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Em Equipa que ganha também se mexe… 
 

O ano de 2015 foi um ano de excelentes resultados. 
Vivemos agora, momentos importantes da nossa 
vida coletiva para consolidar o nosso futuro. 
Depois de um processo de preparação ao longo do 
ano de 2015, iniciámos 2016 com o funcionamento 
de uma nova estrutura do agrupamento de 
empresas TW. 
O processo de crescimento nos últimos anos e o 
facto de desenvolvermos o nosso trabalho em várias 
geografias - Portugal, Moçambique, Angola e Cabo 
Verde - levou à necessidade de alterar a estrutura do 
agrupamento de empresas TW.  
Foi constituída a TW Serviços, a nossa "fábrica", que 
produz todos os projetos para as restantes empresas 
do grupo: Team Work Consultores, TW Consultores 
Moçambique e, muito em breve, a TW Consultores 
Angola.  
A TW Serviços integra ainda a Equipa de Operações 
e assume-se, também, como a unidade criativa 
do agrupamento empresas TW. 
O objetivo é aumentar a capacidade de resposta às 
necessidades do cliente, de estar mais perto e 
melhor servir, tornando os nossos serviços  mais 
eficazes e especializados em cada uma das áreas, 
comercial e operacional.  
Transversalmente foi criada a DGF (Direção Geral 
Financeira) e redefinida a ligação aos órgãos 
decisores, o Conselho de Administração e a 
Comissão Executiva. 
Temos grandes desafios pela nossa frente, o 
momento é de mudança, de melhorar a nossa oferta 
de produtos, continuarmos  a ser reconhecidos pela 
qualidade do nosso serviço e por uma oferta 
distintiva com que continuamente surpreendemos 
os nossos clientes. 
São estes os fatores de sucesso para um futuro ainda 
melhor. 
 
Estamos juntos! 

Entrevista ao Dr. Ricardo Mota, Diretor de 
Marketing da Gres Panaria 

TW – A Team Work (TW) e a Gres Panaria Portugal (GPP) iniciaram a sua colaboração 
em 2012, tendo realizado o quinto programa consecutivo no passado mês de janeiro. 
O que levou a GPP a optar pela TW como parceira no seu Kick-off anual? 
 

Quando decidimos proporcionar aos nossos colaboradores este tipo de evento de 
Teambuilding tentámos escolher um fornecedor que nos parecesse mais experiente e 
competente na área. Na altura foi feita uma análise de mercado às empresas que 
ofereciam este tipo de programas e depois de um reunião com a Equipa Team Work 
achamos que esta seria uma boa escolha.  E tínhamos razão! 

Congratulamo-nos em poder anunciar a renovação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) 
implementado na TW desde 2007, cuja certificação foi atribuída pela APCER, no decurso da 
auditoria de 2º Acompanhamento que este organismo realizou em dezembro de 2015. Para o 
efeito, a TW estabeleceu, documentou e implementou um SGQ, de modo a criar o 
enquadramento adequado à melhoria contínua da eficácia dos seus processos, de acordo 
com os requisitos da norma de referência – NP EN ISO 9001:2008 - que agora renovou. 

TW –  O Programa deste ano trouxe um mote diferente de Trabalho em Equipa: 
colocar os participantes a cozinhar sob orientação de um Chef! Que impacto teve este 
novo desafio? 

O facto de ser o quinto ano consecutivo que trabalhamos com a Team Work,  só por si, 
já representa alguma coisa. Tem sido uma parceria de crescimento conjunto. A Team 
Work conhece-nos agora melhor, percecionando e aconselhando atividades que vão ao 
encontro do briefing feito connosco e com a análise dos resultados das atividades 
anteriores.  
Este tipo de iniciativa começou centrada na área comercial e nesta altura já envolve 
todos os departamentos da empresa. Os resultados são um maior sentimento de 
pertença à estrutura e de fazer parte dos seus objetivos. Esta é a força motriz que faz 
com que todos percebam a importância individual de cada um para o resultado final da 
empresa. Ou seja, este tipo de programa serve para a valorização do potencial de cada 
um. 

TW – Em que medida os objetivos têm sido atingidos e os resultados verificados, ao 
longo do tempo, na organização? 

Este ano foi novamente um desafio aliciante para todos. A ideia é, todos os anos, 
tentarmos tirar as pessoas da sua área de conforto, daí já termos feito teatro, resgate e 
salvamento de pessoas, praticas militares, etc. Este ano achámos que a experiência da 
cozinha podia trazer para o nosso dia-a-dia empresarial ensinamentos importantes: 
necessidade de organização, planificação, trabalho de equipa, sacrifício, resiliência  e 
adaptação dos colaboradores a uma área que grande parte não dominava.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este Teambuilding trouxe para a empresa uma mensagem de que quando percebemos o 
objetivo, quando estamos focados para o atingir, quando organizamos as equipas em 
função das potencialidade de cada um, quando temos brio no nosso trabalho, quando 
planeamos tendo em conta tudo aquilo que atrás foi referenciado podemos ter 
SUCESSO! 

