
Best Full Digital

As 5 escolhas para uma produtividade extraordinária®
A produtividade enquanto resultado das suas escolhas quotidianas

Á distância

Duração : 6 horas Referência : 900

Preço : 950,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 4.250,00 € + IVA

O volume de informações com que lidamos diariamente coloca frequentemente em causa a nossa capacidade de pensar
com clareza e tomar decisões sábias sobre o que é realmente importante.

Ao reagirmos a esses estímulos sem reflexão imediata, não conseguimos alcançar os objetivos mais importantes da
nossa vida profissional e pessoal.

A abordagem FranklinCovey neste workshop permite-lhe aplicar técnicas e métodos para se focar nas atividades mais
importantes. Suportada em estudos científicos e anos de experiência, esta solução traz não apenas uma melhoria
mensurável na produtividade, mas também um sentido regenerado de compromisso, autorrealização e de equilíbrio
entre vida pessoal e profissional.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Compreender a diferença entre urgente e importante.
Avaliar a sua produtividade.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/franklincovey/as-5-escolhas-para-uma-produtividade-extraordinaria-presencial


Saber dizer “não” às atividades irrelevantes e não importantes.
Reduzir e gerir eficazmente as situações de crise.
Eliminar os desperdícios de tempo e as atividades de baixa prioridade.
Identificar atividades de valor acrescentado - melhorar o equilíbrio e a produtividade.
Conhecer um processo de definição de objetivos pessoais e profissionais.
Compreender em que medida as relações de elevada qualidade conduzem a resultados de elevada qualidade.
Criar equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.
Compreender a importância dum sistema de planeamento eficaz: integrado, móvel e personalizado.
Implementar um processo de planeamento semanal.
Implementar um processo de planeamento diário.
Conceber um plano de integração de ferramentas de planeamento múltiplas.
Aplicar boas práticas para a gestão de email, interrupções e procrastinação.
Filtrar e gerir eficazmente a informação que recebe.

Destinatários

Todas as pessoas que pretendem melhorar a sua capacidade de gerir prioridades e múltiplas solicitações e
aumentar os seus níveis de produtividade, salvaguardando o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Percurso de aprendizagem

1 - AJA SOBRE O IMPORTANTE

Não reaja ao urgente

Tornar prioritário o que é, efetivamente, importante.
Construir uma cultura organizacional de Q2.
Focar-se nas atividades de valor acrescentado.

2 - PERSIGA O EXTRAORDINÁRIO

Não se fique pelo banal

Saber como redefinir os seus papéis em termos de resultados extraordinários.
Garantir um equilíbrio entre os seus vários papéis.
Saber definir o extraordinário.

3 - DAR PRIORIDADE ÀS PEDRAS GRANDES

Não se disperse com assuntos pouco relevantes

Gerir a sua atenção.
Planificar a sua atividade no Q2.

4 - DOMINE A TECNOLOGIA

Não se deixe dominar por ela

Utilizar a tecnologia a seu favor.
Identificar comportamentos a corrigir.

5 - ALIMENTE A SUA CHAMA

Não se deixe queimar
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Saber como recarregar a sua energia física e mental de forma consciente.
Aplicar os 5 Drivers de Energia™ para saber gerir as suas energias.

Métodos pedagógicos

Metodologia ativa e prática, que visa aumentar e/ou desenvolver a sua produtividade.

Pontos fortes

Este workshop de 2 dias combina princípios intemporais com o que a neurociência tem de mais atual para o ajudar
a gerir melhor as suas decisões, atenção e energia, para que consiga atingir as suas metas mais importantes e
para que as suas escolhas criem valor extraordinário para si e para a sua Organização.



Best

As 5 escolhas para uma produtividade extraordinária®
A produtividade enquanto resultado das suas escolhas quotidianas

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 900P

Preço : 1.200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

O volume de informações com que lidamos diariamente coloca frequentemente em causa a nossa capacidade de pensar
com clareza e tomar decisões sábias sobre o que é realmente importante.

Ao reagirmos a esses estímulos sem reflexão imediata, não conseguimos alcançar os objetivos mais importantes da
nossa vida profissional e pessoal.

A abordagem FranklinCovey neste workshop permite-lhe aplicar técnicas e métodos para se focar nas atividades mais
importantes. Suportada em estudos científicos e anos de experiência, esta solução traz não apenas uma melhoria
mensurável na produtividade, mas também um sentido regenerado de compromisso, autorrealização e de equilíbrio
entre vida pessoal e profissional.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Compreender a diferença entre urgente e importante.
Avaliar a sua produtividade.
Saber dizer “não” às atividades irrelevantes e não importantes.
Reduzir e gerir eficazmente as situações de crise.
Eliminar os desperdícios de tempo e as atividades de baixa prioridade.
Identificar atividades de valor acrescentado - melhorar o equilíbrio e a produtividade.
Conhecer um processo de definição de objetivos pessoais e profissionais.
Compreender em que medida as relações de elevada qualidade conduzem a resultados de elevada qualidade.
Criar equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.
Compreender a importância dum sistema de planeamento eficaz: integrado, móvel e personalizado.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/franklincovey/as-5-escolhas-para-uma-produtividade-extraordinaria


Implementar um processo de planeamento semanal.
Implementar um processo de planeamento diário.
Conceber um plano de integração de ferramentas de planeamento múltiplas.
Aplicar boas práticas para a gestão de email, interrupções e procrastinação.
Filtrar e gerir eficazmente a informação que recebe.

Destinatários

Todas as pessoas que pretendem melhorar a sua capacidade de gerir prioridades e múltiplas solicitações e
aumentar os seus níveis de produtividade, salvaguardando o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Percurso de aprendizagem

1 - AJA SOBRE O IMPORTANTE

Não reaja ao urgente

Tornar prioritário o que é, efetivamente, importante.
Construir uma cultura organizacional de Q2.
Focar-se nas atividades de valor acrescentado.

2 - PERSIGA O EXTRAORDINÁRIO

Não se fique pelo banal

Saber como redefinir os seus papéis em termos de resultados extraordinários.
Garantir um equilíbrio entre os seus vários papéis.
Saber definir o extraordinário.

3 - DAR PRIORIDADE ÀS PEDRAS GRANDES

Não se disperse com assuntos pouco relevantes

Gerir a sua atenção.
Planificar a sua atividade no Q2.

4 - DOMINE A TECNOLOGIA

Não se deixe dominar por ela

Utilizar a tecnologia a seu favor.
Identificar comportamentos a corrigir.

5 - ALIMENTE A SUA CHAMA

Não se deixe queimar

Saber como recarregar a sua energia física e mental de forma consciente.
Aplicar os 5 Drivers de Energia™ para saber gerir as suas energias.

Métodos pedagógicos

Metodologia ativa e prática, que visa aumentar e/ou desenvolver a sua produtividade.
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Pontos fortes

Este workshop de 2 dias combina princípios intemporais com o que a neurociência tem de mais atual para o ajudar
a gerir melhor as suas decisões, atenção e energia, para que consiga atingir as suas metas mais importantes e
para que as suas escolhas criem valor extraordinário para si e para a sua Organização.



Best

Negociação e gestão de conflitos
Ultrapassar conflitos e negociar soluções

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 456

Preço : 790,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A Gestão de Conflitos constitui uma resposta à inevitável divergência de interesses e de objetivos. Lidar adequadamente
com estas situações, criando um clima de confiança, e conseguir soluções através da negociação com vantagens para as
partes e para a Organização constitui um desafio para qualquer gestor.

No curso Gestão de Conflitos, os participantes desenvolverão competências que lhes permitam:

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;
saber como lidar com os conflitos online.

Objetivos

No final da formação os participantes serão capazes de:

distinguir os diferentes tipos de conflitos e prever as suas consequências práticas;
controlar o diálogo durante a resolução do conflito face a face;
construir uma relação de confiança durante o processo negocial;
conduzir a negociação para uma solução conjunta do conflito;
fechar um acordo estável enquanto solução negociada de um conflito;
identificar os efeitos da utilização das tecnologias de comunicação em situações de conflito.

Destinatários

Quadros e chefias para quem resolver conflitos e negociar constituem parte importante da atividade profissional
de gestão e de coordenação de pessoas.

Percurso de aprendizagem

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


Analisar a dinâmica relacional em situações de conflitos

Os tipos de conflitos nas organizações.
A comunicação ineficaz como fator de conflito.
As relações de força e de poder e o seu impacto na dinâmica relacional e na eclosão de conflitos.

Desenvolver as atitudes e comportamentos que facilitem a resolução dos conflitos

Fases do desenvolvimento dos conflitos: da perceção de incompatibilidade à busca das soluções.
Construir e manter um clima de confiança: utilizar um processo de comunicação com base nos interesses mútuos.
Potenciar a atitude cooperativa nos outros para facilitar a negociação.

Identificar os estilos pessoais nas situações de conflito

Como lida com os conflitos?
Autodiagnóstico do estilo individual de gestão dos conflitos.
Conhecer melhor o outro e a forma como ele reage.

Ultrapassar os bloqueios pessoais que dificultam a procura de critérios comuns para construir soluções conjuntas.

Escolher as estratégias negociais a utilizar: a negociação como forma positiva de resolução de
conflitos

Caracterizar as situações de negociação na resolução de conflitos. Escolher entre negociar ou não negociar.
As principais estratégias de negociação: estratégias integrativa e distributiva.
Escolher a sua estratégia em função do seu objetivo e da situação de conflito em que se encontra.

Atuar nas várias fases da negociação

A fase de preparação: ponto-chave do êxito da negociação:
Os objetivos;
As concessões e os limites;
A argumentação de apoio;
Como analisar os interesses e as posições da outra parte.

Saber conduzir a negociação:
O enquadramento da negociação e os interesses mútuos;
Controlar o diálogo – a arte de perguntar;
Fazer as escolhas adequadas e adaptá-las ao processo de negociação: negociar em bloco ou ponto por ponto.
Tratar os diferentes tipos de objeções;
Sair de uma situação de impasse: a chave para desbloquear uma situação e retomar o diálogo em clima de
cooperação.

Procedimentos para concluir acordos – técnicas de fecho da negociação:
Conseguimos um acordo fiável, aceitável e que resolva a situação de conflito?

Lidar com o conflito online

Efeitos do uso das tecnologias de comunicação (email, sms, chat) sobre o comportamento social: oportunidades e
ameaças.
Limites e enviesamentos gerados pelos media online: da ilusão de sincronicidade à escalada de conflito verbal.

Métodos pedagógicos

A metodologia segue uma orientação de pedagogia activa, com participação contínua dos formandos:

Estudo de casos;
Análise e simulação de situações de conflito;
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Diagnóstico e discussão dos estilos individuais de gestão dos conflitos.

Pontos fortes

Enfoque integrado com forte componente prática – o conflito é tratado nas diferentes formas que assume nas
organizações e os participantes treinam estratégias e técnicas para agir face aos conflitos.
Desenvolvimento pessoal – o curso permite que cada participante detete e analise os pontos fortes e fracos do seu
estilo individual de gestão de conflitos.



Competências avançadas de negociação (nível 2)
Estratégias e táticas de negociação

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 566

Preço : 850,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Nas organizações de hoje, a negociação é uma competência do quotidiano. Com o aumento da complexidade das
estruturas e da diversidade de objetivos, pessoas e grupos negoceiam cada vez mais frequentemente, a múltiplos níveis,
com parceiros externos e internos.

E as negociações são, por isso também, mais complexas, apoiadas em novos meios de comunicação à distância e com
interlocutores com diferentes backgrounds culturais, constituindo desafios mais complexos para o negociador.

