
Best

Liderança e gestão de equipas - 4REAL®
Liderança para quadros, responsáveis e técnicos superiores

Blended

Duração : 2 dias (17 horas) Referência : 001

Preço : 1.200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Desenvolver as competências de liderança é um investimento fundamental, as
organizações necessitam que os seus responsáveis e gestores saibam agir/”fazer
agir”, de forma autónoma, corresponsável e competente.

Neste percurso de aprendizagem 4REAL® em Liderança e Gestão de Equipas propomos potenciar a sua autoconsciência,
debater e partilhar ideias e boas práticas, e apoiá-lo no fortalecimento e implementação das competências-chave na
gestão e liderança da(s) sua(s) equipas.

4REAL® é uma solução que lhe permite personalizar o seu percurso de aprendizagem e que o desafia, constantemente
ao longo do tempo, a transferir o que aprendeu para o seu contexto real de trabalho, assegurando, por isso, resultados
imediatamente visíveis e mensuráveis.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

desenvolver a competência e a autonomia das pessoas e equipas;
criar condições que facilitam a motivação;
comunicar eficazmente com os diferentes interlocutores;
experienciar o grau de eficácia de alguns comportamentos de gestão e liderança dos desempenhos, e elaborar um
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“mapa” dos seus pontos fortes e pontos de melhoria;
aplicar as principais atividades de gestão das pessoas e das equipas (fixar objetivos, animar e motivar, delegar);
refletir sobre hipóteses de solução e respetivos impactos, para alguns dos problemas reais da gestão de equipas e
pessoas.

Destinatários

Gestores, chefias e responsáveis hierárquicos que exerçam uma função transversal na organização, com
necessidade de mobilizar colaboradores para obter resultados.

Percurso de aprendizagem

Atividades digitais antes da sessão presencial

Classe Virtual

Apresentar o percurso de aprendizagem;
Comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das suas competências de Liderança.

Autodiagnóstico online

Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre as suas práticas individuais de liderança.

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para aumentar a autoconsciência e comprometimento com o
percurso de aprendizagem.

Sessão presencial (2 dias / 14 horas)

Caracterizar o âmbito da liderança e gestão de equipas e pessoas
As responsabilidades associadas à gestão e liderança de equipas.
Missão, desafios, valores e cultura da organização.
Liderar pelo exemplo.
Analisar os resultados do seu estilo pessoal de gestão e liderança:
Identificar pontos fortes e áreas de melhoria.

Saber como utilizar os estilos de gestão e liderança, de forma realista e adaptada aos contextos e às
pessoas

Reforçar o seu impacto sobre a envolvente.
Afirmar-se face a diferentes tipos de equipas.
Identificar preferências de estilos de gestão e liderança nos seus interlocutores para melhorar o entendimento e a
colaboração.

Exercícios práticos e outputs!

Reflexão partilhada e construção de um 1º draft do Plano de Ação, listando pontos de desenvolvimento revelados
pelo autodiagnóstico e desafio de heteroperceção.

 

Diagnosticar o grau de competência e autonomia dos colaboradores
Diagnosticar as necessidades de evolução das pessoas e das equipas.
Organizar o trabalho e facilitar a progressão individual/coletiva.
Utilizar as entrevistas e reuniões para mobilizar as equipas.



Exercícios práticos e outputs!

Grelhas para análise e partilha de boas práticas na condução do desenvolvimento das equipas.Estudo de caso e
simulação, seguida de feedback estruturado acerca de boas práticas a implementar e estratégias a desenvolver
face aos aspetos de melhoria identificados.

 

Refletir sobre as motivações
Identificar fatores que promovem a motivação e as situações que facilitam a desmotivação.
Dar feedback construtivo e estimular a melhoria dos desempenhos.

Comunicar eficazmente com os diferentes interlocutores
Adotar uma atitude positiva e construtiva.
Saber escutar e desenvolver a empatia.
Utilizar argumentos adaptados aos diferentes interlocutores, para transmitir a sua mensagem e obter diálogos
mais compreensivos.
Usar Clareza, Objetividade e Cortesia.
Prevenir e tratar desacordos e conflitos.

Exercícios práticos e outputs!

Estudo de caso e simulação, seguida de feedback estruturado acerca de boas práticas a implementar e
estratégias a desenvolver face aos aspetos de melhoria identificados.

 

Definir um plano de ação para as mudanças a implementar
Identificar prioridades de mudança relativamente aos objetivos.
Elaborar o seu Plano de Ação.

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após a sessão presencial

2 sessões de Coaching individual de 60 minutos cada (desenvolvidas por um coach Cegoc certificado)

Facilitar a aplicação dos conceitos e a concretização dos objetivos identificados no Plano de Ação Individual;
Reforçar a sua performance enquanto líder, de acordo com as necessidades individuais dos elementos da sua
equipa.

Personalização do percurso de aprendizagem, de acordo com as necessidades individuais de cada participante, e
realização de atividades digitais para aprofundar uma destas três questões:

Como motivar a minha equipa?
Sou eficaz a dar e receber feedback?
Como desenvolver as pessoas da minha equipa?

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios relativos a cada temática para estimular a transferência da
aprendizagem para o contexto real de trabalho.

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
distância quer na sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no
contexto de trabalho: autodiagnósticos, estudos de caso e simulações que recriam os ambientes da gestão e
liderança organizacional na sessão presencial, sessões de coaching e desafios concretos de aplicação no contexto
profissional.
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Pontos fortes

As 2 sessões de coaching individual que permitem o acompanhamento e apoio ao desenvolvimento das ações
preconizadas no Plano de Ação.
Uma metodologia na etapa presencial baseada em estudos de caso e simulações que recriam os ambientes da
gestão e liderança organizacional.
O suporte da plataforma Learning Hub@Cegos o que permite ao participante a visualização imediata de todo o
percurso identificando o caminho a percorrer e o que já realizou.
As várias etapas que constituem o percurso e que potenciam o maior envolvimento, compromisso e suporte à
transferência, nomeadamente o enfoque na performance.



New Full Digital

Liderar e gerir equipas à distância
Desenvolver equipas autónomas, responsáveis e competentes

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 1281

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 3.000,00 € + IVA

Em contextos de incerteza e de crise, é natural que as pessoas se sintam confusas, privadas dos seus referenciais e
padrões habituais.

Como fazer o que sempre foi feito de forma completamente diferente? Esta é uma questão comum a gestores, líderes e
elementos de equipas.

Os desafios da liderança mantêm-se constantes: obter resultados com e através da equipa que coordena; desenvolver as
competências técnicas e soft skills; manter elevados os níveis de responsabilidade e motivação para que as pessoas
continuem a realizar as suas atividades com um sentido de propósito.

O gestor e líder acompanha as pessoas e os seus resultados, conhece-as, escuta-as e impulsiona-as a irem mais longe.

E como conseguir tudo isto à distância? O que é semelhante e diferente? O que pode ser ajustado e o que tem de ser
totalmente alterado?

Neste percurso, propomos dar pistas para estas, e outras questões. Vamos trabalhar à distância, integrando uma
diversidade de momentos de aprendizagem que visam facilitar a transferência para a prática.

Para que novas formas de trabalho possam também significar ir mais além na liderança e no desenvolvimento de
equipas autónomas, responsáveis, competentes.

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Compreender o mindset e as competências para o exercício do remote management no atual contexto;
Desenvolver a competência e a autonomia das pessoas e equipas em contexto de trabalho remoto;
Utilizar as reuniões de forma motivante e produtiva criando condições que facilitam a motivação e o
envolvimento;
Comunicar eficazmente com os diferentes interlocutores;
Definir planos de ação para implementar para si e para os elementos da equipa



Destinatários

Gestores e líderes que têm equipas geograficamente distantes entre si, permanentemente ou devido ao contexto
atual.

Percurso de aprendizagem

1ª Etapa – Classe Virtual (1h30)

Apresentar o percurso de aprendizagem.
Comprometer os participantes no seu processo de desenvolvimento.
Enquadrar o remote management no contexto atual.
Clarificar o mindset e competências de uma gestão à distância.

2ª Etapa – Aprendizagem online e aplicação (1h30)

Vídeo motivacional
Módulo interativo “As competências emocionais do gestor”

Objetivo: Gerir as suas próprias emoções para se tornar um melhor gestor
Infográfico “Realizar reuniões à distância”
Módulo interativo “As ferramentas da assertividade”

Objetivos:
Explorar o seu perfil pessoal de assertividade. Saber afirmar a sua posição de forma calma e assertiva.
Reformular a crítica de modo construtivo.
Expressar as suas ideias de modo calmo e assertivo. Saber como dizer não sem prejudicar a relação com o
outro. Formular pedidos de forma construtiva e eficaz.

Módulo interativo: “Desenvolver e implementar um plano de ação”
Objetivos:

Passar do “dizer o que vai fazer” para o “fazer o que disse que faria”.
Captar ideias-chave para criar e gerir um efetivo plano de ação.

Interações à distância através do envio de desafios no final de cada módulo para aumentar o
comprometimento com o percurso de aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o seu
contexto real.

3ª Etapa – Classe Virtual (2h00)

Efetuar o balanço dos trabalhos realizados à distância; partilhar boas práticas obtidas com o desafio de
implementação.
Saber utilizar a comunicação e as reuniões como ferramentas para envolver, acompanhar desempenhos e
resultados à distância.
Reforçar o papel da escuta na liderança das remote teams.

4ª Etapa – Aprendizagem online e aplicação (1h30)

Vídeo motivacional
Módulo de treino intensivo “Dar feedback”

Objetivos:
Dar feedback positivo para motivar o outro e melhorar a sua autoconfiança.
Obter ideias-chave para dar feedback positivo e construtivo.

Módulo interativo “Tornar-se um Gestor-coach”
Objetivos:

Adotar a postura e as boas práticas de um gestor-coach.
Compreender os benefícios de ser um gestor-coach, para além do seu papel tradicional de gestor.
Saber como desenvolver a maturidade da sua equipa.

Módulo de treino intensivo “Pedir feedback”
Objetivo:
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Recolher feedback junto das pessoas do seu contexto permitindo-lhe reforçar os seus pontos fortes e
desenvolver as suas áreas de melhoria

Interações à distância através do envio de desafios no final de cada módulo para aumentar o comprometimento
com o percurso de aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o seu contexto real.

5º Etapa – Classe Virtual (2h00)

Efetuar o balanço dos trabalhos realizados à distância; partilhar boas práticas obtidas com os desafios de
implementação.
Saber como promover a autonomia das equipas remotas
Delegar e desenvolver a equipa e as pessoas

6ª Etapa – Personalização do percurso de aprendizagem (0h30)

Individualização do percurso de acordo com as necessidades individuais de cada participante (escolha de 1 sprint
de aprendizagem), e disponibilização de atividades digitais de acordo com as escolhas realizadas:

 

Sprint “Encorajar e manter a motivação da equipa”

Composto por 1 módulo interativo, um infográfico e desafios de aplicação/implementação, com os seguintes
objetivos:

Mobilizar a energia individual da sua equipa para impulsionar o desempenho coletivo.
Identificar os pontos motivacionais dos seus colaboradores e de adotar a ação correta para os manter motivados.
Delegar eficazmente e de forma motivadora.

 

Sprint “Estratégias de Gestão de Conflitos”

Composto por 1 módulo interativo, um infográfico e desafios de aplicação/implementação, com o seguinte objetivo:

Conhecer e refletir sobre o seu estilo habitual de abordagem aos conflitos.

7º Etapa – Classe Virtual (1h00)

Efetuar o balanço do percurso de aprendizagem;
Partilhar boas práticas e resultados alcançados através dos desafios de implementação.

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios à distância,
incluindo desafios concretos de aplicação no contexto profissional.
Combina vários módulos interativos de curta duração e diferentes estímulos, para potenciar a aprendizagem e
facilitar o sucesso da gestão e liderança de equipas em contexto de trabalho remoto.
Performance no contexto de trabalho: autodiagnósticos, estudos de caso e simulações que recriam os ambientes
da gestão e liderança de equipas à distância.

Pontos fortes

Uma metodologia adaptada aos atuais contextos de trabalho remoto.
O suporte da plataforma Learning Hub@Cegos o que permite ao participante a visualização imediata de todo o
percurso identificando o caminho a percorrer e o que já realizou.
As várias etapas que constituem o percurso e que potenciam o maior envolvimento, compromisso e suporte à
transferência, nomeadamente o enfoque na performance.



New Full Digital

#UP - Liderar e Gerir a transformação de forma ágil
Preparar e conduzir a mudança

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 8530

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Gerir a mudança é uma posição especial, às vezes desconfortável: estamos sujeitos à pressão de diferentes Stakeholdes,
nomeadamente dos seus patrocinadores e das equipes impactadas, desejando, cada um dos intervenientes, influenciar o
processo de mudança de acordo com seus interesses.

O que devemos então fazer perante uma situação de mudança:

Devemos evitar falar a mesma até termos informações concretas? Anunciá-la? Dramatizar as dificuldades que terão de
ser superadas ...?

Como entende a mudança e a aceita / implementa?

Como se pode adaptar a eventos que perturbam o planeamento e a estratégia previamente estabelecidos?

 

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Acompanhar e apoiar transformações organizacionais, dando-lhes sentido e envolvendo os colaboradores
afetados.
Identificar os diferentes Stakeholders e a sua posição face à mudança.
Lidar com reações de resistência à mudança.



Destinatários

Todos os profissionais envolvidos em projetos de transformação ou mudança no seio das suas organizações.

Percurso de aprendizagem

Etapa - Preparação
Aceder ao percurso de aprendizagem e conhecer as suas etapas.
Descarregar o Passaporte de implementação.
Identificar o “Learning Buddy”: colega, gestor ou supervisor no seio da sua organização.

Etapa – ViWo – Virtual Workshop
Apresentação e clarificação do percurso de aprendizagem e das opções de personalização (sprints de
aprendizagem)

Etapa – Personalização
Escolha de 2 sprints de aprendizagem.

Sprint “Influenciar e persuadir: trazer as pessoas para o seu lado”

3 etapas para “vender” uma ideia ou projeto:
identificar quem convencer;
definir estratégia e argumentos a apresentar;
gerir os diferentes tipos de reações.

 

Sprint “Construir e partilhar uma visão forte”

Anunciar a mudança.
Responder adequadamente às objeções colocas.
Reforçar a importância e o significado da mudança, no quotidiano, para manter a equipa mobilizada.

 

Sprint “Lidar com as diferentes emoções causadas pela mudança”

Identificar as emoções dos seus colegas e/ou colaboradores através de 5 perguntas-chave.
Compreender as necessidades associadas à emoção.
Praticar a escuta empática para lidar com as emoções.

 

Sprint “Gerir a transformação com uma abordagem de teste e aprendizagem”

Realizar testes de curto prazo, em vez de tentar antecipar todos os riscos.
Agir em pequena escala e avaliar resultados para melhor processos e procedimentos.
Permitir o direito ao erro.
Confiar nos aliados.
Ser criativo e questionar “velhos” hábitos.

 

Etapa – Aprendizagem e aplicação
Aquisição e transferência da aprendizagem através de vídeos, módulos interativos e/ou de treino intensivo,
infográficos e desafios práticos
Recolha de evidências e registo no Passaporte de Implementação

Etapa – E-Coaching
Classe virtual com o grupo de participantes para:
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Apoiar o grupo na implementação e transferência da aprendizagem
Partilhar as evidências de implementação e os resultados obtidos.

Etapa – Certificação
Acesso a certificado de implementação, tendo por base a validação do Passaporte de Implementação

Métodos pedagógicos

Uma solução 100% digital que conjuga classes virtuais, módulos interativos e módulos de treino intensivo com a
possibilidade de personalização do percurso de aprendizagem de acordo com as necessidades individuais de cada
um dos participantes.

Pontos fortes

Uma solução 100% digital organizada em “sprints”: uma sequência de aprendizagem online, dedicada ao
desenvolvimento de uma competência e à sua aplicação ao contexto de trabalho.
Possibilidade de personalização do percurso de aprendizagem de acordo com as necessidades individuais de cada
um dos participantes:
Um percurso complementar de “Learning buddy (colega, gestor, supervisor, etc) para acompanhar o participante,
ajudando-o a implementar boas práticas  no contexto real de trabalho e retirar o máximo partido da experiência
formativa #UP.



New Full Digital

#UP - A resolução Criativa de Problemas e a Tomada de Decisão
Métodos e ferramentas para melhorar a tomada de decisão

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 8529

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Todos enfrentamos situações difíceis que exigem novas ideias ... decisões e ações!

Este percurso de aprendizagem desenvolver, por um lado, o pensamento divergente bem como a capacidade de
desenvolver várias ideias e conceitos para resolver problemas. Porém, também contribui para o desenvolvimento do
pensamento convergente, da capacidade de tomar decisões e implementar um plano de ação eficaz.

 

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Usar as ferramentas certas para entender um problema e gerar ideias para resolvê-lo
Tomar decisões sobre as ideias mais relevantes
Implementar soluções criativas.

Destinatários

Todos os profissionais que têm a missão de conduzir reuniões de criatividade para encontrar ideias originais e,
especialmente, implementá-las.



Percurso de aprendizagem

1ª Etapa - Preparação

Aceder ao percurso de aprendizagem e conhecer as suas etapas.
Descarregar o Passaporte de implementação.
Identificar o “Learning Buddy”: colega, gestor ou supervisor no seio da sua organização.

2ª Etapa – ViWo – Virtual Workshop

Apresentação e clarificação do percurso de aprendizagem e das opções de personalização (sprints de
aprendizagem)

3ª Etapa – Personalização

Escolha de 2 sprints de aprendizagem.

 

Sprint “Resolver um problema em 3 etapas”

Identificar o problema e analisar as dificuldades encontradas:
Realizar uma análise factual do problema.
Selecionar as causas a eliminar.
Gerar ideias para resolver o problema.

 

Sprint “Criar e gerir plano de ação com eficácia”

Co-construir o plano de ação todos os envolvidos na sua implementação:
transformar temas excessivamente amplos em resultados precisos;
identificar um único responsável para cada entrega;
testar e garantir o realismo de prazos em tarefas críticas.

Gerir as tarefas mais críticas com proximidade:
definir pontos de progresso bilaterais, além de reuniões sobre resultados críticos;
usar técnicas que facilitem a concretização do plano de ação;
renegociar uma entrega para garantir prazos.

 

Sprint “Facilitar uma sessão de brainstorming”

Iniciar uma sessão de brainstorming.
Estimular a produção de ideias.

 

Sprint “Ser eficaz na tomada de decisão”

As três etapas da tomada de decisão:

Decida decidir:
analisar a pertinência de tomar uma decisão;
dividir decisões complexas;
identificar o(s) responsável(eis) pela tomada de decisão;
estabelecer as bases para a decisão.

Prepare a decisão:
questionar e analisar as diferentes opções;
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comparar opções.
Decida / faça decidir:

Lidar com os fatores emocionais inerentes à decisão;
Patrocinar ou ter a decisão patrocinada.

4ª Etapa – Aprendizagem e aplicação

Aquisição e transferência da aprendizagem através de vídeos, módulos interativos e/ou de treino intensivo,
infográficos e desafios práticos
Recolha de evidências e registo no Passaporte de Implementação

5º Etapa – E-Coaching

Classe virtual com o grupo de participantes para:
Apoiar o grupo na implementação e transferência da aprendizagem
Partilhar as evidências de implementação e os resultados obtidos.

6ª Etapa – Certificação

Acesso a certificado de implementação, tendo por base a validação do Passaporte de Implementação

Métodos pedagógicos

Uma solução 100% digital que conjuga classes virtuais, módulos interativos e módulos de treino intensivo com a
possibilidade de personalização do percurso de aprendizagem de acordo com as necessidades individuais de cada
um dos participantes.

Pontos fortes

Uma solução 100% digital organizada em “sprints”: uma sequência de aprendizagem online, dedicada ao
desenvolvimento de uma competência e à sua aplicação ao contexto de trabalho.
Possibilidade de personalização do percurso de aprendizagem de acordo com as necessidades individuais de cada
um dos participantes:
Um percurso complementar de “Learning buddy (colega, gestor, supervisor, etc) para acompanhar o participante,
ajudando-o a implementar boas práticas  no contexto real de trabalho e retirar o máximo partido da experiência
formativa #UP.



New Full Digital

O líder coach
Utilizar as ferramentas do coaching nas suas práticas de liderança

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 851E

Preço : 830,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

O exercício da liderança exige uma capacidade de adaptação permanente ao ambiente e às características das equipas.

Aprender a integrar as ferramentas de coaching nas suas práticas de liderança permite-lhe aumentar a sua eficiência e
agilidade, e apoiar os seus colaboradores no desenvolvimento da sua autonomia e potencial.

Este percurso de aprendizagem prepara-o para responder a situações novas ou imprevistas, gerindo-as não apenas
como um responsável hierárquico, mas também como um coach da sua equipa.

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Integrar ferramentas de coaching nas suas práticas de liderança e gestão de equipas;

Destinatários

Dirigentes e quadros que pretendam desenvolver as competências de coaching para promover um maior
envolvimento e desenvolver as competências e a autonomia dos seus colaboradores e equipas.

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (3h00m)

O contexto do coaching

O que é o coaching.
O coaching e a sua relação com o contexto organizacional.
O que se pode obter através da aplicação das técnicas e modelos de coaching.

De “Chefes” a “Coaches”

A relação entre liderança e coaching.
Como passar do “perfil” de “chefe” ao perfil de “coach”.
Promover o autodesenvolvimento, para desenvolver os outros: as qualidades de um coach.
Ser capaz de escutar, para ser capaz de falar: da escuta à comunicação não verbal.
“Se queres uma equipa campeã, pensa como um campeão”: da Auto motivação ao pensamento positivo.



Aplicação da aprendizagem

Desafios de aplicação prática: aumentar o comprometimento com o percurso de aprendizagem e estimular a
transferência da aprendizagem para o seu contexto real.

* Estes desafios ocorrem entre todas as etapas do percurso de aprendizagem (classes virtuais e aprendizagem
online), até à sua conclusão.

Aprendizagem online (1h00m)

Competências emocionais do gestor (Módulo interativo)

Descobrir como as emoções impactam a sua eficácia.
Reconhecer as suas próprias emoções e expressá-las de forma eficaz.
Identificar as emoções nos seus colegas para estabelecer um relacionamento efetivo e autêntico.

Estilos de comunicação (Módulo interativo)

Identificar o seu estilo de comunicação e o estilo dos seus interlocutores para comunicar e argumentar de forma
mais eficaz.

2ª Classe Virtual (3h00m)

O processo de coaching

O processo de coaching individual e as suas etapas.
Como desenvolver ao máximo as capacidades próprias e as dos outros.
As fases do processo de coaching de equipas.
Como conseguir uma equipa de “elevado rendimento”.
Aplicações práticas.

Treino prático de competências de Coaching no contexto da liderança

Aprendizagem online (1h00m)

Recolher feedback (Módulo de treino intensivo)

Recolher feedback junto de diferentes interlocutores para reforçar os seus pontos fortes e desenvolver as suas
áreas de melhoria.

Modelo GROW: fazer o empowerment dos membros da sua equipa (Leitura recomendada)

Adotar a postura correta para facilitar o desenvolvimento dos seus colaboradores.
As 4 etapas do Modelo GROW.

3ª Classe Virtual (3h00m)

O modelo GROW: treino prático

O desenvolvimento de um plano de coaching

Estabelecimento de metas pessoas de progresso.
Benefícios do coaching.

Aprendizagem online (1h00m)

Escutar ativamente (Módulo de treino intensivo)

Utilizar o questionamento e a reformulação para melhorar a escuta ativa, compreender os seus interlocutores e
facilitar a comunicação.
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Conhecer-se melhor para comunicar melhor

Recorrer aos seus valores para comunicar de forma mais eficaz e construir relações duradouras, baseadas na
confiança.

4ª Classe Virtual (2h00m)

Consolidação da aprendizagem e treino prático

Exercícios de simulação prática para consolidação da aprendizagem.
Balanço do percurso de aprendizagem: boas práticas e resultados alcançados.

Métodos pedagógicos

Um percurso de aprendizagem que lhe permitirá Integrar ferramentas de coaching nas suas práticas de liderança e
gestão de equipas:

Identificar os pontos chave da ação de coaching;
Adaptar a ação do Líder Coach às circunstâncias e às pessoas;
Analisar as competências básicas para ser um Líder Coach;
Conhecer e saber aplicar as etapas fundamentais de um processo de coaching das pessoas e das equipas;
Desenvolver um plano de ação com os colaboradores

Pontos fortes

Praticar um método sistemático para estimular e facilitar o desenvolvimento das pessoas.
Melhorar a comunicação entre chefias e colaboradores.
Melhorar a motivação e o envolvimento dos colaboradores.



Best

Técnicas de apresentação - 4REAL®
Como comunicar para um grupo de pessoas: preparar, construir e fazer uma apresentação

Blended

Duração : 1 dia (10 horas) Referência : 132

Preço : 870,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Ter êxito numa apresentação implica mais do que apenas dominar o seu conteúdo.

A expressão oral e a forma como comunicamos têm um papel preponderante no impacto da nossa mensagem.

O curso Técnicas de apresentação permite-lhe desenvolver as suas competências para comunicar de forma dinâmica e
persuasiva na apresentação de uma ideia ou de um projeto, em reuniões, conferências ou seminários.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

preparar e construir apresentações em função do tema, do objetivo e da audiência;

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/full-digital/dinamizar-apresentacoes-online


fazer apresentações de forma firme e convincente;
captar e manter a atenção do grupo;
gerir a interação com a audiência.

Destinatários

Profissionais que pretendam desenvolver a qualidade da sua expressão oral para conduzir apresentações (internas
ou externas) e defender as suas ideias perante grupos (clientes, colegas ou prescritores).

Percurso de aprendizagem

Atividades digitais antes da sessão presencial

Classe virtual

Apresentar o percurso de aprendizagem;
Comprometer os participantes no processo de desenvolvimento de competências que permitem realizar
apresentações bem-sucedidas.

Aprendizagem online

Estruturar a mensagem e adaptá-la face a diferentes audiências

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem

Sessão presencial de treino (1 dia / 7 horas)

Potenciar os seus recursos como orador

Gerir a ansiedade inicial e as tensões que bloqueiam a comunicação nas apresentações em público.
Identificar e otimizar as suas características pessoais personalizando a exposição.
Utilizar e harmonizar os recursos pessoais: a voz, o olhar, os gestos, a postura e a movimentação.

