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Eficácia Pessoal
Á distância

Duração : 6 horas Referência : 1334

Preço : 300,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 1.000,00 € + IVA

Melhorar a eficácia implica adotar padrões comportamentais estáveis, mudando, se necessário, os nossos “paradigmas”
e procurando estratégias que nos tornem, de modo consistente, pessoas conscientemente competentes.

Neste percurso de aprendizagem aprenda a moldar o seu comportamento para se adaptar aos outros e às diferentes
situações do quotidiano. Adquira técnicas eficazes para estabelecer ou melhorar a comunicação com os seus
interlocutores, potencie a sua capacidade de iniciativa e empreendedorismo, desenvolva o relacionamento interpessoal
e transforme a inteligência emocional num ativo fundamental para manter a sua capacidade de trabalhar e viver de
modo mais positivo e melhor concretizar os nossos propósitos.

Caso prefira, pode inscrever-se apenas nas Classes Virtuais que mais lhe interessem.

ESPÍRITO DE INICIATIVA E EMPREENDEDORISMO

INFLUENCIAR SEM AUTORIDADE

AGILIDADE E ADAPTABILIDADE

Objetivos

No final do percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Desenvolver competências de gestão de mudança pessoal para se prepararem para a incerteza;
Implementar os princípios da agilidade na sua organização pessoal e de trabalho em equipa;
Encontrar o equilíbrio entre o resultado a curto prazo e a visão a longo prazo;
Identificar as ferramentas pessoais que fazem as coisas acontecer;
Utilizar a agilidade emocional para superar os seus limites pessoais;
Identificar a sua motivação intrínseca;
Definir objetivos claros e “ecológicos” para tirar o máximo partido da sua experiência profissional;
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Definir o seu objetivo de influência;
Determinar o seu poder;
Mapear as partes interessadas;
Preparar uma estratégia de influência.

Destinatários

Profissionais, líderes e gestores que pretendam desenvolver melhorar a comunicação com os seus interlocutores,
potenciar a sua capacidade de iniciativa e empreendedorismo e desenvolver o relacionamento interpessoal.

Percurso de aprendizagem

Agilidade e adaptabilidade  – Classe Virtual (2h00m)

A identidade em evolução: definir-se de forma dinâmica.
A flexibilidade como estratégia: desenvolver competências de gestão de mudança pessoal para se preparar para a
incerteza.
Os princípios da agilidade na sua organização pessoal e de trabalho em equipa.
Os princípios da evolução: equilíbrio entre o resultado a curto prazo e a visão a longo prazo.

Espírito de iniciativa e empreendedorismo  – Classe Virtual (2h00m)

Os falsos mitos sobre o empreendedorismo: identificar as ferramentas pessoais que fazem as coisas acontecer.
Trabalhar a agilidade emocional para superar os seus limites pessoais.
Identificar a sua motivação intrínseca.
Definir objetivos claros e “ecológicos” para tirar o máximo partido da sua experiência profissional.

Influenciar sem autoridade  – Classe Virtual (2h00m)

Estabelecer um objetivo: o que quero/quem quero influenciar.
O enquadramento geral do contexto.
A sua posição de poder.
A diferença entre influenciar e manipular.
As partes interessadas, contribuintes e impactadas.
Os recursos necessários.
Priorizar e gerir os diferentes stakeholders.
Gerir os relacionamentos.

Métodos pedagógicos

Formação 100% digital, composta por 3 Virtual Classrooms 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.
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