
 

O apoio de Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui a subscrição do seu 
conteúdo, o qual vincula exclusivamente os autores, não podendo a Comissão ser responsabilizada 
pela utilização que dele possa for feita. 
[Projeto número: 2019-1-ES01-KA202-064348] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

IO2 Conjunto de Ferramentas 
para Desenvolvimento de Equipas 

Ferramenta para os papéis da/na equipa; 

Instituto Politécnico do Porto 

07.12.2020 



 
 
 
 
 
 

 
  

 

  

Título: IO2 Conjunto de Ferramentas para 
Desenvolvimento de Equipas 

 

Ferramenta para os papéis da/na equipa 

Resultado do projeto 

(Produto Intelectual – IO4) 

Ferramenta para clarificar o papel dos 
elementos da equipa  

Descrição Tutorial de uma solução com base em 
símbolos para mapear os propósitos das 
equipas, os seus papéis e tarefas.  

Instituição parceira Instituto Politécnico do Porto (P.Porto) 

Responsável pela preparação 
deste documento 

Ana Cláudia Rodrigues 

António Marques 

Viviana Meirinhos 

Data de criação 07.12.2020 

Língua Português (tradução) 

Creative Commons  



 
 
 
 
 
 

 
  

 

Índice  
 

Objetivo da ferramenta e áreas de aplicação ............................................................................. 4 

Material ...................................................................................................................................... 4 

Processo de Implementação ...................................................................................................... 4 

Síntese da etapa .................................................................................................................... 5 

Descrição pormenorizada da etapa ........................................................................................ 6 

1. Acolhimento da equipa.............................................................................................. 6 

2. Definir o propósito ..................................................................................................... 6 

3. Os nossos pontos fortes ........................................................................................... 6 

4. Os nossos papéis ...................................................................................................... 7 

5. As nossas interdependências ................................................................................... 7 

6. Os nossos desafios ................................................................................................... 7 

7. Dar o nosso apoio ...................................................................................................... 8 

8. Encerramento ............................................................................................................. 8 

  



 
 
 
 
 
 

 
  

Objetivo da ferramenta e áreas de 
aplicação 
Esta ferramenta tem como objetivo apoiar equipas na definição e consciencialização da sua identidade e 

do seu desempenho. Enquanto identidade coletiva, as equipas precisam de criar-se e desenvolver-se num 

processo colaborativo. Ainda que este processo ocorra naturalmente, convém criar momentos específicos 

para nos focarmos em “quem somos” e “o que queremos”. Pausar, focar a atenção e pensar de forma 

deliberada no propósito da equipas e dos seus elementos aumenta a consciencialização do próprio e dos 

outros, bem como da iteração entre as partes e do todo. Esta consciência pode representar a pedra basilar 

do sucesso da equipa. 

 

Material 
• 10 quadros de cortiça quadrados (15cm x 15 cm) 

• 10 cartolinas coloridas (ou papel grosso) (15cm x 15 cm) – com 10 cores diferentes + 1 cartolina 

branca (30cm x 30 cm) 

• 10 alfinetes coloridos – da mesma cor das cartolinas 

• 10 fios de cada uma das cores das cartolinas 

• 10 canetas 

• Mala de símbolos com cerca de 200 símbolos 

 

Processo de Implementação 
Esta ferramenta pode ser implementada com recurso às 8 etapas. Neste caso, serão abordados todas as 

questões dos papéis da/na equipa; caso tenha pouco tempo ou pretenda apenas abordar um tópico em 

particular, pode aplicar apenas a primeira e a última etapas, bem como qualquer uma das etapas 

intermédias que possam interessar.  

  



 
 
 
 
 
 

 
  

 

Síntese da etapa 
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Descrição pormenorizada da etapa 
 

Antes de começar, certifique-se que o espaço é agradável e crie um ambiente informal (por exemplo, com 

almofadas, puffs, tatami, tapetes) sem barreiras (como mesas ou secretárias) para permitir que o chão 

seja utilizado como base de trabalho. 

 

1. Acolhimento da equipa  

▪ Dê as boas-vindas à equipa e convide toda a gente a sentar-se em círculo. 

▪ Dê uma caneta a cada elemento da equipa, um quadro de cortiça, uma cartolina colorida e um 

alfinete colorido, e o mesmo número de fios quantos os elementos da equipa na atividade 

(todos os elementos devem ser da mesma cor). Cada um dos elementos da equipa coloca o 

quadro de cortiça à sua frente e prende a cartolina ao quadro com o alfinete. O facilitador deve 

colocar a cartolina branca no centro com os 200 símbolos em redor. 

▪ Proponha à equipa que se identifique a si própria – "quem são os elementos desta equipa?" 

Para tal, peça a cada um dos elementos que escolha um símbolo, que escreva o seu nome na 

cartolina, e que coloque o símbolo escolhido no meio do seu quadro.  