Falar em público

Como iniciar a apresentação.
Controlar a sua imagem: a importância das primeiras impressões.
A importância da congruência em comunicação: a comunicação verbal e não-verbal.
Estar perante o grupo e lidar com o imprevisto.
A mobilização rápida das ideias.
Utilizar ferramentas de comunicação eficazes.
Comunicar para persuadir: adotar uma linguagem e postura persuasiva.

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após a sessão presencial

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para estimular a transferência da aprendizagem para o
contexto real de trabalho e facilitar a preparação de uma apresentação em público*.

* Esta apresentação deverá ser gravada e submetida, para análise e será alvo de feedback estruturado durante a
sessão individual de e-coaching.

Reforço online da aprendizagem

Gerir as perguntas do público (Q&A) de maneira apropriada.



Tel. 213 303 166
https://www.cegoc.pt/132
Criado em 23/12/2020

Gerir situações difíceis durante a apresentação.

Personalização do percurso de aprendizagem, de acordo com as necessidades individuais de cada participante, e
realização de atividades digitais para aprofundar uma destas questões:

Como conduzir reuniões em contexto de gestão de projetos?
Como gerir o stress durante uma apresentação?

Sessão individual de e-coaching

Feedback estruturado sobre apresentação realizada após a formação em sala

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
distância quer na sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no
contexto de trabalho: autodiagnósticos, estudos de caso e simulações que recriam o quotidiano profissional na
sessão presencial, classes virtuais e desafios concretos de aplicação no contexto profissional.

Pontos fortes

Treinar intensivamente as suas competências;
Elaborar o seu plano de desenvolvimento específico, através do feedback específico recebido.



New Full Digital

Agile & Smart Working
Potenciar resultados mais rápidos, eficazes e eficientes

Á distância

Duração : 8 horas Referência : 1282

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 2.000,00 € + IVA

Mais do que uma metodologia de gestão de projetos, o modelo Agile é uma nova forma de pensar e agir, assente no
conceito de agilidade, que significa não apenas fazer mais rápido, mas sim evitar o desperdício de fazer mais que o
necessário. Esta abordagem tem vindo a potenciar o desenvolvimento de novas práticas de Gestão de Pessoas, e
impulsionado diferentes formas de trabalhar, como o Smart Working, que potenciam resultados mais rápidos, eficazes e
eficientes.

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Compreender o valor acrescentado dos modelos Lean e Agile;
Aplicar metodologias ágeis nos processos de RH;
Aplicar práticas e instrumentos de Smart Working.

Destinatários

Técnicos de recursos humanos, gestores e diretores que pretendam implementar modelos ágeis nas dinâmicas de
trabalho de equipas remotas.

Percurso de aprendizagem

1ª Etapa – Classe Virtual (2h00)

Apresentar e clarificar o percurso de aprendizagem.
Lean Thinking – a filosofia da eliminação dos desperdícios
Metodologia ágeis – conceitos e modelo de abordagem.
O Manifesto Agile.
Os 12 princípios Agile e implicações para a gestão de pessoas.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/recursos-humanos-desenvolvimento-talento/agile-hr


2ª Etapa – Aprendizagem online e aplicação

Desafios de aplicação prática: Interações à distância através do envio de desafios para estimular a aplicação do
mindset agile e identificação no contexto de trabalho de oportunidades de agilização dos processos e métodos de
trabalho.

3ª Etapa – Classe Virtual (2h00)

As diferentes formas de trabalho
O que é o Smart Working
Princípios de Smart working

4ª Etapa – Aprendizagem online e aplicação

Desafios de aplicação prática: Interações à distância através do envio de desafios para estimular a aplicação dos
princípios de SmartWorking.

5ª Etapa – Personalização do percurso de aprendizagem

Individualização do percurso de acordo com as necessidades individuais de cada participante (escolha de 1 sprint de
aprendizagem), e realização de atividades digitais para aprofundar uma de duas questões:

Como aplicar os princípios Agile às políticas de Gestão de Recursos Humanos?
Como implementar princípios de Smart Working na Gestão de Equipas?

 

Sprint “Como aplicar os princípios Agile às políticas de Gestão de Recursos Humanos?”

Classe Virtual – 2h00

Atração e retenção de talento.
A aprendizagem ágil.
Agile Performance Management.

Atividades digitais entre classes virtuais

Desafios de aplicação prática - Interações à distância através do envio de desafios para estimular a aplicação dos
princípios de Agile HR.

Classe Virtual – 2h00

A cadeia de valor de RH.
Criação de valor nos RH.
A agilidade de entrega de resultados.

 

Sprint “Como implementar princípios de Smart Working na Gestão de Equipas?”

Classe Virtual – 2h00

Desafios da implementação de práticas de Smart Working.
Instrumentos e Ferramentas de Smart Working.
Implementar novas formas de trabalho e gestão de equipas.

Atividades digitais entre classes virtuais

Desafios de aplicação prática - Interações à distância através do envio de desafios para estimular a aplicação dos
princípios de SmartWorking.
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Classe Virtual – 2h00

Definir uma política de Smart Working
Promover a mudança nas formas de trabalhar
Definir um plano de ação para implementação eficaz da política de Smart Working

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
distância quer nas classes virtuais. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no
contexto de trabalho: estudos de caso, classes virtuais entre todos os participantes e o especialista Cegoc, e
desafios concretos de aplicação no contexto profissional.



New Full Digital

Teletrabalho e colaboração eficaz à distância
Beneficiar das potencialidades do teletrabalho e manter níveis de desempenho

Á distância

Duração : 8 horas Referência : 1283

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 2.000,00 € + IVA

O contexto de mudança em que nos encontramos permite que possamos trabalhar a partir de qualquer lugar no mundo,
bastando para isso uma ligação à Internet. Possuir os meios apropriados e tomar as medidas adequadas é a chave para
beneficiar das potencialidades do teletrabalho e conseguir assim um desempenho pleno.

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Dominar as ferramentas-chave para transformar uma parte do espaço pessoal em profissional;
Conhecer as recomendações de prevenção para os riscos profissionais;
Aplicar as regras básicas de organização para trabalhar em casa;
Identificar as ferramentas essenciais para otimizar o teletrabalho a partir de casa. 

Destinatários

Profissionais que pretendem transformar a sua casa no seu ambiente de trabalho e que pretendam otimizar o seu
desempenho e conhecer as ferramentas de teletrabalho disponíveis no mercado, bem como todos os que encarem
o teletrabalho como uma oportunidade e que queiram saber mais sobre esta nova realidade.

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (0h30m)

Apresentar o percurso de aprendizagem.
Comprometer os participantes no seu processo de desenvolvimento.

Aprendizagem online (1h30m)

Disponibilização de vídeos, estudos de caso, artigos e/ou tutoriais:

O novo ambiente de trabalho
Organização do trabalho
O que dizem as medidas de prevenção sobre o local de trabalho?

Transformar o local de trabalho de acordo com os critérios de Prevenção dos Riscos Profissionais
Tutoriais Microsoft Office 365:

Sharepoint
OneDrive
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Teams
Planner

Aplicação da aprendizagem

Desafios de aplicação prática: aumentar o comprometimento com o percurso de aprendizagem e estimular a
transferência da aprendizagem para o seu contexto real.

* Estes desafios ocorrem entre todas as etapas do percurso de aprendizagem (classes virtuais e aprendizagem
online), até à sua conclusão.

2ª Classe Virtual (3h00)

Transformar o ambiente de trabalho de acordo com as medidas de Prevenção dos Riscos Profissionais:
Postura corporal;
Luminosidade e ruído;
Fadiga visual e concentração;
Período de atividade e de descanso de acordo com as medidas de Prevenção dos Riscos Profissionais;
Exercícios de transformação.

Otimizar o teletrabalho e gerir prioridades:
Organização do tempo e das tarefas;
Trabalhar com crianças;
Soluções para organizar o espaço (partilhado por si e por outros em casa);
Utilização do e-mail, telemóvel, reuniões...

Desenvolvimento de casos práticos:
Sharepoint;
OneDrive;
Teams;
Planner;

Definir Planos de Ação Individuais.

Aprendizagem online (2h00m)

Disponibilização de vídeos, estudos de caso, artigos, exercícios e/ou tutoriais:

Implementação prática de medidas de Prevenção dos Riscos Profissionais e das medidas de gestão.

3ª Classe Virtual (1h00m)

Efetuar o balanço dos trabalhos realizados à distância e do plano de ação compromisso
Consolidar e partilhar boas práticas obtidas com os desafios de implementação.

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
distância quer nas classes virtuais. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no
contexto de trabalho: estudos de caso, classes virtuais entre todos os participantes e o especialista Cegoc, e
desafios concretos de aplicação no contexto profissional.



New Full Digital

Comunicar e relacionar-se em contexto digital
Desenvolver as suas competências de relacionamento

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 1284

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 3.000,00 € + IVA

Relacionarmo-nos com colegas, colaboradores, chefias e clientes já era, em tempos ditos “normais”, um desafio.

No atual contexto, no qual todas as interações são mediadas pelo digital, a tarefa não se tornou mais simples. À
problemática da eficácia da nossa comunicação acresce a integração dos dispositivos, softwares e ferramentas que nem
sempre nos dão a resposta imediata que pretendíamos e, naturalmente, a nossa gestão emocional que tem andado mais
errante face aos acontecimentos tão adversos, preocupantes e incertos.

Neste sentido o que lhe propomos com este percurso é que (re)visitemos, em conjunto, quer algumas das técnicas de
comunicação e relacionamento para potenciarmos interações mais produtivas e positivas, fazendo uma viagem ao
“maravilhoso mundo das nossas emoções”, para desta forma podermos conscencializá-las e assim, mais agilmente lidar
com elas, nomeadamente nos momentos em que somos assolados pelo stresse e ansiedade que o ambiente nos
imprime.

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Ter um melhor conhecimento do papel das emoções e do seu impacto nos nossos relacionamentos;
Compreender o modo como os sentimentos influenciam os comportamentos e as atitudes;
Fazer uma boa gestão dos sentimentos impulsivos e das emoções deprimentes;
Utilizar as ferramentas e técnicas da comunicação assertiva para desenvolver relacionamentos produtivos;
Dar feedback útil e construtivo;
Identificar as estratégias que permitem lidar com o nosso stresse;
Definir e focar-se nas suas prioridades.

Destinatários

Quadros, chefias e todos profissionais para quem a comunicação e o relacionamento interpessoal produtivos e
positivos, são competências chave para a concretização dos seus objetivos, em qualquer contexto (seja, ou não,
em contextos de elevada incerteza).



Percurso de aprendizagem

1ª Etapa – Classe Virtual (1h30)

Apresentar e clarificar o percurso de aprendizagem.
O contexto atual e o impacto na gestão do nosso dia e dos nossos relacionamentos pessoais e profissionais.
A importância das emoções e o seu impacto nas atitudes de comunicação.

2ª Etapa – Aprendizagem online e aplicação (1h00)

Realização de 3 módulos interativos:

O impacto das emoções (2 Módulos interativos)
Objetivos:

Compreender a dimensão emocional do seu papel de gestor e lidar com as emoções dos seus colaboradores.
Identificar o suporte mais adequado para as reações a determinadas emoções.
Adaptar as suas respostas ao grau de maturidade emocional dos seus colegas.

Controlar as suas emoções
Objetivos:

Estabelecer formas práticas de gerir as suas emoções ao longo do tempo. Lidar com a tensão e conseguir
controlar melhor as suas emoções.

Infográficos e interações à distância através do envio de desafios no final de cada módulo para aumentar o
comprometimento com o percurso de aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o seu
contexto real.

3ª Etapa – Classe Virtual (2h00)

Balanço das aprendizagens realizadas à distância: Boas práticas e dificuldades.
O impacto da atual situação (contexto, profissional e pessoal) e das nossas emoções na forma como comunicamos
e nos relacionamos.
Os constrangimentos das tecnologias: cuidados a ter.
A importância de dar e receber um feedback construtivo.

4ª Etapa – Aprendizagem online e aplicação

Realização de 4 módulos interativos e 1 módulo de treino intensivo:

Assertividade: O seu perfil (2 módulos interativos)
Objetivos:

Determinar o seu grau de assertividade, assim como identificar formas de se tornar mais assertivo.
Reagir em situações de tensão, afirmando a sua posição de forma assertiva e não agressiva.
Compreender as características do comportamento manipulador.
Usar a assertividade para lidar com a manipulação.

Ferramentas de Assertividade (2 módulos interativos)
Objetivos:

Explorar os princípios da assertividade.
Identificar as formas preferências de se comportar.
Usar o método DESC como forma de estruturar uma crítica construtiva.
Saber formular pedidos.
Saber dizer não de forma adequada.

Pedir feedback (1 módulo de treino intensivo
Objetivo:

Recolher feedback junto de pessoas do seu contexto permitindo-lhe reforçar os seus pontos fortes e
desenvolver as suas áreas de melhoria.

Infográficos e interações à distância através do envio de desafios no final de cada módulo para aumentar o
comprometimento com o percurso de aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o seu
contexto real.
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5ª Etapa – Classe Virtual (2h00)

Balanço global das aprendizagens realizadas à distância: Boas práticas e dificuldades.
Exercícios de role-play para treino das técnicas de comunicação.
Estudos de Caso para estruturação de feedbacks a partir de situações do quotidiano dos participantes
(previamente preparadas).
Desafio para a escolha do sprint final.

6ª Etapa – Personalização do percurso de aprendizagem

Individualização do percurso de acordo com as necessidades individuais de cada participante (escolha de 1 sprint de
aprendizagem), e disponibilização de atividades digitais de acordo com as escolhas realizadas:

 

Sprint “Estratégias para gerir o stresse”

Composto por 1 módulo interativo e desafios de aplicação/implementação, com os seguintes objetivos:

Usar métodos eficazes para gerir o stresse no dia-a-dia.
Identificar os tipos de situação suscetíveis de provocar stresse e a forma como este stresse o afeta.

 

Sprint “Focalizar-se nas suas prioridades”

Composto por 2 módulos interativos e desafios de aplicação/implementação, com os seguintes objetivos:

Adquirir competências que lhe permitam lidar com as várias pressões do contexto, utilizando um critério de
tomada de decisão apropriado à sua realidade.
Clarificar e estruturar as suas responsabilidades e respetivas atividades para tomar as respetivas decisões.
Fazer as escolhas certas em termos de opções e de esforço dispendido.

7ª Etapa – Classe Virtual (1h00)

Balanço global das aprendizagens realizadas à distância: Boas práticas e dificuldades.

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante dos participantes e combina diversificadas metodologias
para potenciar a performance no contexto de trabalho, através de:

Um conjunto de classes virtuais nas quais os participantes poderão expor as suas reflexões, partilhas e conquistas
bem como sistematizar os conteúdos trabalhados e a lançar online;
Módulos interativos para apresentação de conceitos e técnicas;
Módulos interativos de treino de ferramentas especificas;
Vídeos motivacionais para lançar as temáticas e desencadear a reflexão;
Autodiagnósticos, estudos de caso e desafios concretos de aplicação no contexto profissional.



New Full Digital

Dinamizar apresentações online
Comunicar de forma dinâmica e persuasiva

Á distância

Duração : 8 horas Referência : 1285

Preço : 675,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 2.000,00 € + IVA

Ter êxito numa apresentação, seja ela presencial ou à distância, implica mais do que apenas dominar o seu conteúdo.

A expressão oral e a forma como comunicamos têm um papel preponderante no impacto da nossa mensagem.

Este percurso de aprendizagem permite-lhe desenvolver as suas competências para comunicar de forma dinâmica e
persuasiva, em cenários presenciais e virtuais, na apresentação de uma ideia ou de um projeto, em reuniões,
conferências ou seminários.

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Preparar e construir apresentações em função do tema, do objetivo, da audiência e da modalidade.
Fazer apresentações de forma firme e convincente em contextos presenciais e à distância;
Captar e manter a atenção do grupo em contextos presenciais e à distância;
Gerir a interação com a audiência em contextos presenciais e à distância.

Destinatários

Profissionais que pretendam desenvolver a qualidade da sua expressão oral para conduzir apresentações,
presenciais e à distância e defender as suas ideias perante grupos (clientes, colegas ou prescritores).

Percurso de aprendizagem

1ª Etapa – Classe Virtual (0h30)

Apresentar e clarificar o percurso de aprendizagem.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/eficacia-pessoal-profissional/tecnicas-de-apresentacao-4real


2ª Etapa – Aprendizagem online e aplicação (1h00)

Realização de 2 módulos interativos:

Estilos de comunicação
Objetivo:

Identificar o seu estilo de comunicação e o dos seus interlocutores para comunicar de forma mais eficaz.

Estruturar mensagens que causem impacto
Objetivo:

Adaptar a mensagem à audiência.
Interações à distância através do envio de desafios no final de cada módulo para aumentar o comprometimento
com o percurso de aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o seu contexto real.

3ª Etapa – Classe Virtual (2h30)

Balanço das aprendizagens realizadas à distância: Boas práticas e dificuldades
Potenciar os seus recursos como orador:

Identificar e otimizar as suas características pessoais personalizando a exposição;
Utilizar e harmonizar os recursos pessoais: a voz, o olhar, os gestos, e a postura.

Apresentar as suas ideias com clareza e emoção:
Identificar o contexto da apresentação: ter em conta o público, o objetivo, a situação e a modalidade;
Estruturar apresentações com um propósito:

A importância da narrativa como forma primordial de extrair e produzir significado:
Ter em conta os momentos chave;

Desenhar e organizar uma sessão de apresentação virtual.

4ª Etapa – Personalização do percurso de aprendizagem (1h30)

Individualização do percurso de acordo com as necessidades individuais de cada participante (escolha de 1 sprint de
aprendizagem), realização de atividades digitais de acordo com as escolhas efetuadas e preparação de uma
apresentação virtual.

 

Sprint “Gerir as perguntas do público (Q&A) de maneira apropriada”

Composto por 1 módulo Focus e desafios de aplicação/implementação com o seguinte objetivo:

Receber e gerir as perguntas do público de maneira apropriada como parte de uma sessão de apresentação ao
público ou de uma reunião.

 

Sprint “Gerir situações difíceis durante a apresentação”

Composto por 1 módulo interativo e desafios de aplicação/implementação com o seguinte objetivo:

Reagir de forma positiva às diferentes situações que surgem durante uma apresentação.

5ª Etapa – Classe Virtual de treino e feedback (2h30)

Balanço das aprendizagens realizadas à distância: Boas práticas e dificuldades
Simulação: Animar uma apresentação virtual de curta duração, seguida de feedback estruturado sobre os seus
trunfos e áreas de melhoria.

 

Nota: Nesta etapa o grupo será dividido para otimizar a sessão de treino: cada sessão de 2h30 terá no máximo 5
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participantes.

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante dos participantes e combina diversificadas metodologias
para potenciar a performance no contexto de trabalho, através de:

Um conjunto de classes virtuais nas quais os participantes poderão expor as suas reflexões, partilhas e conquistas
bem como sistematizar os conteúdos trabalhados;
Módulos interativos para apresentação de conceitos e técnicas;
Infográficos com a apresentação e sistematização das ideias chave;
Estudos de caso e desafios concretos de aplicação no contexto profissional.



New Full Digital

Microsoft Teams
Organizar informação e comunicar em equipa

Á distância

Duração : 5 horas Referência : 1292

Preço : 300,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 1.200,00 € + IVA

A Organização da equipa e comunicação com a mesma é algo fundamental! Com o Microsoft Teams, temos uma
ferramenta que nos dá essas possibilidades de modo fácil, prático e eficaz na gestão da informação e de equipas,
independente do local onde nos encontramos.

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Criar equipas;
Colaborar em equipas;
Marcar reuniões.

Destinatários

Utilizadores do Office 365 que necessitem de ter e saber utilizar uma ferramenta de colaboração e partilha.

Percurso de aprendizagem

1ª Etapa – Classe Virtual (2h30)

Criar equipas.
Criar Canais.
Realizar Vídeo conferencia em equipa.
Partilhar ficheiros e pastas.
Como podem vários utilizadores trabalhar, em simultâneo, num ficheiro.

2ª Etapa – Classe Virtual (2h30)

Marcar reuniões.
Adicionar elementos à equipa.
Ligação ao OneDrive e SharePoint.
Adicionar tarefas.
Adicionar Aplicações.

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do e combina diversificadas metodologias para



Tel. 213 303 166
https://www.cegoc.pt/1292
Criado em 23/12/2020

potenciar a performance no contexto de trabalho: classes virtuais entre todos os participantes e o especialista
Cegoc, exercícios e desafios concretos de aplicação no contexto profissional.



New Full Digital

Conduzir com agilidade reuniões à distância
Gerir e participar em reuniões remotas

Á distância

Duração : 8 horas Referência : 1286

Preço : 675,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 2.000,00 € + IVA

Gerir reuniões remotamente representa um enorme desafio. No entanto, esta prática é também sinónimo de eficácia
para as empresas: permite poupança de tempo e custos, maior possibilidade de colocar foco e obter produtividade entre
os seus colaboradores. Tal como acontece nas reuniões presenciais, em reuniões à distância o maior desafio cabe aos
líderes, pois deverão saber como gerir as fontes de frustração.

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Conhecer técnicas e ferramentas de motivação, dinamização e facilitação;
Aproveitar o canal e as ferramentas para aumentar a produtividade;
Gerir modelos de reunião híbridos;
Envolver os participantes de reuniões conduzidas à distância e gerir as suas frustrações. 

Destinatários

Profissionais que lideram ou participam de reuniões à distância e que pretendam melhorar a produtividade e a
comunicação diária com os seus colegas remotos.

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (0h30m)

Apresentar o percurso de aprendizagem.
Comprometer os participantes no seu processo de desenvolvimento.
Que oportunidades traz o contexto digital para a otimização das reuniões?

Aprendizagem online (1h30m)

Disponibilização de módulos interativos, vídeos, estudos de caso, artigos e/ou tutoriais:

Preparar a reunião.
Como criar reuniões apelativas?
Linguagem não-verbal nas reuniões
Reuniões ineficazes
Organização de uma reunião remota utilizando a ferramenta Teams
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Aplicação da aprendizagem

Desafios de aplicação prática: aumentar o comprometimento com o percurso de aprendizagem e estimular a
transferência da aprendizagem para o seu contexto real.

* Estes desafios ocorrem entre todas as etapas do percurso de aprendizagem (classes virtuais e aprendizagem
online), até à sua conclusão.

2ª Classe Virtual (3h00m)

A qualidade da comunicação nas reuniões: ferramentas e instrumentos de feedback
Gestão global das reuniões utilizando o Modelo Canvas: elementos pré-reunião, durante a reunião e pós-reunião;
Exercícios práticos: Estabelecer os objetivos, definir os participantes e a agenda dos participantes de uma reunião
à distância
Como motivar os participantes de uma reunião para alcançar o seu máximo grau de participação?
Definir Planos de Ação Individuais.

Aprendizagem online (2h00m)

Disponibilização de vídeos, estudos de caso, artigos, exercícios e/ou tutoriais:

Reuniões através do Teams
Gestão de conflitos durante uma reunião.
Um tipo especial de reuniões: reuniões diárias de acompanhamento– reuniões de 10 minutos para iniciar o dia
Que técnicas podemos utilizar para a tomada de decisões e o envolvimento dos participantes?
Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o seu contexto real.

3ª Classe Virtual (1h00m)

Realizar reuniões produtivas:
Respeitar a agenda;
Fazer o acompanhamento e follow-up.

Efetuar o balanço dos trabalhos realizados à distância e do plano de ação individual
Consolidar e partilhar boas práticas obtidas com os desafios de implementação.

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
distância quer nas classes virtuais. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no
contexto de trabalho: estudos de caso, classes virtuais entre todos os participantes e o especialista Cegoc, e
desafios concretos de aplicação no contexto profissional.



New Full Digital

#UP - Desenvolver a colaboração e o trabalho em equipa
Saber trabalhar em equipa

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 8532

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Todos nós gostamos de trabalhar em equipa... quando esta apresenta resultados!

Este percurso de aprendizagem foca-se na eficiência coletiva, na capacidade de desenvolver fortes hábitos de trabalho
em equipa durante as reuniões e na implementação de um plano de ação eficaz no seu local de trabalho.

Mas não se fica por aqui… através deste percurso pode também melhorar a forma como interage individualmente com
os seus pares, aumentar a sua capacidade de colaborar com um colega em particular, e desenvolver as suas
competências para dar feedback positivo e construtivo.

 

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Participar de forma colaborativa e construtiva em reuniões de equipa e aplicar as decisões tomadas.
Interagir com mais eficiência com colegas.

Destinatários

Todos os profissionais que lideram ou participam em reuniões ou grupos de trabalho, independentemente do
contexto: informação, decisão, projeto, resolução de problemas, partilha de conhecimentos, etc., bem como
qualquer profissional que pretenda ser mais eficiente em contextos colaborativos.



Percurso de aprendizagem

1ª Etapa - Preparação

Aceder ao percurso de aprendizagem e conhecer as suas etapas.
Descarregar o Passaporte de implementação.
Identificar o “Learning Buddy”: colega, gestor ou supervisor no seio da sua organização.

2ª Etapa – ViWo – Virtual Workshop

Apresentação e clarificação do percurso de aprendizagem e das opções de personalização (sprints de
aprendizagem)

3ª Etapa – Personalização

Escolha de 2 sprints de aprendizagem.

 

Sprint “Colaborar para obter resultados”

Adotar uma atitude cooperativa.
Superar os principais obstáculos ao estabelecimento de relacionamentos cooperativos:

ter coragem de falar abertamente para esclarecer a situação;
ter uma melhor solução alternativa.

 

Sprint “Dar feedback positivo e construtivo”

Dar e receber feedback positivo.
Fornecer feedback construtivo para alterar as práticas de colegas e ajudá-los a progredir.
Saber acolher críticas bem formuladas e/ou desajeitadas.

 

Sprint “Conduzir eficazmente reuniões”

Iniciar a reunião de forma eficaz: ajustar o objetivo e o método de acordo com o tempo disponível.
Incentivar à participação do grupo mantendo o foco.
Validar resultados alcançados e estabelecer plano de ação.

 

Sprint “Criar e gerir plano de ação com eficácia”

Co-construir o plano de ação todos os envolvidos na sua implementação:
transformar temas excessivamente amplos em resultados precisos;
identificar um único responsável para cada entrega;
testar e garantir o realismo de prazos em tarefas críticas.

