Treino Interempresas - Presencial
LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO DE EQUIPAS

Nenhum líder / treinador pode afirmar “A minha equipa não está motivada!”.
Deve antes dizer “Ainda não fui capaz de motivar a minha equipa.”

17 de novembro de 2021
Hotel Cristal - Porto

LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO DE EQUIPAS
17 de novembro de 2021 @ Hotel Cristal Porto
PORQUÊ ESTE TREINO?
O ser humano é naturalmente motivado! Entre as equipas, o que as diferencia não é o saber e as
tecnologias, mas o que verdadeiramente distingue as que alcançam sucesso das restantes são as atenções e
cuidados que dedicam acerca de tudo o que ao comportamento diz respeito.
Motivar é a palavra de ordem sempre que se pretende formar uma equipa de alto rendimento. Para o fazer
é necessário que o líder incremente diferentes formas de comunicação e de envolvimento, respeitando o
Match (adaptação de cada membro da equipa à sua tarefa), o Return (as suas necessidades de retornos
intrínsecos e extrínsecos) e as Expectations (expetativas que possuem face aos desempenhos).
Cabe a quem lidera conseguir rentabilizar o potencial das pessoas, por via do seu envolvimento e
responsabilização perante os objetivos a alcançar e os interesses comuns a defender, conseguindo, assim, ter
pessoas mais motivadas que cooperem e obtenham melhores resultados.

CONTEÚDOS DO TREINO:
> Motivação intrínseca e extrínseca – como mobilizar?
> Equipas de Alto Rendimento – Fatores críticos de sucesso
> Modelo PERFORM
> Gestão do Desempenho (Objetivos ambiciosos, Feedback, Melhoria Contínua)
> Impacto comunicacional do líder
> O feedback como forma de aumentar a eficácia da comunicação e mobilizar a motivação
> ABC da Liderança – Ferramenta F.A.M.E.
> Liderar pelo exemplo. O líder deve ser um modelo e uma referência
> Estilos de Liderança – importância do autoconhecimento do líder; Os diferentes Estilos de Liderança e a sua
aplicabilidade
> Modelo de Liderança Situacional: “Mostrar a cara que a equipa justifica”
> Pensar e intervir como treinador, ensinando, acompanhando e dando feedback

METODOLOGIA:

PÚBLICO-ALVO:

• Desafios de liderança (atividades experienciais).
• Visionamento e comentário de filmes sobre os temas.
• Simulação de funcionamento de equipas de trabalho.
• Role-play - Treino de ferramentas para consolidação de aprendizagens.
• Debriefings estruturados e feedback constante dos formadores.

• Gestores, Diretores, Chefias
Intermédias (até 15 formandos)

DURAÇÃO:
• 8 horas (09:00 – 18:00)

Preço por formando: 350,00€ + IVA (Inclui: Certificado, Almoço, Coffee Breaks, Documentação, Estacionamento).
Normas de Segurança: A formação presencial obedece a rigorosas medidas de minimização do risco de contágio cumprindo
todas as determinações impostas pelas autoridades e DGS.
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TREINADORES
JORGE ARAÚJO
Fundador e Presidente da Team Work Consultores. Foi treinador profissional e
selecionador nacional de basquetebol. Tem especializações e certificações
internacionais nas áreas do Executive Coaching, Coaching Winning Teams e
Gestão da Mudança. A concluir o Doutoramento em Filosofia Comportamental.
JORGE HENRIQUES
Vice-Presidente da Team Work Consultores. É detentor de importante currículo
como treinador, com uma carreira de treinador profissional de mais de 20 anos.
Possui mais de 10.000 horas de formação com equipas de grandes empresas
nacionais e multinacionais. Coach Certificado pelo ICC – International Coaching
Community.

A TEAM WORK CONSULTORES
Somos uma empresa de consultoria na área do treino comportamental de pessoas e equipas, fundada em
1997, com base na experiência de Jorge Araújo, antigo treinador profissional de basquetebol.

O QUE NOS DISTINGUE
A Team Work Consultores tem no treino e na intervenção dos treinadores a marca decisiva da sua
abordagem original. Estamos há mais de 20 anos no mercado a trabalhar com grandes empresas dos mais
diversificados setores, o que nos permitiu acumular uma vasta experiência para construir soluções
customizadas à realidade de cada parceiro. Treino e repetição, impactam nas emoções, transformam
comportamentos. A prática do exercício permite assegurar transferência para a realidade organizacional
de comportamentos que se transformam em hábitos.

HOTEL CRISTAL PORTO
Travessa Antero de Quental 360, Porto
4000-087 Porto
Tel.: 220 161 000
Web: https://www.hoteiscristal.pt/cristalporto/
Informação COVID-19
https://www.hoteiscristal.pt/cristalporto/covid-19

Preço por formando: 350,00€ + IVA (Inclui: Certificado, Almoço, Coffee Breaks, Documentação, Estacionamento).
Normas de Segurança: A formação presencial obedece a rigorosas medidas de minimização do risco de contágio cumprindo
todas as determinações impostas pelas autoridades e DGS.

FICHA DE INSCRIÇÃO
Depois de preenchida, envie esta ficha para: Vitor Sousa | E-mail: vsousa@teamwork.pt | Tlm.: 916 119 028 | Tel.: 225 089 486
Ou, para inscrição online, aceda a este formulário.
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1. DADOS DO PARTICIPANTE
Nome
Data Nasc.

Formação Base

Empresa

Função Atual

E-mail

Móvel

Telef.

2. DADOS DE FATURAÇÃO
Entidade

NIF

Morada

Contato

E-mail

Telefone

3. CONDIÇÕES GERAIS
A inscrição pressupõe o conhecimento e aceitação das condições de participação:
1. Inscrições (envio da ficha digitalizada)
Devem ser efetuadas até 8 dias antes da data de início da ação de formação. O número de participantes é limitado até 15
formandos, sendo as inscrições consideradas por ordem de chegada. As inscrições são confirmadas por e-mail, pela Team Work
(TW) até 2 dias úteis após a inscrição.
2. Preço por inscrição: 350,00€ + IVA (Inclui: Documentação de apoio, Almoço, 2 Coffee-breaks, Estacionamento, Certificado)
3. Pagamento: o pagamento deverá ser efetuado na data de inscrição, após a receção da fatura, por transferência bancária
para o IBAN (Santander): PT50 0018 2194 025319810203 3 e envio do comprovativo do pagamento para o e-mail
vsousa@teamwork.pt mencionando o curso e o nome do(s) participante(s). Ao valor da inscrição acresce IVA à taxa legal em vigor.
4. Cancelamentos:
Pelos clientes, exclusivamente por escrito, para vsousa@teamwork.pt:
• Até 8 dias úteis antes do início da ação – Reembolso de 50% do valor da inscrição.
• Após a data acima referida, não há lugar a qualquer reembolso pela TW, podendo o participante optar por reservar a sua
inscrição para uma futura ação.
A TW reserva o direito de cancelamento do curso até 8 dias antes do início da ação, no caso de não se verificar o número mínimo
de inscrições, sendo os clientes reembolsados a 100% do valor já liquidado.
5. Normas de Segurança: A formação presencial obedece a rigorosas medidas de minimização do risco de contágio cumprindo
todas as determinações impostas pelas autoridades e DGS: uso de máscara por formadores e formandos durante todo o
programa, distanciamento dentro da sala entre os participantes, higienização dos espaços e materiais didáticos, utilização de
dispensadores de álcool-gel).

