soft skills a

lick Away

COMO GERIR EQUIPAS REMOTAMENTE
Questão a Resolver

Como me posso
adaptar à nova realidade
de gerir a minha equipa
remotamente?

Solidão e isolamento social

os
tic

Aspeto
sc
rí

Desconforto em comunicar à distância
Dificuldade em comunicar e ler
eficazmente a linguagem não-verbal

resultad
o

Preocupação em manter o
compromisso e espírito de equipa
Insegurança sobre o tempo efetivo de
trabalho da minha equipa e o
cumprimento atempado das
tarefas

Comunicação eficaz com a
equipa remota para estar
motivada & comprometida
em atingir os objetivos

Conteúdos do Programa

Session 1

Session 2

Abertura & Apresentações
& NetEtiqueta
Perﬁl do Gestor à Distância

Quais são as qualidades de um gestor
que gere a sua equipa remotamente
Quais são as diferenças entre a gestão
presencial e remota
Que atitudes devo adotar ao gerir as
pessoas remotamente

Ferramentas Gestor à Distância
Parte 1
Como promover o envolvimento e
compromisso da minha equipa ao
trabalhar remotamente
Como ser assertivo com a minha
equipa para garantir que os resultados
são alcançados
Como demonstrar coragem e empatia
ao gerir remotamente
Como alimentar o espírito de equipa
num ambiente remoto

Relatório Oral de Aplicação

Opcional
A pedido

Ferramentas Gestor à Distância
Parte 2

Coaching

Como monitorizar à distância (OKR)

Artigos
Costumizados

Como motivar a equipa para atingir os
objetivos

Nano-learning

Como dar e receber feedback à
distância

Competências de Comunicação
Online
Comunicação clara e eficaz num
ambiente de trabalho remoto
Comunicação eficaz de objetivos e
monitorização do trabalho da equipa
de modo a garantir que as tarefas são
realizadas a tempo
Concretização de uma atitude positiva
com recurso à linguagem verbal e não
verbal

Metodologia – Treino Remoto

Antes

Preparação material antes
da sessão

Sessão 1 + Sessão 2

Depois

Quiz & Questionários

indpal
m

Plano Ação

Role Plays Remotos

Feedback Online

D PLATFORM

Duração workshop
6 horas (3+3)

dynargie.portugal@dynargie.com

www.dynargie.pt