Gerir as tarefas mais críticas com proximidade:
definir pontos de progresso bilaterais, além de reuniões sobre resultados críticos;
usar técnicas que facilitem a concretização do plano de ação;
renegociar uma entrega para garantir prazos.

4ª Etapa – Aprendizagem e aplicação

Aquisição e transferência da aprendizagem através de vídeos, módulos interativos e/ou de treino intensivo,
infográficos e desafios práticos
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Recolha de evidências e registo no Passaporte de Implementação

5º Etapa – E-Coaching

Classe virtual com o grupo de participantes para:
Apoiar o grupo na implementação e transferência da aprendizagem
Partilhar as evidências de implementação e os resultados obtidos.

6ª Etapa – Certificação

 Acesso a certificado de implementação, tendo por base a validação do Passaporte de Implementação

Métodos pedagógicos

Uma solução 100% digital que conjuga classes virtuais, módulos interativos e módulos de treino intensivo com a
possibilidade de personalização do percurso de aprendizagem de acordo com as necessidades individuais de cada
um dos participantes.

Pontos fortes

Uma solução 100% digital organizada em “sprints”: uma sequência de aprendizagem online, dedicada ao
desenvolvimento de uma competência e à sua aplicação ao contexto de trabalho.
Possibilidade de personalização do percurso de aprendizagem de acordo com as necessidades individuais de cada
um dos participantes:
Um percurso complementar de “Learning buddy (colega, gestor, supervisor, etc) para acompanhar o participante,
ajudando-o a implementar boas práticas  no contexto real de trabalho e retirar o máximo partido da experiência
formativa #UP.



New Full Digital

#UP - Excelência e Comunicação Interpessoal
Desenvolver relações profissionais eficazes

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 8536

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Afirmar-se sem medo ou agressividade nos seus relacionamentos profissionais é fundamental para ser bem-sucedido. As
técnicas de assertividade permitem-se não só lidar com as situações quotidianas de tensões como minimizam a sua
ocorrência.

Através deste percurso de aprendizagem pode limitar a sua agressividade, passividade ou manipulação e afirmar-se de
forma positiva e construtiva no seio dos seus relacionamentos profissionais.

 

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Adotar comportamentos assertivos;
Ajustar o seu comportamento ao de outras pessoas com mais confiança.
Fazer pedidos de forma positiva.
Criticar de forma construtiva.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/eficacia-pessoal-profissional/excelencia-interpessoal


Destinatários

Todos os profissionais que pretendam melhorar a sua capacidade de se afirmar na interação com outros.

Percurso de aprendizagem

1ª Etapa - Preparação

Aceder ao percurso de aprendizagem e conhecer as suas etapas.
Descarregar o Passaporte de implementação.
Identificar o “Learning Buddy”: colega, gestor ou supervisor no seio da sua organização.

2ª Etapa – ViWo – Virtual Workshop

Apresentação e clarificação do percurso de aprendizagem e das opções de personalização (sprints de
aprendizagem)

3ª Etapa – Personalização

Escolha de 2 sprints de aprendizagem.

 

Sprint “Desenvolver a assertividade”

Saber afirmar-se.
Evitar generalizações.
Ousar expressar pedidos.
Escutar.
Saber dizer “não”.
Acolher críticas e admitir os erros.
Conversando consigo mesmo usando o "eu".

 

Sprint “Dar feedback positivo e construtivo”

Dar e receber feedback positivo.
Fornecer feedback construtivo para alterar as práticas de colegas e ajudá-los a progredir.
Saber acolher críticas bem formuladas e/ou desajeitadas.

 

Sprint “Lidar com os comportamentos passivos, agressivos ou manipuladores”

Conhecer as características de uma atitude assertiva, passiva e agressiva.
Identificar as atitudes nos outros e em diferentes situações de trabalho.
Lidar com atitudes não assertivas.

 

Sprint “Praticar a escuta ativa”

5 Boas práticas para escutar ativamente.
Colocar diferentes tipos de questões.
Reformular.
Identificar e contrariar os “falsos comportamentos de escuta”.
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4ª Etapa – Aprendizagem e aplicação

Aquisição e transferência da aprendizagem através de vídeos, módulos interativos e/ou de treino intensivo,
infográficos e desafios práticos
Recolha de evidências e registo no Passaporte de Implementação

5º Etapa – E-Coaching

Classe virtual com o grupo de participantes para:
Apoiar o grupo na implementação e transferência da aprendizagem
Partilhar as evidências de implementação e os resultados obtidos.

6ª Etapa – Certificação

Acesso a certificado de implementação, tendo por base a validação do Passaporte de Implementação

 

Métodos pedagógicos

Uma solução 100% digital que conjuga classes virtuais, módulos interativos e módulos de treino intensivo com a
possibilidade de personalização do percurso de aprendizagem de acordo com as necessidades individuais de cada
um dos participantes.

Pontos fortes

Uma solução 100% digital organizada em “sprints”: uma sequência de aprendizagem online, dedicada ao
desenvolvimento de uma competência e à sua aplicação ao contexto de trabalho.
Possibilidade de personalização do percurso de aprendizagem de acordo com as necessidades individuais de cada
um dos participantes:
Um percurso complementar de “Learning buddy (colega, gestor, supervisor, etc) para acompanhar o participante,
ajudando-o a implementar boas práticas  no contexto real de trabalho e retirar o máximo partido da experiência
formativa #UP.



New Full Digital

Negociação e gestão de conflitos à distância
Ultrapassar conflitos e ultrapassar soluções em contexto digital

Á distância

Duração : 8h30 Referência : 1288

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 3.000,00 € + IVA

A Gestão de Conflitos constitui uma resposta à inevitável divergência de interesses e de objetivos. Lidar adequadamente
com estas situações, num contexto em que nos relacionamos à distância e que, pela natureza dos meios utilizados pode
fazer emergir mais conflitos e/ou dificultar a sua gestão e resolução, requer um conjunto de competências, boas práticas
e cuidados adicionais.

Neste curso de “Negociação e gestão de conflitos à distância”, os participantes desenvolverão em contexto digital,
competências que lhes permitam lidar com os conflitos online:

lidar e gerir situações de diálogo difícil;
construir uma solução conjunta face a um conflito, tirando partido das divergências;
encontrar as soluções equilibradas para cada parte.

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

distinguir os diferentes tipos de conflitos e prever as suas consequências práticas;
identificar os efeitos da utilização das tecnologias de comunicação em situações de conflito;
conduzir eficazmente negociações online e encontrar uma solução conjunta para o conflito;

Destinatários

Quadros, chefias e profissionais para quem resolver conflitos e negociar constituem parte importante da atividade
profissional, quer presencialmente, quer através de meios tecnológicos (telefone, email, videoconferência, sms…).

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/eficacia-pessoal-profissional/negociacao-e-gestao-de-conflitos


Percurso de aprendizagem

1ª Etapa – Classe Virtual (1h30)

Apresentar o percurso de aprendizagem;
A Dinâmica do conflito nas organizações e em especial no contexto atual:

A inevitabilidade do conflito nas organizações
Os tipos de conflito e as suas consequências no desempenho
As atitudes e comportamentos que facilitam a resolução dos conflitos

2ª Etapa – Aprendizagem online e aplicação (0h30)

Realização de 1 módulos interativos e interações à distância através do envio de desafios para aumentar o
comprometimento com o percurso de aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o seu
contexto real:

Módulo interativo: Estratégias de gestão de conflitos
Objetivo:

Conhecer e refletir sobre o seu estilo habitual de abordagem aos conflitos.

3ª Etapa – Classe Virtual (2h00)

Compreender o impacto da tecnologia na comunicação e na gestão de conflitos

O modelo lugar-tempo de interação social.
O efeito das tecnologias no comportamento social e nas interações e a escolha do melhor meio face à situação e
ao objetivo a alcançar.
Os conflitos nos grupos de trabalho e nas equipas.
Exercício prático através de estudos de caso.

NOTA: Após a classe prevê-se o envio de desafios e leitura complementares para aumentar o comprometimento com
o percurso de aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o seu contexto real.

4ª Etapa – Classe Virtual (2h00)

A negociação na gestão de conflitos

Estratégias de abordagem aos conflitos: a negociação como forma positiva de resolução de conflitos.
Aumentar o potencial integrativo da negociação:

saber distinguir interesses e posições;
enquadrar a negociação e focar-se nos objetivos comuns;
trocar, de forma equilibrada, concessões por contrapartidas;
Procurar/propor soluções que satisfaçam o interesse comum.

Exercício de simulação prática.

5ª Etapa – Personalização do percurso de aprendizagem (0h30)

Individualização do percurso de acordo com as necessidades individuais de cada participante (escolha de 1 sprint de
aprendizagem) e realização de atividades digitais de acordo com as escolhas efetuadas.

 

Sprint “Conduzir o processo negocial”

Composto por 1 módulo de treino intensivo e desafios de aplicação/implementação com o seguinte objetivo:

Melhorar as suas competências negociais
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Sprint “Controlar as suas emoções”

Composto por 1 módulo interativo e desafios de aplicação/implementação com o seguinte objetivo:

Gerir e controlar as suas emoções.

 

Sprint “Três alavancas essenciais para a cooperação”

Composto por 1 módulo interativo e desafios de aplicação/implementação com os seguintes objetivos:

Compreender os benefícios a longo-prazo que uma estratégia de cooperação tem face a uma de competição,
adotando o comportamento adequado.
Identificar os elementos chave e os comportamentos a adotar para melhor cooperar.

6ª Etapa – Classe Virtual de consolidação e treino prático (2h00)

Exercício de simulação prática para consolidação de boas práticas.
Balanço do percurso de aprendizagem: boas práticas e resultados alcançados.

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante dos participantes e combina diversificadas metodologias
para potenciar a performance no contexto de trabalho, através de:

Um conjunto de classes virtuais nas quais os participantes poderão expor as suas reflexões, partilhas e conquistas
bem como sistematizar os conteúdos trabalhados.
Módulos interativos para apresentação de conceitos e técnicas.
Módulos interativos de treino de ferramentas especificas.
Autodiagnósticos, estudos de caso e rolepay e desafios concretos de aplicação no contexto profissional.



New Full Digital

#UP - Negociação
Negociar, argumentar e gerir situações difíceis nas negociações quotidianas

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 8534

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A negociação faz parte do quotidiano profissional! Quer seja com membros da sua equipa, de outras equipas, com
parceiros ou com clientes, para negociar é necessário construir relacionamentos saudáveis, construtivos e duradouros.

Este percurso de aprendizagem irá fornecer-lhe ferramentas e métodos para melhorar a eficácia das suas negociações,
mesmo quando se encontra perante um contexto negocial mais difícil.

 

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Adotar comportamentos de cooperação e preservar o relacionamento com os outros.
Preparar as negociações de forma eficaz.
Conduzir negociações visando um acordo/solução mutuamente satisfatório.
Gerir situações de conflito e de maior tensão no decorrer da negociação.

Destinatários

Todos os profissionais que lidam, diariamente, com situações de negociação (prazos, solução técnica,
disponibilidade, decisão, etc.), e que têm como objetivo encontrar uma solução ganhar-ganhar e preservar o
relacionamento com o outro.



Percurso de aprendizagem

1ª Etapa - Preparação

Aceder ao percurso de aprendizagem e conhecer as suas etapas.
Descarregar o Passaporte de implementação.
Identificar o “Learning Buddy”: colega, gestor ou supervisor no seio da sua organização.

2ª Etapa – ViWo – Virtual Workshop

Apresentação e clarificação do percurso de aprendizagem e das opções de personalização (sprints de
aprendizagem)

3ª Etapa – Personalização

Escolha de 2 sprints de aprendizagem.

 

Sprint “Preparar a negociação”

Identificar os assuntos a negociar
Definir objetivos.
Preparar a negociação e argumentos: perguntas para identificar as reais necessidades do seu oponente,
alternativas possíveis e MAPAN.
Preparar a agenda negocial.
Identificar possíveis concessões e contrapartidas.

 

Sprint “Obter o melhor resultado de uma negociação”

Explorar e clarificar necessidades, objetivos e desafios;
Co-construir soluções trocando concessões e considerações;
Fechar e concretizar o acordo.

 

Sprint “Gerir situações de negociação difíceis”

Negociar para chegar a uma solução mutuamente satisfatória em situações delicadas:
quando não é possível satisfazer todos os seus interesses;
quando o seu oponente recusa qualquer compromisso.

 

Sprint “Lidar com objeções”

Aceitar as objeções com naturalidade.
Lidar com objeções, preservando o relacionamento com diferentes interlocutores.

4ª Etapa – Aprendizagem e aplicação

Aquisição e transferência da aprendizagem através de vídeos, módulos interativos e/ou de treino intensivo,
infográficos e desafios práticos
Recolha de evidências e registo no Passaporte de Implementação

5º Etapa – E-Coaching
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Classe virtual com o grupo de participantes para:
Apoiar o grupo na implementação e transferência da aprendizagem
Partilhar as evidências de implementação e os resultados obtidos.

6ª Etapa – Certificação

Acesso a certificado de implementação, tendo por base a validação do Passaporte de Implementação

Métodos pedagógicos

Uma solução 100% digital que conjuga classes virtuais, módulos interativos e módulos de treino intensivo com a
possibilidade de personalização do percurso de aprendizagem de acordo com as necessidades individuais de cada
um dos participantes.

Pontos fortes

Uma solução 100% digital organizada em “sprints”: uma sequência de aprendizagem online, dedicada ao
desenvolvimento de uma competência e à sua aplicação ao contexto de trabalho.
Possibilidade de personalização do percurso de aprendizagem de acordo com as necessidades individuais de cada
um dos participantes:
Um percurso complementar de “Learning buddy (colega, gestor, supervisor, etc) para acompanhar o participante,
ajudando-o a implementar boas práticas  no contexto real de trabalho e retirar o máximo partido da experiência
formativa #UP.



Best

Gestão do tempo - 4REAL®
Métodos e ferramentas para aumentar a sua produtividade

Blended

Duração : 1 dia (10 horas) Referência : 009

Preço : 650,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

⇒ Disponível em formato blended e 100% digital 

Quantas vezes sente que o tempo disponível não é suficiente para realizar todas as atividades previstas, ao mesmo
tempo que as urgências teimam em surgir, tornando-se difícil alcançar os resultados pretendidos?

Descubra como pode aumentar a sua produtividade e melhorar o planeamento e organização do seu tempo através
deste percurso 4REAL®: um percurso focado na transferência da aprendizagem para o seu local de trabalho e que
possibilita a individualização e personalização do seu processo de aprendizagem para potenciar a sua performance.

Este é um percurso de aprendizagem que lhe permite:

aumentar a sua produtividade fazendo escolhas conscientes e alinhadas com os seus objetivos;
manter o focus naquilo que é prioritário;
planear e organizar estrategicamente as suas atividades e o seu tempo.

 

 

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

https://www.cegoc.pt/abordagem-4real/


Aumentar a sua produtividade fazendo escolhas conscientes e alinhadas com os seus objetivos;
Manter o foco naquilo que é prioritário;
Planear e organizar estrategicamente as suas atividades e o seu tempo.

Destinatários

Profissionais com autonomia para planear e organizar as suas atividades, que queiram melhorar de forma
sustentável a gestão do seu tempo.

Percurso de aprendizagem

Atividades digitais antes da sessão presencial

Classe virtual

Apresentar o percurso de aprendizagem.
Comprometer os participantes no processo de desenvolvimento de competências que permitem rentabilizar o seu
tempo.
Partilhar princípios orientadores ao nível da Gestão do Tempo.

Autodiagnóstico online

Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre os fatores individuais de desperdício de tempo.

Aprendizagem online

Planear a sua semana, para se manter focalizado nas suas prioridades.

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para aumentar a autoconsciência e o comprometimento com o
percurso de aprendizagem.

Sessão presencial (1 dia / 7 horas)

Reconhecer o impacto das minhas escolhas e comportamentos na forma como rentabilizo o meu tempo
Refletir sobre as minhas práticas de gestão do tempo.

Ser proativo e orientar a minha ação para aquilo que é verdadeiramente importante
Clarificar o propósito da minha função e as principais áreas de responsabilidade.
Definir prioridades no âmbito da minha função: a matriz de prioridades de Eisenhower.
Planear e organizar estrategicamente as atividades na minha agenda de forma realista e equilibrada.

Aumentar a minha produtividade e eliminar os fatores de desperdício de tempo, utilizando as ferramentas
chave de gestão do tempo

Escolher os métodos e ferramentas mais eficazes.
Elaborar um Plano de Ação Compromisso.

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática através da resolução de estudos de caso.

 

Definir um plano de ação das mudanças a pôr em prática
Identificar prioridades de mudança relativamente aos objetivos.
Elaborar o seu Plano de Ação.
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Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após a sessão presencial

Personalização do percurso de aprendizagem, de acordo com as necessidade individuais de cada participante, e
realização de atividades digitais para aprofundar uma destas questões:

Como lidar com a pressão no local de trabalho?
Como conseguir o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal?

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios relativos a cada temática para estimular a transferência da
aprendizagem para o contexto real de trabalho.

Classe Virtual

Consolidar e partilhar boas práticas e resultados do plano de ação.

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
distância quer na sessão presencial. Combina metodologias diversificadas para potenciar a performance no
contexto de trabalho: autodiagnósticos, estudos de caso e simulações que recriam o quotidiano profissional na
sessão presencial, classes virtuais e desafios concretos de aplicação no contexto profissional.

Pontos fortes

As várias etapas que constituem o percurso 4REAL® potenciam o maior envolvimento, compromisso e suporte à
transferência, nomeadamente o enfoque na performance.
O suporte da plataforma Learning Hub que permite ao participante a visualização imediata de todo o percurso
identificando o caminho a percorrer e o que já realizou.



Best

Assertividade - 4REAL®
Comunicar de forma assertiva para promover o entendimento, fomentar os acordos e o desenvolvimento através do
feedback

Blended

Duração : 1 dia (11 horas) Referência : 006

Preço : 650,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

⇒ Disponível em formato blended e 100% digital 

Saber afirmar-se e criar empatia nas relações interpessoais é uma das competências chave para o sucesso profissional.

O curso Assertividade permite-lhe afirmar-se nos vários contextos e desenvolver os seus recursos pessoais para lidar
com as atitudes de comunicação ineficazes.

Objetivos

Este curso permite:

Enfrentar com mais autoconfiança e eficácia as situações em que sente ansiedade, frustração, dificuldade de
comunicar com interlocutores difíceis, lidar com conflitos e enfrentar insucessos;
Utilizar o autocontrolo e a autorregulação das emoções;
Reduzir as reações emocionais ineficazes no relacionamento interpessoal;
Saber lidar com os comportamentos negativos do outro;
Desenvolver a autoconfiança e a sua assertividade na comunicação e no relacionamento;
Gerir os desacordos com êxito e fomentar a adesão para os acordos finais.

Destinatários

Gestores, líderes de equipas (hierárquicos ou funcionais) e profissionais que necessitem potenciar uma atitude



assertiva e melhorar a sua eficácia a dar e receber feedback evitando as situações de potencial tensão ou conflito.

Percurso de aprendizagem

Atividades digitais antes da sessão presencial

Autodiagnóstico online

Ganhar autoconhecimento e autoconsciência do seu perfil assertivo.

Classe Virtual

Apresentar o percurso de aprendizagem;
Comprometer os participantes no processo de desenvolvimento de competências de assertividade.

Aprendizagem online

Identificar as características das atitudes assertiva, passiva e agressiva.
Usar técnicas simples para se tornar mais assertivo.
Explorar os princípios da assertividade.
Identificar as formas preferenciais de se comportar.

Desafios de aplicação prática

Interações à distância, através do envio de desafios, para aumentar a autoconsciência e o comprometimento com
o percurso de aprendizagem

 

Sessão presencial (1 dia / 7 horas)

Saber comunicar com os diferentes interlocutores utilizando uma postura assertiva

Neutralizar os pensamentos negativos ou bloqueadores: utilizar uma linguagem positiva.
Desenvolver a autoconfiança e o autodomínio.
Selecionar os comportamentos que lhe permitem:

agir face à passividade;
desativar a agressividade verbal e não verbal;
identificar e desarmar a manipulação.

Treinar-se na utilização das principais técnicas de desenvolvimento da atitude assertiva

Saber escutar.
Criar empatia.
Saber dizer “não” com assertividade, preservando a relação.
Saber formular pedidos de forma construtiva.
Dar e receber feedback.
Aumentar a sua recetividade às críticas e encará-las como oportunidades.
Formular críticas construtivas:

o método “DESC” de Bower para lidar com situações difíceis.

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após a sessão presencial

Aprendizagem online

Compreender os benefícios a longo-prazo que uma estratégia de cooperação tem face a uma de competição,
adotando o comportamento adequado.

Personalização do percurso de aprendizagem, de acordo com as necessidades individuais de cada participante, e
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realização de atividades digitais para aprofundar uma destas questões:

Como pedir feedback?
Consigo gerir o impacto das minhas emoções?

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios relativos a cada temática para estimular a transferência da
aprendizagem para o contexto real de trabalho.

Classe Virtual

Consolidar e partilhar boas práticas e resultados do plano de ação.

Métodos pedagógicos

Pedagogia ativa com recurso a ferramentas de autoanálise e auto-observação, exercícios práticos e roleplays com
feedback estruturado, para conhecer e experimentar novas ferramentas e adotar novos comportamentos
conducentes à autoafirmação.

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
distância quer na sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no
contexto de trabalho: autodiagnósticos, estudos de caso e simulações que recriam o quotidiano profissional na
sessão presencial, classes virtuais e desafios concretos de aplicação no contexto profissional.

Pontos fortes

A parte presencial da formação rentabilizada com o treino de comportamentos pois os conceitos são trabalhados
previamente à distância
O percurso desenvolvido durante um período de tempo o que possibilita o acompanhamento e apoio na aplicação
no local de trabalho.
Possibilidade de personalizar o seu percurso, escolhendo uma temática para aprofundar que lhe seja mais útil.



New Full Digital

Gestão das prioridades em contexto de mudança
Aumente a sua produtividade

Á distância

Duração : 5 horas Referência : 1287

Preço : 650,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 2.000,00 € + IVA

Face ao contexto atual de isolamento e de regime de teletrabalho que a maioria dos Portugueses está a viver, a gestão
das prioridades ganhou um diferente sentido.

Estamos todo o dia no nosso local de trabalho: dormimos e acordamos no trabalho! A maioria das pessoas vive o
grandioso desafio de trabalhar e simultaneamente cuidar dos seus filhos, brincar e estudar com eles, acrescido das
tarefas domésticas que se multiplicam. Esta confusão de papéis no mesmo local lança-nos novos desafios.

É natural sentirmo-nos soterrados debaixo de solicitações tão raras, variadas e dispersas, que nos consomem tempo e
energia. Estamos permanentemente a tomar decisões sobre onde focar a nossa atenção.

Descubra como pode ganhar consciência de tudo o que lhe consome tempo e energia, encontrar o equilíbrio entre as
várias esferas da sua vida e desenvolver a sua capacidade para se focalizar nas prioridades.

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Encontrar um equilíbrio saudável entre os papeis pessoais e profissionais que representam.
Focar a sua atenção e o seu tempo nas prioridades mais relevantes.
Planear e organizar estrategicamente as suas atividades, num contexto de isolamento e de mudança extrema. 

Destinatários

Profissionais, que trabalham remotamente, com autonomia para planear e organizar as suas atividades e que
queiram melhorar de forma sustentável a gestão do seu tempo, nomeadamente encontrar um equilíbrio saudável
entre os desafios da vida profissional e pessoal. 

Percurso de aprendizagem

1ª Etapa – Classe Virtual (0h30)

Dar as boas vindas aos participantes.
Apresentar o percurso de aprendizagem.



Comprometer os participantes no processo de desenvolvimento de competências de rentabilização do tempo.
Partilhar princípios orientadores da gestão de prioridades em contexto de mudança extrema.

2ª Etapa – Aprendizagem online e aplicação (1h00)

Realização de 3 módulos interativos:

Autodiagnóstico: fatores de desperdício de tempo
Módulo interativo: Focalizar-se no essencial e tratar as prioridades

Objetivo:
Tomar as decisões mais acertadas e preservar o equilíbrio entre as várias esferas de vida.

Módulo interativo: Planear e organizar estrategicamente as suas atividades
Objetivos:

Definir os seus objetivos e estabelecer prioridades.
Planear e organizar estrategicamente as suas atividades.

Interações à distância através do envio de desafios no final de cada módulo para aumentar o comprometimento
com o percurso de aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o seu contexto real.

3ª Etapa – Classe Virtual (2h00)

Clarificar e consolidar o novo significado de gestão do tempo, face ao contexto de mudança extrema que estamos
a viver, nomeadamente:

definição de prioridades na realidade do teletrabalho
planos de contingência para equilibrar a vida pessoal, familiar e profissional
questões de planeamento e organização do tempo em contexto de mudança extrema.

Partilhar boas práticas.
Definir Planos de Ação Individuais.

4ª Etapa – Aprendizagem online e aplicação (0h30)

Módulo interativo: Planeie a sua semana para se manter focado nas prioridades
Objetivos:

Identificar a melhor altura do dia para realizar as tarefas prioritárias.
Evitar deixar as tarefas importantes para o final do prazo.
Integrar os imprevistos na agenda.

Interações à distância através do envio de desafios no final de cada módulo para aumentar o comprometimento
com o percurso de aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o seu contexto real.

5ª Etapa – Personalização do percurso de aprendizagem (0h30)

Individualização do percurso de acordo com as necessidades individuais de cada participante (escolha de 1 sprint de
aprendizagem), realização de atividades digitais de acordo com as escolhas efetuadas.

 

Sprint “Como lidar com a pressão?”

Composto por 1 módulo de treino intensivo, infográficos e leituras complementares e desafios de
aplicação/implementação com os seguintes objetivos:

Saber lidar com a pressão.
Gerir a sobrecarga de trabalho.

 

Sprint “Como lidar com pedidos urgentes e saber dizer não com diplomacia?”

Composto por 1 módulo focus, infográficos e leituras complementares e desafios de aplicação/implementação com os
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seguintes objetivos:

Responder a pedidos urgentes
Saber dizer não

6ª Etapa – Classe Virtual (0h30)

Analisar o plano de ação compromisso e celebrar os progressos alcançados.

Consolidar e partilhar boas práticas.

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, à distância.
Combina metodologias diversificadas para potenciar a performance nos contextos de mudança extremos:
autodiagnósticos, classes virtuais, módulos interativos e desafios concretos de aplicação nos contextos
profissional e pessoal.