No curso competências avançadas de negociação, os participantes poderão desenvolver competências avançadas de
negociação que lhes permitam:

melhorar a flexibilidade nas escolhas de estratégias negociais para as diferentes situações;
conhecer-se aprofundadamente como negociador para antecipar reações e compensar pontos fracos;
melhorar a eficácia nas e-Negociações (por email, chat ou videoconferência);
saber posicionar-se numa negociação com vários interlocutores;
preparar e conduzir negociações entre equipas.

 

Objetivos

Uma formação que lhe irá permitir:

tirar partido das potencialidades do seu estilo de negociação;
usar competências estratégicas fundamentais para criar e dividir valor numa negociação;
saber como posicionar-se numa negociação de grupo;
adaptar-se na negociação com parceiros de culturas diferentes;
conduzir negociações online.

Destinatários

Para quem

Gestores, quadros e profissionais experientes em processos de negociação internos ou externos e que pretendam



desenvolver as suas competências para lidar com negociações complexas.

Pré-requisitos

Negociadores com muita experiência ou que tenham frequentado anteriormente cursos sobre negociação:
Negociação comercial, Negociação na compra.

Percurso de aprendizagem

Rever as competências essenciais do negociador

Fases do processo de negociação.
Pontos-chave da preparação da negociação: estabelecimento e avaliação da zona de acordo possível.
Gerir a informação disponível para evitar a “maldição do vencedor”.
Determinantes da escolha da estratégia negocial.
Interesses diferentes, resultados compatíveis: como detetar o potencial integrativo de uma negociação.
Pontos-chave da condução de uma negociação.
Este é um bom acordo? Como medir a eficácia dos resultados da negociação?

Desenvolver as competências pessoais de negociação

Conhecer-se como negociador e adaptar o seu estilo à estratégia escolhida: autodiagnóstico do estilo individual de
negociação.
A orientação social na negociação (individualismo, cooperação e competição): consequências práticas para o
resultado da negociação.
Formas de abordagem da negociação: direitos, interesses e poder.
Estilos emocionais na negociação: descobrir as vulnerabilidades pessoais face às táticas dos oponentes.
Ser ou não ser... racional na negociação.
Conhecer e evitar os enviesamentos e ilusões nas decisões negociais: o mito da “soma fixa”, ajustamento às
âncoras, escalada irracional de compromisso.

Negociar em grupo

Particularidades das negociações multipartes.
Procedimentos para apresentação de propostas; como evitar a ”visão afunilada” dos acordos possíveis.
Técnicas para “alargar o bolo” dos recursos disponíveis.
A dinâmica das concessões e das contrapartidas entre múltiplas partes.
Moderar uma negociação em grupo: técnicas e procedimentos.

Negociar entre equipas

Constituição de uma equipa: distribuição de papéis negociais.
Negociar internamente: detetar e harmonizar as diferenças de preferências e interesses negociais no seio da
equipa.
Determinar a responsabilização.
O uso tácito dos papéis negociais.

Usar persuasão na negociação

Como escolher e pôr em prática uma estratégia de influência.
Gerir o poder da informação para reforçar o efeito persuasivo das suas propostas.
Desenvolver um estilo persuasivo: organizar as mensagens, buscar a adesão dos oponentes, ampliar a
intensidade da linguagem.
Usar a persuasão para alterar a perceção de poder do interlocutor.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/vendas-negociacao-comercial/negociacao-comercial-tecnicas-estrategias-e-taticas-nivel-1-4real
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/vendas-negociacao-comercial/negociacao-comercial-tecnicas-estrategias-e-taticas-nivel-1-4real
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/operations/negociacao-na-compra
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Lidar com negociadores truculentos: conversas difíceis

Como enfrentar táticas de ética duvidosa: técnicas e procedimentos adequados a cada situação.
Gerir as emoções nas fases “duras” da negociação.
Evitar a escalada emocional: da estratégia clássica (G.R.I.T) à sincronização com o oponente.

Interpretar as situações específicas de negociação

Breve introdução à negociação intercultural:
O impacto das diferenças culturais na negociação: individualismo vs. coletivismo; igualdade vs. hierarquia;
comunicação direta vs. indireta.

Como tirar partido das diferenças culturais para “alargar o bolo” de recursos negociáveis.
Negociação online:

estabelecer uma relação de confiança via email, chat e videoconferência;
alterações da perceção do poder negocial por efeito da TI.

 

Métodos pedagógicos

Pedagogia ativa e participativa, envolvendo treino individual de situações de negociação, estudo e simulação de
casos.
Cada participante poderá refletir sobre o seu perfil individual de negociador com a ajuda de instrumentos de
autodiagnóstico e estabelecendo um plano de progresso pessoal discutido com o formador.

Pontos fortes

Elevada abrangência – é aplicável a um leque variado de situações negociais que ocorrem em diversos contextos
profissionais.
Excelência de conteúdos – o programa integra técnicas e procedimentos apoiados nos mais recentes resultados
da investigação sobre negociação.
Alta aplicabilidade – fornece instrumentos de aplicação imediata em vários tipos de negociações profissionais.
Método assente na prática – a aprendizagem assenta na contínua resolução de casos e treino de situações
negociais.



New

Microsoft Flow
Automatizar fluxos de processos e tarefas

Presencial

Duração : 1 dia ( 7 horas) Referência : 1258

Preço : 300,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Saiba como criar e automatizar fluxos de processos e tarefa através do Microsoft
Flow, permitindo-lhe aumentar a sua produtividade diária e gerir eficazmente a informação atualmente “dispersa”
emvárias apps e plataformas.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Criar fluxos para automatizar processos de negócio;
Criar fluxos utilizando templates já existentes;
Alterar e adaptar fluxos existentes

Destinatários

Profissionais que necessitem de automatizar tarefas repetitivas tirando partido das ferramentas coloborativas
existentes no office 365.

Percurso de aprendizagem

Introdução ao Microsoft Flow

Automatização de Tarefas

Integrar diversos programas com Microsoft Flow

Criar fluxos com recurso a templates

Criar fluxos do “zero”
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Exercícios de aplicação prática

Métodos pedagógicos

Recurso aos métodos expositivos e demonstrativo;
Apresentação de cenários com base em casos reais;
Realização de exercícios.



New

Power Pivot
Criar modelos de dados, estabelecer relações e criar cálculos no Excel

Presencial

Duração : 1 dia ( 7 horas) Referência : 1261

Preço : 300,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Saiba como melhorar a analise de dados existentes e criar modelos de dados
através de uma simples folha de Excel.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Aceder a diferentes origens de dados;
Criar um modelo de dados;
Estabelecer relações entre tabelas provenientes de diferentes origens de dados;
Criar fórmulas com Dax;
Criar pivot tables e pivot charts.

Destinatários

Profissionais que utilizem o Excel no seu dia a dia e necessitem de ultrapassar as limitações associadas ao volume
de dados e à necessidade de conjugar informação de origem diferenciada.

Percurso de aprendizagem

Introdução ao Power Pivot

Aceder a diferentes origens de dados

Criar um modelo de dados

Definir relações;
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Introdução ao DAX

Criação de Pivot Data

Filtrar dados com slicers

Exercícios de aplicação prática

Métodos pedagógicos

Recurso aos métodos expositivos e demonstrativo;
Apresentação de cenários com base em casos reais;
Realização de exercícios.



Best #UP

#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.

 

Estrutura do Percurso de Aprendizagem

Os percursos de aprendizagem #UP 4REAL® são constituídos por "sprints" de aprendizagem que visam o
desenvolvimento e uma competência especifica: um módulo de aprendizagem digital complementado por diversos
desafios práticos para impulsionar a aplicação e transferência da aprendizagem para o contexto de trabalho.

Os participantes dispõem de uma pré-seleção de quatro sprints, de entre os quais escolhem os dois que pretendem
realizar, de acordo com os seus objetivos e necessidades de desenvolvimento profissional.

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

Preparação (30 minutos)
Aceder ao percurso de aprendizagem e conhecer as suas etapas.
Descarregar o Passaporte de implementação.
Identificar o “Learning Buddy”: escolher um colega, gestor, supervisor ou outro interlocutor que faça parte da
organização ou da rede de contactos do participante.
O papel do “Learning Buddy” ao longo do percurso de aprendizagem:

Acompanhar e apoiar o participante, ajudando-o a identificar oportunidades de implementação e a recolher
evidências para a obtenção do certificado.

Personalização do percurso de aprendizagem (90 minutos)
Classe virtual de apresentação e clarificação do percurso de aprendizagem e das opções de personalização
(sprints de aprendizagem).
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.

Aprendizagem e aplicação (10 horas)

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.

E-Coaching (90 minutos)
Classe virtual de e-coaching com o grupo de participantes para:

Apoiar o grupo na implementação e transferência da aprendizagem;
Partilhar as evidências de implementação e os resultados obtidos.

Certificação (30 minutos)
Partilha de Passaporte de Implementação para análise e validação de especialista CEGOC.
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 4REAL®.



Best 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:

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


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…).

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (1h30)

Os conflitos

Apresentar o percurso de aprendizagem.
A Dinâmica do conflito nas organizações:

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.

Aprendizagem online (0h30m)

Estratégias de gestão de conflitos (1 Módulo interativo)

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

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 (2h00m)

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.

3ª Classe Virtual (2h00m)

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;
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trocar, de forma equilibrada, concessões por contrapartidas;
Procurar/propor soluções que satisfaçam o interesse comum.

Exercício de simulação prática.

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 “Conduzir o processo negocial”

Composto por 1 módulo de treino intensivo (0h30m)

Melhorar as suas competências negociais

Sprint “Controlar as suas emoções”

Composto por 1 módulo interativo (0h30m)

Gerir e controlar as suas emoções.

Sprint “Três alavancas essenciais para a cooperação”

Composto por 1 módulo interativo (0h30m)

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.

4ª Classe Virtual (2h00m)

Consolidação da aprendizagem e treino prático

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.



Best 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.

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


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 Classe Virtual (0h30m)

Apresentar e clarificar o percurso de aprendizagem.

Aprendizagem online (1h00m)

Realização de 2 módulos interativos:

Estilos de comunicação

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

Estruturar mensagens que causem impacto

Adaptar a mensagem à audiência.

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 (2h30m)

Ser um orador de excelência

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.

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 “Gerir as perguntas do público (Q&A) de maneira apropriada” (1h30m)

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
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público ou de uma reunião.

Sprint “Gerir situações difíceis durante a apresentação” (1h30m)

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.

3ª Classe Virtual (2h30m)*

Treino e feedback

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.

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



Best

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

Blended

Duração : 1 dia ( 9 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.

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


Objetivos

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

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

Classe virtual (0h30m)

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

Aprendizagem online (0h30m)

Estruturar mensagens que causem impacto (1 Módulo interativo)



Estruturar a mensagem e adaptá-la face a diferentes audiências

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 (classe virtual, sessão presencial,
aprendizagem online e sessão de e-coaching individual), até à sua conclusão.

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.

Reforço online da aprendizagem (0h30m)

Gerir as perguntas do público (Q&A) de maneira apropriada (1 Módulo Focus)

Receber positivamente as perguntas da audiência.
Colocar questões no decorrer da reunião.

Gerir situações difíceis durante a apresentação (1 Módulo interativo)

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

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 “Como conduzir reuniões em contexto de gestão de projetos?”

Composto por 2 Módulos focus (0h30m)

Mobilizar os membros da equipa.
Conduzir reuniões eficazes

Sprint “Como gerir o stress durante uma apresentação?”

Composto por 2 Módulos interativos (0h30m)

Compreender o papel do cérebro.
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O cérebro e o stress.
O cérebro e as emoções.
O cérebro e o pensamento.
Desenvolver o equilíbrio emocional.

Up-Load de apresentação realizada

Ao longo do percurso de aprendizagem os participantes serão desafiados a preparar e realizar uma apresentação em
público. Esta apresentação deverá ser gravada e submetida através da LearningHub @Cegos, para análise e
posterior feedback estruturado durante a sessão individual de e-coaching.

Sessão individual de e-coaching (0h30m)

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.



