque os processos da liderança e da gestão de equipas constituem, atualmente,
um dos maiores desafios, quer dos gestores, quer dos académicos. A sua aplicação
aos contextos mais diversos de atividade, a multiplicidade de abordagens, o corpo de
investigação que tem suscitado, coloca a temática na linha da frente das preocupações
dos chamados agentes de mudança, sejam chefias, professores ou investigadores.
Porque a análise de diferentes contextos de liderança é uma ferramenta necessária
ao bom gestor e líder de equipas. O curso estende os conhecimentos e técnicas
desenvolvidas no contexto da intervenção e treino psicológico no desporto, facilitando a
compreensão do funcionamento e desenvolvimento das pessoas e das equipas noutros
contextos de realização.
Porque o curso fornece aos profissionais uma abordagem integradora, e procura
trabalhar as competências da liderança e de desenvolvimento de equipas no âmbito de
temas marcadamente atuais, como a psicologia positiva, inteligência emocional, gestão
da mudança, comunicação persuasiva, coaching, inovação e criatividade.

PORQUÊ ESTUDAR NO ISPA?

Porque o ISPA oferece a garantia de uma especialização profissionalizante suportada
em elevados padrões técnico-científicos.
Porque ao longo dos seus 50 anos de História, o ISPA se afirmou nesta área do
conhecimento e é reconhecido, nacional e internacionalmente, pela qualidade e
diversidade da sua oferta formativa e atividade cientifica no domínio das ciências
psicológicas e do comportamento.
Porque a formação adquirida em contexto universitário e estruturada em créditos ECTS
(european credit transfer system) permite o seu reconhecimento e creditação no âmbito
de prosseguimento de estudos conducentes à obtenção de graus académicos, a nível
nacional e internacional.

DIREÇÃO DE CURSO

Pedro Almeida (Professor Auxiliar, ISPA; Psicólogo S.L. Benfica)
José Mª Buceta (Professor Catedrático, UNED, Espanha; Consultor internacional de equipas de
alto rendimento)

Maria João Gouveia (Professora Auxiliar, ISPA)

UNIDADES CURRICULARES
1ºANO / 1º SEMESTRE

TOTAL ECTS 24

Organizações e Equipas Positivas
Liderar Pessoas, Transformar Equipas
Treino de Competências Emocionais
Treino para a Mudança
Treino de Competências Comunicacionais
Motivar e Desenvolver Pessoas

1ºANO / 2º SEMESTRE

TOTAL ECTS 24

Influenciar e Persuadir
Coaching no Desenvolvimento de Pessoas
Treino Experiencial para Desenvolvimento de Pessoas e Equipas (*)
Treino de Criatividade e Inovação
Treino de Alto Rendimento

ECTS
3
6
6
1,5
4,5
3
ECTS
3
1,5
9
3
7,5

(*) Inclui a realização de uma actividade de formação experiencial em contexto outdoor

1ºANO / 1º E 2º SEMESTRE

TOTAL ECTS 12

Seminários Temáticos
Seminário de Supervisão de Projectos

ECTS
3
9

HORÁRIOS
Aulas 2 dias por semana em horário pós-laboral (18:30h às 22:30h), durante 10 meses.
Ocasionalmente poderão ocorrer blocos de aulas intensivos com docentes estrangeiros.
O curso inclui a realização de uma actividade de formação experiencial em contexto
outdoor.

DESTINATÁRIOS
Profissionais que dirijam ou venham a dirigir equipas, em qualquer contexto,
independentemente da área de formação de base.
Adicionalmente, Consultores, Formadores e/ou responsáveis de Recursos Humanos.
Domínio básico da língua inglesa falada e escrita.
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