New Full Digital

#UP - Gerir e controlar o seu tempo
Gerir o tempo e as prioridades

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 8531

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A gestão de prioridades e o controlo de prazos são competências essenciais para a sua eficiência e sucesso. Métodos e
ferramentas de gestão de tempo tornam-se, como tal, necessários para permitir que se antecipe e se organize
diariamente.

No entanto, o sucesso na aplicação de métodos e ferramentas de gestão de tempo depende fortemente do modo como
funcionamos e de como percecionamos o tempo.

 

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Estabelecer uma organização pessoal eficaz diariamente.
Agir e interagir com os outros de forma a preservar as suas prioridades.
Gerir a energia pessoal para otimizar a sua eficácia ao longo do tempo.

Destinatários

Todos os profissionais que desejem melhorar, de forma sustentável, a sua gestão do tempo.



Percurso de aprendizagem

1ª Etapa - Preparação

Aceder ao percurso de aprendizagem e conhecer as suas etapas.
Descarregar o Passaporte de implementação.
Identificar o “Learning Buddy”: colega, gestor ou supervisor no seio da sua organização.

2ª Etapa – ViWo – Virtual Workshop

Apresentação e clarificação do percurso de aprendizagem e das opções de personalização (sprints de
aprendizagem)

3ª Etapa – Personalização

Escolha de 2 sprints de aprendizagem.

 

Sprint “Planear a sua semana focando-se nas suas prioridades chave”

Ter em consideração seu ritmo biológico para planear as tarefas prioritárias adequadamente.
Organizar sessões de trabalho.
Agendar compromissos e reuniões no momento certo.
Prever tempo para gerir o inesperado.

 

Sprint “Lidar com as solicitações preservando as prioridades”

Lidar com uma solicitação urgente quando tem a sua agenda cheia ou quando essa solicitação não é uma de suas
prioridades.
Dizer não com diplomacia.
Gerir os seus emails com eficácia.
Priorizar as solicitações.
Negociar o prazo, a entrega ou as suas outras prioridades, se necessário.

 

Sprint “Gerir a sobrecarga de trabalho”

Identificar os “maus hábitos” associados ao excesso de trabalho e substituí-los por hábitos eficazes.
Adotar estratégias e comportamentos que ajudem a combater a fadiga.

 

Sprint “Aumentar a eficiência na realização de atividades complexas”

Definir e priorizar os resultados esperados.
Gerir atividades complexas com criatividade.
Planear tarefas e subtarefas.
Desenvolver ideias.
Aumentar a sua capacidade de concentração.

4ª Etapa – Aprendizagem e aplicação

Aquisição e transferência da aprendizagem através de vídeos, módulos interativos e/ou de treino intensivo,
infográficos e desafios práticos
Recolha de evidências e registo no Passaporte de Implementação
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5º Etapa – E-Coaching

Classe virtual com o grupo de participantes para:
Apoiar o grupo na implementação e transferência da aprendizagem
Partilhar as evidências de implementação e os resultados obtidos.

6ª Etapa – Certificação

 Acesso a certificado de implementação, tendo por base a validação do Passaporte de Implementação

Métodos pedagógicos

Uma solução 100% digital que conjuga classes virtuais, módulos interativos e módulos de treino intensivo com a
possibilidade de personalização do percurso de aprendizagem de acordo com as necessidades individuais de cada
um dos participantes.

Pontos fortes

Uma solução 100% digital organizada em “sprints”: uma sequência de aprendizagem online, dedicada ao
desenvolvimento de uma competência e à sua aplicação ao contexto de trabalho.
Possibilidade de personalização do percurso de aprendizagem de acordo com as necessidades individuais de cada
um dos participantes:
Um percurso complementar de “Learning buddy (colega, gestor, supervisor, etc) para acompanhar o participante,
ajudando-o a implementar boas práticas  no contexto real de trabalho e retirar o máximo partido da experiência
formativa #UP.



Best

Negociação comercial - 4REAL®
Para além da venda: saber negociar

Blended

Duração : 2 dias (17 horas) Referência : 163

Preço : 850,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

⇒ Disponível em formato blended e 100% digital 

Face à concorrência agressiva e a clientes dispostos a obter mais gastando menos, ao comercial de hoje não basta usar
argumentação adequada e demonstrar os benefícios da oferta. Mesmo quando a venda parece conseguida, o negócio
está longe de estar garantido.

No percurso de aprendizagem Negociação comercial 4REAL® , os participantes adquirem as técnicas de negociação
necessárias para concluir o acordo, trocando concessões por contrapartidas de forma rentável e assegurando,
simultaneamente, a confiança para criar valor na relação futura com o cliente.

Através da abordagem 4REAL® é incentivado ao longo de todo o percurso a realizar uma mudança efetiva de
comportamentos no seu contexto real de trabalho, tendo em conta as suas necessidades individuais, para melhorar a
sua performance e melhorar os seus resultados.
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Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

preparar metodicamente as negociações;
desenvolver um estilo eficaz de negociação;
escolher a estratégia negocial adequada a cada situação;
usar técnicas específicas para se afirmar face às pressões táticas e às “armadilhas” dos compradores;
equilibrar o poder negocial.

Destinatários

Técnicos comerciais, vendedores e delegados comerciais.

Percurso de aprendizagem

Atividades digitais antes das sessões presenciais

Classe virtual

Apresentar o percurso de aprendizagem;
Comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das suas competências de negociação comercial;
Diferenciar a venda da negociação.

Autodiagnóstico online

Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre as suas práticas na negociação e gestão de conflitos.

Aprendizagem online

Estratégias de negociação em contexto comercial.
Como preparar negociações ganhar-ganhar.

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho.

Sessão presencial (2 dias / 14 horas)

Compreender a dinâmica da negociação
Características globais das negociações e especificidades da negociação comercial.
O processo negocial: etapas e objetivos.
Compreender as duas orientações estratégicas da negociação:

A negociação integrativa e a negociação distributiva;
Que estratégia adotar face aos objetivos a alcançar.

Aumentar a compreensão mútua para melhor conhecer as posições e os interesses do seu interlocutor
Saber distinguir posições, interesses e critérios de decisão.
Enquadrar a negociação: clarificar o contexto e estabelecer uma relação positiva e facilitadora do processo
negocial.
Usar as técnicas de controlo do diálogo para obter e partilhar informação.
Expressar o seu acordo ideal, sustentando-o em argumentos… e resistir à tentação de fazer, de imediato,
concessões.
Escutar os pedidos iniciais da outra parte sem entrar, de imediato, na negociação.

 



Exercícios práticos e outputs!

Estudo de caso e simulação, seguida de feedback estruturado acerca de boas práticas a implementar e
estratégias a desenvolver face aos aspetos de melhoria identificados.

 
Construir uma solução satisfatória para ambas as partes

Convencer a outra parte da legitimidade dos seus pedidos:
repetir os seus argumentos, explicar as suas necessidades e o seu propósito;
saber usar a argumentação persuasiva para apoiar as propostas e contrapropostas.

Aprofundar as objeções, compreender a necessidade por detrás do pedido:
saber tratar as objeções mantendo um clima de concordância.

Propor/Procurar novas soluções.
Trocar, de forma equilibrada, concessões por contrapartidas:

controlar o desenrolar da negociação: sínteses parciais, reenquadramento e check-up de pontos de acordo;
dominar a dinâmica da troca de concessões por contrapartidas.

 

Exercícios práticos e outputs!

Estudo de caso e simulação, seguida de feedback estruturado acerca de boas práticas a implementar e
estratégias a desenvolver face aos aspetos de melhoria identificados.

 
Conduzir a negociação comercial

Equilibrar a relação de poder no seio da negociação comercial:
avaliar a relação de forças entre as diferentes partes: O poder negocial será relativo?
distinguir poder real de poder expresso na mesa da negociação;
fatores de poder na negociação comercial;
saber equilibrar o poder quando a relação de forças é desfavorável.

Princípios táticos da negociação competitiva: controlo das concessões e exigência de contrapartidas.
Lidar com as manobras táticas e identificar as “armadilhas” dos compradores.

 

Exercícios práticos e outputs!

Estudo de caso e simulação, seguida de feedback estruturado acerca de boas práticas a implementar e
estratégias a desenvolver face aos aspetos de melhoria identificados.

 
Concretizar o acordo

Técnicas e procedimentos de pré-fecho: influenciar o acordo final.
Fechar um acordo a longo prazo:

formalizar, de forma precisa, o acordo;
salientar os benefícios mútuos do resultado e agradecer à outra parte.

 

Exercícios práticos e outputs!

Estudo de caso e simulação, seguida de feedback estruturado acerca de boas práticas a implementar e
estratégias a desenvolver face aos aspetos de melhoria identificados.

 
Definir um plano de ação das mudanças a pôr em prática

Identificar prioridades de mudança e elaborar o seu Plano de Ação.
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Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após as sessões presenciais

Personalização do percurso de aprendizagem, de acordo com as necessidade individuais de cada participante, e
realização de atividades digitais para aprofundar uma destas duas questões:

Como controlar as minhas emoções durante uma negociação?
Como gerir conflitos?

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios relativos a cada temática para estimular a transferência da
aprendizagem para o contexto real de trabalho.

Classe Virtual

Consolidar e partilhar boas práticas e resultados do plano de ação.

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
distância quer na sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no
contexto de trabalho: autodiagnósticos, estudos de caso e rolepay na sessão presencial, classes virtuais e desafios
concretos de aplicação no contexto profissional.

Pontos fortes

Um método testado para preparar as negociações: depois da formação a maioria dos participantes refere-o como
uma mais-valia importante para a sua prática.
Ritmo intensivo de simulação-análise-reflexão que mantém a dinâmica de aprendizagem.
Métodos de simulação e treino especialmente adaptados à aprendizagem das competências de negociação.
Garantia de desenvolvimento e continuidade da aprendizagem através da abordagem 4REAL:

As várias etapas que constituem o percurso e que potenciam o maior envolvimento, compromisso e suporte à
transferência, nomeadamente o enfoque na performance.
O suporte da plataforma Learning Hub o que permite ao participante a visualização imediata de todo o percurso
identificando o caminho a percorrer e o que já realizou.



New Full Digital

Contactar e persuadir clientes remotamente
Ser bem-sucedido na venda através de meios digitais

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 1289

Preço : 675,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 3.000,00 € + IVA

O contexto atual coloca novos desafios aos profissionais de venda. Nomeadamente aqueles que tendo até agora uma
abordagem comercial baseada sobretudo no contato pessoal, face to face, se veem obrigados a adaptar os seus
métodos e processos de venda.

Esta adaptação poderá ser temporária, mas também é muito provável que a predisposição e procura por soluções e
profissionais capazes de venderem e fidelizarem cliente à distância, sem necessidade de contato físico, venha a crescer
de forma substancial após esta fase mais aguda da crise.

Este curso, num formato 4REAL®, potencia o maior envolvimento, compromisso e suporte à transferência,
nomeadamente o enfoque na performance.

O suporte da plataforma Learning Hub que permite ao participante a visualização imediata de todo o percurso
identificando o caminho a percorrer e o que já realizou, responde a esse desafio, explorando 3 vertentes:

revisitando os conceitos básicos da atividade de venda centrada no cliente, capaz de gerar uma verdadeira
fidelização.
derivando as implicações de o fazer num contexto não presencial.
fazendo uso de técnicas e ferramentas específicos e adaptados à venda à distância.

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Identificar e levar em conta as expectativas operacionais e relacionais do cliente para melhor as satisfazer;
Implementar boas-práticas para que seja visto como confiável pelo cliente;
Estabelecer um primeiro contacto de sucesso com o cliente e recolher a informação de que necessita ao colocar
as questões corretas;
Fomentar o acordo do cliente para a solução através da captação da sua atenção, da boa estruturação dos seus
argumentos e da condução do processo de tomada de decisão;
Construir a lealdade no cliente em cada contacto, transformar os contactos em oportunidades de venda de forma
eficaz e lidar com potenciais reclamações.
Ser capaz de fazer tudo isto à distância, fazendo uso da conversação telefónica, da utilização de comunicação
escrita e das plataformas tecnológicas de comunicação e colaboração para construir uma experiência de cliente
de alto impacto e capaz de gerar resultados.



Destinatários

Profissionais de vendas cuja atividade comercial requeira uma adaptação a um contexto não presencial, ou outros
profissionais de vendas que queiram desenvolver essa capacidade como forma de se tornarem mais produtivos e
alargarem as suas ferramentas para a construção de uma bem-sucedida carreira na área das vendas.

Percurso de aprendizagem

1ª Etapa – Classe Virtual (2h00)

Apresentar o percurso de aprendizagem;
Os desafios do contexto atual e a realização da atividade comercial:

O que se passa com os nossos clientes?
O que se passa nas nossas organizações?
Que desafios específicos enfrentamos quando temos que desenvolver a atividade comercial à distância e muito
provavelmente a partir de casa?

2ª Etapa – Aprendizagem online (1h00)

Realização de 3 módulos interativos e interações à distância através do envio de desafios no final de cada módulo
para aumentar o comprometimento com o percurso de aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem
para o seu contexto real:

Módulo interativo: Os desafios da relação cliente
Objetivos:

Identificar e levar em conta as expectativas operacionais e relacionais do cliente para melhor as satisfazer.
Incorporar a dimensão emocional na relação que estabelece para fomentar a fidelização.

Módulo interativo: Relação cliente, construir a confiança
Objetivos:

Implementar boas-práticas para ser percecionado como confiável pelo cliente.
Impulsionar a imagem da empresa, estabelecer uma comunicação próxima com o cliente e identificar a
gestão de situações delicadas.

Módulo interativo: Relação cliente, praticar a escuta ativa
Objetivos:

Estabelecer um primeiro contacto de sucesso com o cliente
Recolher a informação de que necessita ao colocar as questões corretas

3ª Etapa – Classe Virtual (2h00)

A relação com o cliente: Construir a confiança e desenvolver a escuta ativa

Detalhar os conceitos explorados nos módulos interativos e refletir sobre as implicações e adaptações necessárias
face ao contexto atual.
Estratégias concretas para lidar com as implicações e adaptações necessárias.

NOTA: Após a classe prevê-se o envio de desafios e exercícios complementares para aumentar o comprometimento
com o percurso de aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o seu contexto real.

4ª Etapa – Aprendizagem online (1h00)

Realização de 2 módulos interativos e interações à distância através do envio de desafios no final de cada módulo
para aumentar o comprometimento com o percurso de aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem
para o seu contexto real:

Módulo interativo: Relação cliente, conseguir o acordo
Objetivo:



Fomentar o acordo do cliente para a solução através da captação da sua atenção, da boa estruturação dos
seus argumentos e da condução do processo de tomada de decisão.

Módulo interativo: Fidelizar através da relação com o cliente
Objetivos:

Construir a lealdade no cliente em cada contacto;
Transformar os contactos em oportunidades de venda de forma eficaz;
Lidar com potenciais reclamações.

5ª Etapa – Classe Virtual (2h00)

Conseguir o acordo e fidelizar o cliente

Detalhar os conceitos explorados nos módulos interativos e refletir sobre as implicações e adaptações necessárias
face ao contexto atual.
Estratégias concretas para lidar com as implicações e adaptações necessárias.

NOTA: Após a classe prevê-se o envio de desafios e exercícios complementares para aumentar o comprometimento
com o percurso de aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o seu contexto real.

6ª Etapa – Classe Virtual (1h00)

Ferramentas específicas para vender à distância

As técnicas de conversação telefónica.
A comunicação escrita.
A utilização de plataformas de comunicação e colaboração.
A utilização combinada e articulada das diferentes ferramentas.

7ª Etapa – Personalização do percurso de aprendizagem (1h00)

Individualização do percurso de acordo com as necessidades individuais de cada participante (escolha de 1 sprint de
aprendizagem) e realização de atividades digitais de acordo com as escolhas efetuadas.

 

Sprint “As técnicas de conversação telefónica”

Composto por 1 classe virtual de 1 hora e desafios de aplicação/implementação com o seguinte objetivo:

Melhorar a comunicação telefónica com os clientes
Exercícios práticos

 

Sprint “A comunicação escrita”

Composto por 1 classe virtual de 1 hora e desafios de aplicação/implementação com o seguinte objetivo:

Melhorar a comunicação escrita com os clientes
Exercícios práticos

 

Sprint “A utilização de plataformas de comunicação e colaboração”

Composto por 1 classe virtual de 1 hora e desafios de aplicação/implementação com o seguinte objetivo:

Melhorar a utilização de plataformas de comunicação e colaboração
Exercícios práticos
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Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante. Esse envolvimento far-se-á através de
classes virtuais, com a presença e facilitação de um formador, utilizando múltiplos recursos pedagógicos, quer
através de módulos interativos, estudo de casos, trabalhos em grupos e exemplos concretos de aplicação no
contexto profissional.



New Full Digital

Social Selling: Otimizar as suas vendas à distância
Aumentar as oportunidades de venda

Á distância

Duração : 8 horas Referência : 1290

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 2.000,00 € + IVA

O Digital Selling é um processo que tem como objetivo criar conexão com os clientes captados e segmentados através
de redes sociais e empresariais online, assim como utilizar todas as ferramentas de venda digital disponíveis para
aumentar as oportunidades comerciais de uma forma coordenada e global.

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Conhecer a Digital Customer Journey do cliente digital;
Desenvolver um plano de vendas integral para o contexto digital;
Digitalizar a experiência de compra;
Identificar oportunidades na integração dos social media no processo comercial.

Destinatários

Diretores Comerciais, Diretores de Desenvolvimento de Negócios, Diretores de Marketing, Product Managers,
Delegados Comerciais e Senior Key Accounts que pretendam a atividade de digital selling.

Percurso de aprendizagem

1ª Etapa – Classe Virtual (0h30)

Apresentar o percurso de aprendizagem.
Comprometer os participantes no seu processo de desenvolvimento.
Cenários e oportunidades de social selling.

2ª Etapa – Aprendizagem online e aplicação (1h30)

Disponibilização de módulos interativos, vídeos, estudos de caso, artigos e/ou tutoriais:

Principais diferenças entre Inbound Sales e Outbound Sales
Inbound Sales e as estratégias push
Inbound Sales – a minha empresa deve utilizar este modelo de vendas?
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Vantagens das Inbound Sales em relação ao modelo tradicional de vendas
Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o seu contexto real.

3ª Etapa – Classe Virtual (3h00)

Digitalizar a experiência de compra: o cliente digital
Ferramentas para digitalizar as vendas
Caso prático de combinação de AI e CX Digital: como mensurar de forma inteligente a experiência do utilizador
Monitorização e gestão da experiência do cliente: algumas ferramentas de medição.
Definir Planos de Ação Individuais.

4ª Etapa – Aprendizagem online e aplicação (2h00)

Disponibilização de vídeos, estudos de caso, artigos, exercícios e/ou tutoriais:

Como fazer Social Selling de forma correta
Digitalização e experiência do cliente
O poder do LinkedIn para o B2B: dicas e truques.
Sales Navigator
Social Selling Index do LinkedIn
Que utilização comercial faz das redes sociais?
Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o seu contexto real.

5º Etapa – Classe Virtual (1h00)

Efetuar o balanço dos trabalhos realizados à distância e do plano de ação individual
Modelos de e-commerce e plataformas digitais de venda
Como são os seus modelos de e-commerce? E os seus modelos de referência?
Consolidar e partilhar boas práticas obtidas com os desafios de implementação.

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
distância quer nas classes virtuais. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no
contexto de trabalho: estudos de caso, classes virtuais entre todos os participantes e o especialista Cegoc, e
desafios concretos de aplicação no contexto profissional.



New Full Digital

Negociar com clientes à distância
Saber negociar em contexto digital

Á distância

Duração : 8 horas Referência : 1291

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 2.000,00 € + IVA

As relações mudaram profundamente devido aos novos meios digitais, e a negociação seguiu essa tendência e também
evoluiu. Ao negociar pessoalmente, a psicologia, as técnicas e as estratégias podem ser bem estudadas e testadas. Pelo
contrário, as respostas às questões levantadas na negociação digital são menos claras e podem ser até contraditórias.
Precisamos, por isso, de novos recursos.

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Compreender o contexto digital e as ferramentas de negociação;
Identificar cenários, situações e riscos da negociação;
Aprender a desenvolver um modelo iterativo de negociação;
Utilizar ferramentas de análise e criatividade para construir o planeamento da negociação.

Destinatários

Todos os profissionais que, no seu quotidiano, utilizem meios digitais para desencadearem negociações.

Percurso de aprendizagem

1ª Etapa – Classe Virtual (0h30)

Apresentar o percurso de aprendizagem.
Comprometer os participantes no seu processo de desenvolvimento.
Entender o contexto digital.
Identificar os domínios e as ferramentas digitais mais frequentes de negociação.

2ª Etapa – Aprendizagem online e aplicação (1h30)

Disponibilização de módulos interativos, vídeos, estudos de caso, artigos e/ou tutoriais:

A Preparação da Negociação.
Entender o contexto e o âmbito da Negociação.
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Preparação de uma negociação complexa.
Autodiagnóstico do estilo de negociação.
Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o seu contexto real.

3ª Etapa – Classe Virtual (3h00)

Contexto de negócio, compreensão da outra parte e processo de tomada de decisão.
Estratégias e táticas de negociação, como superar as situações de pressão.
Modelo adaptativo: compreender o outro e adaptar o nosso comportamento.
Exercícios práticos.
Definir Planos de Ação Individuais.

4ª Etapa – Aprendizagem online e aplicação (2h00)

Disponibilização de vídeos, estudos de caso, artigos, exercícios e/ou tutoriais:

MAPAN: o limite negocial e procura de alternativas.
Criatividade na geração de opções: suporte para um modelo de negociação win-win.
Identificação de opções, alternativas e hipóteses.
Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o seu contexto real.

5º Etapa – Classe Virtual (1h00)

Etapas da negociação e boas práticas a implementar
Exercícios práticos.
Consolidar e partilhar boas práticas obtidas com os desafios de implementação.

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
distância quer nas classes virtuais. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no
contexto de trabalho: estudos de caso, classes virtuais entre todos os participantes e o especialista Cegoc, e
desafios concretos de aplicação no contexto profissional.



Best Full Digital

Finanças para não financeiros - 4REAL®
O fundamental das finanças empresariais

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 127

Preço : 950,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 3.000,00 € + IVA

Os assuntos financeiros têm assumido um papel cada vez mais relevante em todas as áreas das organizações, saindo
dos limites normalmente reservados à área financeira. Por essa razão, é necessário conhecer e dominar os termos e os
elementos usados pela área financeira para poder dialogar, pedir informação e compreender os impactos que as suas
ações têm no desempenho e na atividade financeira das organizações como um todo.

Para além dos termos usados e da sua interpretação, é necessário conhecer e saber elaborar os elementos do
planeamento, nomeadamente os orçamentos, para poder contribuir para decisões mais eficientes.

Recorrendo à abordagem 4REAL® este percurso de aprendizagem, permite-lhe conhecer o impacto económico e
financeiro das suas decisões, de forma personalizada e adaptada ao seu contexto real de trabalho. Descubra como!

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Conhecer e compreender os conceitos financeiros mais relevantes;
Apreciar o impacto das decisões quotidianas sobre os resultados globais das empresas;
Dominar o processo orçamental, calculando as suas principais componentes de: negócio, de financiamento e de
investimento;
Saber elaborar demonstrações financeiras previsionais.

Destinatários

Todos os profissionais de empresas que necessitem de fundamentos sobre finanças empresarias das áreas
comercial, recursos humanos, produção, marketing, informática e administrativa.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/financas-para-nao-financeiros-4real-presencial
https://www.cegoc.pt/abordagem-4real/


Percurso de aprendizagem

Avaliação online de conhecimentos

Objetivos:

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para
melhor entenderem os efeitos económicos e financeiros das suas decisões;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial relativamente às temáticas
financeiras*.

* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.

1ª Parte – Classe virtual (1 hora)

Posição financeira: Compreender o Balanço

Noção de património, sua composição e efeitos das variações.
Conceito de ativo.
Distinção entre CAPEX e OPEX.
Componentes do ativo.
Distinção corrente / não corrente.
Definição de passivo e suas componentes.
Rubricas de capital próprio.

Desempenho: A demonstração de resultados

Ligação com o balanço.
Os rendimentos.
Os gastos.
Os resultados intermédios e sua interpretação.

2ª Parte – Classe virtual (2,5 horas)

A construção do balanço e da demonstração de resultados: exemplos

Tesouraria: A demonstração de fluxos de caixa

Diferenças entre rendimentos e recebimentos, gastos e pagamentos.
Os fluxos de entrada e os fluxos de saída.
Classificação das atividades: Operacional, Financiamento e Investimento.

A prestação de contas em Portugal

O sistema contabilístico em vigor.
Os documentos de prestação de contas.
A publicação das contas e acesso público.

Exercícios de aplicação, cálculos

3ª Parte – Classe virtual (1,5 horas)

Apreciar o equilíbrio financeiro de uma empresa

Diferenças entre fato económico e fato financeiro.
Conhecer e aplicar os indicadores chave:

Equilíbrio financeiro mínimo;



Fundo de maneio existente;
A liquidez.

Identificar soluções perante uma crise de fundos: como atuar perante acionistas e financiadores.

Exercício de aplicação, cálculos e interpretação

4ª Parte – Classe virtual (2,5 horas)

Compreender o impacto económico e financeiro das ações comerciais

Determinar o ciclo de exploração e as suas componentes.
Prazo médio de recebimentos:

Políticas de concessão de crédito;
Incobráveis e recuperação de créditos.

O prazo médio de pagamentos:
O preço de compra e suas componentes.;

O prazo médio de armazenagem (Stock)
Tipos de inventários (stocks);
Custeio de entrada e custeio de saída;

Exercício de aplicação, cálculos e interpretação

5ª Parte – Classe virtual (2 horas)

Agir sobre a rentabilidade

Identificar as componentes da rentabilidade:
Interpretar os vários resultados e margens;
Conduzir ações de melhoria de desempenho (performance).

Conhecer os indicadores chave:
Os diversos resultados intermédios: EBITDA, EBIT e EBT;
O resultado líquido.

Avaliar o equilíbrio económico.

Exercício de aplicação, cálculos e interpretação

6ª Parte – Classe virtual (1,5 horas)

Estudo de caso: Construir um quadro de bordo (“Tableaux de Bord”)

Construir um quadro de indicadores eficaz para pilotar uma unidade de negócio.