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

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.
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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

Reuniões eficazes
Á distância

Duração : 2 horas Referência : 1326

Preço : 200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Muitas vezes, as reuniões internas no seio de uma organização são improdutivas, não estruturadas e ocupam muito
tempo, estendendo-se além do dia útil de trabalho. Devido a objetivos vagos e expectativas pouco claras por parte dos
participantes, o progresso geralmente é lento e doloroso, e os participantes podem questionar-se qual o valor que a
reunião trouxe ao seu dia.

Nesta Virtual Classroom apoiamos os participantes a desenvolver competências para prepararem e facilitarem uma
reunião, tornando-a numa reunião produtiva e eficiente. Os participantes poderão praticar como iniciar uma reunião,
como atribuir funções e manter a reunião nos trilhos, bem como a fechar uma reunião orientando todos os presentes
para a ação. Abordaremos também algumas das dificuldades quotidianas comuns: participantes tardios, interrupções, a
não participação, os conflitos e os desestabilizadores de reuniões.

Objetivos

No final da Classe Virtual os participantes deverão ser capazes de:

Definir as expectativas dos participantes da reunião através de uma preparação adequada;
Estruturar, conduzir e controlar as reuniões para garantir que os objetivos são alcançados e o tempo não é
desperdiçado;
Lidar com situações ou comportamentos difíceis para garantir um ambiente produtivo durante a reunião;
Garantir que os resultados a alcançar e as etapas da ação a desencadear são acordados e implementados no final
de uma reunião;
Melhorar a eficiência e a eficácia das suas reuniões.

Destinatários

Gestores, líderes e profissionais que desejam melhorar a sua eficiência na condução e gestão de reuniões.

Percurso de aprendizagem

Porquê ter uma reunião?

Reuniões ineficazes.

Modelo para a condução de reuniões.
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Boas práticas a adotar na condução de reuniões virtuais.

Lidar com interlocutores difíceis.

Métodos pedagógicos

Formação 100% digital, com a duração de 2 horas, durante a qual os participantes têm diversas oportunidades de
interagir através de exercícios interativos, trabalhos de grupo através de virtual break-out rooms, chat, etc., que
possibilitam um feedback imediato e uma partilha enriquecedora com participantes de outras empresas.



New

Organização Profissional
Á distância

Duração : 8 horas Referência : 1332

Preço : 400,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 1.250,00 € + IVA

A proliferação de comunicação supérflua, a crescente massa informativa, as várias distrações e a diversidade de projetos
a realizar em simultâneo obrigam-nos a ser extremamente organizados, produtivos e eficazes em contexto de trabalho
para atingirmos os nossos objetivos.

Neste percurso de aprendizagem saiba como implementar uma estratégia portadora de crescimento para o seu negócio:
conheça novos modelos de organização eficaz do trabalho e colaboração remota, identifique as competências e
tecnologias a desenvolver, descubra como aumentar a sua produtividade, resolver conflitos e melhorar o planeamento e
organização do seu tempo, fazendo reuniões eficazes e escolhas conscientes alinhadas com os seus objetivos.

Caso prefira, pode inscrever-se apenas nas Classes Virtuais que mais lhe interessem.

COLABORAÇÃO REMOTA

REUNIÕES EFICAZES

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO TRABALHO

Objetivos

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

Conhecer os pré-requisitos para uma colaboração remota eficaz com equipas virtuais;
Identificar ferramentas de colaboração à distância a utilizar;
Desenvolver estratégias para melhorar o Smart Work - Life Balance individual e coletivo;
Compreender a relação entre si, o seu papel e o seu ambiente organizacional;
Lidar com três dimensões essenciais: Tempo, Ambiente e Métodos de trabalho;

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/colaboracao-remota
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https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/organizacao-eficaz-do-trabalho


Desenvolver a autoconsciência acerca das suas responsabilidade e prioridades;
Aumentar a proatividade no sentido da autodeterminação e da gestão da network;
Definir as expectativas dos participantes da reunião através de uma preparação adequada;
Estruturar, conduzir e controlar as reuniões para garantir que os objetivos são alcançados e o tempo não é
desperdiçado;
Lidar com situações ou comportamentos difíceis para garantir um ambiente produtivo durante a reunião;
Garantir que os resultados a alcançar e as etapas da ação a desencadear são acordados e implementados no final
de uma reunião;
Melhorar a eficiência e a eficácia das suas reuniões;
Compreender e aplicar um processo de resolução de problemas;
Conhecer o papel da resolução de problemas no processo de Melhoria Contínua;
Saber como apoiar e envolver as equipas e partes interessadas na tomada de decisões.

Destinatários

Profissionais, líderes e gestores que pretendam implementar uma estratégia portadora de crescimento para o seu
negócio: conhecer novos modelos de organização eficaz do trabalho e colaboração remota, identificar as
competências e tecnologias a desenvolver, descobrir como aumentar a sua produtividade, resolver conflitos e
melhorar o planeamento e organização do seu tempo, fazendo reuniões eficazes e escolhas conscientes alinhadas
com os seus objetivos.

Percurso de aprendizagem

Colaboração remota - Classe Virtual (2h00m)

Colaboração remota: o que é?
Equipa virtual: os pré-requisitos para uma colaboração eficaz.
Remote Working: ferramentas de colaboração à distância.
O modelo V.I.R.T.U.A.L.
Smart Work - Life Balance: como encontrar o equilíbrio certo?

Organização eficaz do trabalho - Classe Virtual (2h00m)

Selfempowerment: Compreender a relação entre nós, o nosso papel e o seu ambiente organizacional.
Compreender como lidar com três dimensões essenciais:

Tempo;
Ambiente;
Métodos de trabalho.

Desenvolver a autoconsciência acerca das suas responsabilidade e prioridades.
Desenvolver a proatividade no sentido da autodeterminação e da gestão da netwok.

Reuniões eficazes - Classe Virtual (2h00m)

Porquê ter uma reunião?
Reuniões ineficazes.
Modelo para a condução de reuniões.
Boas práticas a adotar na condução de reuniões virtuais.
Lidar com interlocutores difíceis.

Resolução de problemas - Classe Virtual (2h00m)

O processo de resolução de problemas.
Definição do problema.
Analise do problema.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/colaboracao-remota
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/organizacao-eficaz-do-trabalho
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/reunioes-eficazes
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/resolucao-de-problemas
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Seleção da solução.
Implementação.
Avaliação.

Métodos pedagógicos

Formação 100% digital, composta por 4 Virtual Classrooms com a duração de 2 horas, durante a qual os
participantes têm diversas oportunidades de interagir através de exercícios interativos, trabalhos de grupo
através de virtual break-out rooms, chat, etc., que possibilitam um feedback imediato e uma partilha
enriquecedora com participantes de outras empresas.



Full Digital

Power BI (Nível 1)
Aceda de forma rápida e simples a informações críticas para qualquer organização

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 1259

Preço : 600,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 2.500,00 € + IVA

Num ambiente organizacional onde informação atual é fundamental mas nem
sempre fácil de analisar, torna-se crucial monitorizar dados em tempo real de forma
fácil.

Saiba como utilizar o Power BI, o serviço de Business Intelligence da Microsoft, transformando os dados da sua empresa
em informação fácil de compreender e útil para qualquer processo de tomada de decisão.

Objetivos

Um percurso de aprendizagem que visa saber como:

Importar dados para o Power BI.
Realizar Modelação com o Power BI Desktop.
Criar Visualizações com o Power BI Desktop.
Utilizar o Power BI Service.
Conectar o Power BI a diferentes fontes de dados.
Transformar dados.

Destinatários

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/management/power-bi-nivel-1-presencial


Tel. 213 303 166
https://www.cegoc.pt/1259
Criado em 22/12/2021

Profissionais que necessitem no seu dia a dia de gerar relatórios de forma rápida e eficaz sem recurso a
conhecimentos de programação dentro do ambiente Office 365.

Percurso de aprendizagem

1ª Parte – Classe virtual (3h30m)

Introdução ao Power BI

O que é o Business intelligence e o Self Service BI.
Introdução à Análise de dados.
Power BI Desktop, Power BI Service e Power BI Mobile.
Importação de dados de Excel.
Layout da página.
Formatação.

2ª Parte – Classe virtual (3h30m)

Aceder a diferentes origens de dados

Introdução ao DAX.
Colunas Calculadas vrs Medidas.
Utilizar Bases de dados como fonte de dados do Power BI.
Transformação de dados.
Importar dados da Web.

3ª Parte – Classe virtual (3h00m)

Criar Modelo de dados

O que é um modelo de dados.
Criar e gerir relações.
Hierarquias.
Tipos de gráficos e sua aplicabilidade.
Importação de visualizações.
Trabalhar com múltiplas visualizações.

Métodos pedagógicos

Uma metodologia que inclui exposições online com exemplos do dia a dia empresarial pelo formador,
complementadas com exercícios práticos.



Power BI (Nível 1)
Aceda de forma rápida e simples a informações críticas para qualquer organização

Presencial

Duração : 1 dia ( 7 horas) Referência : 1259P

Preço : 300,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Num ambiente organizacional onde informação atual é fundamental mas nem
sempre fácil de analisar, torna-se crucial monitorizar dados em tempo real de forma
fácil. Saiba como utilizar o Power BI, o serviço de Business Intelligence da Microsoft,
transformando os dados da sua empresa em informação fácil de compreender e útil para qualquer processo de tomada
de decisão.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Importar dados para o Power BI. 
Realizar Modelação com o Power BI Desktop. 
Criar Visualizações com o Power BI Desktop. 
Utilizar o Power BI Service. 
Conectar o Power BI a diferentes fontes de dados. 
Transformar dados. 

Destinatários

Profissionais que necessitem no seu dia a dia de gerar relatórios de forma rápida e eficaz sem recurso a
conhecimentos de programação dentro do ambiente Office 365.

Percurso de aprendizagem

Introdução aoPower BI 

O que é o Business intelligence e o Self Service BI. 
Introdução à Análise de dados. 
Power BI Desktop, Power BI Service e Power BI Mobile. 

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/management/power-bi-nivel-1
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Aceder a diferentes origens de dados

Importação de dados de Excel. 
Utilizar Bases de dados como fonte de dados do Power BI. 
Importar dados da Web. 
Refrescamento de dados. 
Transformação de dados. 

Criar um modelo de dados

O que é um modelo de dados. 
Criar e gerir relações. 
Hierarquias. 

Adicionar visualizações aos relatórios

Introdução à Visualização de dados. 
Tipos de gráficos e sua aplicabilidade. 
Importação de visualizações. 
Trabalhar com múltiplas visualizações. 

Formatar visualizações

Layout da página. 
Formatação. 

Exercícios de aplicação prática

Métodos pedagógicos

Recurso aos métodos expositivos e demonstrativo;
Apresentação de cenários com base em casos reais;
Realização de exercícios.



New Full Digital

Power BI (Nível 2)
Ferramentas de Business Analytics e Business Intelligence ao serviço da sua empresa

Á distância

Duração : 15 horas Referência : 1260E

Preço : 700,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Monitorizar o desempenho da sua área de negócio ou empresa é uma atividade crítica. Todavia, a enorme quantidade de
dados gerada atualmente torna esta atividade difícil e dispendiosa.

Através desta ação descubra como pode tirar partido desta informação melhorando os seus processos de tomada de
decisão.

Objetivos

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

Melhorar o modelo de dados introduzindo Medidas;
Filtrar dados e utilizar parâmetros;
Criar Indicadores de performance;
Utilizar visualizações avançadas;
Criar dashboards;
Publicar e partilhar relatórios.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/management/power-bi-nivel-2


Destinatários

Para quem

Profissionais que necessitem no seu dia a dia de gerar indicadores de performance, relatórios e dashboards de
forma rápida dentro do ambiente Office 365.

