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Ter colaboradores felizes a trabalhar num ambien-
te de cooperação é provavelmente um dos fatores 
que mais determinam o sucesso organizacional. O 
‘team coaching’ permite promover esta realidade 
no seio das equipas, sendo essencial para o desen-
volvimento do talento individual e para a coopera-
ção entre as diferentes gerações na criação de uma 
cultura de soluções orientada para as pessoas e os 
resultados. 
Com a «entrada em jogo» da geração Y, ou ‘mil-
lennials’, tudo mudou na gestão das equipas. A 
aprendizagem ao longo da vida (‘lifelong learning’) 
alterou a forma como lidamos com o conhecimen-
to. Motivar e manter as equipas focadas, nos dias 
que correm, é um constante desafio. As elevadas 
expectativas dos colaboradores, «armados» com 

informação atualizada ao minuto, obrigam a que a 
definição clara de objetivos e a partilha de um pro-
pósito comum sejam fatores essenciais para o seu 
dia-a-dia.
Como pode então um gestor motivar a sua equipa? 
O ‘team coaching’ potencia o processo de acompa-
nhamento da equipa, permitindo que esta desen-
volva por iniciativa própria a interação entre os 
seus membros, melhore a comunicação e a resolu-
ção de conflitos, gerando um relacionamento mais 
duradouro, focado nas soluções e no cliente.
As equipas necessitam de entender o que devem 
fazer, como fazer e por que o fazem. Só este alinha-
mento entre os valores individuais e o propósito 
comum é que permitirá construir uma motivação 
verdadeiramente sustentável, cumprindo assim 
com aquela que é a grande missão de qualquer or-
ganização: gerar riqueza e criar valor. 
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Portaria 41/18, «DR» 23, Série I, de um de feve-
reiro, Ministério do Planeamento e das Infraes-
truturas
Terceira alteração ao Regulamento Específico do 
Domínio da Inclusão Social e Emprego, aprovado 
em anexo à Portaria 97-A/15, de 30 de março.
Portaria 44/18, «DR» 27, Série I, de sete de feve-
reiro, Ministério do Trabalho, Solidariedade e Se-
gurança Social
Procede à alteração e ao aditamento ao Regu-
lamento de Gestão do Fundo de Certificados de 
Reforma (FCR) integrado no Regime Público de 
Capitalização.
Portaria 52/ 18, «DR» 37, Série I, de 21 de feverei-
ro, Ministérios das Finanças e do Trabalho, Soli-
dariedade e Segurança Social
Procede à atualização do valor de referência do 
RSI (rendimento social de inserção) para 2018.
Lei 6/18, «DR» 38, Série I, de 22 de fevereiro, As-
sembleia da República
Estatuto do mediador de recuperação de empre-
sas.
Resolução da Assembleia da República 60/18, 
«DR» 42, Série I, de 28 de fevereiro, Assembleia 
da República
Recomenda ao Governo que reforce o combate 
ao tráfico de seres humanos para fins laborais.
Decreto Legislativo Regional 5/18/M, «DR» 42, 
Série I, de 28 de fevereiro, Região Autónoma da 
Madeira – Assembleia Legislativa
Aprova o valor da retribuição mínima mensal 
garantida para vigorar na Região Autónoma da 
Madeira.

Comentário
O destaque vai para a publicação da portaria que 
procede à alteração do regime do Fundo de Cer-
tificados de Reforma (FCR), integrado no Regime 
Público de Capitalização ou terceiro pilar da Se-
gurança Social de gestão pública na formação 
das pensões, e para o diploma legislativo da Re-
gião Autónoma da Madeira que fixa em 592 euros 
o valor da retribuição mínima mensal garantida 
na região.
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Texto: Carlos Antunes

Com a «entrada em jogo» da geração Y, 
ou ‘millennials’, tudo mudou na gestão 

das equipas. Motivar e manter as equipas 
focadas, nos dias que correm, é um 

constante desafio.

Team coaching
Potenciar a motivação dos ‘millennials’ 