 

2. Definir o propósito  

▪ Desafie a equipa a debater sobre a sua missão durante alguns minutos (máx. 10). "Por que 

motivo foi criada esta equipa?", "Qual é a principal tarefa da equipa?", "Qual é a importância 

da nossa equipa?" "Para que trabalha a equipa?", "Qual é o nosso propósito?". 

Explique que este debate é apenas um ponto de partida que será trabalhado de forma 

contínua. A intenção é assegurar uma noção comum da existência da equipa, e não chegar a 

um definição exata do seu propósito!! Pretende-se assegurar que todos os elementos da 

equipa partilham de um entendimento comum sobre “por que é que a equipa existe?”, “para 

quê?”! 

▪ Convide a equipa a escolher um símbolo que possa ser colocado na cartolina branca que está 

no centro, e que possa representar o Propósito da Equipa. 

 

3. Os nossos pontos fortes  

▪ Peça aos elementos da equipa que escolham outro símbolo, que possa representar os pontos 

fortes que contribuem para o sucesso do propósito da equipa. Cada elemento escolhe um 

símbolo e coloca-o na sua própria cartolina (ao lado do primeiro símbolo escolhido). 



 
 
 
 
 
 

 
  

Nesta altura, cada elemento é convidado a apresentar os símbolos colocados na sua cartolina 

e a explicar: “Por que escolhi este símbolo para me apresentar?” e “Por que é que escolhi este 

símbolo para representar um ponto forte que considero dever contribuir para esta equipa?”. 

 

4. Os nossos papéis 

▪ O facilitador pergunta aos elementos da equipa par aescreverem nas suas cartolinas os papéis 

que consideram ter nesta equipa. Pode identificar entre um e três papéis. Não dê qualquer 

linha orientadora para esta tarefa. Deixe os elementos escrever livremente. Eles podem 

escrever tarefas, papéis sociais, papéis funcionais…  

▪ No final, cada elemento lê, à vez, os papéis que escreveu em voz alta. Nada de comentários 

para já! Apenas devem ouvir os outros. 

 

5. As nossas interdependências 

▪ O facilitador pede aos elementos da equipa que usem os fios para identificar 

interdependências entre os papéis de cad elemento. Cada pessoa tem o mesmo número de 

fios que os outros elementos e, por isso, podem representar simbolicamente todas as 

interligações que precisarem: apenas com uma ou com todas as partes. Os fios são atados ao 

alfinete de cada um e ao alfinete da outra parte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Os nossos desafios  

O cenário aproxima-se da realidade: um sistema complexo! A boa notícia: se se parece com um sistema, 

significa que temos equipa! Um sistema interdependente está a trabalhar como um todo com um 

propósito comum! No entanto, sistemas e equipas enfrentam problemas, dificuldades e diferentes tipos 

de desafios.  



 
 
 
 
 
 

 
  

▪ O facilitador pede aos elementos da equipa que escolham outro símbolo que represente um 

desafio que a equipa esteja ou venha a enfrentar. De seguida, cada elemento decide onde 

colocar o símbolo: na sua própria cartolina, na cartolina de um dos outros elementos, ou na 

cartolina central. Não são permitidos comentários nesta fase. 

 

7. Dar o nosso apoio 

Os desafios tornam-se mais fáceis porque as pessoas não estão sozinhas numa equipa, e o apoio mútuo 

por um sucesso comum é um dos papéis mais relevantes enquanto elementos de uma equipa. 

▪ Por este motivo, este é o último símbolo – mas também o mais importante – a ser identificado.  

Cada elemento da equipa escolhe um símbolo que represente a forma como poderá assumir 

um papel de apoio e fica com ele na mão.   

▪ O facilitador convida cada elemento a colocar o símbolo onde quiser, explicando porquê e 

contextualizando-o de acordo com a própria perspetiva global desenvolvida ao longo da 

atividade. 

 

8. Encerramento 

▪ Se não o tiver feito antes, o facilitador deve agora convidar cada elemento a explicar o porquê 

e a contextualizar a sua escolha de acordo com a própria perspetiva global da atividade. 

▪ O facilitador promove um breve debate / resumo do cenário desenvolvido. O facilitador 

pergunta também se alguém quer propor alguma alteração ao campo simbólico final. Estas 

(talvez) últimas reconceptualizações preparam / integram as mudanças acordadas pela 

equipa, e iniciam o encerramento da última etapa. O encerramento do cenário desenvolvido 

pode consistir em enunciar em voz alta o que emergiu: ter atenção a... ser claro em relação 

a... ações futuras… 

▪ No final, convide os elementos da equipa a registar a sia construção com 2 fotos (uma foto 

apenas com o campo simbólico, e outra com o campo simbólico dos elementos da equipa), e 

a escrever as suas conclusões / pontos de aprendizagem e/ou ações futuras no modelo 

“Conclusões / Pontos de Aprendizagem”. 

 

 

Caso esteja a aplicar as etapas de forma individual, promova o debate sobre essa etapa em particular. 