Pré-requisitos

Recomendável a frequência do curso Power BI (Nível 1)

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (3h00)

Criar colunas calculadas e medidas

Diferença entre Colunas e Medidas.
Colunas Calculadas.
Cálculo de Medidas.

Exercícios de aplicação prática

2ª Classe Virtual (3h00)

Criar colunas calculadas e medidas (continuação)

Funções DAX.

Exercícios de aplicação prática

3ª Classe Virtual (3h00)

Criar colunas calculadas e medidas (continuação)

Funções de Agregação, Lógica, Texto e Tempo/Data.

Exercícios de aplicação prática

4ª Classe Virtual (3h00)

Utilizar visualizações avançadas

Gráficos dinâmicos com medidas.
Criar previsões com base nos dados de histórico disponível.

Exercícios de aplicação prática

5ª Classe Virtual (3h00)

Publicar e partilhar relatórios

Carregar relatórios para o PowerBI service.
Partilhar relatórios.
Gerar conteúdo para publicação em páginas web.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/management/power-bi-nivel-1
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Criar dashboards

Gerar dashboards com base em diferentes relatórios.

Exercícios de aplicação prática

Métodos pedagógicos

Recurso aos métodos expositivos e demonstrativo;
Apresentação de cenários com base em casos reais;
Realização de exercícios.



Power BI (Nível 2)
Ferramentas de Business Analytics e Business Intelligence ao serviço da sua empresa

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 1260

Preço : 650,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Monitorizar o desempenho da sua área de negócio ou empresa é uma atividade
crítica. Todavia, a enorme quantidade de dados gerada atualmente torna esta atividade difícil e dispendiosa.

Através desta ação descubra como pode tirar partido desta informação melhorando os seus processos de tomada de
decisão.

Objetivos

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

Melhorar o modelo de dados introduzindo Medidas;
Filtrar dados e utilizar parâmetros;
Criar Indicadores de performance;
Utilizar visualizações avançadas;
Criar dashboards;
Publicar e partilhar relatórios.

Destinatários

Para quem

Profissionais que necessitem no seu dia a dia de gerar indicadores de performance, relatórios e dashboards de
forma rápida dentro do ambiente Office 365.

Pré-requisitos

Recomendável a frequência do curso Power BI (Nível 1)

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/management/power-bi-nivel-2-digital
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/management/power-bi-nivel-1
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Percurso de aprendizagem

Criar colunas calculadas e medidas

Diferença entre Colunas e Medidas.
Colunas Calculadas.
Cálculo de Medidas.
Funções DAX.
Funções de Agregação, Lógica, Texto e Tempo/Data.

Utilizar visualizações avançadas

Gráficos dinâmicos com medidas.
Criar previsões com base nos dados de histórico disponível.

Publicar e partilhar relatórios

Carregar relatórios para o PowerBI service.
Partilhar relatórios.
Gerar conteúdo para publicação em páginas web.

Criar dashboards

Gerar dashboards com base em diferentes relatórios.

Exercícios de aplicação prática

Métodos pedagógicos

Recurso aos métodos expositivos e demonstrativo;
Apresentação de cenários com base em casos reais;
Realização de exercícios.



Microsoft Excel (Nível Avançado)
Dominar as funcionalidades mais avançadas do Microsoft Excel e aplicá-lo às situações mais exigentes

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 609

Preço : 485,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

O Microsoft Excel é uma das ferramentas mais utilizadas em qualquer área das empresas. Descubra como o pode utilizar
e melhore as suas competências para melhor executar as suas tarefas.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

otimizar, automatizar e fiabilizar os cálculos e o tratamento dos dados;
importar e organizar dados;
realizar tabelas de previsão;
otimizar situações de simulação baseadas em funções e gráficos.

Destinatários

Utilizadores que pretendem atingir um nível de excelência na utilização do Microsoft Excel.

Percurso de aprendizagem

Revisitar os cálculos (fórmulas e funções) e a criação de gráficos

Exercícios com fórmulas e funções:
fórmulas e cálculos com funções;
endereços absolutos, misto e relativos.

Exercícios com gráficos:
criar e manipular gráficos;
criar gráficos numa folha de cálculo e embutidos;
diferentes tipos de gráficos;
adição e remoção de itens em gráficos;
mover e dimensionar gráficos.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/tecnologias-de-informacao/microsoft-excel-nivel-avancado-online


Criar fórmulas lógicas e estatísticas

Criação de Fórmulas Lógicas.
Criação de Fórmulas Estatísticas.
A formatação condicional.

Criar funções de pesquisa e de validação

Funções de Consulta e Referência
Aplicação de Critérios de Validação.
Atribuição nome a referências.

Aplicar as funcionalidades de proteção de dados

Proteção de livros.
Proteção de folhas.

Ordenar e filtrar a informação

Ordenar dados.
Filtros de seleção.
Filtros Avançados.

Agrupar Dados

Destaques (Agrupar/Desagrupar).
Subtotais.

Criar tabelas e gráficos Dinâmicos

Criação e utilização de tabelas dinâmicas.
Agrupamento e sumarização de dados de tabelas dinâmicas.
Agrupamento de Itens da tabela Dinâmica.
Criação e Formatação de gráficos dinâmicos.

Criar funções financeiras e ferramentas de simulação

Cálculos com funções financeiras.
Cenários.
Tabelas de simulação.
Atingir objetivos.
Solver.

Aplicar funcionalidades de consolidação de dados

Consolidação de dados por referência.
Consolidação de dados por categoria

Introduzir as macros

Gravar uma macro com o Assistente.
Referências absolutas e relativas.
Associar macro a um botão.



Tel. 213 303 166
https://www.cegoc.pt/609
Criado em 22/12/2021

Personalizar e configurar do Excel

Personalização da barra do Excel.
Opções de trabalho.

Métodos pedagógicos

Pedagogia baseada na metodologia hands on em que cada participante terá computador para experienciar os
temas abordados e desenvolver exercícios práticos propostos;
Plano pedagógico com alternância entre exposições e exercícios práticos individuais;
Análise e discussão de situações específicas apresentadas pelos participantes.



New Full Digital

Microsoft Excel (Nível Avançado)
Dominar as funcionalidades mais avançadas do Microsoft Excel e aplicá-lo às situações mais exigentes

Á distância

Duração : 15 horas Referência : 609e

Preço : 485,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

O Microsoft Excel é uma das ferramentas mais utilizadas em qualquer área das empresas. Descubra como o pode utilizar
e melhore as suas competências para melhor executar as suas tarefas.

Objetivos

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

otimizar, automatizar e fiabilizar os cálculos e o tratamento dos dados;
importar e organizar dados;
realizar tabelas de previsão;
otimizar situações de simulação baseadas em funções e gráficos.

Destinatários

Utilizadores que pretendem atingir um nível de excelência na utilização do Microsoft Excel.

Percurso de aprendizagem

Revisitar os cálculos (fórmulas e funções) e a criação de gráficos

Exercícios com fórmulas e funções:

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/tecnologias-de-informacao/microsoft-excel-nivel-avancado


fórmulas e cálculos com funções;
endereços absolutos, misto e relativos.

Exercícios com gráficos:
criar e manipular gráficos;
criar gráficos numa folha de cálculo e embutidos;
diferentes tipos de gráficos;
adição e remoção de itens em gráficos;
mover e dimensionar gráficos.

Criar fórmulas lógicas e estatísticas

Criação de Fórmulas Lógicas.
Criação de Fórmulas Estatísticas.
A formatação condicional.

Criar funções de pesquisa e de validação

Funções de Consulta e Referência

Aplicação de Critérios de Validação.
Atribuição nome a referências.

Aplicar as funcionalidades de proteção de dados

Proteção de livros.
Proteção de folhas.

Ordenar e filtrar a informação

Ordenar dados.
Filtros de seleção.
Filtros Avançados.

Agrupar Dados

Destaques (Agrupar/Desagrupar).
Subtotais.

Criar tabelas e gráficos Dinâmicos

Criação e utilização de tabelas dinâmicas.
Agrupamento e sumarização de dados de tabelas dinâmicas.
Agrupamento de Itens da tabela Dinâmica.
Criação e Formatação de gráficos dinâmicos.

Criar funções financeiras e ferramentas de simulação

Cálculos com funções financeiras.
Cenários.
Tabelas de simulação.
Atingir objetivos.
Solver.

Aplicar funcionalidades de consolidação de dados
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Consolidação de dados por referência.
Consolidação de dados por categoria

Introduzir as macros

Gravar uma macro com o Assistente.
Referências absolutas e relativas.
Associar macro a um botão.

Personalizar e configurar do Excel

Personalização da barra do Excel.
Opções de trabalho.

Métodos pedagógicos

Pedagogia baseada na metodologia hands on em que cada participante terá oportunidade de experienciar os
temas abordados e desenvolver exercícios práticos propostos
Plano pedagógico com alternância entre exposições e exercícios práticos individuais
Análise e discussão de situações específicas apresentadas pelos participantes.



New Full Digital

Programa avançado em gestão para assistentes e secretariado
Alcançar um desempenho diferenciado num contexto empresarial dinâmico

Á distância

Duração : 25h30 Referência : 948E

Preço : 1.350,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

O desempenho de funções de Secretária/Assistente é cada vez mais exigente, fruto das pressões e desafios do contexto
organizacional e de diferentes e complexas situações inerentes à gestão.

As Secretárias/Assistentes precisam, como tal, de estar preparadas para enfrentar os novos desafios que são colocados
aos gestores que apoiam.

Nestas circunstâncias, o secretariado necessita desenvolver competências genéricas na área da Gestão, sem que para
isso precise de formação básica nessa área.

Este percurso de aprendizagem permite-lhe descobrir um conjunto de conteúdos multidisciplinares desenhados e
organizados coerentemente, para ajudar a responder às exigências da gestão, cada vez mais rigorosa e seletiva, e das
equipas que integram um mundo empresarial cada vez mais complexo e viver ainda uma experiência de aprendizagem
inovadora, intensa e potenciadora do seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Objetivos

Um percurso de aprendizagem que permite aos participantes:

intensificar um desempenho diferenciado, mais confiante e construtivo através do conhecimento multidisciplinar
que se impõe no contexto empresarial;
entender o conceito de estratégia empresarial e conhecer algumas das principais metodologias da análise
estratégica;
compreender o que significa o marketing-mix empresarial, para que servem as teorias e técnicas de marketing em
ambiente internacional e qual a relevância do marketing digital no contexto atual;
conhecer os conceitos fundamentais da linguagem financeira, analisar os principais indicadores financeiros da
organização e diferenciar as obrigações fiscais mais relevantes bem como o seu impacto na atividade económica
e financeira das empresas;
dominar os principais aspetos jurídicos essenciais à vida da empresa e interpretar os assuntos relacionados com a
legislação de enquadramento das empresas;
conhecer os aspetos essenciais do Código do Trabalho português e do Regime Geral de Proteção de Dados
(RGPD);
aplicar os principais conceitos da Gestão Estratégica de Recursos Humanos e compreender a interligação dos
diferentes subsistemas de GRH e a importância das competências como elemento chave do desenvolvimento do
potencial humano.



Destinatários

Assistentes, Secretárias Executivas, Secretárias de Direção e Administração com experiência profissional, que
pretendem desenvolver os seus conhecimentos nas áreas da Gestão, da Economia e Finanças, da Contabilidade e
do Direito, do Marketing e dos Recursos Humanos.

