
Unidade 2 – Trabalhar em
programação

Subunidade 2.6. – Gestão de conflitos



“Paz não é ausência de conflitos, é a capacidade de lidar com o conflito 

por meios pacíficos.”– Ronald Reagan. 



Objetivos:

Os principais objetivos do módulo de gestão de conflitos para os participantes são
principalmente dois:

• Conhecer a importância da resolução de conflitos;

• Conhecer a importância da resolução de conflitos e da orientação para chegar a uma 

resolução pacífica.



O que é o conflito? O que é a gestão de conflitos? 

Conflito VS Desentendimento 

• Quando as pessoas têm um desentendimento, significa que, apesar de não concordarem umas com as 
outras, a relação permanece intacta.

• Os conflitos podem conduzir a relações frágeis, uma vez que envolve uma dualidade entre o problema e a 
relação.

No entanto, os conflitos fazem parte de relações normais e saudáveis – não podem ser evitados, 
mas podem ser resolvidos de forma positiva.

Um conflito emerge de diferenças, ocorrendo quando discordamos com os valores, motivações, visões, 
crenças ou desejos de outras pessoas. 



a necessidade de se 
sentir seguro e 

protegido

a necessidade de se 
sentir respeitado e 

apreciado

a necessidade de uma 
maior aproximidade e 

intimidade

• Quando um conflito desencadeia sentimentos fortes, é porque, normalmente, uma 
necessidade pessoal e relacional profunda está na essência do problema:

O que é o conflito? O que é a gestão de conflitos? 



Uma resolução de conflitos bem-sucedida depende de:
• Gerir eficazmente o stress e continuar alerta e relaxado;
• Controlar as emoções e o comportamento;
• Respeitar as diferenças. 

Conflitos pessoais ou 
relacionais

•Geralmente relacionado 
com nossa identidade, 
autoimagem ou outros 
aspetos como lealdade, 

quebra de confiança, 
traição ou falta de 

respeito.

•Uma boa maneira de lidar 
com este tipo de conflitos 

é por meio do diálogo 
aberto e da comunicação 

não violenta.

Conflitos instrumentais

•Normalmente sobre objetivos, 
estruturas, procedimentos e 

meios.

•Uma boa maneira de resolver 
este tipo de conflitos é 

argumentando e encontrando 
soluções aceitáveis para ambas 

as partes.

Conflitos de interesse

•Normalmente é sobre a 
distribuição de meios para 

atingir metas, como o 
tempo, o dinheiro, o espaço 

e o staff.

•Uma boa forma de resolver 
este tipo de conflitos é 

através da negociação, e 
chegar a um acordo para a 

divisão do recurso.

Principais tipos de conflitos:



Formas ineficazes de lidar com conflitos

Um conflito pode desencadear sentimentos e emoções fortes.

Formas ineficazes:

• Não ser capaz de se colocar na perspetiva da outra pessoa;

• Não ser capaz de controlar as suas emoções;

• Ignorar o conflito;

• Evitar o conflito.



Dicas para uma resolução eficaz de conflitos

• Ser capaz de aliviar o stress de forma rápida. Ao manter-se calmo poderá responder de forma 

assertiva, calma e ajustada, uma vez que não permitirá que as suas emoções o atrapalhem.



• Seja capaz de reconhecer e controlar as suas emoções. A consciência emocional permite-lhe 

entender como se sente e porquê. Se sabe exatamente como e porque tem esses sentimentos, é 

mais capaz de os comunicar claramente a outros.

• Melhore a sua comunicação não verbal. As informações mais relevantes durante um conflito ou

discussão são geralmente feitas através da utilização da comunicação não verbal. Quando

envolvido num conflito, deve prestar atenção à comunicação não verbal, uma vez que lhe dará

alguns sinais dos verdadeiros sentimentos e intenções da pessoa.

Dicas para uma resolução eficaz de conflitos



• Usar o humor e brincar para lidar com conflitos. Apesar de ser uma forma muito boa de iluminar o

ambiente e de dizer coisas que seriam muito difíceis de dizer, quando usada despropositadamente

pode causar mais danos do que o bem. A regra devia ser rir com a outra pessoa e não sobre ela.

Dicas para uma resolução eficaz de conflitos



Vídeos relacionados em Inglês:

• https://www.youtube.com/watch?v=KY5TWVz5ZDU

• https://www.youtube.com/watch?v=QLbGHQo4qnA

• https://www.youtube.com/watch?v=v4sby5j4dTY

Vídeos relacionados em Português:

• https://www.youtube.com/watch?v=wg1DHNuBELQ

• https://www.youtube.com/watch?v=CxK5F17Dyd8

• https://www.youtube.com/watch?v=me97LuVmZOg

Recursos: 

Vídeos relacionados em Espanhol:

• https://www.youtube.com/watch?v=aDWZVBvNo_o

• https://www.youtube.com/watch?v=ShYlEXSGtxM
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Atividades
É a vossa vez!

Atividade 1.

Atividade: 5 minutos escolhendo individualmente + 10 minutos escolhendo em grupo + 10 minutos

partilhando com a turma = 25 minutos

Feedback do grupo: 5 minutos

Este exercício ajuda a explorar a natureza de um determinado tópico. Ajuda a gerar uma discussão 

em torno desse tópico e ver como as pessoas o perspetivam de forma diferente. 



Atividade 2.

Atividade: 5 minutos Estágio 1 + 2 minutos Estágio 2 + 4 minutos Estágio 3 + 10 minutos Estágio 4 = 21

minutos

Feedback do grupo: 10 minutos

Este exercício ajuda a criar um exemplo vívido que pode então ser discutido e explorado mais adiante e

ver como uma conversa pode diferir da outra.

Atividades
É a vossa vez!
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