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Vamos apresentar-
nos?

• 2 verdades e 1 mentira



Porque é que a 
Gestão de Stress e 
Inteligência 
Emocional são 
importantes nas 
organizações?





“Sem qualquer exceção, homens e mulheres de todas 
as idades, de todas as culturas, de todos os graus de 
instrução e de todos os níveis económicos têm 
emoções, estão atentos às emoções dos outros, 
cultivam passatempos que manipulam as suas próprias 
emoções e governam as suas vidas, em grande parte 
pela procura de uma emoção, a felicidade, e pelo evitar 
de emoções desagradáveis.” 

(António Damásio)



O que é uma 
emoção? Qual a 
diferença entre 
uma emoção e um 
pensamento?

Expliquem-me como se eu 
fosse um extraterrestre 



O que é uma 
emoção?

• Imagine que vai a 
passear na floresta e de 
repente vê um animal 
selvagem (um urso, um 
lince ou outro felino, um 
touro…)

• O seu corpo vai reagir

• Ativação do sistema 
nervoso autónomo. 
Luta ou Fuga?



Emoção
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Uma emoção é na realidade um 
sinal do nosso corpo para 
agirmos!

• Nem sempre é a melhor opção 

• Nem sempre é a pior opção

E + movere = “Emoção”



Emoções

• Elementos:

• Afetivo

• Fisiológico

• Cognitivo 

• Comportamental 

https://www.pnas.org/content/111/2/646



Emoção vs.
Sentimentos

EMOÇÃO um espécie de programa 
de ações despoletadas pela mente 
observadas a nível físico 
(movimentos, reações 
cardiovasculares, endócrinas…).

SENTIMENTOS Experiência 
multidimensional com uma forte 
componente cognitiva, tenta fazer 
sentido e da significado às emoções.
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Emoção vs
estado de espírito

• Estado de espírito 

• Estados sentimentais generalizados

• Baixa intensidade

• Podem não ter uma razão/causa específica

• Exemplo – “estar em baixo”

• Emoção

• Estados sentimentais de elevada intensidade

• Geralmente têm um estímulo ou objeto despoletador

• Captam a atenção do indivíduo e podem interromper 
comportamentos e processos cogitivos

• Exemplo – fúria, vergonha

• Emoções podem converter-se em estados de espírito



“Limito-me a reconhecer que certos aspetos 
do processo de emoção são indispensáveis 
para a racionalidade” (António Damásio)



Certo, certo, mas 
porque é que interessa 

saber mais sobre IE?



Inteligência

• Tipicamente focada em:
• Raciocínio Analítico e Abstrato

• Competências Verbais

• Raciocínio Espacial

• Atenção

• Memória

• É um conceito não consensual com 
definições de muitos autores diferentes



QI
• Fraco preditor de…

• Sucesso

• Desempenho laboral

• Riqueza

Componente de sucesso na 
carreira – cerca de 20-25%

Então de onde vem o resto?



Inteligência Emocional

• Como percecionamos as emoções e 
facilitamos o pensamento

• Como compreendemos e gerimos as 
emoções

• Capacidade de lidar com as emoções e 
sinais emocionais – nossos e dos outros

• Autoconhecimento, autogestão, 
automotivação, gestão de relações



Porque é importante 
conhecer a Inteligência 
Emocional? 
• A Inteligência Emocional é essencial 

para a liderança eficaz e tem um 
impacto direto no desempenho laboral

• A investigação tem indicado de que IE 
tem um poder preditor do sucesso dos 
líderes, mais que o QI ou a experiência 
passada.

• Os estudos indicam que existe uma forte 
correlação entre quão bem os indivíduos 
lidam com as emoções pessoais e o 
quanto os outros querem trabalhar 
consigo. 

© 2003 CDHS/Research Foundation of SUNY/BSC



Pensamentos

ComportamentosSentimentos



Historicamente, as 
emoções têm sido 
vistas como…
• Caóticas

• Imprevisíveis

• Supérfluas

• Incompatíveis com o raciocínio

• Desorganizadas

• Largamente viscerais

• Resultantes de uma falha num 
ajustamento e adequação



Atualmente as emoções 
são vistas como …

• Elicitando, sustendo e direcionando a 
atividade

• Não estando em oposição com a 
inteligência

• Fazendo parte do processo de raciocínio



Boas notícias



Sinais de uma
pessoa com baixa
inteligência
emocional?