Percurso de aprendizagem

Estratégia e Marketing (7h30m)

Compreender a importância da Estratégia e do Marketing no contexto de uma empresa

1ª Classe Virtual (2h30m)

Definição de estratégia
Da estratégia militar à estratégia empresarial
Riscos e vantagens da estratégia

Análise estratégica e do ambiente externo
Visão, missão, valores, objetivos e estratégias
Análise SWOT

2ª Classe Virtual (2h30m)

Benchmarking
Modelos de estratégia: Porter, Ansoff e McKinsey
O que é o marketing?
O marketing de estudos, o estratégico e o operacional
Consumidor enquanto integrador e foco

3ª Classe Virtual (2h30m)

Estratégia de segmentação do mercado
Público-alvo e posicionamento
Marketing mix
Plano de Marketing
Marca e a comunicação
Conceitos-chave do marketing digital

Finanças e economia (2h00m)

Conhecer os conceitos fundamentais da linguagem financeira

1ª Classe Virtual (2h00m)

O fundamental da “linguagem” financeira.
Planeamento Financeiro

para que serve?
vantagens;
análise de projetos de investimento: conceito de risco.

Criação de valor para a empresa e para os acionistas.

Contabilidade e fiscalidade (4h00m)

Analisar os principais indicadores financeiros da organização e conhecer as obrigações fiscais mais relevantes e o



seu impacto

1ª Classe Virtual (2h00m)

Contabilidade – Conceitos básicos, princípios e seu impacto no reporting financeiro.
Regras Contabilísticas.
Key financial statements.
O processo contabilístico – das transações ao fecho das contas.
Relatórios Anuais e Reporting.
Análise da Evolução Financeira da empresa.

2ª Classe Virtual (2h00m)

Obrigações fiscais mais relevantes e impacto na atividade económica e financeira das empresas
O IVA: conceitos e obrigações declarativas
O IRC: momentos de pagamento do imposto
O IRS: a retenção na fonte e as obrigações declarativas

Aspetos jurídicos (2h00m)

Dominar os principais aspetos jurídicos essenciais à vida da empresa e interpretar os assuntos relacionados com a
legislação de enquadramento das empresas

1ª Classe Virtual (2h00m)

Analisar o essencial do sistema legislativo português útil à vida da empresa:
leis, decretos, jurisprudência: saber distinguir e encontrar as informações;
as diferentes formas jurídicas das sociedades: sociedades civis, sociedades de capitais, sociedades de pessoas;
as responsabilidades jurídicas dos dirigentes, as obrigações declarativas.

Praticar o secretariado jurídico na empresa:
o arquivo de documentos: durações legais de conservação dos documentos da empresa;
o registo dos atos jurídicos, os documentos declarativos e o que eles contêm;
organizar as reuniões do Conselho de Administração: convocatórias, representação de um administrador por
um outro, atas.

Legislação laboral (2h30m)

Conhecer os aspetos essenciais do Código do Trabalho português.

1ª Classe Virtual (2h30m)

Introdução à legislação Laboral
Importância do cumprimento da legislação laboral
Os direitos de personalidade na legislação
Questões de assédio moral

Tipos de contrato
Contratos a termo e contratos por tempo indeterminado
Alterações recentes

Férias, Faltas e Feriados
Cessação dos contratos

Modalidades de Cessação dos Contratos
Encerramento de contas
Compensação pela Caducidade dos Contratos
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RGPD – Regulamento Geral de Proteção de Dados (2h30m)

Conhecer os aspetos essenciais do Regime Geral de Proteção de Dados (RGPD).

1ª Classe Virtual (2h30m)

A Gestão da Privacidade – Introdução ao RGPD
Mitos do RGPD
Obrigação para todas as organizações
Identificar as obrigações a cumprir
O RGPD e o Código do Trabalho

RGPD e Coimas

Recursos Humanos (5h00m)

Aplicar os principais conceitos da Gestão Estratégica de Recursos Humanos e compreender a interligação dos
diferentes subsistemas de GRH e a importância das competências como elemento chave do desenvolvimento do
potencial humano.

1ª Classe Virtual (2h30m)

Princípios básicos de Recursos Humanos:
pessoas e recursos;
evolução da gestão de R.H: das funções às competências.

Gestão Estratégica de RH
Alinhamento da Gestão de Capital Humano: Executar a Estratégia de Negócio a partir da Gestão das Pessoas:
Definir a Estratégia de Capital Humano: missão, políticas e objetivos estratégicos
Sistemas integrados de GRH

2ª Classe Virtual (2h30m)

Gestão por Competências
Conceito de Competências e a sua importância no desenvolvimento das pessoas
Soft skills vs hard skills
Definir competências chave em alinhamento com a estratégia da organização
Estruturar o portfólio de competências
Métodos de análise e desenvolvimento de competências

Métodos pedagógicos

Um percurso de aprendizagem, desenvolvido por vários especialistas, assente em metodologias e abordagens que
permitem aumentar o conhecimento multidisciplinar essencial às(aos) profissionais que exercem a atividade de
secretariado em ambientes exigentes.

Pontos fortes

Conhecer uma linguagem multidisciplinar que se impõe no atual contexto empresarial
Identificar um conjunto de princípios básicos de gestão aplicados nas empresas nas áreas de estratégia, finanças
e economia, contabilidade e fiscalidade, sistema legislativo português, Recursos Humanos e Marketing
Uma experiência formativa que contribui para aumentar a performance individual dos participantes através das
metodologias de abordagens orientadas para situações concretas, primordialmente adequadas à realidade
empresarial e aos desafios que se impõem cada vez mais às(aos) Assistentes



New Full Digital

Programa Walk the Talk
Rumo à melhor versão de si próprio… e da sua equipa!

Á distância

Duração : 30 horas Referência : 1338

Intra empresa : Sob consulta

Suportado por ferramentas de Mentoring e Coaching de equipas e uma nova metodologia de aprendizagem experiencial
alavancada em tecnologias de aprendizagem à distância que permitem apoiar os participantes no desenvolvimento da
sua autonomia e do seu potencial, o Programa Walk the Talk foi desenhado para ajudar equipas tradicionais, ou
geograficamente dispersas, a caminhar rumo à melhor versão de si próprias, ganhando maior coesão, maior
alinhamento e sobretudo, maior eficácia na forma como trabalham e aprendem em conjunto, constroem níveis
superiores de confiança e comprometimento e lidam com o erro rumo à inovação.

Desenvolva-se a si e à sua equipa ao longo de 5 sessões (as 4 primeiras de 1/2 dia e a última de dia completo), que
podem ser realizadas na mesma semana ou distribuídas ao longo de 5 semanas.

O Programa Walk the Talk integra uma sequência de dinâmicas precedidas de um rigoroso diagnóstico de equipa,
seguido de sessões síncronas 100% online de caminhada na natureza (facilitadas por Mentores e Team Coaches da
CEGOC via Zoom), através das quais os participantes são convidados a explorar com maior profundidade, o futuro que
ambicionam construir enquanto indivíduos e equipa, a clarificar o seu propósito de vida pessoal e o da sua equipa, e a
definir os resultados e os níveis críticos de melhoria que pretendem alcançar enquanto equipa ao serviço de uma
Organização.

Tudo isto é conseguido enquanto os participantes caminham na natureza – ao caminhar, promovemos a produção de
neurotransmissores, e ao fazê-lo com a natureza como pano de fundo, conseguimos estar mais atentos e capazes de
pensar e refletir melhor nos resultados pretendidos e na melhor forma de os conseguirmos alcançar. Caminhar também
atua como um catalisador neuropsicológico que ajuda a reduzir os níveis de stress e aumentar os níveis de
concentração, foco, criatividade, memória e até humor.

O programa Walk the Talk resulta de uma parceria exclusiva entre a CEGOC e a Walking Mentorship.



Objetivos

No final deste programa os participantes deverão ser capazes de:

Compreender os importantes benefícios das caminhadas em contacto com a natureza para a sua saúde física e
mental;
Desenvolver a sua capacidade de autonomia, motivação e engagement;
Criar condições que facilitam a comunicação entre os diferentes membros da equipa e as diferentes equipas;
Fomentar o feedback positivo/construtivo para gerar uma cultura de elevada confiança na equipa/organização;
Aprofundar a compreensão dos problemas, desafios e aspirações de cada colaborador e proporcionar o suporte
necessário ao seu desenvolvimento e realização pessoal e profissional;
Aplicar técnicas de mentoring e coaching para desenvolver o potencial, através de ações concretas para ajudar os
membros da equipa a acelerar os processos de mudança e melhorar a sua performance;
Alinhar o propósito da equipa com o propósito organizacional, definir objetivos e resultados e acompanhar os
membros da equipa;
Conjugar a componente tecnológica ao fator humano no seio dos processos de comunicação e colaboração em
ambiente digital;
Colocar as equipas numa jornada de crescimento sustentável e consistente em direção ao sucesso coletivo da
organização.

Destinatários

Profissionais, líderes, gestores e responsáveis hierárquicos com necessidade de mobilizar as suas equipas para
obter resultados e gerar efeitos multiplicadores positivos dentro da organização – desenvolver competências de
liderança, reforçar o engagement e a motivação, fomentar o feedback, inspirar as relações de confiança, alinhar
os conceitos de visão/propósito/objetivos, apoiar o empowerment e o desenvolvimento de colaboradores e
equipas.

Percurso de aprendizagem

Preparação

Reunião de apresentação Walk the Talk e alinhamento com Team Coach, Walking Mentorship e Líder da Equipa.
Preparação antes e/ou após diagnóstico. Entrevistas individuais com membros da equipa. Realização de diagnóstico.

Kick Off (pré-caminhada)

Criação de um grupo de programa no Whatsapp para explicar o programa Walk the Talk através da partilha dos
seguintes conteúdos:

Apresentação dos formadores/mentores do programa;
Metodologia;
Preparação operacional;
Logística;
Dinâmicas (sala Zoom, dinâmica de pares, ligação telefónica, como utilizar a plataforma online, como proceder
durante as caminhadas);
Q&A (via Whatsapp).

O que precisa levar durante as caminhadas?

Calçado e roupa confortável para caminhar e chapéu/proteção para o sol
Telemóvel com a bateria carregada/power bank
Headphones
Lanche/comida para piquenique



Uma garrafa de água

Primeiro dia

9:00h – Sala de Zoom (30 minutos)

Palavras de boas-vindas. Briefing inicial. Aquecimento e alongamentos pré-caminhada. Explicação da sequência
do primeiro dia (0,00 km e Connecting the Dots), alcance do peer mentoring e modo de funcionamento. Indicação
das rotações do dia e o que fazer no caso de dificuldade técnica. Q&A

Caminhada (30 minutos)

1º exercício individual – 0,00 km + rever os dois primeiros vídeos do tema 0,00 km

Chamada telefónica ou presencial (45 minutos)

1ª rotação em pares + rever o wrap up video e as respostas finais

Sala de Zoom (10 minutos)

Briefing do Connecting the Dots para todos os participantes com foco nos padrões que impactam a vida
profissional e nas aprendizagens que daí decorrem para o momento presente + rever os dois primeiros vídeos do
tema Connecting the Dots.

Caminhada (30 minutos sem rotação)

2º exercício individual - Connecting the Dots

Chamada telefónica ou presencial (45 minutos)

2ª rotação a pares + No final da rotação rever o wrap up video e rever as respostas finais.

Sala de Zoom (até finalizar o horário)

Wrap up. Exercício Time Lab (ver os dois primeiros vídeos na plataforma). Q&A + colocação de dúvidas via
Whatsapp ou mensagem privada durante a tarde.

12:30h – Intervalo

13.00h – Almoço virtual via Zoom

Perguntas sobre Time Lab da Equipa para reflexão (cada equipa tem uma break-out room e um whiteboard para
registar as suas respostas e guardar para o dia 5).

14.00h – Fim do primeiro dia

Segundo dia

9:00h – Sala de Zoom (10 minutos)

Briefing inicial. Aquecimento e alongamentos pré-caminhada. Explicação de toda a sequência do 2º dia (Time Lab
e Personal Inventory) e alcance do peer mentoring. Indicação das rotações do dia

Caminhada (30 minutos)

3º exercício individual - Time Lab + rever os dois primeiros vídeos do tema Time Lab

Chamada telefónica ou presencial (30 minutos)



1ª rotação em pares + rever o wrap up video e rever as respostas finais.

