Smart Work: o trabalho encarado de forma inteligente
4 horas
Master Class via plataforma digital
Contexto:
Quando a produtividade que os colaboradores aportam a uma organização é medida pela quantidade de
trabalho executado com o máximo esforço, geralmente sob grande pressão e gerando desequilíbrios nas
dimensões de vida familiar e pessoal, a expectativa de um resultado otimizado para a organização e para os
indivíduos que nela trabalham é fugaz e ilusória. Mais cedo ou mais tarde, o cansaço instala-se, os esforços
tornam-se cada vez menos criativos, as rotinas geram monotonia e apatia e a doença surge, com reais
prejuízos para todas as partes. O conceito e práticas de smart work têm vindo a ganhar protagonismo, por se
revelarem eficazes na capacidade produtiva das organizações e por serem geradoras de maior qualidade de
vida para os colaboradores: trabalhar com inteligência significa procurar equilíbrios e bem-estar, com
resultados positivos no desempenho profissional, que impactam nos ganhos de produtividade e no sucesso
do negócio.
Conteúdo:
▪ Enquadramento do tema
▪ Algumas reflexões sobre o futuro do trabalho: equacionar novos modelos de organização do
trabalho
▪ Características da força de trabalho
▪ Desafios do mundo digital
▪

Smart Working
▪ Desafios e Oportunidades para a Organização
▪ A emergência de uma nova cultura organizacional?
▪ Definição de uma Política de Smart Working
▪ Instrumentos e Metodologias de implementação
▪ Monitorização dos Resultados

Datas:
15 de setembro de 2021
27 de outubro de 2021

Nº máximo de Participantes:
10 (a formação realiza-se com o mínimo de 5 participantes inscritos/as)

Investimento:
150 euros - Inscrição individual
120 euros – Até 5 inscrições por empresa/organização
100 euros – A partir de 6 inscrições por empresa/organização
Associados (individuais e coletivos) beneficiam de um desconto de 20%.
Ao abrigo de protocolo com o IPAMEI, as empresas PME Líder e PME Excelência têm acesso a um
desconto de 10%.

