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Motivação Individual 
 

1. ENQUADRAMENTO 

 

A resiliência, a coragem e a superação de metas e obstáculos que à partida parecem ser 
incontornáveis de pessoas e profissionais, podem constituir fontes de motivação para líderes, 
chefes de equipa e técnicos da Administração Pública. 
O STE procura partilhar com os seus associados uma história de vida que pode influenciar 
pessoas e profissionais a lutar pelos sucessos pessoais e profissionais.  

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

O seminário “Motivação Individual” encontra-se divido nas seções temáticas que a seguir se 
discriminam, sendo as mesmas lecionadas de forma sequencial e encadeada, dentro dos 
propósitos e objetivos que se definem nos pontos seguintes.  

 

1. História de Vida do Capitão João Monteiro | 1H00M 

2. Uma diferente forma de Motivação | 1H00M 

3. Exercício prático de liderança e Motivação| 1H00M 

 

3. OBJECTIVOS GERAIS 

O Seminário “Motivação Individual” tem o seguinte objetivo geral: 
 

Sensibilizar os participantes com uma história de vida, diferente. 

 

4. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS (competências a desenvolver) 

No final do Seminário “Motivação Individual”, os formandos deverão ser capazes de: 

 

• Reconhecer a história de vida como fonte de motivação.  

• Utilizar a Motivação Individual. 

 

5. DESTINATÁRIOS 

São destinatários do seminário “Motivação Individual” os quadros da Administração 
Pública. 
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6. METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO 

O programa será todo ministrado na plataforma online, com recurso a programas interativos. 
O modelo de formação presencial é assim substituído por este formato. 

 

7. RECURSOS DIDÁCTICOS (Equipamentos) 

No desenvolvimento do Seminário “Motivação Individual” utilizar-se-á, via ligação em rede 
LAN e Acesso à Internet, a aplicação “Zoom” e outros recursos informáticos que viabilizarão 
o leccionamento das matérias e o desenvolvimento dos trabalhos em formato online. 

 

8. RECURSOS (SUPORTES) PEDAGÓGICOS ESSENCIAIS 

Será facultado o “Manual do Formando” em formato E-book e disponibilizados, em formato 
digital, os conteúdos e informação necessária ao desenvolvimento dos trabalhos práticos. 

 

9. MODALIDADE E FORMA DE ORGANIZAÇÃO 

O Seminário “Motivação Individual” enquadra-se na seguinte modalidade e forma de 
organização: 

OFP - Outra formação profissional não englobada no Catálogo Nacional de Qualificações. 

Formação à Distância – Totalmente online. 

 

10. METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO 

Sem avaliação das aprendizagens.  

11. DURAÇÃO (carga horária) e HORÁRIO 

O Seminário “Motivação Individual” desenvolver-se-á durante 3 horas, no horário entre as 
14h00 e as 17h00. 

 

12. PRÉ-REQUISITOS 

É pré-requisito da frequência do Curso de “Motivação Individual” ser associado do STE e ter 
as quotas em dia.  
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13.  REFERÊNCIAS E DATAS 

 
SM 01.2022.01 
17 de junho de 2022 
 

14.  FORMADOR 

 
Capitão João Monteiro 
 
Capitão do Exército Português no serviço no Regimento de Transmissões. Pratica 
Paraciclismo desde 2015, depois de ter sofrido um acidente que levou à amputação transtibial 
inferior esquerda, foi campeão Nacional de Pista, na categoria de Paraciclismo C4 na disciplina 
de Perseguição Individual (3Km) e Contrarrelógio Individual (1Km). A sua resiliência é um 
exemplo de coragem e de liderança. 
 
  