7ª Parte – Classe virtual (3 horas)

Construir um orçamento

Saber utilizar e construir um orçamento:
O processo orçamental;
A descentralização orçamental.

Estabelecer previsões dos vários orçamentos:
Do negócio:

O orçamento comercial;
O orçamento de produção;
O orçamento de gastos gerais;
O Orçamento de gastos com o pessoal;

Do investimento
Orçamento de investimentos novos e de substituição;
As depreciações;
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Do financiamento
Síntese financeira da exploração;
Financiamento das necessidades de tesouraria.

Elaboração dos mapas previsionais.

Exercício de aplicação, cálculos

Avaliação online de conhecimentos

Objetivo:

Aferir do grau de aquisição de conhecimentos e medir o progresso dos participantes através da comparação de
resultados (questionário inicial versus questionário de avaliação de conhecimentos).

Métodos pedagógicos

Exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas de experiências e reflexões
interativas com o grupo de participantes para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos no contexto
profissional.



Best Full Digital

Contabilidade Nível 1 - 4REAL®
Bases fundamentais de contabilidade financeira

Á distância

Duração : 18 horas Referência : 048

Preço : 1.050,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 3.500,00 € + IVA

A contabilidade geral e financeira representa o fluxo básico de informação das organizações para efeitos de gestão, mas
também para cumprir requisitos fiscais e outras obrigações legais. Com as alterações recentes no contexto competitivo
das organizações e com a desmaterialização dos processos surgem constantes necessidades de atualizações, o uso de
novas ferramentas informáticas e, por isso, um novo contexto de realização das transações.

Dominar os principais conceitos e exercitar o registo e o controlo das principais operações torna-se assim um fator
fundamental para proporcionar uma adequada e tempestiva informação evitando ou reduzindo a quantidade de erros e
ineficiência nos processos das organizações.

Este percurso de aprendizagem 4REAL® permite-lhe obter as competências necessárias para realizar tarefas concretas
no mundo real de trabalho, considerando a especificidade do seu contexto, uma vez que integra a personalização do
percurso de aprendizagem com a sua transferência para o local de trabalho.

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Compreender o papel e os princípios da contabilidade financeira;
Identificar, mensurar e comunicar eventos económicos e financeiros relacionados com a contabilidade;
Conhecer os tratamentos contabilísticos dos ativos fixos, dos inventários, das contas a receber e a pagar e vendas
e compras, dos registos em bancos e respetivas reconciliações bancárias;
Distinguir entre gastos de investimento e gastos correntes;
Conhecer e saber preparar um balanço e uma demonstração de resultados.

Destinatários

Técnicos dos departamentos de contabilidade, financeiro, controlo de gestão e todos os profissionais que
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pretendam dominar a linguagem contabilística e financeira e os processos de identificação, reconhecimento,
mensuração e registo das operações comerciais e financeiras.

Percurso de aprendizagem

Avaliação online de conhecimentos

Objetivos:

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para
melhor entenderem os efeitos económicos e financeiros das suas decisões;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial sobre os conceitos
fundamentais de contabilidade financeira*.

* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.

1ª Parte – Classe virtual (1 hora)

Introdução à contabilidade

Definir e explicar a contabilidade identificando as suas funções, âmbito e objetivos.
Diferenciação entre os diversos tipos de contabilidade (financeira, de gestão).
A clássica noção de gestão.
A noção de património.
As partidas dobradas em contabilidade.
A tributação com base na contabilidade e os conflitos com a contabilidade financeira.

Conceitos e princípios relacionados com a preparação e apresentação de demonstrações financeiras

A natureza, princípios e âmbito da contabilidade.
A natureza, princípios e objetivos financeiros e registos relacionados numa organização.
Os utilizadores da informação financeira e informação relacionada e as suas diversas necessidades.
As asserções subjacentes às demonstrações financeiras.
As características qualitativas das demonstrações financeiras.
Os elementos das demonstrações financeiras.
Critérios para o reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras.
Mensuração dos elementos das demonstrações financeiras.
O conceito de capital e sua manutenção.
A natureza, o papel e o significado das teorias contabilísticas e princípios.
Princípios da estrutura concetual da contabilidade.
As normas contabilísticas em vigor.
O conceito e o papel da apresentação verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras.

2ª Parte – Classe virtual (1,5 horas)

Conhecer a terminologia contabilística

Partidas dobradas e sistemas de contabilidade.
Introdução aos sistemas manuais e informáticos de registo contabilístico.
A noção de conta, subconta e sua movimentação.
O quadro de contas.
O balancete e sua interpretação.

Exercício de aplicação prática



3ª Parte – Classe virtual (1,5 horas)

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as normas contabilísticas

O tratamento contabilístico dos ativos correntes:
Caixa e depósitos e reconciliações bancárias;
Contas a receber e a pagar e reconciliação de saldos;
Os incobráveis e os efeitos contabilísticos e fiscais.

Exercício de aplicação prática

4ª Parte – Classe virtual (2,5 horas)

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as normas contabilísticas
(continuação)

O tratamento contabilístico dos ativos correntes:
Acréscimos e diferimentos;
O processo de compras e o tratamento dos inventários.

Exercícios de aplicação prática, cálculos e declarações

5ª Parte – Classe virtual (3 horas)

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as normas contabilísticas
(continuação)

O tratamento contabilístico dos ativos não correntes como tangíveis (fixos), intangíveis, e depreciações e
amortizações dos ativos fixos.
Tratamento fiscal das depreciações e amortizações.

Exercício de aplicação prática, cáclculos

6ª Parte – Classe virtual (2 horas)

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as normas contabilísticas
(continuação)

O tratamento das vendas e o cálculo e registo de custo das vendas.
Os descontos, abatimentos e devoluções

Exercícios de aplicação prática

7ª Parte – Classe virtual (1,5 horas)

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as normas contabilísticas
(continuação)

Cálculo e contabilização dos gastos com o pessoal (tipos de rendimentos, incidência de IRS e TSU).

Exercício de aplicação prática

8ª Parte – Classe virtual (2,5 horas)

A preparação e a apresentação de demonstrações financeiras para empresas comerciais

A demonstração de resultados: compreender as várias rúbricas e o significado dos resultados intermédios.

Exercício de aplicação prática
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9ª Parte – Classe virtual (2,5 horas)

A preparação e a apresentação de demonstrações financeiras para empresas comerciais (continuação)

O balanço: distinção entre corrente e não corrente e compreensão das diversas rubricas.

Exercício de aplicação prática

Avaliação online de conhecimentos

Objetivo:

Aferir do grau de aquisição de conhecimentos e medir o progresso dos participantes através da comparação de
resultados (questionário inicial versus questionário de avaliação de conhecimentos).

Métodos pedagógicos

Exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas de experiências e reflexões
interativas com o grupo de participantes para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos no contexto
profissional.



Best Full Digital

Contabilidade Nível 2 - 4REAL®
Estudo e aplicação das normas de contabilidade e preparação das demonstrações financeiras

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 169

Preço : 950,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 3.000,00 € + IVA

A contabilidade geral e financeira assume cada vez mais relevância no processo interno e externo de comunicação de
informação económica e financeira, e é usada pelos financiadores como elemento de aferição do grau de risco para
efeitos de financiamento ou de investimento nas empresas.

Por essas razões, dominar as rubricas mais relevantes, com base na normalização contabilística em vigor, e saber
comunicar os seus efeitos torna-se indispensável para os profissionais da atualidade.

Através deste percurso de aprendizagem 4REAL® irá:

desenvolver, de forma personalizada e adaptada ao seu contexto real de trabalho, as suas competências no âmbito
da contabilidade geral e financeira,
melhorar as suas competências e performance na realização de tarefas concretas no contexto da sua organização.

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Preparar demonstrações financeiras;
Discutir a tratamento contabilístico de ativos não correntes e correntes, passivos, intangíveis, incluindo as
despesas de desenvolvimento, bem como o tratamento do Rédito, dos benefícios dos empregados, dos encargos
financeiros de financiamento e dos impostos correntes;
Compreender a aplicação nas normas legais relacionadas com os eventos em análise;
Saber comunicar o resultado do processo contabilístico através de demonstrações financeiras adequadamente
preparadas;
Interpretar e usar informação financeira para efeitos de tomada de decisão nos negócios.
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Destinatários

Para quem

Técnicos dos departamentos de contabilidade, financeiros e controlo de gestão, com prática em contabilidade ou
que tenham frequentado o nível 1.

Pré-requisitos

Prática em contabilidade ou que tenham frequentado o percurso de aprendizagem Contabilidade Nível 1.

Percurso de aprendizagem

Avaliação online de conhecimentos

Objetivos:

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para
melhor entenderem os efeitos económicos e financeiros das suas decisões;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial relativamente à aplicação
das normas de contabilidade e preparação das demonstrações financeiras *.

* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.

1ª Parte – Classe virtual (1 hora)

Conceitos e princípios relacionados com a preparação e apresentação de demonstrações financeiras

Conceitos relevantes da estrutura concetual da contabilidade.
Bases de apresentação de demonstrações financeiras.
As normas contabilísticas em vigor.
O processo contabilístico: identificação, reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgações.
Estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras.
Categorização das empresas.

2ª Parte – Classe virtual (2,5 horas)

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as normas contabilísticas

O tratamento contabilístico dos ativos não correntes:
Ativos fixos tangíveis: custo histórico, justo valor e determinação de depreciações e imparidades;
Intangíveis: Incluindo as despesas de desenvolvimento e o software e respetivas amortizações;
Investimentos financeiros: custo, método da equivalência patrimonial e justo valor;
Locações: operacionais vs. Financeiras.

Exercício de aplicação prática

3ª Parte – Classe virtual (2,5 horas)

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as normas contabilísticas
(continuação)

O tratamento dos impostos correntes, com especial enfoque no registo e apuramento do IVA.
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O rédito: reconhecimento e mensuração. As vendas, as prestações de serviços, os juros e os royalties.

Exercícios de aplicação prática

4ª Parte – Classe virtual (2 horas)

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as normas contabilísticas
(continuação)

Benefícios dos empregados de curto prazo e particular enfoque no tratamento dos fundos de pensões.
A natureza, o propósito e o tratamento contabilístico das rubricas de capital e reservas.
Correção de erros e realização de estimativas (accruals).

Exercício prático

5ª Parte – Classe virtual (1 hora)

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as normas contabilísticas
(continuação)

Encargos financeiros de financiamento: capitalização e uso do método do juro efetivo.

Exemplo de aplicação prática

6ª Parte – Classe virtual (2,5 horas)

A preparação, a apresentação e análise de demonstrações financeiras para empresas comerciais

A demonstração de resultados: preparação e análise de conteúdo.
O balanço: distinção entre corrente e não corrente e análise das principais rubricas.

Exercício de aplicação prática

7ª Parte – Classe virtual (2,5 horas)

A preparação, a apresentação e análise de demonstrações financeiras para empresas comerciais (continuação)

Demonstração de alterações em capital próprio: preparação e análise de conteúdo.
O anexo: preparação e análise de conteúdo.

Exercício de aplicação prática

Casos exemplificativos

Avaliação online de conhecimentos

Objetivo:

Aferir do grau de aquisição de conhecimentos e medir o progresso dos participantes através da comparação de
resultados (questionário inicial versus questionário de avaliação de conhecimentos).

Métodos pedagógicos

Exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas de experiências e reflexões
interativas com o grupo de participantes para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos no contexto
profissional.



Ciclo: Contabilidade (níveis 1,2 e 3) - 4REAL®
Curso geral de contabilidade

Blended

Duração : 7 dias (58 horas) Referência : 1126

Preço : 2.650,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

 

A contabilidade, como sistema básico de informação financeira, fiscal, de gestão e estatística, é transversal a qualquer
tipo de organização e independente da sua dimensão.

A constante alteração de legislação, nacional e europeia, com impacto relevante nos mercados financeiros, tem
influenciado não só as práticas profissionais, mas também as ferramentas de trabalho usadas nas organizações.

Este percurso de aprendizagem 4REAL® permite aos participantes:

dominar os principais conceitos contabilísticos e financeiros e exercitar o registo e o controlo das principais
operações;
dominar as rubricas mais relevantes, com base na normalização contabilística em vigor, e saber comunicar os seus
efeitos;
aplicar as normas às operações mais complexas realizadas pelas empresas.

Na terceira etapa do percurso serão proporcionadas condições para a apreensão dos conhecimentos avançados de
contabilidade, o uso adequado das normas contabilísticas e capacidade para registo e mensuração de transações usando
normas como intangíveis, incluindo o goodwill, ativos não correntes detidos para venda, propriedades de investimento,
investimentos financeiros- incluindo instrumentos derivados, concentrações de atividades empresariais e divulgações de
partes relacionadas, provisões e ativos e passivos contingentes, acontecimentos após a data do balanço (eventos
subsequentes), impostos diferidos, subsídio e apoios das entidades públicas, os efeitos das alterações em taxas de
câmbio e matérias ambientais. As operações serão registadas atendendo aos requisitos contabilísticos, evidenciando-se
as diferenças para as normas fiscais aplicáveis.

https://www.cegoc.pt/contactos
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Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Compreender o papel e os princípios da contabilidade financeira;
Identificar, mensurar e comunicar eventos económicos e financeiros relacionados com a contabilidade;
Conhecer os tratamentos contabilísticos dos ativos fixos, dos inventários, das contas a receber e a pagar e vendas
e compras, dos registos em bancos e respetivas reconciliações bancárias;
Distinguir entre gastos de investimento e gastos correntes;
Conhecer e saber preparar um balanço e uma demonstração de resultados.
Preparar demonstrações financeiras;
Discutir a tratamento contabilístico de ativos não correntes e correntes, passivos, intangíveis, incluindo as
despesas de desenvolvimento, bem como o tratamento do Rédito, dos benefícios dos empregados, dos encargos
financeiros de financiamento e dos impostos correntes;
Compreender a aplicação nas normas legais relacionadas com os eventos em análise;
Saber comunicar o resultado do processo contabilístico através de demonstrações financeiras adequadamente
preparadas;
Interpretar e usar informação financeira para efeitos de tomada de decisão nos negócios.
Conhecer o tratamento contabilístico das operações mais complexas, relacionadas com o balanço e a
demonstração de resultados;
Discutir a tratamento contabilístico de ativos intangíveis, incluindo o goodwill, as propriedades de investimento e
os investimentos financeiros, incluindo os derivados de cobertura;
Compreender e saber aplicar as normas legais aos eventos em análise;
Saber identificar as incidências com efeitos contabilísticas das concentrações empresariais e partes relacionadas;
Saber distinguir eventos subsequentes com relevância e efeitos do impacto das operações empresariais no meio
ambiente.



Destinatários

Contabilistas certificados, diretores financeiros, auditores e profissionais com responsabilidade de gestão em
empresas de grande dimensão ou com ligações a multinacionais, bem como técnicos dos departamentos de
contabilidade, financeiros e controlo de gestão.

Percurso de aprendizagem

Atividades digitais antes das sessões presenciais

Avaliação online de conhecimentos

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para
dominar os principais conceitos, exercitar o registo e o controlo das principais operações contabilísticas, dominar
as rubricas mais relevantes, com base na normalização contabilística em vigor, e saber comunicar os seus efeitos;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial sobre os conceitos
fundamentais de contabilidade financeira e a aplicação das normas de contabilidade e preparação das
demonstrações financeiras*.

Aprendizagem online

Adquirir conceitos estruturais e fundamentais para potenciar o treino prático em sala:
Introdução à contabilidade;

Definir e explicara contabilidade identificando as suas funções, âmbito e objetivos;
Diferenciação entre os diversos tipos de contabilidade (financeira, de gestão);
A clássica noção de gestão;
A noção de património;
As partidas dobradas em contabilidade;
A tributação com base na contabilidade e os conflitos com a contabilidade financeira.

Conceitos e princípios relacionados com a preparação e apresentação de demonstrações financeiras:
A natureza, princípios e âmbito da contabilidade;
A natureza, princípios e objetivos financeiros e registos relacionados numa organização;
Os utilizadores da informação financeira e informação relacionada e as suas diversas necessidades;
As asserções subjacentes às demonstrações financeiras;
As características qualitativas das demonstrações financeiras;
Os elementos das demonstrações financeiras;
Critérios para o reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras;
Mensuração dos elementos das demonstrações financeiras;
O conceito de capital e sua manutenção;
A natureza, o papel e o significado das teorias contabilísticas e princípios;
Princípios da estrutura conceptual da contabilidade;
As normas contabilísticas em vigor;
O conceito e o papel da apresentação verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras.

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho.

 

* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.



1ª sessão presencial (2 dia / 14 horas)

Conhecer a terminologia contabilística
Partidas dobradas e sistemas de contabilidade.
Introdução aos sistemas manuais e informáticos de registo contabilístico.
A noção de conta, subconta e sua movimentação.
O quadro de contas.
O balancete e sua interpretação.

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as normas
contabilísticas

O tratamento contabilístico dos ativos correntes:
Caixa e depósitos e reconciliações bancárias;
Contas a receber e a pagar e reconciliação de saldos;
Os incobráveis e os efeitos contabilísticos e fiscais;
Acréscimos e diferimentos;
O processo de compras e o tratamento dos inventários.

O tratamento contabilístico dos ativos não correntes como tangíveis (fixos), intangíveis, e depreciações e
amortizações dos ativos fixos.
Tratamento fiscal das depreciações e amortizações.
O tratamento das vendas e o cálculo e registo de custo das vendas.
Os descontos, abatimentos e devoluções.
Cálculo e contabilização dos gastos com o pessoal (tipos de rendimentos, incidência de IRS e TSU).

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.

Atividades digitais entre sessões presenciais

Classe virtual

Esclarecer dúvidas ou questões relacionadas com as temáticas abordadas para facilitar a transferência da
aprendizagem para o contexto real de trabalho.

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios relativos às temáticas abordadas para estimular a
transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho.

2ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

A preparação e a apresentação de demonstrações financeiras para empresas comerciais
A demonstração de resultados: compreender as várias rubricas e o significado dos resultados intermédios.
O balanço: distinção entre corrente e não corrente e compreensão das diversas rubricas.

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após as primeiras sessões presenciais

Classe Virtual

Facilitar a aplicação “on-the-job” dos principais conceitos, técnicas e ferramentas de contabilidade financeira.
Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades;
Consolidar, detalhar e partilhar boas práticas na implementação dos conceitos fundamentais, ferramentas e
técnicas de contabilidade financeira, tendo em conta a realidade organizacional de cada participante.



Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios relativos a cada temática para estimular a transferência da
aprendizagem para o contexto real de trabalho.

Aprendizagem online

Adquirir conceitos estruturais e fundamentais para potenciar o treino prático em sala:
Conceitos e princípios relacionados com a preparação e apresentação de demonstrações financeiras:

Conceitos relevantes da estrutura concetual da contabilidade;
Bases de apresentação de demonstrações financeiras;
As normas contabilísticas em vigor;
O processo contabilístico: identificação, reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgações;
Estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras;
Categorização das empresas.

3ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as normas
contabilísticas

O tratamento contabilístico dos ativos não correntes:
Ativos fixos tangíveis: custo histórico, justo valor e determinação de depreciações e imparidades;
Intangíveis: Incluindo as despesas de desenvolvimento e o software e respetivas amortizações;
Investimentos financeiros: custo, método da equivalência patrimonial e justo valor;
Locações: operacionais vs. Financeiras.

O tratamento dos impostos correntes, com especial enfoque no registo e apuramento do IVA.
O rédito: reconhecimento e mensuração. As vendas, as prestações de serviços, os juros e os royalties.
Benefícios dos empregados de curto prazo e particular enfoque no tratamento dos fundos de pensões.
A natureza, o propósito e o tratamento contabilístico das rubricas de capital e reservas.
Correção de erros e realização de estimativas (accruals).
Encargos financeiros de financiamento: capitalização e uso do método do juro efetivo.

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.

Atividades digitais entre sessões presenciais

Classe virtual

Esclarecer dúvidas ou questões relacionadas com as temáticas abordadas para facilitar a transferência da
aprendizagem para o contexto real de trabalho.

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios relativos às temáticas abordadas para estimular a
transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho.

4ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

A preparação, a apresentação e análise de demonstrações financeiras para empresas comerciais
A demonstração de resultados: preparação e análise de conteúdo.
O balanço: distinção entre corrente e não corrente e análise das principais rubricas.
Demonstração dos fluxos de caixa: distinção entre atividades (operacional, investimentos e financiamento) e
ligação com o balanço.
Demonstração de alterações em capital próprio: preparação e análise de conteúdo.
O anexo: preparação e análise de conteúdo.

Exercícios práticos e outputs!



Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após a quarta sessão presencial

Classe Virtual

Facilitar a aplicação “on-the-job” das normas de contabilidade e dos conceitos, técnicas e ferramentas para
preparar demonstrações financeiras.
Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades;
Consolidar, detalhar e partilhar boas práticas na aplicação das normas de contabilidade e preparação das
demonstrações financeiras, tendo em conta a realidade organizacional de cada participante.

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios relativos a cada temática para estimular a transferência da
aprendizagem para o contexto real de trabalho.

Avaliação online de conhecimentos

Aferir do grau de aquisição de conhecimentos e medir o progresso dos participantes através da comparação de
resultados (questionário inicial versus questionário de avaliação de conhecimentos).

5ª sessão presencial (2 dias / 14 horas)

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as normas
contabilísticas relacionada com o Balanço

O tratamento contabilístico dos intangíveis:
Despesas de desenvolvimento;
Software e Sítios na internet;
Goodwill: reconhecimento inicial e tratamento subsequente.
Os ativos não correntes detidos para venda: Identificação, mensuração e apresentação.

Propriedades de investimento usando o justo valor.
Investimentos financeiros:

Tipos de investimentos financeiros;
Investimentos financeiros ao custo amortizado;
Tratamento dos derivados de cobertura;
Provisões e ativos e passivos contingentes: caraterização e tratamento contabilístico.

Tratamento contabilístico das concentrações empresariais e partes relacionadas
Concentrações empresariais: Conceitos e princípios.
Tratamento das aquisições.
Uso do método da equivalência patrimonial.
Partes relacionadas e divulgações obrigatórias.

Transações com impacto direto na demonstração de resultados
Subsídios e apoios das entidades públicas.
Efeitos das alterações em taxas de câmbio.
Impostos diferidos.

Eventos relacionados com a apresentação de demonstrações financeiras
Eventos subsequentes.
Matérias ambientais.

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
distância quer na sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no
contexto de trabalho: estudos de caso, utilização de aplicações informáticas semelhantes às existentes no
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mercado que recriam os ambientes organizacionais, classes virtuais entre todos os participantes e o especialista
Cegoc, intercaladas com o processo de formação em sala, para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos e
aferir as práticas implementadas e desafios concretos de aplicação no contexto profissional.

Pontos fortes

A abordagem 4REAL® e as várias etapas que constituem o percurso potenciam o maior envolvimento,
compromisso e suporte à transferência, nomeadamente o enfoque na performance.
Um percurso com forte componente prática que lhe permite:

Dominar as transações mais complexas e ter capacidade para comunicar os seus efeitos;



Best Full Digital

Gerir a fiscalidade da empresa: IRC - IVA - IRS - 4REAL®
Aplicação prática dos impostos à realidade empresarial

Á distância

Duração : 18 horas Referência : 105

Preço : 1.050,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 3.500,00 € + IVA

A fiscalidade tem assumido um papel cada vez mais relevante na vida diária das empresas. O Estado tem transportados
para as empresas muitas responsabilidades quanto à qualidade, quantidade e tempestividade de informação relevante
para efeitos fiscais.

Conhecer os aspetos mais relevantes dos principais impostos é assim uma necessidade básica, prevenindo erros e
otimizando o processo administrativo com poupanças de tempo e recursos da organização.

Por isso, dominar os impostos mais relevantes, com base na legislação e nas interpretações da AT, torna-se
indispensável para os profissionais da atualidade.

Melhore os seus conhecimentos na área da fiscalidade através deste percurso 4REAL® , personalizando o mesmo às
suas necessidades individuais e ao seu contexto de trabalho, de forma a melhorar as suas competências para realizar
tarefas concretas na área da fiscalidade da empresa, com especial enfoque nos códigos do IVA, IRC e IRS, e obter
resultados visíveis e mensuráveis.

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Conhecer a organização do sistema fiscal Português e o peso relativos dos três principais impostos;
Dominar os conhecimentos básicos para aplicação dos Códigos do IVA, IRC e IRS, na ótica das empresas;
Aplicar os códigos nas diversas situações correntes das organizações;
Conhecer as obrigações declarativas e saber preencher os formulários disponibilizados pela AT.

Destinatários

Contabilistas certificados, técnicos de contabilidade e profissionais envolvidos no processo fiscal da empresa.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/gerir-a-fiscalidade-da-empresa-irc-iva-irs-4real-presencial
https://www.cegoc.pt/abordagem-4real/


Percurso de aprendizagem

Avaliação online de conhecimentos

Objetivos:

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para
melhor entenderem os efeitos económicos e financeiros das suas decisões;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial relativamente aos impostos
em causa e com base na legislação e nas interpretações da AT *.

* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.

1ª Parte – Classe virtual (1 hora)

O sistema fiscal português

Conceito e função do imposto.
Os diversos momentos da vida do imposto.
Classificação dos impostos: os impostos diretos e indiretos.
O papel da fiscalidade na gestão empresarial.

Normas tributárias

Princípio da legalidade tributária.
Aplicação das normas fiscais no tempo e no espaço: a retroatividade fiscal.

2ª Parte – Classe virtual (2horas)

IVA – Imposto sobre o valor acrescentado

Antecedentes do Imposto sobre o Valor Acrescentado.
Diretiva comunitária.
As operações tributáveis.
As transmissões de bens e as operações assimiladas.
O carácter residual das prestações de serviços e as assimilações.
Regras de localização das operações – Art.º 6.º.
O IVA na Construção Civil.
As isenções:

isenções completas ou taxa zero;
isenções incompletas.

As limitações do direito à dedução:
O caso concreto dos sujeitos passivos mistos:

a afetação real;
a percentagem de dedução ou pro rata.

O Direito à dedução.
As regularizações do imposto.

3ª Parte – Classe virtual (1,5 horas)

IVA – Imposto sobre o valor acrescentado (continuação)

Exercício de aplicação, cálculos



4ª Parte – Classe virtual (2 horas)

IVA – Imposto sobre o valor acrescentado (continuação)

As obrigações dos sujeitos passivos:
declarativas: anuais, recapitulativas e periódicas;
inscrição, alterações e cessação.