Inteligência 
Emocional

• Vertente da inteligência social, envolvendo 
competência para percecionar e expressar 
emoções, compreendê-las e usá-las, e geri-las 
em si próprio e nas outras pessoas (Salovey e 
Mayer, 1990).

• Perceção, avaliação e expressão de emoções

• Aceder e gerar sentimentos que facilitem as 
atividades cognitivas

• Compreender e analisar informação 
emocional e usar o conhecimento emocional

• Regular emoções para promover o 
desenvolvimento e o bem estar intelectual



Inteligência 
Emocional



Competências emocionais (Goleman, 1998) 

• COMPETÊNCIAS PESSOAIS: determinam a 
autogestão 

• Autoconsciência

• Autogestão 

• COMPETÊNCIAS SOCIAIS: determinam a 
gestão das relações 

• Consciência Social 

• Competências Sociais 



Autoconsciência • A incapacidade de notar e perceber os 
nossos sentimentos e emoções deixa-nos à 
sua mercê

• Pessoas com maior nível de certezas acerca 
dos seus sentimentos e emoções são 
melhores pilotos das suas vidas e a noção 
de como as situações os fazem sentir cria 
maior segurança face à tomada de decisão 
nas suas vidas

Como nos 
mantemos abertos 

às nossas emoções? 
Podemos tolerar 

todas as emoções 
em qualquer nível?



Autoconsciência 

• Capacidade em entender com precisão as 
suas próprias emoções no momento em 
que ocorrem e compreender a sua 
tendência ao longo das situações. 

• Consciência dos próprios sentimentos 
implica identificar os mesmos, reconhecê-
los e aceitá-los

• Fundamental para o sucesso no trabalho: 
não estar consciente das suas emoções 
diminui a eficiência

• Autoconsciência emocional permite 
receber feedback de forma mais eficaz, ser 
mais autoconfiante, analisar as situações 
de forma mais competente, etc.



Autoconsciência 

• Autoconsciência Emocional:

• ser capaz de ler as suas próprias 
emoções e reconhecer os seus 
efeitos;

• usar “o instinto” para orientar as 
decisões 

• Autoavaliação rigorosa:

• conhecer as suas forças e 
fraquezas/limites

• Autoconfiança:

• boa noção do seu próprio valor e 
das suas próprias capacidades 



Trabalhar a 
autoconsciência 
requer/desenvolve 
competências

• Reconhecer as pistas corporais das nossas 
emoções

• Identificar as pistas e as emoções de forma 
certeira

• Manter-se disponível também para as 
emoções desagradáveis

• Reconhecer emoções múltiplas e 
conflituantes



Autogestão 



Autogestão 

• IE é com um alarme de fumo, diz-nos quando 
uma emoção está a despontar

• Existe uma enorme idiossincrasia quanto à 
duração e intensidade das emoções

• IE pode ajudar-nos a criar uma nova 
perspetiva, reenquadrando as emoções e 
permitindo-nos avançar



Autogestão 

Capacidade de usar a 
consciência das suas emoções 

para se manter flexível e 
conduzir o seu comportamento 

de forma positiva 

Capacidade de usar os seus 
próprios sentimentos para 

raciocinar bem e agir de forma 
intencional

Pessoas que gerem melhor as 
suas emoções, tendem a ter 

mais sucesso

Pessoas com boa autogestão 
são mais abertas a mudança, 

capazes de mudar o seu estado 
de espírito, gestão de stress, 
mais capacidade de agir de 
forma razoável e racional



Autogestão 

Autodomínio emocional:
manter debaixo do controlo 
os impulsos e as emoções 

destrutivas.

Autenticidade: mostrar 
honestidade e integridade; 
ser inspirador e confiança.

Capacidade de adaptação:
flexibilidade que permite 

adaptação a ambientes de 
mudança e a situações em 

que é necessário 
ultrapassar dificuldades 

Capacidade de realização:
energia para melhorar o 

desempenho por forma a 
satisfazer padrões pessoais 

de excelência.

