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A motivação é chave para alcançar o sucesso - o nosso, o dos nossos colegas e da nossa organização. As conceções
acerca do desejo humano fornecem uma imagem geral que é uma base útil para desenvolvermos competências de
influência eficazes - mas cada indivíduo, situação e relacionamento é único e os líderes precisam de compreender o seu
importante papel na motivação de si próprios e das suas diversas equipas.

Durante esta Virtual Classroom investimos algum tempo a definir o que é a motivação, bem como a discutir a
experiência dos participantes e os fatores que os incentivam. Analisamos e discutimos os conceitos centrais de
motivação, sendo os participantes desafiados a refletir acerca da relevância das diferentes teorias e ferramentas, e da
sua aplicação prática tendo em conta as suas responsabilidades de automotivação e motivação de outros.

Objetivos

No final da Classe Virtual os participantes deverão ser capazes de:

Explicar o que é a motivação
Compreender como a motivação o afeta, bem como afeta os seus colegas e organização
Aplicar algumas teorias e modelos fundamentais da motivação ao seu contexto
Criar um plano de ação para implementar a aprendizagem no local de trabalho

Destinatários

Para quem?

Profissionais, líderes e gestores que pretendam melhorar a capacidade de gerir a motivação da sua equipa de
trabalho.

Pré-requisitos:

Não aplicável.

Percurso de aprendizagem

O que é a motivação.

O papel na motivação na liderança.

As diferentes teorias da motivação.
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Definição de plano de ação.

Métodos pedagógicos

Formação 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 todos os participantes.
 