Os requisitos legais dos documentos:
os sistemas de faturação;
o SAFT-PT.

Exercício de aplicação, preenchimento das declarações

5ª Parte – Classe virtual (1,5 horas)

IVA – Imposto sobre o valor acrescentado (continuação)

RITI e operações com não residentes

Exercício prático, cálculos e declarações

6ª Parte – Classe virtual (3 horas)

O IRS – Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Singulares

Incidência Real e Pessoal.
Tipologia/Categoria dos rendimentos.

Exercício de aplicação, cálculos

7ª Parte – Classe virtual (1 hora)

O IRS – Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (continuação)

Os rendimentos empresariais e profissionais:
Âmbito dos rendimentos;
Retenção na fonte;
Emissão de Faturas ou Fatura/Recibo;
Obrigações declarativas.

Os rendimentos prediais:
Âmbito de rendimentos;
O registo do contrato e emissão de recibos;
A retenção na fonte;
Obrigações declarativas.

8ª Parte – Classe virtual (2 horas)

O IRC – Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas

Incidência.
Isenções.
Determinação da Matéria Coletável.
As principais correções fiscais:

Gastos não aceites;
Mais e menos valias fiscais;
Correções temporárias.
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9ª Parte – Classe virtual (2 horas)

O IRC – Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (continuação)

Exercício de aplicação, cálculos

10ª Parte – Classe virtual (2 horas)

O IRC – Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (continuação)

O cálculo do imposto corrente.
A tributação autónoma.
A derrama.
Dedução dos Prejuízos fiscais.
Benefícios fiscais.
Pagamentos antecipados: PC e PEC.
As obrigações acessórias.

Exercício de aplicação, preenchimento da modelo 22

Avaliação online de conhecimentos

Objetivo:

Aferir do grau de aquisição de conhecimentos e medir o progresso dos participantes através da comparação de
resultados (questionário inicial versus questionário de avaliação de conhecimentos).

Métodos pedagógicos

Exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas de experiências e reflexões
interativas com o grupo de participantes para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos no contexto
profissional.



Best Full Digital

Modelos de controlo de gestão - 4REAL®
Sistemas de orçamentação, controlo de performance e análise quantitativa

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 234

Preço : 950,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 3.000,00 € + IVA

A contabilidade de gestão é cada vez mais necessária para um efetivo controlo da atividade operacional e financeira das
empresas. Mais do que corresponder a necessidades externas, que se obtém com a contabilidade geral, o controlo de
gestão vocaciona-se para o interior das empresas, para a definição e controlo de objetivos, formação e gestão de
margens e resultados.

Conhecer o processo de negócio, elaborar um orçamento realista e monitorizar o seu resultado é uma vantagem
competitiva para as empresas que agem por antecipação.

Os profissionais devem assim estar preparados para corresponder às necessidades das empresas e encontrar técnicas e
métodos adequados à sua implementação.

Pretende melhorar as suas competências na elaboração de um orçamento e/ou na monitorização do seu resultado?
Saiba como através deste percurso 4REAL® : um percurso focado na transferência da aprendizagem para o seu local de
trabalho e que possibilita a individualização e personalização do seu percurso para potenciar a sua performance.

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Compreender a importância do conhecimento do processo de negócio para um adequado planeamento;
Analisar e resolver diferentes tipos de problemas de tomada de decisões de contabilidade de gestão, aplicando
várias técnicas e métodos de controlo de gestão;
Usar ferramentas adequadas para preparar o orçamento e monitorizar o desempenho;
Ilustrar e avaliar métodos de custeio baseados nas atividades, custos marginais e de absorção e outros métodos e
técnicas de custeio
Saber usar técnicas de controlo e avaliação do desempenho.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/modelos-de-controlo-de-gestao-4real-presencial
https://www.cegoc.pt/abordagem-4real/


Destinatários

Diretores do controlo de gestão, técnicos especializados em orçamentação e controlo orçamental, gestores de
unidades de negócio.

Percurso de aprendizagem

Avaliação online de conhecimentos

Objetivos:

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para
melhor entenderem os efeitos económicos e financeiros das suas decisões;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimentos inicial face aos sistemas de
orçamentação, controlo de performance e análise quantitativa das organizações*.

* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.

1ª Parte – Classe virtual (1,5 hora)

O processo de negócio, o plano de atividades e a sua relação com orçamento

Identificação da relevância, forças e fraquezas da orçamentação e do controlo orçamental

Tipo de sistemas de orçamentação

Orçamentos fixos.
Orçamentos flexíveis.
Orçamentos de base zero.
Orçamento incremental.

Orçamentos periódicos e continuados, de curto e de longo prazo

Questões quantitativas em orçamentação: Teoria e aplicação da curva de aprendizagem, fatores limitativos e
programação linear

A árvore orçamental

Orçamento base e orçamentos subsidiários.
Orçamentos económicos e de tesouraria.

2ª Parte – Classe virtual (3,5 horas)

O orçamento como ferramenta de tomada de decisão

Orçamento geral (“Master budget”).
Orçamentos subsidiários: económicos, investimento, tesouraria e financiamento.

Exercício de aplicação prática

3ª Parte – Classe virtual (2 horas)

A informação para orçamentação, planeamento e controlo

Orçamentação baseada em multi-atividades.
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Orçamentação e a influência do ambiente da empresa.
Incertezas na orçamentação.
Necessidade do controlo nas organizações.

4ª Parte – Classe virtual (2,5 horas)

Desenvolvimento e implementação do orçamento

O orçamento geral e os orçamentos subsidiários, incluindo a tesouraria.

Monitorização e controlo de desempenho

Determinação das causas.
Medidas corretivas.

Exercício de aplicação prática

5ª Parte – Classe virtual (1,5 horas)

Custeio padrão (“Standard costing”)

O uso e limitações do custeio padrão.
A determinação dos padrões (“Standards”).

Exercício de aplicação prática

6ª Parte – Classe virtual (3 horas)

Custeio padrão (“Standard costing”) – (Continuação)

Identificação e cálculo de desvios: vendas (incluindo quantidade e “mix”), custos (incluindo “mix” e “yield”),
abordagem pelo custo marginal e por absorção.
Identificação das variações significativas e suas correlações.
Tendências, materialidade e controlabilidade das variações.
Incerteza e análise de variações.

Avaliação online de conhecimentos

Objetivo:

Aferir do grau de aquisição de conhecimentos e medir o progresso dos participantes através da comparação de
resultados (questionário inicial versus questionário de avaliação de conhecimentos).

Métodos pedagógicos

Exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas de experiências e reflexões
interativas com o grupo de participantes para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos no contexto
profissional.



Best

Ciclo: O controlo de gestão - 4REAL®
Modelos e métodos para a gestão, controlo de performance e análise quantitativa

Blended

Duração : 4 dias (36 horas) Referência : 1100

Preço : 1.800,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

 

A contabilidade de gestão é cada vez mais necessária para um efetivo controlo da atividade operacional e financeira das
empresas. Mais do que corresponder a necessidades externas, que se obtém com a contabilidade geral, o controlo de
gestão vocaciona-se para o interior das empresas, para a definição e controlo de objetivos, formação e gestão de
margens e resultados.

Saber fixar preços e controlar os gastos é uma vantagem competitiva para as empresas que agem por antecipação.

Conhecer o processo de negócio, elaborar um orçamento realista e monitorizar o seu resultado é uma vantagem
competitiva para as empresas que agem por antecipação.

Os profissionais devem assim estar preparados para corresponder às necessidades das empresas e encontrar técnicas e
métodos adequados para realizar o planeamento, a gestão, o controlo e o reporte e aconselhamento do desempenho
das organizações. Saiba como o pode fazer, através deste percurso de aprendizagem 4REAL® : um percurso
personalizável e focado na sua performance no contexto real de trabalho!

https://www.cegoc.pt/contactos
https://www.cegoc.pt/abordagem-4real/


Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Compreender o papel do controlo de gestão e a análise quantitativa numa organização;
Analisar e resolver diferentes tipos de problemas de tomada de decisões de contabilidade de gestão, aplicando
várias técnicas e métodos de controlo de gestão;
Usar várias classificações para analisar custos numa organização;
Descrever e aplicar princípios relacionados com os custos dos diferentes recursos usados num negócio;
Ilustrar e avaliar métodos de custeio baseados nas atividades, custos marginais e de absorção e outros métodos e
técnicas de custeio
Saber preparar as bases para  a elaboração do orçamento.
Compreender a importância do conhecimento do processo de negócio para um adequado planeamento;
Analisar e resolver diferentes tipos de problemas de tomada de decisões de contabilidade de gestão, aplicando
várias técnicas e métodos de controlo de gestão;
Usar ferramentas adequadas para preparar o orçamento e monitorizar o desempenho;
Ilustrar e avaliar métodos de custeio baseados nas atividades, custos marginais e de absorção e outros métodos e
técnicas de custeio
Saber usar técnicas de controlo e avaliação do desempenho.

Destinatários

Diretores do controlo de gestão, técnicos especializados em orçamentação e controlo orçamental, contabilistas
certificados e gestores de unidades de negócio.



Percurso de aprendizagem

O essencial do controlo de gestão - 4REAL®

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivos:

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para a
definição e controlo de objetivos, formação e gestão de margens e resultados;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial face ao controlo de
gestão*.

* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.

1ª Classe Virtual (1h00m)

Os negócios e os seus processos

Importância do conhecimento do processo de negócio e as implicações tecnológicas.
O papel das técnicas quantitativas na resolução de problemas de tomada de decisão.
O valor das informações quantitativas e qualitativas na tomada de decisão.
A interpretação dos resultados operacionais e avaliação do impacto na tomada de decisão.
Os benefícios do uso de software apropriado (ex: folhas de cálculo) no tratamento de informação numérica.
A importância de uma comunicação eficaz com os destinatários da informação.

A estrutura conceptual da contabilidade e controlo de gestão:

Comparação e diferenças entre contabilidade financeira e de gestão: objetivos, o papel da contabilidade de gestão
como parte do sistema de informação de gestão e a necessidade de informação financeira e não financeira.
Classificação de custos e terminologia:

Custos diretos e indiretos;
Custos fixos e variáveis;
Custos do período e dos produtos;
Custos controláveis e não controláveis;
Custos evitáveis e inevitáveis;
“Sunk costs”;
Custos orçamentados, custos padrão e custos atuais: comparação e análise;
Os conceitos de custos unitários, centros de custo e centros de resultados;

Diferenças entre sistemas de custeio marginal e por absorção.

Atividades digitais entre sessões

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho*.

* Estes desafios ocorrem entre todas as etapas do percurso de aprendizagem (classes virtuais e sessões presenciais),
até à sua conclusão.

1ª Sessão Presencial (1 dia / 7 horas)

A determinação dos custos dos recursos usados nas atividades

Materiais:



Contabilização dos inventários;
Determinação da quantidade ótima de compra;
A formação do custo de compra;
Identificação e contabilização de perdas em inventários.

Pessoal:
Diferenças entre custos diretos e indiretos de pessoal;
Tipos de remuneração do pessoal;
Cálculo e interpretação de eficiência dos custos com o pessoal;
Registo dos custos com o pessoal.

Gastos gerais (”Overheads”):
Identificação e análise de custos gerais;
A repartição e absorção de custos gerais, incluindo situações de serviços recíprocos;
Contabilização dos défices e excedentes de custos gerais.

Métodos de custeio de saída de recursos:
Métodos da ordem de compra, de lote e de contrato:

Contabilização de custos diretos e indiretos incluindo o tratamento dos desperdícios, resíduos e custos de
retificação;
Cálculo do lucro em contratos parcialmente concluídos;

Método do custeio por processo:
Características do método;
Identificação e uso de unidades apropriadas de custeio;
Valorização de transferências entre processos e processos de produção usando unidades de produção
equivalentes e baseadas em métodos FIFO e de cálculo de custo médio;
Contabilização de perdas e ganhos normais e anormais, conjuntos e subprodutos;

Custeio nos serviços:
Âmbito do custeio do serviço;
Identificação de unidades de custeio apropriadas;
A recolha, classificação e determinação dos custos.

Exercícios práticos e outputs!

2ª Classe Virtual (1h00)

Esclarecer dúvidas ou questões relacionadas com as temáticas abordadas para facilitar a transferência da
aprendizagem para o contexto real de trabalho.

2ª Sessão Presencial (1 dia / 7 horas)

A definição de preços de bens e serviços

Preço objetivos e preço mínimo.
Relação preço/procura.
A fixação de preços de encomendas especiais e de produtos de ciclo de vida curtos.
Preços de transferência entre divisões de um grupo.
Preços em empresas de serviços.
Preços de serviços internos.

Sistemas de custeio: marginal vs. absorção

O conceito de contribuição marginal.
As diferenças entre custeio marginal e por absorção.
Contabilidade em sistema de custeio marginal.
Análise Custo-Volume-Resultado (CVR): compreender os conceitos de ponto morto económico (“break-even-
point”) e margem de segurança.

Métodos de controlo de gestão



Controlo de custos: diferença face à determinação dos custos.
Preparação de planos de monitorização.
Monitorização e controlo de desempenho.
Custos relevantes e o processo de decisão.
Redução de custos: técnicas como estudo de processos, tempos e movimentos e ainda análise de valor.
Necessidades da tomada de decisões.

Exercícios práticos e outputs!

3ª Classe Virtual (1h00m)

Facilitar a aplicação “on-the-job” dos conceitos, técnicas e métodos de controlo de gestão;
Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades;
Consolidar, detalhar e partilhar boas práticas de orçamentação, controlo de performance e análise quantitativa.

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivo:

Aferir do grau de aquisição de conhecimentos e medir o progresso dos participantes através da comparação de
resultados (questionário inicial versus questionário final de avaliação de conhecimentos).

Modelos de controlo de gestão - 4REAL®

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivos:

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para
elaborar orçamentos e monitorizar resultados da empresa;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimentos inicial face aos sistemas de
orçamentação, controlo de performance e análise quantitativa das organizações*.

* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.

1ª Classe Virtual (1h00m)

O processo de negócio, o plano de atividades e a sua relação com orçamento

Identificação da relevância, forças e fraquezas da orçamentação e do controlo orçamental

Tipo de sistemas de orçamentação

Orçamentos fixos.
Orçamentos flexíveis.
Orçamentos de base zero.
Orçamento incremental.

Orçamentos periódicos e continuados, de curto e de longo prazo

Questões quantitativas em orçamentação:  Teoria e aplicação da curva de aprendizagem, fatores limitativos e
programação linear

A árvore orçamental

Orçamento base e orçamentos subsidiários.
Orçamentos económicos e de tesouraria.



Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho.

* Estes desafios ocorrem entre todas as etapas do percurso de aprendizagem (classes virtuais e sessões presenciais),
até à sua conclusão.

1ª Sessão Presencial (1 dia / 7 horas)

O orçamento como ferramenta de tomada de decisão

Orçamento geral (“Master budget”).
Orçamentos subsidiários: económicos, investimento, tesouraria e financiamento.
Orçamentos flexíveis e análise de variações.

A informação para orçamentação, planeamento e controlo

Orçamentação baseada em multi-atividades.
Orçamentação e a influência do ambiente da empresa.
Incertezas na orçamentação.
Necessidade do controlo nas organizações.

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.

2ª Classe Virtual (1h00m)

Esclarecer dúvidas ou questões relacionadas com as temáticas abordadas para facilitar a transferência da
aprendizagem para o contexto real de trabalho.

2ª Sessão Presencial (1 dia / 7 horas)

Desenvolvimento e implementação do orçamento

O orçamento geral e os orçamentos subsidiários, incluindo a tesouraria.

Monitorização e controlo de desempenho

Cálculo das variações: regressão por mínimos quadrados; diagrama de dispersão com correlação; previsão com
regressão; conceitos de séries temporais e sazonalidade para a análise de dados temporizados.
Determinação das causas.
Medidas corretivas.

Custeio padrão (“Standard costing”)

O uso e limitações do custeio padrão.
A determinação dos padrões (“Standards”).
Identificação e cálculo de desvios: vendas (incluindo quantidade e “mix”), custos (incluindo “mix” e “yield”),
abordagem pelo custo marginal e por absorção.
Identificação das variações significativas e suas correlações.
Tendências, materialidade e controlabilidade das variações.
Incerteza e análise de variações.

Exercícios práticos e outputs!

3ª Classe Virtual (1h00m)

Facilitar a aplicação “on-the-job” dos conceitos, técnicas e métodos de controlo de gestão;
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Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades;
Consolidar, detalhar e partilhar boas práticas de orçamentação, controlo de performance e análise quantitativa.

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivo:

Aferir do grau de aquisição de conhecimentos e medir o progresso dos participantes através da comparação de
resultados (questionário inicial versus questionário final de avaliação de conhecimentos).

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
distância quer na sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no
contexto de trabalho: estudos de caso, utilização de software próprio que recria os ambientes organizacionais,
classes virtuais entre todos os participantes e o especialista Cegoc, intercaladas com o processo de formação em
sala, para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos e aferir as práticas implementadas e desafios concretos de
aplicação no contexto profissional.

Pontos fortes

A abordagem 4REAL® e as várias etapas que constituem o percurso potenciam o maior envolvimento,
compromisso e suporte à transferência, nomeadamente o enfoque na performance.
Um percurso com forte componente prática que lhe permite dominar os principais conceitos, métodos e técnicas
para o controlo de gestão.



Best Full Digital

O essencial do controlo de gestão - 4REAL®
A determinação dos preços e tipos de custos usando modelos e métodos para a sua gestão

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 776

Preço : 950,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 3.000,00 € + IVA

A contabilidade de gestão é cada vez mais necessária para um efetivo controlo da atividade operacional e financeira das
empresas. Mais do que corresponder a necessidades externas, que se obtém com a contabilidade geral, o controlo de
gestão vocaciona-se para o interior das empresas, para a definição e controlo de objetivos, formação e gestão de
margens e resultados.

Saber fixar preços e controlar os gastos é uma vantagem competitiva para as empresas que agem por antecipação.

Os profissionais devem assim estar preparados para corresponder às necessidades das empresas e encontrar técnicas e
métodos adequados para o planeamento, a gestão, o controlo e o reporte e aconselhamento do desempenho das
organizações. Descubra como o pode fazer neste percurso 4REAL® , uma solução formativa que integra a
personalização do percurso de aprendizagem com a sua transferência para o contexto real de trabalho, assegurando,
por isso, resultados visíveis e mensuráveis.

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de: 

Compreender o papel do controlo de gestão e a análise quantitativa numa organização; 
Analisar e resolver diferentes tipos de problemas de tomada de decisões de contabilidade de gestão, aplicando
várias técnicas e métodos de controlo de gestão; 
Usar várias classificações para analisar custos numa organização; 
Descrever e aplicar princípios relacionados com os custos dos diferentes recursos usados num negócio; 
Ilustrar e avaliar métodos de custeio baseados nas atividades, custos marginais e de absorção e outros métodos e
técnicas de custeio 
Saber preparar as bases para a elaboração do orçamento. 

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/o-essencial-do-controlo-de-gestao-4real-presencial
https://www.cegoc.pt/abordagem-4real/


Destinatários

Diretores e técnicos do controlo de gestão, contabilistas certificados e diretores de unidades de negócio.

Percurso de aprendizagem

Avaliação online de conhecimentos

Objetivos:

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para
melhor entenderem os efeitos económicos e financeiros das suas decisões;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial face ao controlo de
gestão*.

 

* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.

1ª Parte – Classe virtual (1,5 hora)

Os negócios e os seus processos

Importância do conhecimento do processo de negócio e as implicações tecnológicas.
O papel das técnicas quantitativas na resolução de problemas de tomada de decisão.
O valor das informações quantitativas e qualitativas na tomada de decisão.
A interpretação dos resultados operacionais e avaliação do impacto na tomada de decisão.
Os benefícios do uso de software apropriado (ex: folhas de cálculo) no tratamento de informação numérica.
A importância de uma comunicação eficaz com os destinatários da informação.

A estrutura concetual da contabilidade e controlo de gestão

Comparação e diferenças entre contabilidade financeira e de gestão: objetivos, o papel da contabilidade de gestão
como parte do sistema de informação de gestão e a necessidade de informação financeira e não financeira.
Classificação de custos e terminologia:

Custos diretos e indiretos;
Custos fixos e variáveis;
Custos do período e dos produtos;
Custos controláveis e não controláveis;
Custos evitáveis e inevitáveis;
“Sunk costs”;
Custos orçamentados, custos padrão e custos atuais: comparação e análise;
Os conceitos de custos unitários, centros de custo e centros de resultados;
Diferenças entre sistemas de custeio marginal e por absorção.

2ª Parte – Classe virtual (2 horas)

A determinação dos custos dos recursos usados nas atividades

Materiais:
Contabilização dos inventários;
Determinação da quantidade ótima de compra;
A formação do custo de compra;
Identificação e contabilização de perdas em inventários.



Pessoal:
Diferenças entre custos diretos e indiretos de pessoal;
Tipos de remuneração do pessoal;
Cálculo e interpretação de eficiência dos custos com o pessoal;
Registo dos custos com o pessoal.

3ª Parte – Classe virtual (3 horas)

A determinação dos custos dos recursos usados nas atividades (continuação)

Gastos gerais (”Overheads”):
Identificação e análise de custos gerais;
A repartição e absorção de custos gerais, incluindo situações de serviços recíprocos;
Contabilização dos défices e excedentes de custos gerais.

Exercício de aplicação prática

4ª Parte – Classe virtual (1,5 horas)

A determinação dos custos dos recursos usados nas atividades (continuação)

Métodos de custeio de saída de recursos:
Métodos da ordem de compra, de lote e de contrato:

Contabilização de custos diretos e indiretos incluindo o tratamento dos desperdícios, resíduos e custos de
retificação;
Cálculo do lucro em contratos parcialmente concluídos;

Método do custeio por processo:
Características do método;
Identificação e uso de unidades apropriadas de custeio;
Valorização de transferências entre processos e processos de produção usando unidades de produção
equivalentes e baseadas em métodos FIFO e de cálculo de custo médio;
Contabilização de perdas e ganhos normais e anormais, conjuntos e subprodutos.

Exemplos de aplicação

5ª Parte – Classe virtual (2 horas)

A definição de preços de bens e serviços

Preço objetivos e preço mínimo.
Preços em empresas de serviços.
Preços de serviços internos.

6ª Parte – Classe virtual (2 horas)

Sistemas de custeio: marginal vs. absorção

O conceito de contribuição marginal.
As diferenças entre custeio marginal e por absorção.
Contabilidade em sistema de custeio marginal.
Análise Custo-Volume-Resultado (CVR): compreender os conceitos de ponto morto económico (“break-even-
point”) e margem de segurança.

7ª Parte – Classe virtual (2 horas)

Métodos de controlo de gestão

Controlo de custos: diferença face à determinação dos custos.
Custos relevantes e o processo de decisão.
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Redução de custos: técnicas como estudo de processos, tempos e movimentos e ainda análise de valor.
Necessidades da tomada de decisões.

Exercício de aplicação prática

Avaliação online de conhecimentos

Objetivo:

Aferir do grau de aquisição de conhecimentos e medir o progresso dos participantes através da comparação de
resultados (questionário inicial versus questionário de avaliação de conhecimentos).

Métodos pedagógicos

Exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas de experiências e reflexões
interativas com o grupo de participantes para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos no contexto
profissional.



Best

Finanças para não financeiros - 4REAL® - Blended
O fundamental das finanças empresariais

Blended

Duração : 2 dias (18 horas) Referência : 127P

Preço : 1.050,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Os assuntos financeiros têm assumido um papel cada vez mais relevante em todas as áreas das organizações, saindo
dos limites normalmente reservados à área financeira. Por essa razão, é necessário conhecer e dominar os termos e os
elementos usados pela área financeira para poder dialogar, pedir informação e compreender os impactos que as suas
ações têm no desempenho e na atividade financeira das organizações como um todo.

Para além dos termos usados e da sua interpretação, é necessário conhecer e saber elaborar os elementos do
planeamento, nomeadamente os orçamentos, para poder contribuir para decisões mais eficientes.

Recorrendo à abordagem 4REAL® este percurso de aprendizagem, permite-lhe conhecer o impacto económico e
financeiro das suas decisões, de forma personalizada e adaptada ao seu contexto real de trabalho. Descubra como!

 

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/financas-para-nao-financeiros-4real
https://www.cegoc.pt/abordagem-4real/


Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Conhecer e compreender os conceitos financeiros mais relevantes;
Apreciar o impacto das decisões quotidianas sobre os resultados globais das empresas;
Dominar o processo orçamental, calculando as suas principais componentes de: negócio, de financiamento e de
investimento;
Saber elaborar demonstrações financeiras previsionais.

Destinatários

Todos os profissionais de empresas que necessitem de fundamentos sobre finanças empresarias das áreas
comercial, recursos humanos, produção, marketing, informática e administrativa.

Percurso de aprendizagem

Atividades digitais antes das sessões presenciais

Avaliação online de conhecimentos

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para
melhor entenderem os efeitos económicos e financeiros das suas decisões;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial relativamente às temáticas
financeiras*.

Aprendizagem online

Adquirir conceitos estruturais e fundamentais para potenciar o treino prático em sala:

Posição financeira: compreender o balanço:
Noção de património, sua composição e efeitos das variações;
Conceito de ativo;
Distinção entre CAPEX e OPEX;
Componentes do ativo;
Distinção corrente / não corrente;
Definição de passivo e suas componentes;
Rubricas de capital próprio;

Desempenho: A demonstração de resultados
Ligação com o balanço;
Os rendimentos;
Os gastos;
Os resultados intermédios e sua interpretação;

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho.

 

* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.

 



1ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

Conhecer conceitos financeiros

A construção do balanço e da demonstração de resultados:
Noção de conta e sua movimentação;
O balancete;
Análise de conteúdo do balanço e demonstração de resultados;
Exercícios de aplicação prática.

Tesouraria: A demonstração de fluxos de caixa:
Diferenças entre rendimentos e recebimentos, gastos e pagamentos;
Os fluxos de entrada e os fluxos de saída;
Classificação das atividades: Operacional, Financiamento e Investimento.

A prestação de contas em Portugal:
O sistema contabilístico em vigor;
Os documentos de prestação de contas.;
A publicação das contas e acesso público.