Capacidade de iniciativa:
estar pronto para agir e 

aproveitar oportunidades

Otimismo: estilo 
atribucional que encara o 

futuro como algo 
promissor.



Em suma

As emoções descontroladas 
podem impedir o nosso 

pensamento 

• Até as pessoas inteligentes 
podem agir de forma 
estúpida!

• Pode potenciar o 
surgimento de distúrbios 
emocionais mais crónicos

As emoções podem ser 
usadas para maximizar o 

processamento intelectual e 
a tomada de decisão

• Aliada à maturidade e IE as 
emoções podem formular 
e melhorar a forma de 
pensar ao dirigirem a nossa 
atençãoo para mudanças 
importantes

Estados emocionais podem 
ser usados para melhorar ou 

diminuis a motivação



Consciência 
Social 



Consciência 
Social 

Capacidade para detetar, com 
precisão as emoções nas outras 
pessoas e compreender o que 

se passa realmente dentro delas 
(os seus sentimentos, 

necessidades e preocupações)

A capacidade de reconhecer e 
responder apropriadamente às 

emoções e sentimentos dos 
outros

Importante para criar e manter 
boas relações de trabalho com 

outras pessoas

Pessoas com elevada 
consciência social tendem a ser 

capazes de ler melhor pistas 
não verbais, mensagens 
subliminares, linguagem 

corporal, etc. 



Consciência 
Social 

Empatia: apreender as emoções dos 
outros, compreender o ponto de vista 
deles e estar ativamente interessado 

nas questões que os preocupam

Consciência organizacional: captar as 
“ondas”, as redes de decisão e as 

politicas que atravessam a 
organização 

Espírito de serviço: reconhecer e 
superar as necessidades do cliente 

interno e dos clientes externos 



Reconhecimento 
de emoções nas 
expressões faciais

• Paul Ekman

• Aprender a ler microexpressões ajuda 
porque tem potencial para...

• Melhorar a Inteligência Emocional

• Desenvolver a Empatia

• Mehorar a compreensão dos outros

• Melhorar relacionamentos

• Reconhecer e melhor gerir as 
próprias emoções

















“Qualquer um pode zangar-se isso 
é fácil. Mas zangar-se com a pessoa 
certa, na medida 
certa, na hora certa, pelo motivo 
certo e da maneira certa não é 
fácil. “

ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco 



Empatia 

• É reconhecer o estado emocional do outro

• Esta relacionada com a aceitação 
incondicional, o interesse pelos outros…

• Está relacionada com maiores níveis de 

• estabilidade emocional,

• Sensibilidade interpessoal

• Desempenho escolar e profissional



Competências 
Sociais 



Competências 
Sociais 

• Refere-se à capacidade de ser capaz de 
sugerir respostas desejáveis nos outros 
(influência)

• Pessoas com boas competências sociais 
tendem a ser bons líderes e pais, que 
compreendem que o sucesso pessoal e o 
sucesso do grupo e da família são 
inseparáveis

• Pessoas com boas competências sociais 
lideram pelo exemplo, encorajando os 
outros pelo seu próprio exemplo

• A ausência de competências sociais pode 
limitar de forma severa a qualidade do 
trabalho!



Competências 
Sociais 

• Liderança Inspiradora. 

• Influenciar/persuasão. 

• Capacidade para desenvolver os outros, 
dando-lhes feedback e orientação. 

• Catalisador da mudança: iniciar novas 
orientações e gerir e orientar pessoas nos 
novos caminhos. 

• Gestão de Conflitos. 

• Criar Laços: cultivar e manter redes de 
relações. 

• Comunicação

• Trabalho em equipa e colaboração



Gestão do Stress



Para si o 
que é o 
stress?
Mentimeter 



Algumas definições

• “the non-specific response of the body to any demand for 
change.”

http://www.stress.org/what-is-stress/

• “ a state of mental tension and worry caused by problems in 
your life, work, etc”

• “something that causes strong feelings of worry or anxiety”

http://www.merriam-webster.com/dictionary/stress

• "Stress results from an imbalance between demands and 
resources."