Sala de Zoom (10 minutos)

Briefing do Personal Inventory para todos os participantes focando os desafios e oportunidades também da
equipa/organização + rever os dois primeiros vídeos do tema Personal Inventory

Caminhada (30 minutos sem rotação)

4º exercício individual - Personal Inventory.
Fazer chamadas e enviar mensagens (60 minutos) – garantindo que fala com a sua equipa

Chamada telefónica ou presencial (30 minutos)

2ª rotação a pares + rever o wrap up video e as respostas finais.

Sala de Zoom (até finalizar o horário)

Wrap up. Exercício My Ideal Future com tónica na componente profissional/equipa/organização e reforço do
feedback recebido. Ver os dois primeiros vídeos. Colocação de dúvidas via Whatsapp ou mensagem privada
durante a tarde.

12:30h – Intervalo

13:00h –Almoço virtual via Zoom

Perguntas sobre o Futuro Ideal da Equipa para reflexão (cada equipa tem uma break-out room e um whiteboard
para registar as suas respostas e guardar para o dia 5).

14:00h – Fim do segundo dia

Terceiro dia

9:00h – Sala de Zoom (20 minutos)

Briefing inicial com tónica na componente profissional/equipa/organização. Aquecimento e alongamentos pré-
caminhada. Explicação de toda a sequência do 3º dia (My Ideal Future e Purpose and Outcomes) e alcance do peer
mentoring. Indicação das rotações do dia.

Caminhada (30 minutos)

5º exercício individual – My Ideal Future + Rever os dois primeiros vídeos do tema My Ideal Future

Chamada telefónica ou presencial (45 minutos)

1ª rotação em pares + ver wrap up video e rever as respostas finais.

Sala de Zoom (10 minutos)

Briefing do Purpose and Outcomes para todos os participantes com foco no equilíbrio entre Outcomes pessoais e
profissionais + ver os dois primeiros vídeos do tema Purpose and Outcomes

Caminhada (45 minutos sem rotação)

6º exercício individual – Purpose and Outcomes 

Chamada telefónica ou presencial (45 minutos)



2ª rotação a pares + ver o wrap up video e rever as respostas finais.

Zoom conjunto (até finalizar o horário)

Wrap up sobre a importância dos Outcomes profissionais na integração com a equipa/organização e próximos
passos. Exercício Take Responsibility e identificação dos objetivos para cada Outcome + ver os dois primeiros
vídeos. Colocação de dúvidas via Whatsapp ou mensagem privada durante a tarde.

12:30h – Intervalo

13:00h – Almoço virtual via Zoom

Perguntas sobre Eu na Equipa para reflexão (cada equipa tem uma break-out room e um whiteboard para registar
as suas respostas e guardar para o dia 5).

14:00h – Fim do terceiro dia

Quarto dia

9:00h – Sala de Zoom (10 minutos)

Briefing inicial sobre a importância de discutir os Outcomes profissionais na rotação – que já só acontecem entre
elementos da mesma equipa. Aquecimento e alongamentos pré-caminhada. Explicação de toda a sequência do 4º
dia (Take Responsibility + 1,00 km) e alcance do peer mentoring. Indicação das rotações do dia.

Caminhada (45 minutos)

7º exercício individual - Take Responsibility + rever os dois primeiros vídeos do tema Take Responsibility

Chamada telefónica ou presencial

1ª rotação em pares (30 minutos) + ver o wrap up video e rever as respostas finais.

Zoom conjunto (10 minutos)

Briefing do 1,00 km para todos os participantes + rever os dois primeiros vídeos do tema 1,00 km

Caminhada (45 minutos sem rotação)

8º exercício individual - 1,00 km + ver o wrap up video e rever as respostas finais.

Zoom conjunto

Wrap up + colocação de dúvidas por Whatsapp ou mensagem privada durante a tarde.

12:30h – Intervalo

13:00h – Almoço virtual via Zoom

Perguntas sobre propósito e Outcomes para a Equipa para reflexão (cada equipa tem uma break-out room e um
whiteboard para registar as suas respostas e guardar para o dia 5).

14:00h – Fim do quarto dia

* Nesta fase, é feito o envio, por e-mail, do relatório do diagnóstico de equipa. Os participantes verificam os
resultados e registam as suas primeiras impressões sobre os mesmos (pontos fortes, pontos de melhoria e outras
reflexões) para servirem de ponto de partida para a análise do mesmo.



Quinto dia

Este último dia tem como objetivos:

Reforçar a confiança e a comunicação, criando as bases para um bom trabalho de equipa;
Analisar os resultados do diagnóstico de uma forma interativa, identificando pontos fortes e de melhoria para cada
domínio;
Construir, passo a passo, um Team Charter que inclua componentes de cada domínio do Team Performance
Model, nomeadamente: principais stakeholders da equipa e o foco a ter na sua satisfação; narrativa estratégica e
principais objetivos da equipa; acordo sobre as principais formas de interação e trabalho da equipa;
comportamentos necessários para melhorar a qualidade das conversas e das relações na equipa; e ações que
promovam a partilha de aprendizagem (nos sucessos e nos erros) e definição de responsabilidades. O âmbito
deste Team Charter dependerá dos resultados do diagnóstico e do follow-up.

A maior parte da manhã será móvel, uma caminhada com paragens para reflexões e exercícios em pequenos grupos,
enquanto que a tarde será de trabalho em sala.

8:30h – Boas-vindas e apresentação do programa

8:45h – Awareness Walk

4 momentos curtos de caminhada e partilha (Walk and Talk) em pares.
15 minutos a caminhar em pares. Partilha em pares “O que aprendi de mais importante sobre mim próprio esta
semana?” + partilha em grupo.
15 minutos a caminhar em novos pares. Partilha em pares “O que aprendi sobre esta equipa como um todo?” +
partilha em grupo.
15 minutos a caminhar com novos pares. Partilha em pares “Quais são as minhas expectativas para hoje? O
que seria ideal atingirmos hoje como equipa?” + partilha de conclusões em grupo.
15 minutos a caminhar com novos pares. Partilha em pares “Quais são os comportamentos que queremos ver e
evitar para alcançarmos o que esperamos de hoje?” + partilha de conclusões em grupo.

No fim deste exercício entrega-se um caderno que inclui resultados do diagnóstico, prints dos resultados dos
exercícios dos dias anteriores e espaços dedicados para notas sobre os exercícios do dia.

10:45h – Coffee break

11:00h – Ground Learning

Exercício em equipa que permite refletir sobre algumas aprendizagens-chave sobre equipas e introduzir o Team
Performance Model: exercício Group Juggling (modelo TPM), debrief, níveis de Comunicação, liderança partilhada.

11:45h – TPI: Análise em sub-grupos

Lembrar TPM – utilizando o exercício anterior como referência (10 minutos). Em 3 sub-grupos, caminhando,
abordar External Alignment e Unified Purpose, Agreed Approach e HP Mindset, Quality Conversations e Effective
Relationships. Partilha de insights sobre os resultados. O sub-grupo analisa os resultados dos seus 2 domínios,
identificando pontos fortes e de melhoria e preparando uma pequena apresentação para cada domínio.

12:30h – Almoço

Os sub-grupos podem continuar a sua análise e preparação.

13:45h – TPI: Apresentação

Cada grupo apresenta as suas conclusões, criando um flip-chart para o efeito + discussão sobre qual o foco da
equipa para cada domínio.



14:30h – Team Charter SCRUM

Apresentação do exercício e dos Team Roles (note-taker, facilitator, time-keeper, decision-pusher e feedbacker). A
equipa deverá responder a uma série de perguntas (Qual o nosso mandato? Qual o nosso foco estratégico? Quais
os nossos objetivos e metas chave? Como medimos o nosso sucesso – KPI’s principais? Como é que vamos reunir?
Como é que vamos decidir? Que comportamentos não vamos tolerar? Entre outras) de forma satisfatória para
todos os membros, em 90 minutos (até 15 minutos por pergunta). Ao fim de cada 15 minutos trocam de Team
Roles e no final, reveem o processo e identificam as perguntas por responder.

16:15h – Intervalo

16:30h – Speed Feedback

17:15h – Actions and Accountability

Que conversas internas e externas temos de ter na próxima semana e no próximo mês para completarmos e
darmos vida ao nosso charter? Quem se responsabiliza por essas conversas?

17:45h – Conclusões

18:00h – Encerramento

Métodos pedagógicos

Este programa baseia-se numa metodologia científica, está suportado por momentos de mentoring e coaching
com eficácia comprovada e fortemente apoiado em ferramentas tecnológicas. Com duração total de 5 dias,
preconiza o envolvimento ativo e constante dos participantes através da caminhada e da realização de vários
desafios, quer individuais quer em pares/grupos.

 

Sustentação científica

Fruto de uma parceria exclusiva entre a CEGOC e a Walking Mentorship, o programa Walk the Talk apresenta uma
metodologia cientificamente comprovada que produz um impacto significativo e profundo nos indivíduos e nas suas
equipas:

Caminhar aporta inúmeros benefícios para a saúde e o bem-estar. A ciência já demonstrou que aumenta os níveis
de criatividade e concentração – por isso, levamos os participantes a caminhar, cada um na sua localização;
O contacto com a natureza reduz o stress e a ansiedade, melhora a boa disposição e abre novas perspetivas e
caminhos para abordar os desafios – por isso, encorajamos fortemente os participantes a encontrarem ambientes
naturais para realizarem as suas caminhadas;
A estrutura do Survival Kit da Walking Mentorship (o nome da metodologia utilizada neste programa) ajuda a
orientar o caminho dos participantes, reconectando o seu propósito e tornando claras as suas metas e objetivos –
tanto a nível individual como a nível de equipa;
Escrever à mão ativa diferentes funções cognitivas que ajudam a consolidar processos e a fluir melhor os
pensamentos e ideias – por isso, incutimos nos participantes a necessidade de preencherem o Survival Kit à mão;
O visual thinking é conhecido por facilitar o pensamento sobre ideias complexas – é por isso que os nossos
templates são tão intuitivos como andar a pé;
As dinâmicas de mentoring e/ou coaching em grupo e a partilha 1 to 1 são fundamentais para aprofundar, obter
novas perspetivas e, mais uma vez, estimular o cérebro a usar diferentes funções que estruturam e clarificam o
processo de pensamento – por isso, facilitamos a dinâmica de grupo e a dinâmica em pares formados
aleatoriamente para garantir a todos os participantes elevados níveis de engagement e escuta ativa;
Os participantes devem caminhar, falar e pensar ao seu próprio ritmo – por isso, dispomos de uma plataforma
online que permite a cada participante inspirar-se com os nossos vídeos tutoriais para fazerem os seus exercícios



pessoais no seu tempo e ao seu próprio ritmo;
O caminho comum constrói-se desde o indivíduo até à equipa, e atinge o seu auge com a identificação dos
principais desafios enfrentados pela equipa e as melhores abordagens para os encarar;
Ao sermos totalmente suportados por reuniões online para as dinâmicas de grupo e as chamadas/videochamadas
para a partilhas 1 to 1 e mentoring, garantimos todas as medidas de saúde e segurança decorrentes da situação
atual que vivemos;
Esta caraterística permite a membros de equipas geograficamente dispersas embarcarem numa viagem comum e
estarem totalmente envolvidos na construção do plano comum e na dinâmica da equipa/organizacional.