Elaborar uma ementa para 80 pessoas 
com a pressão do tempo, limitações 
físicas, limitações humanas, foram um 
verdadeiro desafio à nossa inteligência 
racional mas também e, principalmente, 
emocional. No final, podemos dizer que 
com o foco de todas a equipas para 
desempenhar o seu papel da melhor 
forma de acordo com os recursos 
humanos e físicos que tínhamos o 
resultado foi verdadeiramente excecional. 

Editorial 
António Henriques 

Diretor Financeiro 

 



 

“(…) Final do Programa, com as conclusões em sala. Fecho com a Equipa toda presente. Sinal de excelência e de trabalho 
concluído com sucesso.  
O Coordenador ainda consegue comunicar conclusões às equipas, fruto da sua observação do exercício.  
O clima da sala no encerramento e os cumprimentos finais dos clientes aos monitores, são o sinal claro do respeito e 
confiança que o nosso trabalho suscitou. 
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salvo com autorização expressa dos mesmos. 

Realizou-se a 22 e 23 de janeiro a ação “Pensar e Intervir como um Treinador” com 10 elementos da equipa 
ITSQD (Information Technology Support and Quality Department) da La Redoute onde se incluíram o 
Diretor de Departamento, Responsável de Equipa, Analista de Sistemas, Gestor de Projetos e 
Administradores de Sistemas. Esta ação de dois dias teve como principais objetivos treinar competências 
nas áreas de Trabalho em Equipa, Comunicação, Gestão do Tempo e Liderança. 
 

Realizou-se no passado dia 2 de dezembro o programa “Gerir Equipas para o Alto Rendimento” com 23 
chefias da Pegop, no Monte Filipe Hotel em Alpalhão. Este programa esteve inserido no encontro trimestral 
da Pegop e nele participou a equipa de topo, bem como as chefias intermédias da empresa. 
 
“Apreciei bastante a experiência de Coaching do treinador na aplicação prática à realidade empresarial.”  
Jorge Castro, Chefe de Condução 
 
“Programa muito interessante para quem tem funções de chefia.”  
Fernando Mata, Chefe de Operação 

GERIR EQUIPAS PARA O ALTO RENDIMENTO 

PENSAR E INTERVIR COMO UM TREINADOR 

“Excelente formador, capaz de cativar em todas as matérias, motivando os formandos a seguir o plano do programa: melhor liderança.”  
Inês Fernandes, Analista de Sistemas 
 
“Programa muito bom e super interessante para a melhoria pessoal e profissional.”  
Filipe Fazendeiro, Analista de Sistemas 

The Magellan MBA da Porto Business School – Módulo de Personal Development I. 
Nos passados dias 14, 19 e 21 de janeiro, os alunos do The Magellan MBA da Porto Business School, 
participaram no módulo Personal Development I, onde sob a direção do Professor Jorge Henriques foram 
abordados temas relacionados com a Gestão e a Liderança de Equipas, sendo os dias 19 e 21 inteiramente 
dedicados ao treino de Coaching, recorrendo à realização de role-plays com o Ator de teatro Nuno Preto. 

 
“This program takes you out of your comfort zone and undresses you from pre-conceived ideas. This program inspires you 
to become a better leader.”  
Rui Rosas, aluno do The Magellan MBA da Porto Business School 
 
“The Coaching session with feedback from our colleagues and professor was really interesting and important to manage 
the day to day operation in a company.”  
Joana Alves, aluna do The Magellan MBA da Porto Business School 

 

PERSONAL DEVELOPMENT 

Relato do Treinador da Team Work, Consultores no final do programa com a Amorim & Irmãos 

Rua Damião de Góis 
75 – S/L Sala 2 
4050-225 Porto 

T.: +351 225 089 486 
F. +351 225 089 487 

http://www.teamwork.pt 
tw@teamwork.pt 

 

Os responsáveis da empresa dão-nos pessoalmente os parabéns. Voltámos a superar as expectativas de um cliente que já nos conhece 
bem. 
É decisivo para todos nós estarmos bem com estes clientes, conhecidos, exigentes e líderes de mercado. Temos um nome e marca de 
prestígio a defender e eles veem, ao vivo e a cores, que mesmo sendo excelentes, estamos sempre a melhorar.” 
 
               Treinador Jorge Henriques 


