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O Futuro dos profissionais  
de Formação e Desenvolvimento  
já chegou! 
Ninguém pode ignorar as mudanças 

estruturais que estão a acontecer  

no mundo e no mercado de trabalho:  

novas tecnologias e serviços, novas 

formas de comunicar e trabalhar 

colaborativamente, clientes e colaboradores 

com novas expectativas e novas ambições.  

Estes são desafios incontornáveis que nos 

obrigam a pensar e agir de forma diferente. 

Mais do que nunca, os responsáveis  

de desenvolvimento tem de acompanhar  

a mudança, dando apoio e suporte  

à aprendizagem e à melhoria constante  

da performance das pessoas.  

Em todo o mundo, os profissionais de L&D 

(Learning & Development) estão a adotar  

o referencial 70:20:10 para expandir a gama 

de serviços que oferecem aos seus business 

partners e para aumentar o seu impacto 

nos resultados das suas organizações, 

assegurando que a aprendizagem  

e a performance acompanham  

as exigências e a velocidade dos negócios. 

Num mundo em constante mudança, o referencial 70:20:10  
está a criar um novo futuro para os responsáveis de formação  
e desenvolvimento, contribuindo para que esta função reforce  
a sua relevância para a performance das organizações.
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Adquira novas competências  
que o ajudarão a:

• Ampliar a sua gama de serviços, incluindo soluções 70 e 20.

• Assegurar um impacto mensurável e significativo nos resultados da sua organização.

• Aumentar o retorno do investimento em formação.

Conheça 5 novos papéis para  
os responsáveis de L&D do futuro.  
O 70:20:10 Expert Programme 
ajuda-o a dominá-los e a usá-los 
consistentemente.
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Os 5 novos papéis  
do profissional de formação  
e desenvolvimento 

PERFORMANCE ARCHITECT

Desenha o protótipo da solução

no formato 70:20:10, valida o conceito

e o impacto junto dos atores chave. 

Clarifica os objetivos críticos do 

processo de mudança. Define indicadores 

de performance para a medição do seu 

impacto.

PERFORMANCE DETECTIVE

Clarifica o fim em mente.  

Analisa os obstáculos ao aumento  

da performance. Procura compreender 

o seu negócio, a cultura da organização, 

os processos de trabalho, os indicadores 

chave da performance e as dimensões

críticas da mudança pretendida.
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PERFORMANCE MASTER BUILDER

Seleciona metodologias, define processos 

e constrói os instrumentos necessários 

à instalação da solução. Seleciona 

metodologias apropriadas. Lidera  

a definição dos processos e a construção 

dos instrumentos. Valida a sua eficácia  

e introduz ajustamentos necessários.

PERFORMANCE GAME CHANGER

Facilita a instalação de um novo  

mindset que conduza à mudança  

de comportamentos. Constrói uma relação 

de proximidade com os diferentes  

stakeholders. Envolve no projeto todos  

os agentes críticos para a mudança  

pretendida. Lidera a implementação  

da solução.

PERFORMANCE TRACKER

Identifica as evidências do impacto 

positivo do projeto nos indicadores  

chave de performance das pessoas  

e do negócio. Executa o follow-up 

estruturado do processo de mudança. 

Identifica evidências reais da mudança. 

Mede e reporta o impacto da mudança 

nos indicadores de performance  

das pessoas e do negócio.
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Certificação Internacional 
70:20:10 Expert Programme  
– O futuro começa agora!
Ao longo do programa será desafiado  

a trabalhar sobre a realidade concreta  

da sua organização.

Propomos-lhe as seguintes etapas,  

métodos e ferramentas:

• No início do programa todos  

os participantes recebem um exemplar 

do livro “70:20:10 towards 100% 

performance” e acesso à comunidade 

online de apoio à performance. 

• Sessão introdutória online síncrona 

liderada por Charles Jennings.

• 2 Workshops de 2 dias e meio com 

especialistas mundiais (35 horas  

de formação), para adequação  

das práticas do departamento  

de Recursos Humanos e de L&D  

ao referencial 70:20:10.

• Trabalhos em grupo e desenho  

de soluções reais, estruturadas  

no referencial 70:20:10 desenvolvido  

por Charles Jennings, Jos Arets  

e Vivian Heijnen.

• Utilização ativa do livro “70:20:10 

towards 100% performance” no qual 

todo o programa é baseado.

• Construção de um case study da sua 

própria organização como base  

de exploração do referencial 70:20:10.

• Utilização de ferramentas  

e soluções “70” e “20” online,  

visando a implementação das 5 novas 

competências dos responsáveis de L&D.

