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Enquadramento 
São cada vez mais frequentes e fundamentais os encontros promovidos pelas instituições com finalidades diversas. 

Nesta linha a Fundação AFID promove no próximo dia 14 de Julho, às 16h, no Auditório do Montepio, o Seminário “Construir 
Equipas de Sucesso” com dois oradores convidados que são reconhecidos pelas suas mensagens mobilizadoras, agregando 
vontades e ajudando as equipas, as Organizações, as Empresas e as pessoas a progredirem rumo ao sucesso.

Prof. Helena Marujo –  Docente no Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas da Universidade de Lisboa e Presidente da 
Associação Portuguesa de Estudos e Intervenção em Psicologia Positiva – Com o tema: Os bens relacionais como raiz do 
sucesso.

Prof. Jorge Sequeira – Motivational speaker nas áreas da Resiliência, Liderança, Motivação e Gestão de Equipas e Docente 
universitário, com Doutoramento no Treino de Competências Mentais – Com o tema: Equipas Vencedoras

Destinado a profissionais, quer da área social, quer de empresas ou Escolas, o Seminário “Construir Equipas de Sucesso” 
propõe-se de forma dinâmica a destacar a importância de promover nas Equipas um espírito de grupo mais forte elevando 
os níveis de motivação, auto-confiança, fluidez comunicacional, optimismo e superação pessoal.

Esperamos por si!
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Os bens relacionais como raiz do sucesso – Prof. Helena Marujo
Há algum tempo que os cientistas sociais começaram a notar que os bens sociais - ou relacionais - são o centro das nossas 
vidas. Alguns economistas (o primeiro foi Benedetto Gui, no ano de 1986 e, mais recentemente, Luigino Bruni) começaram 
a utilizar a expressão "bens relacionais" para se referir ao tipo de bens nos quais é a relação entre as pessoas que constitui 
o bem em si mesmo. Relações recíprocas, genuínas, não instrumentais, igualitárias, dignas, em que a identidade do Outro 
e as motivações para a relação contam, são hoje uma das mais importantes tendências no estudo da felicidade e da 
qualidade de vida. A aplicação dos conhecimentos nesta área ao mundo das organizações, e em especial às equipas que 
buscam sucesso, é vital num modelo de gestão de pessoas e de lideranças humanizado, ético, justo, ecologicamente 
sustentável e socialmente transformador. São imensos e graves os perigos de organizações onde os males relacionais e a 
mera competição cega (seja interna ou face ao exterior) são consequência da mobilização egoista para o lucro e para um 
perigoso sucesso. O impacto destes bens relacionais na qualidade do trabalho que fazemos, na vontade de nos 
comprometermos com um projeto coletivo ou de querermos mantermo-nos ou abandonar uma empresa, mostra-nos quão 
relevante esta componente é ao promover o sucesso de equipas. Afundados numa cultura capitalista socialmente estéril, 
precisamos de voltar ao cerne das nossas vidas coletivas, se queremos de novo sentir e celebrar o pulsar da vida que só faz 
sentido em conjunto.

Equipas Vencedoras – Prof. Jorge Sequeira
Perseguir objetivos comuns, com vista a alcançar resultados de exceção é o propósito de qualquer organização. Nesta linha, 
a presente intervenção dá a conhecer os ingredientes que desenvolvem o potencial das equipas, como a comunicação, 
coordenação, criatividade, liderança, confiança ou coesão. Aqui, são apresentadas várias recomendações práticas para 
incrementar estas competências. Com efeito, as referidas dimensões, quando bem treinadas, promovem o superior espírito 
de grupo, permite que se faça mais e melhor, aumentando, assim, a produtividade bem como a fidelização dos clientes. 
Cumulativamente, também se pretende estimular o sentido de pertença, o “amor à camisola”, sempre associados com a 
necessidade de “cuidar da empresa”. Os participantes são, por isso, convidados a adotar atitudes comprometidas com a 
excelência “jogando sempre para ganhar, não se contentando com o conforto do meio da tabela”.

Helena Águeda Marujo é professora auxiliar do Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas da Universidade de Lisboa desde 2011, após 30 anos de 
docência na Faculdade de Psicologia da UL. No ISCSP-UL integra a equipa de Gestão de Recursos Humanos e secretaria o Mestrado em Politicas de 
Desenvolvimento dos Recursos Humanos. Coordena também o Executive Master em Psicologia Positiva Aplicada e a Plataforma para a Felicidade Pública e 
colaborou em diversas Universidades nacionais e internacionais. Ajudou a lançar 3 Happiness Clubs em Universidades nacionais. Foi membro da Comissão 
Científica do Instituto da Felicidade e é membro do Board of Directors da International Positive Psychology Association (IPPA). É Presidente da Associação 
Portuguesa de Estudos e Intervenção em Psicologia Positiva (APPEIP). Conta com centenas de palestras em empresas, instituições e eventos como TexOporto, 
TexCovilhã, TexUTL, e na Positive Conference. Foi membro de comissões científicas nacionais e internacionais e participou na organização de  diversas 
conferências internacionais sobre Psicologia Positiva. Já foi oradora, formadora ou apresentou comunicações científicas em mais de uma dezena de países. É 
co-editora do livro Positive Nations and Communities, publicado em 2013 pela Springer, de dezenas de artigos em revistas científicas nacionais e 
internacionais e de 6 livros de divulgação científica. 

Jorge Sequeira é um dos principais motivational speakers nacionais; tendo participado no desenvolvimento comportamental de mais de três centenas de 
Organizações. A sua ação incide essencialmente nas áreas da Resiliência, Liderança, Motivação e Gestão de Equipas. É docente universitário, com Doutora-
mento no Treino de Competências Mentais. No âmbito da sua intervenção no alto rendimento desportivo, trabalhou com o Prof. Jesualdo Ferreira. É 
preletor nos cursos para treinadores da UEFA. Nesta qualidade, foi professor de vários técnicos de nomeada, entre os quais José Mourinho. Fundou a 
empresa Team Building, é autor de várias Crónicas,  Artigos científicos e comentador televisivo.
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