Pontos fortes

O programa Walk the Talk é uma ferramenta de engagement inovadora que conduz as equipas rumo a metas e
objetivos comuns, através de um formato que convida os participantes a caminharem na natureza, utilizando a
tecnologia para garantir a saúde e segurança de todos os elementos em contexto de pandemia;
Este formato permite aproximar os membros de equipas geograficamente dispersas e eliminar custos adicionais
relacionados com viagens e logística;
Os momentos de mentoring e coaching permitem o acompanhamento personalizado e apoio ao desenvolvimento
das ações preconizadas nos planos de ação de cada participante/equipa;
As várias sessões que constituem o programa, e decorrem ao longo de vários dias, potenciam o maior
envolvimento, compromisso e suporte à transferência da aprendizagem para o local de trabalho dos participantes.

 

Formadores / Mentores

João Perre Viana é Fundador e Pioneiro da Walking Mentorship.

O João considera-se um verdadeiro cidadão do mundo – nasceu em Portugal, terminou o ensino secundário nos EUA,
completou o MBA na Bélgica e a sua carreira levou-o depois para a Ásia Central, depois Europa de Leste e finalmente
África.
Com mais de 15 anos de experiência internacional com foco nas áreas de Change Management e Individual
Mentorship, João adquiriu uma vasta experiência como mentor organizacional em multinacionais, aceleradoras de
empresas, incubadoras e diversos programas corporativos. Em 2014, lançou a Walking Mentorship – uma filosofia de
autodesenvolvimento com uma metodologia baseada em diferentes formatos de mentoring que combinam a
caminhada em contacto direto com a natureza.
João é professor convidado na EADA Business School de Barcelona, na Lviv Business School na Ucrânia, e na Católica
Porto Business School. Integra a International Network of Mentoring Researchers, é membro do European Mentoring
& Coaching Council e associado da International Mentor Network.

 

https://www.linkedin.com/in/joaoperreviana/
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Nuno Santos Fernandes é Partner e Mentor na Walking Mentorship.

Apaixonado desde cedo pelas caminhadas, o Nuno é conhecido por ter um impacto positivo na vida das pessoas com
quem se cruza. Possui ampla capacidade para a aprender constantemente, adaptar-se a novas realidades e
encontrar soluções para os desafios que vão surgindo. Isto inclui a capacidade de desenvolver projetos desde a sua
conceção até à implementação prática, ajustados às diferentes necessidades os seus intervenientes ao longo do
percurso e sempre focados na criação de valor.
Tudo isto aliado a um forte sentido de ética e responsabilidade e uma personalidade curiosa e colaborativa,
fortemente influenciada pelas suas competências em liderança e mentoring.
A nível académico, Nuno possui formação na área de Relações Públicas e Publicidade, pelo Instituto Superior de
Novas Profissões, e concluiu um Programa Avançado de Gestão para Executivos na Católica Lisbon School of
Business and Economics, na área de Business, Management, Marketing and Related Support Services.

 

José Harper Maia é Coach, Consultor e Formador na CEGOC

O José desenvolve a sua atividade na área do desenvolvimento de pessoas, equipas e organizações desde 2000. A
sua vasta experiência internacional inclui o trabalho junto de multinacionais como Google, Procter&Gamble,
Faurecia, Nissan, ING, UBS, ENI e organizações como a Organização das Nações Unidas e a União Europeia.
Na CEGOC trabalha as áreas de Team Coaching, Executive Coaching, desenvolvendo também programas de
desenvolvimento de liderança junto de organizações como Grupo Jerónimo Martins, Fidelidade, ANA, L’Oreal ou
Critical Techworks, entre outras.
Licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa (Porto), frequentou o MSc em Outdoor
Management Development na Universidade de Sheffield Hallam, no Reino Unido, tendo-se certificado em Coaching
Executivo e Coaching de Equipas na Escola Europeia de Coaching (Lisboa e Madrid). É também Certified Team
Performance Coach pela Team Coaching University (EUA), Facilitador Autorizado em MBTI®️ e Técnico em
Sinergologia (Comunicação Não-Verbal).

https://www.linkedin.com/in/nuno-santos-fernandes/
https://www.linkedin.com/in/nuno-santos-fernandes/
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-harper-maia-2856a211/
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-harper-maia-2856a211/


Best Full Digital

Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes®
Aumentar a sua eficácia pessoal e profissional

Á distância

Duração : 12 horas Referência : 679

Preço : 1.360,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 6.375,00 € + IVA

Stephen Covey, autor de “The 7 Habits of Highly Effective People”, define um hábito como a “intersecção entre
conhecimento, habilidade e vontade” para agir de uma determinada maneira e com um determinado sentido de
propósito. Sendo padrões de comportamentos “consistentes”, repetitivos e, por vezes, “inconscientes”, os hábitos “são
as expressões do nosso caráter e produzem a nossa eficácia… ou a nossa ineficácia”.

Com base na ideia de que nós somos aquilo que as nossas ações mostram, “o nosso caráter é basicamente um
composto dos nossos hábitos”.

Melhorar a eficácia, implica adotar padrões comportamentais estáveis, mudando, se necessário, os nossos “paradigmas”
e procurando estratégias que nos tornem, de modo consistente, pessoas “conscientemente competentes”.

O curso de 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes®, conduz os participantes ao longo de um continuum de
desenvolvimento pessoal através de hábitos e práticas quotidianas, alinhadas por princípios de eficácia.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/franklincovey/os-7-habitos-das-pessoas-altamente-eficazes-presencial


Aumentar a produtividade e a capacidade de liderar-se a si próprio.
Ganhar em eficácia e desempenho para alcançar de forma consistente objetivos pessoais e profissionais.
Compreender como promover o compromisso e a colaboração.
Adotar práticas globais de eficácia pessoal num continuum de maturidade.
Desenvolver a capacidade de gerar soluções inovadoras que aproveitam a diversidade e acrescentam valor.

Destinatários

Todos aqueles que pretendam aumentar a sua eficácia e desenvolver o equilíbrio entre vida pessoal e profissional,
através de um processo de mudança “inside out”.

Percurso de aprendizagem

Hábito 1 – Seja proativo®

Desenvolva uma atitude positiva. Procure alternativas para além dos obstáculos. Concentre-se e atue nas coisas que
pode influenciar e não naquelas que estão para além do seu alcance. Expanda o raio de alcance da sua capacidade
de influência.

Sou livre de escolher e sou, em última instância, responsável pela minha felicidade:

Parar e responder com base nos princípios e nos resultados desejados.
Usar linguagem proativa.
Focalizar-se no seu círculo de influência.

Hábito 2 - Comece com o fim em mente®

Tenha uma visão clara do Legado que quer construir na sua vida, a nível pessoal e a nível profissional.

Definindo claramente a minha visão e propósito na vida fará toda a diferença:

Definir os resultados antes de agir.
Criar e viver de acordo com a minha Declaração de Missão Pessoal.
Alinhar a missão pessoal com a missão organizacional.
Definir o maior e melhor Contributo que é capaz de dar.

Hábito 3 - Dê prioridade ao que é prioritário®

Seja reconhecido pelas suas excelentes capacidades de focalização e concretização das suas prioridades.

Reservo tempo para o que é mais importante:

Definir prioridades.
Focalizar-se no que é Importante.
Reduzir o efeito das atividades de Quadrante IV (importância e urgência reduzidas).
Dizer “não” ao Quadrante III (urgente mas não importante).
Adotar um estilo de vida Quadrante II (importante e não urgente).

Da Vitória Privada à Vitória Pública

A Conta Corrente Emocional (CCE) é uma metáfora relativa à confiança que existe nas relações interpessoais:

Conta Corrente Emocional.
Construir a sua CEE.



Tel. 213 303 166
https://www.cegoc.pt/679
Criado em 22/12/2021

Hábito 4 - Pense Ganhar-Ganhar®

Desenvolva uma atitude de cooperação nas interações que estabelece. Envolva-se com entusiasmo no
desenvolvimento e fortalecimento da sua equipa. Reconheça as vantagens da cooperação vs os perigos da
competição.

Os recursos são abundantes, chegam para todos e ainda sobra:

Desenvolver uma Mentalidade de Abundância.
Equilibrar Determinação e Consideração.
Considerar os ganhos das outras pessoas da mesma forma que considera os seus.
Criar Acordos Ganhar-Ganhar

Hábito 5 - Procure primeiro compreender para depois ser compreendido®

Desenvolva a capacidade de compreender cada problema em profundidade e de estabelecer uma comunicação
empática, transparente e cooperante capaz de fortalecer os níveis de confiança à sua volta.

Aumento a minha influência nos outros se procurar compreendê-los primeiro:

Identificar os vários níveis de escuta.
Praticar a Escuta Empática.
Procurar ser compreendido com respeito.

Hábito 6 - Crie sinergias®

À medida que procura alcançar melhores soluções, seja inovador na resolução de problemas e tomada de decisão.
Não se limite a aceitar as diferenças. Valorize o facto de as outras pessoas terem opiniões, perspetivas,
competências e paradigmas diferentes. É nas diferenças que reside o poder da inovação e da criatividade.

Juntos vamos criar algo melhor do que qualquer um de nós tem em mente:

Definição de sinergia.
Processos da sinergia.
Valorizar as diferenças.
Procure a Terceira Alternativa.

Hábito 7 - Afine as suas ferramentas pessoais®

Desenvolva a sua eficácia através da renovação continua, quer a nível físico, quer intelectual. Invista no seu
desenvolvimento enquanto “Pessoa Total”.

Todos os dias, reservo tempo para mim próprio, porque isso me dá a capacidade de fazer tudo o resto:

As 4 dimensões da “Pessoa Total”.
Alcançar a Vitória Privada Diária.

Métodos pedagógicos

Metodologia ativa e prática.

Pontos fortes

Uma formação funcional e de alto impacto que alterna a teoria com a prática através de exercícios personalizados
que reforçam a aprendizagem de novas praticas e condutas.
Um kit pedagógico completo que inclui a possibilidade de realização de um questionário 360º prévio à formação.



Best

Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes®
Aumentar a sua eficácia pessoal e profissional

Presencial

Duração : 3 dias (21 horas) Referência : 679P

Preço : 1.600,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Stephen Covey, autor de “The 7 Habits of Highly Effective People”, define um hábito como a “intersecção entre
conhecimento, habilidade e vontade” para agir de uma determinada maneira e com um determinado sentido de
propósito. Sendo padrões de comportamentos “consistentes”, repetitivos e, por vezes, “inconscientes”, os hábitos “são
as expressões do nosso caráter e produzem a nossa eficácia… ou a nossa ineficácia”.

Com base na ideia de que nós somos aquilo que as nossas ações mostram, “o nosso caráter é basicamente um
composto dos nossos hábitos”.

Melhorar a eficácia, implica adotar padrões comportamentais estáveis, mudando, se necessário, os nossos “paradigmas”
e procurando estratégias que nos tornem, de modo consistente, pessoas “conscientemente competentes”.

O curso de 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes®, conduz os participantes ao longo de um continuum de
desenvolvimento pessoal através de hábitos e práticas quotidianas, alinhadas por princípios de eficácia.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Aumentar a produtividade e a capacidade de liderar-se a si próprio.
Ganhar em eficácia e desempenho para alcançar de forma consistente objetivos pessoais e profissionais.
Compreender como promover o compromisso e a colaboração.
Adotar práticas globais de eficácia pessoal num continuum de maturidade.
Desenvolver a capacidade de gerar soluções inovadoras que aproveitam a diversidade e acrescentam valor.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/franklincovey/os-7-habitos-das-pessoas-altamente-eficazes
https://www.amazon.com/Habits-Highly-Effective-People-Powerful/dp/1451639619/ref=sr_1_1?keywords=7+habits+covey&qid=1554117868&s=books&sr=1-1


Destinatários

Todos aqueles que pretendam aumentar a sua eficácia e desenvolver o equilíbrio entre vida pessoal e profissional,
através de um processo de mudança “inside out”.

Percurso de aprendizagem

Hábito 1 – Seja proativo®

Desenvolva uma atitude positiva. Procure alternativas para além dos obstáculos. Concentre-se e atue nas coisas que
pode influenciar e não naquelas que estão para além do seu alcance. Expanda o raio de alcance da sua capacidade
de influência.