• Programa de desenvolvimento 

profissional com duração de 6 meses  

no seu local de trabalho.

• Suporte online, comunidade  

e consultoria.
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•  Em apenas 6 meses, torne-se um Expert 
70:20:10 em cada um dos cinco novos 

papéis do profissional de formação  

e desenvolvimento.

• Obtenha um retorno imediato  

 do seu investimento no programa,  

 desenvolvendo um business case real  

 e impactante para a sua organização.

• Contribua para o sucesso da sua  
 organização transformando o perfil  

 do seu departamento de formação  

 e desenvolvimento.

• Realize insights únicos ao trabalhar  

 e aprender de acordo com o referencial  

 70:20:10.

• Acrescente competências novas  
 e relevantes para o seu desempenho  

 enquanto profissional de L&D.

• Obtenha uma certificação reconhecida  

 internacionalmente após a apresentação  

 do seu case study.

Quais os Benefícios,  
para si e para  
a sua organização,  
do 70:20:10 Expert  
Programme?
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“The advantage of the 70:20:10 Expert Programme is that you put 
what you’ve learned straight into practice, so you remember it 
better.”
Sonja Joustra-Pengel, learning and development advisor
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O Expert Programme  
é ele próprio 70:20:10

Este programa é ele próprio desenhado  

e desenvolvido num formato 70:20:10.  

Os participantes trabalham desde  

o primeiro momento e de uma forma 

inovadora, na aplicação prática  

dos 5 novos papeís do Expert 70:20:10  

e no desenvolvimento de um caso real 

para a sua própria organização. 

Ao longo de 6 meses, o programa 

proporciona oportunidades  

de aprendizagem assentes  

no referencial 70:20:10:

• Componente 10: cinco dias estão 

reservados a intervenções  

de aprendizagem formal sob a forma  

de workshops.

• Componente 20: aprender  

 colaborativamente ao trabalhar  

 com colegas, outros participantes  

 e profissionais cuja performance  

 serve de exemplo.

• Componente 70: aprender trabalhando  

 no desenvolvimento do seu próprio  

 business case em contexto real.

• Aceder a uma comunidade online  

 de apoio à performance e à maior  

 base de dados mundial de artigos  

 sobre o referencial 70:20:10.

• Usufruir de apoio online, sob a forma  

 de vouchers de consultoria 70:20:10,  

 para o ajudar a trabalhar no seu  

 próprio business case.

CERTIFICAÇÃO  
70:20:10 INSTITUTE

DESCRIÇÃO  
DO PROGRAMA

Os 5 novos papéis do Expert 70:20:10  

são o foco central do programa. Terá 

oportunidade de trabalhar as tarefas 

críticas de cada papel e de os aplicar, 

pelo menos uma vez, no seu contexto  

de trabalho. 

Após o programa, poderá continuar  

a desenvolver e apresentar para 

publicação, os seus próprios Case  

Studies junto do Instituto 70:20:10.

Terá de apresentar e desenvolver  

o seu Case Study de acordo com  

os padrões do Referencial 70:20:10, 

durante o programa ou num prazo 

máximo de 12 meses após o seu término.  

Só depois lhe será concedido  

o certificado pelo 70:20:10 Institute.  

Esta certificação permite-lhe 
apresentar-se como um Expert 70:20:10 
no mundo inteiro.
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PERFORMANCE DETECTIVE:

Para além da introdução ao Referencial 

70:20:10, este workshop irá centrar-se  

na abordagem de consultoria  

à performance organizacional  

como base de aplicação do modelo.  

Serão abordados os seguintes temas:

• A base conceptual do Referencial 

70:20:10.

• As suas possibilidades e limitações  

de aplicação.

• A compreensão do seu negócio  

e a ligação com os seus  

stakeholders internos e externos.

• Os novos paradigmas da aprendizagem 

ligada à performance organizacional  

e individual.

Neste workshop trabalhará já no seu 

próprio case study que utilizará para  

dar estrutura e conteúdo às dimensões  

20 e 70 do Referencial.

• Desenvolver análises organizacionais 

tendo como base o papel  

de Performance Detective.

• Usar os instrumentos de análise  

mais adequados para avaliar  

consistentemente a sua organização, 

as pessoas e os processos de trabalho.

1.ª Parte

TÓPICOS CENTRAIS  

DO WORKSHOP 1:  

PERFORMANCE DETECTIVE,  

PERFORMANCE TRACKER,  

GAME CHANGER
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TÓPICOS CENTRAIS  

DO WORKSHOP 2:  

PERFORMANCE ARCHITECT, 

PERFORMANCE MASTER 

BUILDER, CASE STUDY

• Analisar o trabalho desenvolvido  

na organização para garantir  

um adequado apoio à performance  

no 70 – Aprendizagem pela prática.

