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Patrocínio:



 EDITORIAL

Mais de uma década e uma pandemia depois, 
a Associação Portuguesa dos Profissionais 
do Sector Funerário (APPSF) fez dos desafios 
oportunidades e renovou a sua oferta formativa. 
Este ano há novos temas, conteúdos, abordagens 
e formadores.

 VANESSA BILRO      

PAULO MONIZ
CARREIRA
Presidente da APPSF



REPORTAGEM 

A importância da estimulação 
Apresentar e debater o conceito “estimulação de pessoas maiores” - Mitos e estereótipos - Diferenciar  diferentes 
tipos de estimulação - Apresentar um programa breve de estimulação integral.

Apoio ao luto
Pretende-se, nesta ação de formação, dotar os participantes de conhecimentos e técnicas por forma a lidar com 
familias enlutadas e pessoas em fim de vida.

Autoconsciência e Gestão das 
Emoções

Compreender as emoções e a sua influência nos processos internos do individuo (saber-saber). Compreender o 
desenvolvimento do conceito de Inteligência Emocional.  Adquirir técnicas para aumento de competências de 
gestão emocional.

Autoestima em contexto Laboral Melhorar o desempenho profissional através do incremento da autoestima.

Burnout e stresse ocupacional

Debater estereótipos, conceitos e preconceitos associados à problemática da Saúde Mental - Apresentar 
e debater o conceito de burnout, sinais, consequências, maiores riscos psicossociais - Burnout no contexto 
da pandemia COVID-19 - Apresentar uma escala de bem-estar no trabalho - Discutir e praticar estratégias de 
intervenção – como melhorar a saúde. mental.

Demência, terapias expressivas 
e arte

Desafiar os formandos a envolverem-se em atividades de introspeção, de bem-estar, de auto-apaziguamento, de 
paz. Desafiar a que se exprimam através de atividades de expressão artistica e sensorial.

Estratégias de resolução de 
problemas

Melhorar o desempenho profissional através do incremento de estratégias e de competências de resolução 
de problemas.

Gestão de Stresse
Pretende-se, nesta ação de formação, dotar os participantes de conhecimentos e técnicas para controlar 
situações quotidianas que provoquem stresse.
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 REPORTAGEM

Gestão e Resolução de conflitos
Pretende-se, nesta ação de formação, dotar os participantes de conhecimentos e técnicas para a aprender 
a gerir conflitos no âmbito laboral.

Liderança e motivação de equipas
Pretende-se, nesta ação de formação, dotar os participantes de conhecimentos acerca da liderança e dos 
estilos triádicos na gestão de equipas de trabalho em termos da cultura e clima organizacional, assim como 
refletir sobre as principais teorias em motivação e  aprender boas práticas de motivação de equipas.

Postura comportamental e 
relacionamento interpessoal

Pretende-se, nesta ação de formação, dotar os participantes de conhecimentos e técnicas para um bom 
relacionamento interpessoal.

Repensar morte e luto
Debater os conceitos de morte e luto na sociedade e nas instituições. Considerar o papel da religião e           
espiritualidade. Apresentar o papel da arte nos processos de luto: exemplos e atividades práticas.

Repensar o  ambiente 
institucional através do design

Encaramos o design ambiental e emocional como ferramentas, que mais do que moldar o ambiente físico 
para que este responda da melhor forma às necessidades de quem o habita, considera normas, práticas e 
comportamentos dos profissionais. Apresenta-se o conceito de metodologia participativa e o exemplo de 
um projeto de design participativo e colaborativo.

Técnicas de redução de stresse e 
ansiedade (Mindfulness)

Melhorar o desempenho profissional através da redução dos níveis de stress e ansiedade.

Teletrabalho - um novo futuro?
Apresentar estratégias para a gestão individual e gestão de equipas. Considerar as principais dificuldades e 
vantagens do teletrabalho na ótica do trabalhador e do empregador.

Trabalho em equipa
Pretende-se, nesta ação de formação, dotar os participantes de conhecimentos e técnicas que promovam o 
trabalho em equipa e a participação ativa na dinâmica da equipa.

TESTEMUNHOS

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