 
Apreciar o equilíbrio financeiro de uma empresa

Diferenças entre fato económico e fato financeiro.
Conhecer e aplicar os indicadores chave:

Equilíbrio financeiro mínimo;
Fundo de maneio existente;
A liquidez.

Identificar soluções perante uma crise de fundos: como atuar perante acionistas e financiadores.

 
Compreender o impacto económico e financeiro das ações comerciais

Determinar o ciclo de exploração e as suas componentes.
Prazo médio de recebimentos:
Políticas de concessão de crédito;

Incobráveis e recuperação de créditos;
Cálculo de imparidades;
Políticas de pós-venda;
Os descontos e o custo financeiro explícito e implícito.

O prazo médio de pagamentos:
O preço de compra e suas componentes;
Os efeitos dos descontos obtidos;
Gestão das devoluções.

O prazo médio de armazenagem (Stock):
Tipos de inventários (stocks);
Custeio de entrada e custeio de saída;
Stock de segurança.

Agir sobre a rentabilidade

Identificar as componentes da rentabilidade:
Interpretar os vários resultados e margens;
Conduzir ações de melhoria de desempenho (performance).

Conhecer os indicadores chave:
Os diversos resultados intermédios: EBITDA, EBIT e EBT;
O resultado líquido.

Avaliar o equilíbrio económico.

 

Exercícios práticos e outputs!



Construir um quadro de bordo (“Tableaux de Bord”) ou um quadro de indicadores eficaz para pilotar uma unidade
de negócio.

 

Atividades digitais entre sessões presenciais

Classe virtual

Esclarecer dúvidas ou questões relacionadas com as temáticas abordadas para facilitar a transferência da
aprendizagem para o contexto real de trabalho.

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios relativos às temáticas abordadas para estimular a
transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho.

 

2ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

Construir um orçamento
Saber utilizar e construir um orçamento:

O processo orçamental;
A descentralização orçamental;
A previsão das atividades: articulação e interligação entre os diversos orçamentos parcelares.

Estabelecer previsões dos vários orçamentos:
Do negócio:

O orçamento comercial;
O orçamento de produção;
O orçamento de gastos gerais;
O Orçamento de gastos com o pessoal;

Do investimento:
Orçamento de investimentos novos e de substituição;
As depreciações;

Do financiamento:
Síntese financeira da exploração;
Financiamento das necessidades de tesouraria;
A gestão dos fluxos de tesouraria.

Elaboração dos mapas previsionais.

Exercícios práticos e outputs!

Construir um orçamento.

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após as sessões presenciais

Classe Virtual

Facilitar a aplicação “on-the-job” dos conceitos, ferramentas e técnicas fundamentais das finanças empresariais;
Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades;
Consolidar, detalhar e partilhar boas práticas na implementação dos conceitos, técnicas e ferramentas financeiras
de acordo com a realidade organizacional de cada participante.

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios relativos a cada temática para estimular a transferência da
aprendizagem para o contexto real de trabalho.
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Avaliação online de conhecimentos

Aferir do grau de aquisição de conhecimentos e medir o progresso dos participantes através da comparação de
resultados (quizz inicial versus quizz de avaliação de conhecimentos).

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
distância quer na sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no
contexto de trabalho: estudos de caso, utilização de software próprio que recria os ambientes organizacionais,
classes virtuais entre todos os participantes e o especialista Cegoc, intercaladas com o processo de formação em
sala, para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos e aferir as práticas implementadas e desafios concretos de
aplicação no contexto profissional.

Pontos fortes

A abordagem 4REAL® e as várias etapas que constituem o percurso potenciam o maior envolvimento,
compromisso e suporte à transferência, nomeadamente o enfoque na performance.
Um percurso que lhe permite:

Dominar os principais termos e conceitos usados em finanças empresariais;
Conhecer os principais indicadores e sua interpretação;
Saber elaborar um orçamento e as demonstrações financeiras previsionais.



Best

O essencial do controlo de gestão - 4REAL® - Blended
A determinação dos preços e tipos de custos usando modelos e métodos para a sua gestão

Blended

Duração : 2 dias (18 horas) Referência : 776P

Preço : 1.050,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A contabilidade de gestão é cada vez mais necessária para um efetivo controlo da atividade operacional e financeira das
empresas. Mais do que corresponder a necessidades externas, que se obtém com a contabilidade geral, o controlo de
gestão vocaciona-se para o interior das empresas, para a definição e controlo de objetivos, formação e gestão de
margens e resultados.

Saber fixar preços e controlar os gastos é uma vantagem competitiva para as empresas que agem por antecipação.

Os profissionais devem assim estar preparados para corresponder às necessidades das empresas e encontrar técnicas e
métodos adequados para o planeamento, a gestão, o controlo e o reporte e aconselhamento do desempenho das
organizações. Descubra como o pode fazer neste percurso 4REAL® , uma solução formativa que integra a
personalização do percurso de aprendizagem com a sua transferência para o contexto real de trabalho, assegurando,
por isso, resultados visíveis e mensuráveis.

 

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/o-essencial-do-controlo-de-gestao-4real


Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Compreender o papel do controlo de gestão e a análise quantitativa numa organização;
Analisar e resolver diferentes tipos de problemas de tomada de decisões de contabilidade de gestão, aplicando
várias técnicas e métodos de controlo de gestão;
Usar várias classificações para analisar custos numa organização;
Descrever e aplicar princípios relacionados com os custos dos diferentes recursos usados num negócio;
Ilustrar e avaliar métodos de custeio baseados nas atividades, custos marginais e de absorção e outros métodos e
técnicas de custeio
Saber preparar as bases para a elaboração do orçamento.

Destinatários

Diretores e técnicos do controlo de gestão, contabilistas certificados e diretores de unidades de negócio. 

Percurso de aprendizagem

Atividades digitais antes das sessões presenciais

Avaliação online de conhecimentos

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para a
definição e controlo de objetivos, formação e gestão de margens e resultados;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial face ao controlo de
gestão*.

Aprendizagem online

Adquirir conceitos estruturais e fundamentais para potenciar o treino prático em sala:

Os negócios e os seus processos:
Importância do conhecimento do processo de negócio e as implicações tecnológicas;
O papel das técnicas quantitativas na resolução de problemas de tomada de decisão;
O valor das informações quantitativas e qualitativas na tomada de decisão;
A interpretação dos resultados operacionais e avaliação do impacto na tomada de decisão;
Os benefícios do uso de software apropriado (ex: folhas de cálculo) no tratamento de informação numérica;
A importância de uma comunicação eficaz com os destinatários da informação.

A estrutura conceptual da contabilidade e controlo de gestão:

Comparação e diferenças entre contabilidade financeira e de gestão: objetivos, o papel da contabilidade de gestão
como parte do sistema de informação de gestão e a necessidade de informação financeira e não financeira;
Classificação de custos e terminologia:

Custos diretos e indiretos;
Custos fixos e variáveis;
Custos do período e dos produtos;
Custos controláveis e não controláveis;
Custos evitáveis e inevitáveis;
“Sunk costs”;
Custos orçamentados, custos padrão e custos atuais: comparação e análise;
Os conceitos de custos unitários, centros de custo e centros de resultados;

Diferenças entre sistemas de custeio marginal e por absorção.



Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho.

 

 

* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.

1ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

A determinação dos custos dos recursos usados nas atividades
Materiais:

Contabilização dos inventários;
Determinação da quantidade ótima de compra;
A formação do custo de compra;
Identificação e contabilização de perdas em inventários.

Pessoal:
Diferenças entre custos diretos e indiretos de pessoal;
Tipos de remuneração do pessoal;
Cálculo e interpretação de eficiência dos custos com o pessoal;
Registo dos custos com o pessoal.

Gastos gerais (”Overheads”):
Identificação e análise de custos gerais;
A repartição e absorção de custos gerais, incluindo situações de serviços recíprocos;
Contabilização dos défices e excedentes de custos gerais.

Métodos de custeio de saída de recursos:
Métodos da ordem de compra, de lote e de contrato:

Contabilização de custos diretos e indiretos incluindo o tratamento dos desperdícios, resíduos e custos de
retificação;
Cálculo do lucro em contratos parcialmente concluídos;

Método do custeio por processo:
Características do método;
Identificação e uso de unidades apropriadas de custeio;
Valorização de transferências entre processos e processos de produção usando unidades de produção
equivalentes e baseadas em métodos FIFO e de cálculo de custo médio;
Contabilização de perdas e ganhos normais e anormais, conjuntos e subprodutos;

Custeio nos serviços:
Âmbito do custeio do serviço;
Identificação de unidades de custeio apropriadas;
A recolha, classificação e determinação dos custos.

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.

 

Atividades digitais entre sessões presenciais

Classe virtual

Esclarecer dúvidas ou questões relacionadas com as temáticas abordadas para facilitar a transferência da
aprendizagem para o contexto real de trabalho.



Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios relativos às temáticas abordadas para estimular a
transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho.

2ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

A definição de preços de bens e serviços
Preço objetivos e preço mínimo.
Relação preço/procura.
A fixação de preços de encomendas especiais e de produtos de ciclo de vida curtos.
Preços de transferência entre divisões de um grupo.
Preços em empresas de serviços.
Preços de serviços internos.

Sistemas de custeio: marginal vs. absorção
O conceito de contribuição marginal.
As diferenças entre custeio marginal e por absorção.
Contabilidade em sistema de custeio marginal.
Análise Custo-Volume-Resultado (CVR): compreender os conceitos de ponto morto económico (“break-even-
point”) e margem de segurança.

Métodos de controlo de gestão
Controlo de custos: diferença face à determinação dos custos.
Preparação de planos de monitorização.
Monitorização e controlo de desempenho.
Custos relevantes e o processo de decisão.
Redução de custos: técnicas como estudo de processos, tempos e movimentos e ainda análise de valor.
Necessidades da tomada de decisões.

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.

 

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após as sessões presenciais

Classe Virtual

Facilitar a aplicação “on-the-job” dos conceitos, técnicas e métodos de controlo de gestão;
Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades;
Consolidar, detalhar e partilhar boas práticas de orçamentação, controlo de performance e análise quantitativa.

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios relativos a cada temática para estimular a transferência da
aprendizagem para o contexto real de trabalho.

Avaliação online de conhecimentos

Aferir do grau de aquisição de conhecimentos e medir o progresso dos participantes através da comparação de
resultados (questionário inicial versus questionário de avaliação de conhecimentos).

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
distância quer na sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no
contexto de trabalho: estudos de caso, utilização de software próprio que recria os ambientes organizacionais,
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classes virtuais entre todos os participantes e o especialista Cegoc, intercaladas com o processo de formação em
sala, para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos e aferir as práticas implementadas e desafios concretos de
aplicação no contexto profissional.

Pontos fortes

A abordagem 4REAL® e as várias etapas que constituem o percurso potenciam o maior envolvimento,
compromisso e suporte à transferência, nomeadamente o enfoque na performance.
Um percurso com forte componente prática que lhe permite:

Dominar os principais conceitos, métodos e técnicas para o controlo de gestão;



Best

Contabilidade Nível 1 - 4REAL® - Blended
Bases fundamentais de contabilidade financeira

Blended

Duração : 3 dias (26 horas) Referência : 048P

Preço : 1.200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A contabilidade geral e financeira representa o fluxo básico de informação das organizações para efeitos de gestão, mas
também para cumprir requisitos fiscais e outras obrigações legais. Com as alterações recentes no contexto competitivo
das organizações e com a desmaterialização dos processos surgem constantes necessidades de atualizações, o uso de
novas ferramentas informáticas e, por isso, um novo contexto de realização das transações.

Dominar os principais conceitos e exercitar o registo e o controlo das principais operações torna-se assim um fator
fundamental para proporcionar uma adequada e tempestiva informação evitando ou reduzindo a quantidade de erros e
ineficiência nos processos das organizações.

Este percurso de aprendizagem 4REAL® permite-lhe obter as competências necessárias para realizar tarefas concretas
no mundo real de trabalho, considerando a especificidade do seu contexto, uma vez que integra a personalização do
percurso de aprendizagem com a sua transferência para o local de trabalho.
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Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Compreender o papel e os princípios da contabilidade financeira;
Identificar, mensurar e comunicar eventos económicos e financeiros relacionados com a contabilidade;
Conhecer os tratamentos contabilísticos dos ativos fixos, dos inventários, das contas a receber e a pagar e vendas
e compras, dos registos em bancos e respetivas reconciliações bancárias;
Distinguir entre gastos de investimento e gastos correntes;
Conhecer e saber preparar um balanço e uma demonstração de resultados.

Destinatários

Técnicos dos departamentos de contabilidade, financeiro, controlo de gestão e todos os profissionais que
pretendam dominar a linguagem contabilística e financeira e os processos de identificação, reconhecimento,
mensuração e registo das operações comerciais e financeiras.

Percurso de aprendizagem

Atividades digitais antes das sessões presenciais

Avaliação online de conhecimentos

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para
dominar os principais conceitos e exercitar o registo e o controlo das principais operações contabilísticas;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial sobre os conceitos
fundamentais de contabilidade financeira*.

Aprendizagem online

Adquirir conceitos estruturais e fundamentais para potenciar o treino prático em sala:
Introdução à contabilidade

Definir e explicara contabilidade identificando as suas funções, âmbito e objetivos;
Diferenciação entre os diversos tipos de contabilidade (financeira, de gestão)
A clássica noção de gestão
A noção de património
As partidas dobradas em contabilidade
A tributação com base na contabilidade e os conflitos com a contabilidade financeira

Conceitos e princípios relacionados com a preparação e apresentação de demonstrações financeiras
A natureza, princípios e âmbito da contabilidade
A natureza, princípios e objetivos financeiros e registos relacionados numa organização
Os utilizadores da informação financeira e informação relacionada e as suas diversas necessidades
As asserções subjacentes às demonstrações financeiras
As características qualitativas das demonstrações financeiras
Os elementos das demonstrações financeiras
Critérios para o reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras
Mensuração dos elementos das demonstrações financeiras
O conceito de capital e sua manutenção
A natureza, o papel e o significado das teorias contabilísticas e princípios
Princípios da estrutura conceptual da contabilidade
As normas contabilísticas em vigor
O conceito e o papel da apresentação verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras

Desafios de aplicação prática



Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho.

 

* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.

1ª sessão presencial (2 dia / 14 horas)

Conhecer a terminologia contabilística
Partidas dobradas e sistemas de contabilidade.
Introdução aos sistemas manuais e informáticos de registo contabilístico.
A noção de conta, subconta e sua movimentação.
O quadro de contas.
O balancete e sua interpretação.

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as normas
contabilísticas

O tratamento contabilístico dos ativos correntes:
Caixa e depósitos e reconciliações bancárias;
Contas a receber e a pagar e reconciliação de saldos;
Os incobráveis e os efeitos contabilísticos e fiscais;
Acréscimos e diferimentos;
O processo de compras e o tratamento dos inventários.

O tratamento contabilístico dos ativos não correntes como tangíveis (fixos), intangíveis, e depreciações e
amortizações dos ativos fixos.
Tratamento fiscal das depreciações e amortizações.
O tratamento das vendas e o cálculo e registo de custo das vendas.
Os descontos, abatimentos e devoluções.
Cálculo e contabilização dos gastos com o pessoal (tipos de rendimentos, incidência de IRS e TSU).

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.

Atividades digitais entre sessões presenciais

Classe virtual

Esclarecer dúvidas ou questões relacionadas com as temáticas abordadas para facilitar a transferência da
aprendizagem para o contexto real de trabalho.

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios relativos às temáticas abordadas para estimular a
transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho.

2ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

A preparação e a apresentação de demonstrações financeiras para empresas comerciais
A demonstração de resultados: compreender as várias rubricas e o significado dos resultados intermédios.
O balanço: distinção entre corrente e não corrente e compreensão das diversas rubricas.

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.
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Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após as sessões presenciais

Classe Virtual

Facilitar a aplicação “on-the-job” dos principais conceitos, técnicas e ferramentas de contabilidade financeira.
Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades;
Consolidar, detalhar e partilhar boas práticas na implementação dos conceitos fundamentais, ferramentas e
técnicas de contabilidade financeira, tendo em conta a realidade organizacional de cada participante.

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios relativos a cada temática para estimular a transferência da
aprendizagem para o contexto real de trabalho.

Avaliação online de conhecimentos

Aferir do grau de aquisição de conhecimentos e medir o progresso dos participantes através da comparação de
resultados (questionário inicial versus questionário de avaliação de conhecimentos).

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
distância quer na sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no
contexto de trabalho: estudos de caso, utilização de aplicações informáticas semelhantes às existentes no
mercado que recriam os ambientes organizacionais, classes virtuais entre todos os participantes e o especialista
Cegoc, intercaladas com o processo de formação em sala, para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos e
aferir as práticas implementadas e desafios concretos de aplicação no contexto profissional.

Pontos fortes

A abordagem 4REAL® e as várias etapas que constituem o percurso potenciam o maior envolvimento,
compromisso e suporte à transferência, nomeadamente o enfoque na performance.
Um percurso com forte componente prática que lhe permite:

Dominar os principais conceitos e conhecimento das transações mais comuns nas organizações;



Best

Modelos de controlo de gestão - 4REAL® - Blended
Sistemas de orçamentação, controlo de performance e análise quantitativa

Blended

Duração : 2 dias (18 horas) Referência : 234P

Preço : 1.050,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A contabilidade de gestão é cada vez mais necessária para um efetivo controlo da atividade operacional e financeira das
empresas. Mais do que corresponder a necessidades externas, que se obtém com a contabilidade geral, o controlo de
gestão vocaciona-se para o interior das empresas, para a definição e controlo de objetivos, formação e gestão de
margens e resultados.

Conhecer o processo de negócio, elaborar um orçamento realista e monitorizar o seu resultado é uma vantagem
competitiva para as empresas que agem por antecipação.

Os profissionais devem assim estar preparados para corresponder às necessidades das empresas e encontrar técnicas e
métodos adequados à sua implementação.

Pretende melhorar as suas competências na elaboração de um orçamento e/ou na monitorização do seu resultado?
Saiba como através deste percurso 4REAL®: um percurso focado na transferência da aprendizagem para o seu local de
trabalho e que possibilita a individualização e personalização do seu percurso para potenciar a sua performance.

 

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/modelos-de-controlo-de-gestao-4real


Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Compreender a importância do conhecimento do processo de negócio para um adequado planeamento;
Analisar e resolver diferentes tipos de problemas de tomada de decisões de contabilidade de gestão, aplicando
várias técnicas e métodos de controlo de gestão;
Usar ferramentas adequadas para preparar o orçamento e monitorizar o desempenho;
Ilustrar e avaliar métodos de custeio baseados nas atividades, custos marginais e de absorção e outros métodos e
técnicas de custeio
Saber usar técnicas de controlo e avaliação do desempenho.

Destinatários

Diretores do controlo de gestão, técnicos especializados em orçamentação e controlo orçamental, gestores de
unidades de negócio.

Percurso de aprendizagem

Atividades digitais antes das sessões presenciais

Avaliação online de conhecimentos

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para
elaborar orçamentos e monitorizar resultados da empresa;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimentos inicial face aos sistemas de
orçamentação, controlo de performance e análise quantitativa das organizações*.

 

Aprendizagem online

Adquirir conceitos estruturais e fundamentais para potenciar o treino prático em sala:
O processo de negócio, o plano de atividades e a sua relação com orçamento;
Identificação da relevância, forças e fraquezas da orçamentação e do controlo orçamental;
Tipo de sistemas de orçamentação:

Orçamentos fixos;
Orçamentos flexíveis;
Orçamentos de base zero;
Orçamento incremental;

Orçamentos periódicos e continuados, de curto e de longo prazo;
Questões quantitativas em orçamentação:  Teoria e aplicação da curva de aprendizagem, fatores limitativos e
programação linear;
A árvore orçamental:

Orçamento base e orçamentos subsidiários;
Orçamentos económicos e de tesouraria.

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho.

 

* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido



um programa alternativo.

 

1ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

O orçamento como ferramenta de tomada de decisão

Orçamento geral (“Master budget”).
Orçamentos subsidiários: económicos, investimento, tesouraria e financiamento.
Orçamentos flexíveis e análise de variações.

A informação para orçamentação, planeamento e controlo

Orçamentação baseada em multi-atividades.
Orçamentação e a influência do ambiente da empresa.
Incertezas na orçamentação.
Necessidade do controlo nas organizações.

 

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.

 

Atividades digitais entre sessões presenciais

Classe virtual

Esclarecer dúvidas ou questões relacionadas com as temáticas abordadas para facilitar a transferência da
aprendizagem para o contexto real de trabalho.

 

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios relativos às temáticas abordadas para estimular a
transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho.

2ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

Desenvolvimento e implementação do orçamento

O orçamento geral e os orçamentos subsidiários, incluindo a tesouraria.

Monitorização e controlo de desempenho

Cálculo das variações: regressão por mínimos quadrados; diagrama de dispersão com correlação; previsão com
regressão; conceitos de séries temporais e sazonalidade para a análise de dados temporizados.
Determinação das causas.
Medidas corretivas.

Custeio padrão (“Standard costing”)

O uso e limitações do custeio padrão.
A determinação dos padrões (“Standards”).
Identificação e cálculo de desvios: vendas (incluindo quantidade e “mix”), custos (incluindo “mix” e “yield”),
abordagem pelo custo marginal e por absorção.
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Identificação das variações significativas e suas correlações.
Tendências, materialidade e controlabilidade das variações.
Incerteza e análise de variações.

 

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.

 

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após as sessões presenciais

Classe Virtual

Facilitar a aplicação “on-the-job” dos conceitos, técnicas e métodos de controlo de gestão;
Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades;
Consolidar, detalhar e partilhar boas práticas de orçamentação, controlo de performance e análise quantitativa.

 

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios relativos a cada temática para estimular a transferência da
aprendizagem para o contexto real de trabalho.

 

Avaliação online de conhecimentos

Aferir do grau de aquisição de conhecimentos e medir o progresso dos participantes através da comparação de
resultados (questionário inicial versus questionário de avaliação de conhecimentos).

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
distância quer na sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no
contexto de trabalho: estudos de caso, utilização de software próprio que recria os ambientes organizacionais,
classes virtuais entre todos os participantes e o especialista Cegoc, intercaladas com o processo de formação em
sala, para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos e aferir as práticas implementadas e desafios concretos de
aplicação no contexto profissional.

Pontos fortes

A abordagem 4REAL® e as várias etapas que constituem o percurso potenciam o maior envolvimento,
compromisso e suporte à transferência, nomeadamente o enfoque na performance.
Um percurso que lhe permite:

Dominar os principais conceitos, métodos e técnicas para o controlo de gestão



Best

Contabilidade Nível 2 - 4REAL® - Blended
Estudo e aplicação das normas de contabilidade e preparação das demonstrações financeiras

Blended

Duração : 2 dias (18 horas) Referência : 169P

Preço : 1.050,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A contabilidade geral e financeira assume cada vez mais relevância no processo interno e externo de comunicação de
informação económica e financeira, e é usada pelos financiadores como elemento de aferição do grau de risco para
efeitos de financiamento ou de investimento nas empresas.

Por essas razões, dominar as rubricas mais relevantes, com base na normalização contabilística em vigor, e saber
comunicar os seus efeitos torna-se indispensável para os profissionais da atualidade.

Através deste percurso de aprendizagem 4REAL® irá:

desenvolver, de forma personalizada e adaptada ao seu contexto real de trabalho, as suas competências no âmbito
da contabilidade geral e financeira,
melhorar as suas competências e performance na realização de tarefas concretas no contexto da sua organização.
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Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Preparar demonstrações financeiras;
Discutir a tratamento contabilístico de ativos não correntes e correntes, passivos, intangíveis, incluindo as
despesas de desenvolvimento, bem como o tratamento do Rédito, dos benefícios dos empregados, dos encargos
financeiros de financiamento e dos impostos correntes;
Compreender a aplicação nas normas legais relacionadas com os eventos em análise;
Saber comunicar o resultado do processo contabilístico através de demonstrações financeiras adequadamente
preparadas;
Interpretar e usar informação financeira para efeitos de tomada de decisão nos negócios.

Destinatários

Técnicos dos departamentos de contabilidade, financeiros e controlo de gestão, com prática em contabilidade ou
que tenham frequentado o nível 1.

Percurso de aprendizagem

Atividades digitais antes das sessões presenciais

Avaliação online de conhecimentos

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para
dominar as rubricas mais relevantes, com base na normalização contabilística em vigor, e saber comunicar os
seus efeitos;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial relativamente à aplicação
das normas de contabilidade e preparação das demonstrações financeiras*.

Aprendizagem online

Adquirir conceitos estruturais e fundamentais para potenciar o treino prático em sala:
Conceitos e princípios relacionados com a preparação e apresentação de demonstrações financeiras:

Conceitos relevantes da estrutura concetual da contabilidade;
Bases de apresentação de demonstrações financeiras;
As normas contabilísticas em vigor;
O processo contabilístico: identificação, reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgações;
Estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras;
Categorização das empresas.

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho.

 

* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.

 



1ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as normas
contabilísticas

O tratamento contabilístico dos ativos não correntes:
Ativos fixos tangíveis: custo histórico, justo valor e determinação de depreciações e imparidades;
Intangíveis: Incluindo as despesas de desenvolvimento e o software e respetivas amortizações;
Investimentos financeiros: custo, método da equivalência patrimonial e justo valor;
Locações: operacionais vs. Financeiras.

O tratamento dos impostos correntes, com especial enfoque no registo e apuramento do IVA.
O rédito: reconhecimento e mensuração. As vendas, as prestações de serviços, os juros e os royalties.
Benefícios dos empregados de curto prazo e particular enfoque no tratamento dos fundos de pensões.
A natureza, o propósito e o tratamento contabilístico das rubricas de capital e reservas.
Correção de erros e realização de estimativas (accruals).
Encargos financeiros de financiamento: capitalização e uso do método do juro efetivo.

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.

Atividades digitais entre sessões presenciais

Classe virtual

Esclarecer dúvidas ou questões relacionadas com as temáticas abordadas para facilitar a transferência da
aprendizagem para o contexto real de trabalho.

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios relativos às temáticas abordadas para estimular a
transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho.

2ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

A preparação, a apresentação e análise de demonstrações financeiras para empresas comerciais
A demonstração de resultados: preparação e análise de conteúdo.
O balanço: distinção entre corrente e não corrente e análise das principais rubricas.
Demonstração dos fluxos de caixa: distinção entre atividades (operacional, investimentos e financiamento) e
ligação com o balanço.
Demonstração de alterações em capital próprio: preparação e análise de conteúdo.
O anexo: preparação e análise de conteúdo.