• Trabalhar metodicamente para  

quantificar os gaps de performance  

e compreender as suas causas  

subjacentes.

PERFORMANCE TRACKER:

Existem várias formas de monitorizar  

e medir se os resultados desejados  

dos seus projetos estão a ser atingidos.  

Assim, entre outros, iremos debater  

sobretudo os seguintes tópicos:

• Metodologias de avaliação  

do impacto dos projetos.

• Monitorização e ajustamento  

do progresso do projeto.

• Medição do impacto do projeto  

nos resultados do negócio.

PERFORMANCE GAME CHANGER:
Implementar o Referencial 70:20:10 

requer uma cooperação estreita  

com os stakeholders mais relevantes, 

assim como monitorizar e ajustar 

a intervenção ao longo do seu 

desenvolvimento. Nesse sentido, 

consideraremos os seguintes temas:

• Os princípios de implementação  

de um projeto segundo o Referencial 

70:20:10.

• Como estabelecer a ligação  

e a relação com os decisores  

e sponsors da sua organização.

• Implementação do projeto tendo 

como referência central o seu próprio 

case study.

PERFORMANCE ARCHITECT & 
PERFORMANCE MASTER BUILDER:

O processo de design  

é consistentemente baseado  

na abordagem de consultoria  

à performance própria dos princípios 

70:20:10. Abordaremos os seguintes 

temas:

• Como desenhar um projeto 70:20:10.

• Como usar os princípios de design 

70:20:10.

• Como usar a matriz de intervenção 

70:20:10.

• Como desenhar e desenvolver o apoio  

à performance em contexto real.

• Como desenhar soluções para  

um projeto 70:20:10 a partir da sua 

própria experiência prática.

APRESENTAÇÃO DO SEU CASE 
STUDY:

Durante o programa usará o seu próprio 

estudo de caso como exemplo prático  

de aprendizagem no local de trabalho.  

Este estudo de caso poderá ser 

escolhido para ser apresentado  

no evento Business Transformation 

Summit 2017.

2.ª Parte



A ESTRUTURA  
DO 70:20:10 EXPERT 
PROGRAMME
Sessão introdutória online síncrona liderada 

por Charles Jennings.

Trabalho prático nos seus próprios projetos 

com apoio online (acompanhamento  

do case study, micro-learning, comunidade 

de prática e consultoria).

2 Workshops de 2 dias e meio que  

incluem sessões interativas baseadas  

em experiências práticas, fornecendo  

a oportunidade de experimentar e receber 

feedback de especialistas e pares (35 horas 

de formação):

• Tópicos centrais do Workshop 1: 

Performance Detective, Performance 

Tracker, Game Changer (parte 1).  

14 a 16 de junho de 2017 / Cegoc Lisboa

• Tópicos centrais do Workshop 2: 

Performance Architect, Performance 

Master Builder, Case Study (parte 2).  

12 a 14 de setembro de 2017 / Cegoc Lisboa

Programa de desenvolvimento profissional 

com duração de 6 meses no seu local  

de trabalho.

PREÇO POR PARTICIPANTE 
2.500,00 € (IVA NÃO INCLUÍDO)

DIRIGIDO A
• Profissionais de Recursos Humanos  

e das áreas de Formação  

& Desenvolvimento que pretendam  

realizar a transição para o referencial 

70:20:10.

• Gestores de formação e desenvolvimento 

responsáveis pela aprendizagem 

organizacional.

• Consultores envolvidos na capacitação  

e desenvolvimento de pessoas.
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Learning and Development project manager
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MAIS INFORMAÇÕES

T +351 213 191 960  //  F +351 213 191 999
info@cegoc.pt  //  www.cegoc.pt
Rua General Firmino Miguel, n.º 3 A/B, r/c - 1600-100 LISBOA

Charles Jennings, Vivian Heijnen and Jos 

Arets each have many years experience with 

70:20:10, including its theory, practice and 

vision, the services it provides, and ways 

of sharing their knowledge internationally 

to bring about structural reinforcement 

of the L&D profession. They founded the 

70:20:10 Institute in response to widespread 

international demand from organisations for 

information about how 70:20:10 works, and 

how it can be used. They began by writing a 

book intended to provide renewed impetus 

for organisational learning by expanding 

it to the 70 and 20 and linking it to 

performance paradigms. This ensures that 

organisational learning remains connected 

with, and relevant to, senior management.

70:20:10 INSTITUTE