-- Lazarus, R.S. and Folkman, S. (1984). 
Stress, Appraisal and Coping, New York: Springer

• "Stress is the inability to cope with a perceived or real threat 
to one's mental, physical, emotional, and spiritual wellbeing 
which results in a number of physiological responses and 
adaptations.“

-- Seaward, Brian 
L. (1994). Managing Stress, Jones and Bartlett, London.

http://www.stress.org/what-is-stress/
http://www.merriam-webster.com/dictionary/stress


Diferença entre desafio (eustress) e stress 
(distress)



Concetualizações

• Ao longo dos anos, o stress tem sido visto pelos 
investigadores como:

• Resposta por parte do indivíduo (Selye, 1956)

• Existe stress quando um indivíduo evidencia 
um padrão específico de reacção 
independentemente das características da 
situação.

• O stress como um estímulo proveniente do meio

• O foco é colocado em estímulos que se 
consideram stressores

• O stress como um conceito transaccional 
(Lazarus, 1966)

• O stress resulta de uma transação entre o 
indivíduo e o meio (incluindo as percepções, 
as expectativas, as interpretações e as 
respostas de coping do indivíduo).



Stress como resposta

Normal level

of resistance

Response to

stressful event

Stage 1

Alarm

Stage 2

Resistance

Stage 3

Exhaustion



Stress como 
resposta

• Sindrome Geral de 
Adaptação (SGA) – Selye

Fase 1 Reação de Alarme
a) Fase de choque 
(declínio da resistência);
b) Fase de contra-
choque (mobilização 
dos mecanismos de 
defesa).

Reação do organismo a estímulos aos quais não 
está adaptado

Fase 2 Estádio de Resistência Adaptação total ao agente indutor de stress ⇒
aumento ou desaparecimento dos sintomas

Fase 3 Estádio de Exaustão Colapso dos mecanismos de adaptação ao agente 
indutor ⇒ exaustão e, eventualmente, a morte 
(burnout)



Stress como resposta

• Críticas

• não considera o impacto psicológico do stress no 
indivíduo;

• não admite a sua capacidade para reconhecer a 
situação geradora de stress e agir para ultrapassar a 
mesma;

• defende que as respostas dadas por diferentes 
indivíduos seguem um padrão universal;

• admite apenas indutores de stress externos;

• é inadequada para explicar as reacções do ser humano 
a situações de trabalho complexas causadas por 
factores intrínsecos e extrínsecos.



Modelos que 
descrevem o 
processo de Stress

• Modelos que descrevem o processo de 
stress

• Modelo transaccional de stress 
(Lazarus, 1966)

• Modelo cibernético (Edwards, 1992)

• Modelos que explicam as reacções ao 
stress (relações entre stressores e strains)

• Modelo de ajustamento pessoa-
ambiente (French et al., 1974)

• Modelo das exigências do trabalho-
controlo (Karasek, 1979)

• Modelo Vitamina (Warr, 1987)

• Modelo do equilíbrio esforço-
recompensa (Siegrist, 1996)



Modelo 
Transaccional 
de Stress 
(Lazarus)

A resposta de stress nos humanos depende da mediação cognitiva

Avaliação cognitiva

a) Avaliação primária Avaliação do significado para o seu bem-estar das 
transacções com o meio.

b) Avaliação secundária Avaliação dos recursos de que se dispõe para fazer face às 
exigências da relação com o meio 

c) Reavaliação

Coping

Acções destinadas a alterar as circunstâncias da relação (coping orientado para o problema ou 
instrumental) ou a forma como é avaliada (coping orientado para as emoções ou paliativo) de 
forma a torná-la mais favorável.



Modelo 
Transaccional 
de Stress

• “It seems wise to use “stress” as a 
generic term for the whole area of 
problems that includes the stimuli 
producing stress reactions, the 
reactions themselves and the various 
intervening processes.  It defines a 
large, complex, amorphous, 
interdisciplinary area of interest and 
study.” (Lazarus, 1966)



Sinais de Stress

Comportamentais

Emocionais

Físicos



Sinais Físicos

• Coração a bater depressa / taquicardia

• Mãos / pernas trémulas

• Tensão alta

• Punhos cerrados

• Dores de cabeça

• Tensão Muscular

• Espasmos musculares

• Indigestão



Sinais 
Emocionais 

• Ansiedade

• Medo

• Irritabilidade

• Impaciência

• Depressão

• Incapacidade de se concentrar

• Sentindo-se Assorbebado/a

• Culpa



Sinais 
Comportamentais

• Mudança de apetite

• Dificuldade em dormir

• Esquecimento

• Acting out

• Isolamento / Evitamento Social

• Aumento do uso de cafeína e outras 
substâncias

• Perda de concentração

• Mudanças de humor



Como lidamos 
com o stress? 



