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WORKSHOP 3 
FEEDBACK: FERRAMENTA PARA UM MELHOR DESEMPENHO 
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. DOCENTE 
 

 

 TERESA OLIVEIRA  
 
Colabora nos Programas de Executivos da CATÓLICA-LISBON, nas áreas da 
Liderança e Gestão de Recursos Humanos, onde coordena o programa Leading and 
Energizing Teams for Performance. Coordena o programa de desenvolvimento de 
competências de liderança do The Lisbon MBA-FT Católica-Nova, onde facilita 
módulos de Business Presentation Skills. Trabalha como consultora no desenho e 
animação de programas na área de Leadership e Performance Development e Gestão 
da Mudança desde 1993. Trabalha como Executive Coach desde 2006, sendo 
certificada como Associate Certified Coach pela ICF. Em 2012 iniciou a actividade 
como Counsellor na linha Gestalt. Colabora igualmente no Leadership Lab dos MsC 
da CATÓLICA-LISBON. Doutorada em Economia da Inovação, Mestre em Políticas e 
Gestão de Recursos Humanos e Licenciada em Sociologia, pelo ISCTE. 
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CONTEÚDOS  

 

 
 
WORKSHOP 3 
 
 
FEEDBACK: FERRAMENTA PARA UM MELHOR DESEMPENHO  
 

Um dos papéis fundamentais da coordenação de uma equipa é dar feedback ao longo do ano, quando existem 

incidentes cuja análise não deve esperar pela entrevista de avaliação de desempenho. Verifica-se, porém, que muitas 

tentativas de dar feedback promovem desmotivação, conflitualidade e perda de confiança mútua. 

Existem também comportamentos de outras pessoas com quem trabalhamos (por exemplo, pares e hierarquias), que 

afetam a nossa produtividade e motivação, e sobre os quais é possível e desejável dar feedback. 

Um feedback é eficiente se der origem a um ajustamento de comportamentos, fortalecendo a qualidade da relação 

entre ambos os interlocutores. Ao dar feedback sobre um desempenho/comportamento, podemos também aprender 

sobre áreas de melhoria em que temos responsabilidade.  

 

O objetivo do presente workshop é treinar metodologias de dar feedback que aumentem a probabilidade de sucesso 

e a qualidade da relação entre os envolvidos, desenvolvendo a proficiência dos vários envolvidos. 

 

TEMAS 

 Ferramentas associadas a uma comunicação eficiente 
▪ Escuta ativa 
▪ Questionamento e reformulação 
▪ A empatia 

 A comunicação assertiva: o continuum da assertividade 
▪ O que é a assertividade 
▪ Distinguir os factos, as interpretações e as emoções 

 

 Técnicas para dar e receber feedback 
▪ Conduzir conversas de feedback 
▪ Ouvir com objetividade 
▪ Focar a conversa em ações e mudanças concretas 
▪ A co-responsabilidade como chave do sucesso 

 
METODOLOGIA 

Para otimizar os resultados da participação nos workshops, os participantes serão convidados a realizar trabalho 

prévio de preparação (leituras, visionamento de vídeos e/ou realização de exercícios). 

 

Os workshops serão essencialmente baseados em skills practice, pelo que a explicação teórica das ferramentas de 

comunicação se realizará maioritariamente antes e após o workshop. 
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WORKSHOP 4 
 
 
COMUNICAR EM CONTEXTO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 

 

Uma boa entrevista de avaliação de desempenho é aquela que promove a motivação dos colaboradores, mesmo 

quando os seus resultados não são os mais elevados. A avaliação de desempenho é especialmente exigente quando 

existem objeções face aos resultados, porque os colaboradores consideram que não tiveram condições para alcançar 

um melhor desempenho, não concordam com a classificação, sentem que existem injustiças face a pares ou não têm 

condições para ir mais além. 

 

O presente workshop tem como objetivo analisar e identificar estratégias para lidar com momentos-chave das 

entrevistas de avaliação. 

 

TEMAS 

 Comunicar expectativas de desempenho - Distinguir atividades/objetivos/resultados 

 Expectativas de desempenho – clarificar “o quê” e o “como” 

 Definir e comunicar/negociar objetivos de desempenho mobilizadores 

 O ciclo do desempenho 

 Acompanhar o desempenho – feedback intermédio 

 A entrevista de balanço final 

 Lidar com pessoas e situações difíceis
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