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Trabalhar em equipa, definitivamente, não é algo natural…Trabalhar em equipa implica percebermos que esta é composta por um  conjunto de elos... Como em qual-

quer cadeia, a equipa tem a resistência que tiver o seu elo mais fraco...Assim, todos os elos serão decisivos para se atingirem os resultados! 

Cada vez mais, as organizações exigem aos seus colaboradores que saibam como trabalhar em equipa, que sejam cooperantes e interdependentes e que obtenham, 

“em equipa”, resultados melhores do que aqueles que teriam individualmente. 

Cada vez mais as empresas investem dinheiro em encontros ocasionais, essencialmente lúdicos, em que procuram juntar todos os seus colaboradores na esperança de 

os fazer perceber a importância do trabalho em equipa. No local de trabalho, cada vez mais empresas recorrem à organização em “open space”, como que a dizer “o 

teu trabalho influencia o de todos os outros”. 

 

A verdade é que não trabalhamos melhor em equipa apenas por estarmos fisicamente próximos ou por existirem objetivos comuns a que temos de dar resposta. É ver-

dade que, fazer parte de um coletivo a que nos orgulhamos de pertencer, faz-nos sentir motivados, reconhecidos e integrados. No entanto, preocupação com o outro, 

entreajuda e cooperação, para acontecerem, requerem um enquadramento determinado. Nada disse acontece como que por magia! 

 

As equipas são como as pessoas, nascem, crescem, desenvolvem-se e morrem. Tal como os Seres Humanos, as equipas necessitam de passar por determinado tipo de 

desafios para se tornarem maduras, resilientes e capazes de resistir às intempéries. Para transformarmos um grupo de trabalho numa verdadeira equipa temos de 

fazer mais do que apenas “juntá-los”. Precisamos treiná-los, fazê-los aprender com o erro, ajudá-los a canalizar a energia para os resultados e não para os conflitos, 

dar e receber feedback de forma a que se torne em algo natural e sobretudo, ter consciência de que os erros vão acontecer…ter consciência de que  as equipas resilien-

tes são flexíveis, são aquelas que se moldam e  se recuperam a cada obstáculo, que têm sentido critico, capacidade de análise e criatividade  para "sair do seu próprio 

quadrado", transformando ameaças em oportunidades. 

 

O nosso compromisso é tornar pessoas e equipas mais eficazes. Saiba como poderemos ajudá-lo a retirar o maior partido da sua realidade! 

 

Carla Teixeira | Consultora da Young Innovation 

 

OS NOSSOS WORKSHOPS... 
CONHEÇA ALGUNS DOS NOSSOS CONCEITOS... 
 

 

O QUÊ E COM QUEM TEMOS TRABALHADO?... 

 

www.younginnovation.net 

Siga-nos nas redes sociais... 

“TRABALHO EM EQUIPA” 

Trabalhar em Equipa não é algo natural... 

Trabalhar em Equipa implica percebermos que ela é composta por um conjunto 

de elos…Como em qualquer cadeia, a Equipa tem a resistência que tiver o elo 

mais fraco. 

APRENDA A RETIRAR O MÁXIMO DA SUA EQUIPA! 

“TRABALHO EM EQUIPA” 

 

Cliente: Barbosa Coimbra S.A. 

Tipo de Trabalho: Treino Integrado... 

“TRABALHO EM EQUIPA” 

 

Cliente: Catarinos  - Alimentação Especializada, Lda 

Tipo de Trabalho: Treino Integrado... 

 

“TREINO DE EFICÁCIA PESSOAL” 

O equilíbrio humano é semelhante à estrutura de um prédio…                             

Se a pressão for superior à resistência aparecessem “fissuras” 

 QUER APRENDER A RETIRAR O MÁXIMO POTENCIAL DE SI MESMO? 

“GESTÃO DA MUDANÇA” 

 

Tipo de Trabalho: Workshop 

Local: Cidade das Profissões 

 

JÁ CONHECE OS NOSSOS TREINOS INDIVIDUAIS?... 

http://www.facebook.com/#!/younginnovation.net
https://twitter.com/#!/y0unginn0vati0n
http://www.linkedin.com/company/2574309?goback=%2Enpe_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=NUS_CMPA-comp_nm