Algumas 
estratégias

• Seja realista: estabeleça limites. 

• Diga não às responsabilidades ou atividades extras se estiver se sentindo sobrecarregado.

• Pare de ser um super-herói: ninguém é perfeito, então não exija isso de si mesmo/a nem dos/as outros/as. 

• O que realmente precisa ser feito? Um prazo é realista? Peça ajuda quando necessário.

• Faça uma coisa de cada vez: quando se sentir oprimido/a por muitas tarefas, escolha uma tarefa importante/urgente. 

• Conclua uma tarefa antes de passar para outra.

• Tenha calma com as (auto)críticas: as expectativas por si mesmo e pelos outros podem ser muito altas, levando as pessoas 
ao fracasso.

• Partilhe os seus sentimentos: Fique em contato com as pessoas! 

• Os amigos podem fornecer feedback, mostrar apoio e fornecer orientação. 



Algumas 
estratégias

• Exercício

• Comer de forma saudável

• Auto discurso positivo

• Limite as pessoas negativas em sua vida

• Gestão de tempo

• Durmir o suficiente

• Meditação

• Terapia artística (desenho, registo no diário, pintar em livros, etc.)



Consegue visualizar
“não comer a bolacha”?



Vamos refletir
Stress



Quais são as principais 
fontes de stress na sua 
vida? 

• Trabalho

• Saúde

• Família

• Finanças

• Outro



Stress e saúde

• Estar doente e ter uma doença grave não 
são a mesma coisa

• Os stressores não causam doenças por si 
só

• Os stressores aumentam a probabilidade 
de ficar doente

• O stress crónico exacerba condições pré-
existentes, não causa doenças 
diretamente

• Existe uma variabilidade individual 
substancial em resposta à doença



Stress e saúde

• Problemas associados ao stress crónico 
podem ter diferentes 
tipologias/associações

• Cardiovascular (por exemplo, 
arteriosclerose)

• Digestão (por exemplo, úlceras, 
diminuição da absorção de 
nutrientes)

• Ossos (por exemplo, osteoporose, 
crescimento atrofiado)

• Glicose (por exemplo, diabetes de 
início tardio)



Stress e Saúde

• Imunocompetência – a ligação mente-corpo

• Stressores agudos (por exemplo, exames 
finais, privação de sono) e crónicos (por 
exemplo, luto, conflito conjugal, prestação 
de cuidados) estão significativamente 
associados à imunossupressão em mais de 
30 anos de pesquisa 

• Avaliação negativa, aceitação realista, 
supressão de pensamentos negativos / 
relacionados a traumas e pessimismo 
parecem contribuir diretamente de forma 
adversa para a função imunológica 



É difícil mudar os 
nossos hábitos!

• RESOLUÇÕES DE ANO NOVO: 25% 
abandonam novos comportamentos após 
15 semanas; 60% fazem a mesma 
resolução no próximo ano

• PERDA DE PESO: 95% dos que perdem 
peso o recuperam em 2 anos

• FUMO: Apenas 13-14% estão abstinentes 
6 a 12 meses após parar de fumar

• ÁLCOOL: 90% dos tratados bebem em 3 
meses; 50% retornam aos níveis pré-
consumo dentro de um ano



Mudar 
comportamentos 

requer Inteligência 
Emocional!!

Autoconsciência, autogestão, 
automotivação em especial!
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Vídeos Úteis

• Why aren’t we more compassionate? 
(Daniel Goleman)

• https://www.ted.com/talks/daniel_
goleman_on_compassion

• The power of vulnerability (Brené 
Brown)

• https://www.ted.com/talks/brene_
brown_on_vulnerability

• Listening to shame (Brené Brown)

• https://www.ted.com/talks/brene_
brown_listening_to_shame

https://www.ted.com/talks/daniel_goleman_on_compassion
https://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability
https://www.ted.com/talks/brene_brown_listening_to_shame


Muito Obrigada
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