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Duração : 2 horas Referência : 1320

Intra empresa : Sob consulta

A mudança é uma constante e a sua implementação bem-sucedida depende quer da qualidade do projeto de mudança,
quer do seu nível de aceitação. Quer esteja a gerir um processo de mudança, quer esteja a viver mudanças ao nível
individual, é importante compreender os elementos-chave que farão com que o processo de mudança ocorra sem
grandes problemas.

Nesta Virtual Classroom abordamos o papel fundamental da comunicação para garantir que as mudanças são
entendidas e aceites, analisamos os diferentes tipos de resposta que podemos esperar durante o processo de mudança
e como podemos obter ou oferecer suporte durante essa experiência. Por último, analisamos as principais competências
e comportamentos que facilitam uma implementação bem-sucedida da mudança.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Compreender os motivos pelos quais as mudanças precisam de ser geridas cuidadosamente;
Conhecer alguns dos elementos-chave para uma mudança bem-sucedida;
Compreender e reconhecer as respostas emocionais face à mudança;
Criar uma visão do futuro mobilizadora, que inspire todos os envolvidos.

Destinatários

Para quem?

Empresários, CEO’s, gestores, líderes, responsáveis de Unidades de Negócio e profissionais que pretendam lidar
com processos de mudança de forma eficaz.

Pré-requisitos:

Não aplicável.

Percurso de aprendizagem

A importância de bem gerir a mudança.

A atitude a adotar face à mudança.

Envolver e capacitar os envolvidos na mudança.
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As respostas emocionais perante a mudança.

Desafiar o status quo.

Criar uma razão convincente e visão clara para a mudança.

Métodos pedagógicos

Fornação 100% digital, com a duração de 2 horas, durante a qual os participantes têm diversas oportunidades de
interagir através de exercícios interativos, trabalhos de grupo através de virtual break-out rooms, chat, etc., que
possibilitam um feedback imediato e uma partilha enriquecedora com participantes de outras empresas.
Todas as informações e requisitos técnicos para aceder à Virtual Classroom são enviadas aos participantes alguns
dias antes da sessão, para que seja possível realizar atempadamente os testes técnicos necessários e
salvaguardar as melhores condições no dia da formação.