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após as sessões presenciais

Classe Virtual

Facilitar a aplicação “on-the-job” das normas de contabilidade e dos conceitos, técnicas e ferramentas para
preparar demonstrações financeiras.
Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades;
Consolidar, detalhar e partilhar boas práticas na aplicação das normas de contabilidade e preparação das
demonstrações financeiras, tendo em conta a realidade organizacional de cada participante.

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios relativos a cada temática para estimular a transferência da
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aprendizagem para o contexto real de trabalho.

Avaliação online de conhecimentos

Aferir do grau de aquisição de conhecimentos e medir o progresso dos participantes através da comparação de
resultados (questionário inicial versus questionário de avaliação de conhecimentos).

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
distância quer na sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no
contexto de trabalho: estudos de caso, classes virtuais entre todos os participantes e o especialista Cegoc,
intercaladas com o processo de formação em sala, para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos e aferir as
práticas implementadas e desafios concretos de aplicação no contexto profissional.

Pontos fortes

A abordagem 4REAL® e as várias etapas que constituem o percurso potenciam o maior envolvimento,
compromisso e suporte à transferência, nomeadamente o enfoque na performance.
Um percurso com forte componente prática que lhe permite:

Dominar as principais transações e capacidade para comunicar os seus efeitos;



Best

Gerir a fiscalidade da empresa: IRC - IVA - IRS - 4REAL® - Blended
Aplicação prática dos impostos à realidade empresarial

Blended

Duração : 3 dias (25 horas) Referência : 105P

Preço : 1.200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A fiscalidade tem assumido um papel cada vez mais relevante na vida diária das empresas. O Estado tem transportados
para as empresas muitas responsabilidades quanto à qualidade, quantidade e tempestividade de informação relevante
para efeitos fiscais.

Conhecer os aspetos mais relevantes dos principais impostos é assim uma necessidade básica, prevenindo erros e
otimizando o processo administrativo com poupanças de tempo e recursos da organização.

Por isso, dominar os impostos mais relevantes, com base na legislação e nas interpretações da AT, torna-se
indispensável para os profissionais da atualidade.

Melhore os seus conhecimentos na área da fiscalidade através deste percurso 4REAL® , personalizando o mesmo às
suas necessidades individuais e ao seu contexto de trabalho, de forma a melhorar as suas competências para realizar
tarefas concretas na área da fiscalidade da empresa, com especial enfoque nos códigos do IVA, IRC e IRS, e obter
resultados visíveis e mensuráveis.

 

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/gerir-a-fiscalidade-da-empresa-irc-iva-irs-4real
https://www.cegoc.pt/abordagem-4real/


Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Conhecer a organização do sistema fiscal Português e o peso relativos dos três principais impostos;
Dominar os conhecimentos básicos para aplicação dos Códigos do IVA, IRC e IRS, na ótica das empresas;
Aplicar os códigos nas diversas situações correntes das organizações;
Conhecer as obrigações declarativas e saber preencher os formulários disponibilizados pela AT.

Destinatários

Contabilistas certificados, técnicos de contabilidade e profissionais envolvidos no processo fiscal da empresa.

Percurso de aprendizagem

Atividades digitais antes das sessões presenciais

Avaliação online de conhecimentos

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para
realizar tarefas concretas na área da fiscalidade da empresa, com especial enfoque nos códigos do IVA, IRC e IRS;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial relativamente aos impostos
em causa e com base na legislação e nas interpretações da AT*.

Aprendizagem online

Adquirir conceitos estruturais e fundamentais para potenciar o treino prático em sala:
O sistema fiscal português:

Conceito e função do imposto;
Os diversos momentos da vida do imposto;
Classificação dos impostos: os impostos diretos e indiretos;
O papel da fiscalidade na gestão empresarial.

Normas tributárias:
Princípio da legalidade tributária;
Aplicação das normas fiscais no tempo e no espaço: a retroatividade fiscal,

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho.

* A partir de um questionário pré-elaborado será determinado o grau de conhecimentos inicial de cada participante.
Com base nas respostas, os participantes serão informados das condições de frequência do programa ou sugerido
um programa alternativo.

1ª sessão presencial (2 dias / 14 horas)

IVA – Imposto sobre o valor acrescentado
Antecedentes do Imposto sobre o Valor Acrescentado.
Diretiva comunitária.
As operações tributáveis.
As transmissões de bens e as operações assimiladas.
O carácter residual das prestações de serviços e as assimilações.
Regras de localização das operações – Art.º 6.º.
O IVA na Construção Civil.
As isenções:



isenções completas ou taxa zero;
isenções incompletas.

As limitações do direito à dedução:
O caso concreto dos sujeitos passivos mistos:

a afetação real;
a percentagem de dedução ou pro rata.

O Direito à dedução.
As regularizações do imposto.
As obrigações dos sujeitos passivos:

declarativas: anuais, recapitulativas e periódicas;
inscrição, alterações e cessação.

Os requisitos legais dos documentos:
os sistemas de faturação;
o SAFT-PT.

IRS – Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
Incidência Real e Pessoal.
Tipologia/Categoria dos rendimentos.
Os rendimentos empresariais e profissionais:

Âmbito dos rendimentos;
Retenção na fonte;
Emissão de Faturas ou Fatura/Recibo;
Obrigações declarativas.

Os rendimentos prediais:
Âmbito de rendimentos;
O registo do contrato e emissão de recibos;
A retenção na fonte;
Obrigações declarativas.

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática através da resolução de estudos de caso.

 

Atividades digitais entre sessões presenciais

Classe virtual

Esclarecer dúvidas ou questões relacionadas com as temáticas abordadas para facilitar a transferência da
aprendizagem para o contexto real de trabalho.

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios relativos às temáticas abordadas para estimular a
transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho.

2ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

IRC – Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas
Incidência.
Isenções.
Determinação da Matéria Coletável.
As principais correções fiscais:

Gastos não aceites;
Mais e menos valias fiscais;
Correções temporárias.

O cálculo do imposto corrente.
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A tributação autónoma.
A derrama.
Dedução dos Prejuízos fiscais.
Benefícios fiscais.
Pagamentos antecipados: PC e PEC.
As obrigações acessórias.

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática através da resolução de estudos de caso.

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após as sessões presenciais

Classe Virtual

Facilitar a aplicação “on-the-job” dos códigos do IVA, IRC e IRS;
Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades;
Consolidar, detalhar e partilhar boas práticas na na aplicação da legislação fiscal em vigor.

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios relativos a cada temática para estimular a transferência da
aprendizagem para o contexto real de trabalho.

Avaliação online de conhecimentos

Aferir do grau de aquisição de conhecimentos e medir o progresso dos participantes através da comparação de
resultados (quizz inicial versus quizz de avaliação de conhecimentos).

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
distância quer na sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no
contexto de trabalho: estudos de caso e preenchimento declarativo nas aplicações da AT na sessão presencial,
utilização de software próprio que recria os ambientes organizacionais, classes virtuais entre todos os
participantes e o especialista Cegoc, intercaladas com o processo de formação em sala, para facilitar a aplicação
dos conceitos adquiridos e aferir as práticas implementadas e desafios concretos de aplicação no contexto
profissional.

Pontos fortes

A abordagem 4REAL® e as várias etapas que constituem o percurso potenciam o maior envolvimento,
compromisso e suporte à transferência, nomeadamente o enfoque na performance.
Um percurso que lhe permite:

Dominar os principais aspetos práticos no dia-a-dia das empresas;
Saber como cumprir as obrigações declarativas através das aplicações da AT.



Best

Digital Learning: ferramentas digitais nos processos de aprendizagem –
4REAL®
Integrar o Digital Learning nos processos de L&D

Blended

Duração : 1 dia (11 horas) Referência : 1142

Preço : 700,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

⇒ Disponível em formato blended e 100% digital 

 A transformação digital está na ordem do dia, disso já não restam dúvidas. O modo
como acedemos à informação, estabelecemos relações, pensamos, agimos,
aprendemos, comunicamos é hoje diferente. Diferenças essas que se refletem nos
processos de formação.

Enquanto profissional da área, está preparado para responder aos desafios desta nova era? Descubra como tirar partido
do potencial transformador das ferramentas digitais na formação, através deste percurso.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão:

Compreender o potencial pedagógico das ferramentas digitais em qualquer modalidade formativa;
Integrar nos percursos de formação ferramentas digitais facilitadoras do processo e da aprendizagem (formal e
informal);
Desenvolver atividades formativas com recurso a ferramentas digitais, adaptando-as às necessidades de
desenvolvimento dos participantes.



Destinatários

Gestores e técnicos de formação, formadores e consultores e todos os profissionais de educação que procurem
desenvolver processos de aprendizagem integrando o digital.

Percurso de aprendizagem

Atividades digitais antes da sessão presencial

Classe virtual

Apresentar o percurso de aprendizagem.
Como potenciar os processos de aprendizagem na era digital.
Enquadrar a conceção de um Projeto Individual de Intervenção ao longo percurso

Aprendizagem online

Identificar os principais fatores e as condições facilitadoras da aprendizagem.
Enquadrar a utilidade das ferramentas digitais na otimização dos processos de aprendizagem.

Classe Virtual

Reconhecer a utilidade das ferramentas digitais na formação presencial.
Selecionar e adequar as ferramentas à estratégia pedagógica adotada.

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para maximizar a aprendizagem e potenciar um maior grau de
transferência para o local de trabalho

Sessão individual à distância

Análise e suporte ao desenvolvimento do Projeto Individual de Intervenção

Sessão presencial (1 dia / 7 horas)

Integrar as ferramentas digitais em qualquer modalidade, através de estudos de caso
Como e quando integrar as ferramentas digitais.
As vantagens, possibilidades e o objetivo das ferramentas digitais: as sondagens, os diagnósticos, os profilers,
os questionários e os quebra gelo, os jogos, etc..

Construir percursos de aprendizagem com componentes digitais
As plataformas e a condução das sessões síncronas à distância (possibilidades e cuidados a ter).
Os ativos e as ferramentas digitais nas sessões presenciais.
Que acompanhamento nas sessões assíncronas.

Iniciar o Projeto de Intervenção da sua Organização
O desenho das etapas do percurso: pensar objetivos, negócio e performance.
Selecionar as metodologias e ferramentas a integrar.

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após a sessão presencial

Classe virtual

Identificar e clarificar as principais dúvidas e obstáculos e vitórias alcançadas na concretização do projeto de
intervenção.

Upload do Projeto de Intervenção
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Upload do Projeto de Intervenção realizado para análise e feedback na sessão de e-coaching.

Sessão individual de e-coaching

Análise e feedback ao Projeto de Intervenção realizado.

 

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
distância quer na sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no
contexto de trabalho: autodiagnósticos, estudos de caso para a construção de percursos de aprendizagem e a
simulações que recriam o quotidiano profissional, classes virtuais e a elaboração de um Projeto de Intervenção
aplicada a cada uma das Organizações presentes.

Pontos fortes

Integrar novas ferramentas e práticas digitais no seu quotidiano como profissional de formação e educação;
As várias etapas que constituem o percurso, potenciam o maior envolvimento, compromisso e suporte à
transferência, nomeadamente o enfoque na performance.
A possibilidade de aceder e experienciar, na nossa plataforma LearningHub, a um conjunto de ferramentas
digitais.
Uma sessão individual que permite o acompanhamento e apoio ao desenvolvimento dos desafios lançados
Treino e desenvolvimento efetivo de competências



New Full Digital

Gerir projetos à distância
Técnicas e ferramentas para gerir projetos online

Á distância

Duração : 16 horas Referência : 1280

Preço : 1.050,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 3.500,00 € + IVA

Curso referenciado pelo PMI®

Este curso atribui 16 PDU’s para preparar ou manter a sua certificação PMP®ou PgMP®

A Gestão de Projetos é de fundamental importância para a execução de estratégias empresariais, especialmente em
ambientes competitivos. Gerir projetos, por vezes, pode não ser uma tarefa simples. Ainda mais num contexto em que
as equipas são confrontadas com a necessidade de trabalhar remotamente.

Através desta formação, os participantes podem:

Adquirir uma visão clara a prática de como realizar de forma simples e eficiente a Gestão de Projetos - que promova a
transformação das suas empresas, com o uso de processos, técnicas e ferramentas consagradas no mercado;
Compreender como utilizar ferramentas colaborativas para permitir que as equipas possam trabalhar de forma
remota em projetos reais das empresas;
Aceder a um conjunto de artigos e ferramentas complementares para aprofundar as temáticas de acordo com as suas
necessidades.

PMBOK, PMP, PgMP, PMI-SP, PMI-RMP e o logotipo PMI Registered Education
Provider são marcas registradas do Project Management Institute, Inc.

Objetivos

Uma formação que permite aos participantes:

Conhecer os conceitos fundamentais de gestão de projetos;
Aplicar técnicas e ferramentas necessárias à gestão de projetos;
Realizar tarefas de gestão de projetos de forma colaborativa e remota.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/gestao-projetos/gestao-de-projetos


Destinatários

Gestores de projetos, membros de equipas e profissionais que venham a fazer parte de equipas de projetos e
pretendam adquirir conhecimentos fundamentais sobre gestão de projetos.

Percurso de aprendizagem

1ª Parte – Classe virtual (2 horas)

Conhecer os conceitos fundamentais da Gestão de Projetos: melhorar a performance do gestor no seio da empresa 

Definição de projetos, programas e portfólios.
Origem dos projetos.
Relação de projetos e objetivos da empresa.
Justificação, objetivos e benefícios.
Definição de stakeholders.
Definição de deliverables.
Restrições e pressupostos.
Apresentação de ferramenta de colaboração online.
Dinâmica online de definição de projetos.

Após a Classe virtual serão disponibilizados online recursos complementares (artigos, estudos de caso, videos e
ferramentas) para complementar os conteúdos abordados e/ou preparar a etapa seguinte.

2ª Parte – Classe virtual (2 horas)

Compreender o que é um Ciclo de Vida e as áreas de gestão de projetos, bem como aprender a iniciar um projeto de
forma correta

Definição de Processos e Grupos de Processos.
Ciclo de Vida de Produto x Ciclo de Vida de Projetos.
Áreas de Conhecimento.
Função da Iniciação.
Identificação e análise de stakeholders.
Dinâmica online de identificação e análise de stakeholders.

Após a Classe virtual serão disponibilizados online recursos complementares (artigos, estudos de caso, videos e
ferramentas) para complementar os conteúdos abordados e/ou preparar a etapa seguinte.

3ª Parte – Classe virtual (3 horas)

Compreender o que é o Planeamento do Projeto e suas etapas (Parte I)

Identificação e priorização de requisitos.
Definição de deliverables.
Construção de WBS.
Dinâmica Online de definição de requisitos e construção de WBS.
Definição e sequencia de atividades.
Estimativas de duração.
Redes PERT.
Gráficos de Gantt.
Caminho Crítico.
Construção de Cronogramas.
Dinâmica Online de construção de Diagramas de Gantt.

Após a Classe virtual serão disponibilizados online recursos complementares (artigos, estudos de caso, videos e
ferramentas) para complementar os conteúdos abordados e/ou preparar a etapa seguinte.



4ª Parte – Classe virtual (2 horas)

Compreender o que é o Planeamento do Projeto e suas etapas (Parte II)

Técnicas de estimativa de custos.
Criação de orçamentos.
Avaliar a necessidade de recursos:
Os diferentes tipos de recursos.
Matriz RACI.
Definição de Qualidade.
Qualidade de Produto e de Processo.
Definição de padrões de Qualidade.
Planeamento da qualidade do projeto.

Após a Classe virtual serão disponibilizados online recursos complementares (artigos, estudos de caso, videos e
ferramentas) para complementar os conteúdos abordados e/ou preparar a etapa seguinte.

5ª Parte – Classe virtual (3 horas)

Compreender o que é Planeamento do Projeto e suas etapas (Parte III)

Planeamento e ações de gestão de stakeholders.
Técnicas de gestão dos stakeholders.
Dinâmica Online de gestão de stakeholders.
Aquisições em Projetos.
Matriz de Comunicação.
Identificação de Riscos.
Medição e Priorização de Riscos.
Momentos de Resposta aos Riscos.
Estratégias de Respostas aos Riscos.
Dinâmica Online de gestão de riscos.

Após a Classe virtual serão disponibilizados online recursos complementares (artigos, estudos de caso, videos e
ferramentas) para complementar os conteúdos abordados e/ou preparar a etapa seguinte.

6ª Parte – Classe virtual (2 horas)

Identificar as principais atividades de Execução, Monitorização e Controlo e Encerramento de Projetos

Auditorias de Qualidade.
Obtenção de Recursos.
Gestão de Equipas.
Comprometimento dos Stakeholders.
Recolha de Lições Aprendidas.
Recolha de dados de desempenho.
Comunicação durante o projeto.
Implementação de respostas aos riscos.
Monitorizar o progresso, avaliar tendências e tomar decisões.
Relatórios de Desempenho.
Controlo Integrado de Mudanças.
Desmobilização de Recursos.
Lições Aprendidas.
Encerramento Formal de Projetos.

Após a Classe virtual serão disponibilizados online recursos complementares (artigos, estudos de caso, videos e
ferramentas) para complementar os conteúdos abordados e/ou preparar a etapa seguinte.
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7ª Parte – Classe virtual (2 horas)

Identificar as principais funcionalidade da ferramenta Trello

Apresentação da Ferramenta.
Funcionalidades básicas.
Como montar painéis KANBAN e organizar fluxo de tarefas.

Após a Classe virtual serão disponibilizados online recursos complementares (artigos, estudos de caso, videos e
ferramentas) para complementar os conteúdos abordados e/ou preparar a etapa seguinte.

Métodos pedagógicos

Exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas de experiências e reflexões
interativas com o grupo de participantes que permitem o treino de técnicas e ferramentas alinhadas com as
melhores práticas de mercado, bem como a consolidação dos conceitos;
Realização de atividades online de planeamento e controlo de projetos utilizando ferramentas colaborativas.

Pontos fortes

Associação de conceitos e ferramentas práticas a cenários reais dos participantes;
Dinâmicas em grupo online e disponibilização de materiais para aprofundamentar e complementar as
aprendizagens realizadas.



New Full Digital

#UP - Fundamentos para gerir projetos com eficácia
Métodos e ferramentas para melhorar a gestão de projetos

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 8527

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

O valor adicional de um gestor de projetos consiste em trabalhar num ritmo contrário ao do seu ambiente. Quando maior
for a pressão nas fases iniciais do projeto, mais importante se torna que abrande o seu ritmo. Por outro lado, quanto
mais o projeto se complicar e complexificar, maior deve ser a sua velocidade e energia, devendo simultaneamente
incentivar e favorecer a tomada de decisões.

Este percurso de aprendizagem integra as principais ferramentas que permitem iniciar estruturar o seu projeto e
aumentar a sua velocidade.

 

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Utilizar as ferramentas essenciais para iniciar a gestão de projetos.
Concluir com êxito um projeto, desde a sua definição à sua conclusão, utilizando um conjunto de técnicas e
ferramentas que aumentam a sua eficácia.

Destinatários

Gestores de projeto e todos os profissionais que estejam envolvidos na concretização de projetos.



Percurso de aprendizagem

1ª Etapa - Preparação

Aceder ao percurso de aprendizagem e conhecer as suas etapas.
Descarregar o Passaporte de implementação.
Identificar o “Learning Buddy”: colega, gestor ou supervisor no seio da sua organização.

2ª Etapa – ViWo – Virtual Workshop

Apresentação e clarificação do percurso de aprendizagem e das opções de personalização (sprints de
aprendizagem)
3ª Etapa – Personalização
Escolha de 2 sprints de aprendizagem.

 

Sprint “Iniciar um novo projeto”

Identificar as principais etapas de um projeto.
Diferenciar os desafios e os objetivos do projeto.
Dominar as cinco etapas do processo de definição de necessidades.
Identificar os atores do projeto e mobilizar as pessoas certas para definir as necessidades.
Definir a o conteúdo da ficha do projeto.
Obter aprovação oficial para iniciar o projeto.

 

Sprint “Organizar as atividades e responsabilidades do projeto”

Decompor o projeto em tarefas coerentes.
Descrever detalhadamente as tarefas a serem executadas.
Criar o fluxograma de tarefas.
Atribuir as tarefas aos diferentes atores do projeto.
Assegurar a adequada distribuição de responsabilidades.

 

Sprint “Planear o projeto com agilidade”

Planear os milestones do projeto para coordenar as ações da equipe e facilitar a tomada de decisões pelo comitê
de direção.
Selecionar a abordagem de planeamento de projeto mais adequada.
Listar as atividades, identificar a sequência de tarefas, as restrições e a duração do projeto para identificar o
caminho crítico.

 

Sprint “Gerir os riscos do projeto”

Definir a natureza dos riscos.
Envolver a equipa na identificação dos riscos.
Avaliar a gravidade e probabilidade de concretização dos riscos.
Atribuir prioridades às respostas a dar.
Escolher uma resposta apropriada ao risco.
Monitorizar a exposição do projeto aos riscos.
Detetar novos riscos.
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Sprint “Preparar a reunião de comité de direção do projeto”

Informar e tranquilizar todos os envolvidos na tomada de decisão:
produzir informação sintética e com suportes visuais.

Promover a tomada de decisão.
preparar a tomada de decisões a montante, fazendo lobby adequadamente, em particular com o patrocinador
do projeto;
apresentar alternativas;
usar suportes visuais para facilitar a tomada de decisão.

4ª Etapa – Aprendizagem e aplicação

Aquisição e transferência da aprendizagem através de vídeos, módulos interativos e/ou de treino intensivo,
infográficos e desafios práticos
Recolha de evidências e registo no Passaporte de Implementação

5º Etapa – E-Coaching

Classe virtual com o grupo de participantes para:
Apoiar o grupo na implementação e transferência da aprendizagem
Partilhar as evidências de implementação e os resultados obtidos.

6ª Etapa – Certificação

Acesso a certificado de implementação, tendo por base a validação do Passaporte de Implementação

Métodos pedagógicos

Uma solução 100% digital que conjuga classes virtuais, módulos interativos e módulos de treino intensivo com a
possibilidade de personalização do percurso de aprendizagem de acordo com as necessidades individuais de cada
um dos participantes.

Pontos fortes

Uma solução 100% digital organizada em “sprints”: uma sequência de aprendizagem online, dedicada ao
desenvolvimento de uma competência e à sua aplicação ao contexto de trabalho.
Possibilidade de personalização do percurso de aprendizagem de acordo com as necessidades individuais de cada
um dos participantes:
Um percurso complementar de “Learning buddy (colega, gestor, supervisor, etc) para acompanhar o participante,
ajudando-o a implementar boas práticas  no contexto real de trabalho e retirar o máximo partido da experiência
formativa #UP.



New Full Digital

#UP - Liderar Equipas de Projeto
Adotar os comportamentos adequados

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 8528

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Atualmente a performance de um gestor de projeto é avaliada pela sua capacidade de “fazer as coisas acontecer”,
independentemente da crescente pressão sobre o projeto, a empresa e o seu ambiente.

O sucesso alcança-se através de pequenos ajustes ao nível das atitudes e comportamentos de cada um dos elementos
da equipa de projeto, mas, sobretudo, na adequação e adaptação do comportamento do próprio gestor de projeto.

 

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Mobilizar a equipa ao longo do projeto.
Antecipar e lidar com situações delicadas da equipa ou de partes interessadas no projeto.

Destinatários

Gestores de projeto e todos os profissionais que estejam envolvidos na coordenação de equipas de projetos.

Percurso de aprendizagem



1ª Etapa - Preparação

Aceder ao percurso de aprendizagem e conhecer as suas etapas.
Descarregar o Passaporte de implementação.
Identificar o “Learning Buddy”: colega, gestor ou supervisor no seio da sua organização.

2ª Etapa – ViWo – Virtual Workshop

Apresentação e clarificação do percurso de aprendizagem e das opções de personalização (sprints de
aprendizagem)

3ª Etapa – Personalização

Escolha de 2 sprints de aprendizagem.

 

Sprint “Gerir as reuniões de equipa de projeto”

Conduzir 4 tipos de reuniões de projeto: lançamento, reunião de trabalho ou solução de problemas, progresso,
encerramento.
Envolver os elementos da equipa, dependendo dos desafios da reunião.
Encontrar o equilíbrio certo entre motivação e controlo, para garantir o compromisso da equipa.

 

Sprint “Influenciar e persuadir: trazer as pessoas para o seu lado”

3 etapas para “vender” uma ideia ou projeto:
identificar quem convencer;
definir estratégia e argumentos a apresentar;
gerir os diferentes tipos de reações.

 

Sprint “Obter o melhor resultado de uma negociação”

Explorar e clarificar necessidades, objetivos e desafios;
Co-construir soluções trocando concessões e considerações;
Fechar e concretizar o acordo.

 

Sprint “Dar feedback positivo e construtivo”

Dar e receber feedback positivo.
Fornecer feedback construtivo para alterar as práticas de colegas e ajudá-los a progredir.
Saber acolher críticas bem formuladas e/ou desajeitadas.

4ª Etapa – Aprendizagem e aplicação

Aquisição e transferência da aprendizagem através de vídeos, módulos interativos e/ou de treino intensivo,
infográficos e desafios práticos
Recolha de evidências e registo no Passaporte de Implementação

5º Etapa – E-Coaching

Classe virtual com o grupo de participantes para:
Apoiar o grupo na implementação e transferência da aprendizagem
Partilhar as evidências de implementação e os resultados obtidos.
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6ª Etapa – Certificação

Acesso a certificado de implementação, tendo por base a validação do Passaporte de Implementação

Métodos pedagógicos

Uma solução 100% digital que conjuga classes virtuais, módulos interativos e módulos de treino intensivo com a
possibilidade de personalização do percurso de aprendizagem de acordo com as necessidades individuais de cada
um dos participantes.

Pontos fortes

Uma solução 100% digital organizada em “sprints”: uma sequência de aprendizagem online, dedicada ao
desenvolvimento de uma competência e à sua aplicação ao contexto de trabalho.
Possibilidade de personalização do percurso de aprendizagem de acordo com as necessidades individuais de cada
um dos participantes:
Um percurso complementar de “Learning buddy (colega, gestor, supervisor, etc) para acompanhar o participante,
ajudando-o a implementar boas práticas  no contexto real de trabalho e retirar o máximo partido da experiência
formativa #UP.




