
 

 

 

 

 

  
MOTIVAR PESSOAS EM TEMPO DE CRISE 
 
Público-Alvo 

 
Profissionais que pretendam aperfeiçoar e/ou desenvolver competências pessoais na motivação de 
pessoas para otimizar o desempenho profissional. 
 
OBJECTIVOS GERAIS 

 
Compreender o impacto da Motivação no rendimento e no compromisso com os resultados da 
Empresa. 
Saber como motivar pessoas, potenciando o seu desempenho. 
 
OBJECTIVOS ESPECIFICOS 

 
No final da acção, os formandos deverão estar aptos a: 
 

 Conhecer as principais Teorias da Motivação adequando os seus princípios ao contexto e às 
características dos colaboradores. 

 Compreender o efeito dos diferentes comportamentos comunicacionais na Motivação dos 
colaboradores. 

 Reforçar comportamentos facilitadores da auto-motivação e do desenvolvimento das pessoas e 
das equipas. 

 Definir estratégias de Motivação. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Função da Motivação no compromisso dos colaboradores com os resultados. 
- Teorias da Motivação e aplicabilidade na gestão do empenho e compromisso. 
- Condições facilitadoras da Auto-Motivação. 
- Sinais de desmotivação – estratégias de compreensão e resolução. 
 

2. Comunicação e Relação como elementos motivacionais. 
- Estratégias de comunicação promotoras do envolvimento e da Motivação. 
- Estilos de comunicação, caraterísticas da personalidade e grau de maturidade dos colaboradores. 
- Padrões de comportamento perante a pressão. 
 
3. Motivação e Desempenho. 

- Desempenho e resultados. 
- Delegação como ferramenta de desenvolvimento - feedback construtivo e facilitador. 
 
 
 
 



   

 

Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 15 Horas – Formação Presencial 
Área de Formação: 090 – Desenvolvimento Pessoal 
 
Calendarização 

 
Período para a realização do curso:  
03 a 07 de Junho de 2013 
 
Horário:  
18H00 às 21H00 
 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 
Afirmativo – Transmissão de saberes do formador aos formandos. 
Interrogativo – Questões colocadas aos formandos no sentido de estimular a progressão.  
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais. 
Activos – Exercícios práticos de resolução de problemas. 
 
Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua 
 
Formadora 

 
Dra. Flávia do Carmo. 
 
Licenciada e Mestre em Psicologia da Educação, Desenvolvimento e Aconselhamento na Faculdade de 
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. 
Formadora Certificada. 
 
 