Sou livre de escolher e sou, em última instância, responsável pela minha felicidade:

Parar e responder com base nos princípios e nos resultados desejados.
Usar linguagem proativa.
Focalizar-se no seu círculo de influência.

Hábito 2 - Comece com o fim em mente®

Tenha uma visão clara do Legado que quer construir na sua vida, a nível pessoal e a nível profissional.

Definindo claramente a minha visão e propósito na vida fará toda a diferença:

Definir os resultados antes de agir.
Criar e viver de acordo com a minha Declaração de Missão Pessoal.
Alinhar a missão pessoal com a missão organizacional.
Definir o maior e melhor Contributo que é capaz de dar.

Hábito 3 - Dê prioridade ao que é prioritário®

Seja reconhecido pelas suas excelentes capacidades de focalização e concretização das suas prioridades.

Reservo tempo para o que é mais importante:

Definir prioridades.
Focalizar-se no que é Importante.
Reduzir o efeito das atividades de Quadrante IV (importância e urgência reduzidas).
Dizer “não” ao Quadrante III. (urgente mas não importante)
Adotar um estilo de vida Quadrante II. (importante e não urgente)

Da Vitória Privada à Vitória Pública

A Conta Corrente Emocional (CCE) é uma metáfora relativa à confiança que existe nas relações interpessoais:

Conta Corrente Emocional.
Construir a sua CEE.

Hábito 4 - Pense Ganhar-Ganhar®

Desenvolva uma atitude de cooperação nas interações que estabelece. Envolva-se com entusiasmo no
desenvolvimento e fortalecimento da sua equipa. Reconheça as vantagens da cooperação vs os perigos da
competição.

Os recursos são abundantes, chegam para todos e ainda sobra:
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Desenvolver uma Mentalidade de Abundância.
Equilibrar Determinação e Consideração.
Considerar os ganhos das outras pessoas da mesma forma que considera os seus.
Criar Acordos Ganhar-Ganhar

Hábito 5 - Procure primeiro compreender para depois ser compreendido®

Desenvolva a capacidade de compreender cada problema em profundidade e de estabelecer uma comunicação
empática, transparente e cooperante capaz de fortalecer os níveis de confiança à sua volta.

Aumento a minha influência nos outros se procurar compreendê-los primeiro:

Identificar os vários níveis de escuta.
Praticar a Escuta Empática.
Procurar ser compreendido com respeito.

Hábito 6 - Crie sinergias®

À medida que procura alcançar melhores soluções, seja inovador na resolução de problemas e tomada de decisão.
Não se limite a aceitar as diferenças. Valorize o facto de as outras pessoas terem opiniões, perspetivas,
competências e paradigmas diferentes. É nas diferenças que reside o poder da inovação e da criatividade.

Juntos vamos criar algo melhor do que qualquer um de nós tem em mente:

Definição de sinergia.
Processos da sinergia.
Valorizar as diferenças.
Procure a Terceira Alternativa.

Hábito 7 - Afine as suas ferramentas pessoais®

Desenvolva a sua eficácia através da renovação continua, quer a nível físico, quer intelectual. Invista no seu
desenvolvimento enquanto “Pessoa Total”.

Todos os dias, reservo tempo para mim próprio, porque isso me dá a capacidade de fazer tudo o resto:

As 4 dimensões da “Pessoa Total”.
Alcançar a Vitória Privada Diária.

Métodos pedagógicos

Metodologia ativa e prática.

Pontos fortes

Uma formação funcional e de alto impacto que alterna a teoria com a prática através de exercícios personalizados
que reforçam a aprendizagem de novas praticas e condutas.
Um kit pedagógico completo que inclui a possibilidade de realização de um questionário 360º prévio à formação.



Best

Gerar relações de confiança®
Como gerar confiança

Presencial

Duração : 1 dia ( 7 horas) Referência : 1230

Preço : 650,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A confiança é a nova moeda de troca no mundo do trabalho moderno, cada vez mais colaborativo e híper-conectado.

Ao contrário do que muitos pensam, criar confiança é uma habilidade que pode ser aprendida.

Quando a confiança é baixa, as pessoas suspeitam dos outros, do chefe e da organização. Isso afeta os resultados
pessoais bem como os da sua organização.

Quando a confiança é alta, a comunicação, a criatividade e a motivação crescem. A produtividade aumenta e a atenção
é focada nos resultados.

Através deste workshop, os participantes poderão conhecer e adotar os comportamentos e práticas que guiam equipas e
organizações altamente confiáveis.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Desenvolver, restaurar e ampliar a confiança, através dos seus comportamentos;
Criar um plano de ação para aumentar a sua credibilidade pessoal e influência;
Aumentar a capacidade de comunicar de forma transparente, respeitosa e direta;
Contribuir para o aumento da confiança no seio da equipa a que pertencem;
Identificar o impacto de impostos e dividendos da confiança.

Destinatários

Todos os profissionais que desejam aumentar sua credibilidade pessoal e desenvolver relacionamentos pessoais /
profissionais com base na confiança, a fim de alcançar resultados sustentáveis ao longo do tempo.

Percurso de aprendizagem

O que é a confiança

O impacto da confiança na esfera pessoal e profissional.
A confiança enquanto variável para aumentar os resultados de uma organização.
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Confiança pessoal

Agir com integridade.
Saber ser um exemplo: caráter e competência.
Fortalecer os quatro pilares da credibilidade.

Confiança relacional

A confiança e a conta corrente emocional.
Os principais processos da confiança:

Desenvolver a confiança;
Restaurar a confiança;
Ampliar a confiança.

Os comportamentos-chave a adotar para gerar e incrementar relações de confiança.
Contribuir para a resolução de conflitos e desentendimentos através da confiança.
Melhorar as relações pessoais e profissionais.

Métodos pedagógicos

Metodologia ativa e prática, com estudos de caso e exercícios que visam aumentar e/ou consolidar os
comportamentos geradores de confiabilidade.

Pontos fortes

Trata-se de um workshop altamente interativo que envolve os participantes num processo pragmático de
identificação e redução do gap de confiança que existe nas suas equipas e Organização, reduzindo os custos dos
“Impostos de Confiança”.



Best Full Digital

Inteligência Emocional
Controlar as disrupções emocionais e manter-se produtivo

Á distância

Duração : 8 horas Referência : 1046

Preço : 860,00 € + IVA

As emoções estão sempre a influenciar os nossos processos de pensamento e de tomada de decisões, muitas vezes fora
do nível da consciência. Em situações de tensão e stresse intenso, as emoções negativas tendem a estreitar a mente e a
condicionar as pessoas a terem comportamentos reativos, experimentando vagas de excitação intensa, insegurança e
ansiedade, que tornam difícil a concentração e o foco, limitando as possibilidades de escolha ponderada de alternativas.

Mas as emoções constituem também a nossa principal fonte de energia anímica e uma eficaz gestão emocional pode
fazer de facto a diferença entre adotarmos persistentemente padrões negativos de vida ou, pelo contrário, mantermos a
capacidade de trabalhar e viver de modo mais positivo e melhor concretizar os nossos propósitos, mantendo o equilíbrio
mesmo, e sobretudo, em situações tendencialmente disruptivas.

ESPECIFICIDADES DESTE PROGRAMA

O programa aqui apresentado visa promover nos participantes uma melhoria expressiva nas suas modalidades de
gestão emocional, articulando sessões individuais e coletivas, sempre em registo remoto, de maneira a que todos
possam ter a oportunidade de uma abordagem mais direta e personalizada em relação ao seu contexto específico.

Abordando competências de grande transversalidade e plasticidade, com uma estreita relação a hábitos e caraterísticas
pessoais muito estruturadas, este Programa propõe-se realizar uma articulação muito direta entre as unidades de
aprendizagem teórico/concetuais e a aplicação ao terreno, através de um acompanhamento individualizado dos
percursos contratualizados com cada participante.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/eficacia-pessoal-profissional/inteligencia-emocional-presencial


Objetivos

A aquisição das competências emocionais abordadas neste percurso de aprendizagem irá permitir a cada
participante:

Conseguir manter a calma, a compostura e uma atitude construtiva perante as adversidades;
Focalizar-se dominantemente sobre o que “ainda não aconteceu”, e não se deixar levar por atitudes fatalistas e
reativas;
Centrar a sua atenção e a sua energia naquelas coisas que estão diretamente sob as suas zonas de influência; ser
“parte da solução” e não “parte do problema”;
Adquirir mais recursos para autorregular as emoções disruptivas mais intensas;
Manter-se focado(a) em propósitos maiores e ser mais resiliente em ambientes de grande ambiguidade e
incerteza;
Manter-se produtivo(a) em ambientes de crise e aplicar estratégias para melhorar o seu “capital psicológico”.

Destinatários

Para quem

Todos os profissionais que queiram otimizar a sua capacidade de lidar melhor com as emoções próprias, e dos
outros, de modo a que estas possam facilitar, e não interferir, nas atividades quotidianas.

Pré-requisitos

Pré-requisitos para a participação no programa (ou, pelo menos, atitudes que podem favorecer um melhor
aproveitamento pessoal da experiência):

Não vir à procura de soluções “pronto-a-usar” e admitir que a maior parte do trabalho terá de ser “obra sua”;
Ter disponibilidade e vontade para “se colocar em perspetiva”;
Comprometer-se pessoalmente com a concretização do Plano de Ação contratualizado para o Programa;
Manter a mente aberta à possibilidade de alternativas e não procurar apenas encontrar justificações para práticas
habituais.

Percurso de aprendizagem

1ª Sessão Individual (0h30m)

CONHECIMENTO DOS PARTICIPANTES E IDENTIFICAÇÃO DE OBJETIVOS A ALCANÇAR

Entrevista individual em registo remoto com o objetivo de contratualizar um Plano de Ação Individual, com a
identificação de objetivos específicos a alcançar no final do Programa.

1ª Classe Virtual (2h00m)

RECONHECER AS EMOÇÕES COMO “ATIVOS DE EFICÁCIA PESSOAL

Definir o que são emoções e estabelecer a diferença entre emoções e sentimentos.
Reconhecer a importância das emoções nos contextos da vida pessoal e profissional.
Compreender os processos neuronais básicos do processamento da informação e expressão emocionais.
Identificar os efeitos possíveis das vivências emocionais na prática quotidiana.
Dar um sentido e atribuir um significado concreto à expressão “gerir as emoções”.
Identificar e caracterizar as principais competências emocionais de acordo com o modelo da Inteligência
Emocional.



2ª Sessão Individual (0h30m)

Acompanhamento e reflexão sobre aplicações do Plano de Ação Individual.

2ª Classe Virtual (2h00m)

PROMOVER A AUTOCONSCIÊNCIA E EXPANDIR A SUA CAPACIDADE REFLEXIVA

Saber colocar-se em perspetiva: ter uma noção mais realista dos seus estados emocionais e das respetivas
consequências na sua vida pessoal e profissional.
Perceber em que medida, quando e como, as suas emoções guiam a consciência pessoal para as armadilhas do
“autoengano”.
Reconhecer as situações e os motivos que o(a) podem levar a ser “sabotador” de si próprio(a).
Evitar as armadilhas dos “excessos de ego”: reavaliar os seus paradigmas e os seus padrões negativos de vida.
Conhecer e reconhecer os estados emocionais “tóxicos”, em si e nos outros.
Evitar os “ciclos viciosos” emocionais e repetitivos.
Incorporar o feedback dos outros, sem defensividade.
Promover o autodesenvolvimento reflexivo e expandir o seu poder pessoal para encontrar alternativas.

3ª Sessão Individual (0h30m)

Acompanhamento e reflexão sobre aplicações do Plano de Ação Individual.

3ª Classe Virtual (2h00m)

>

PÔR EM MARCHA ESTRATÉGIAS DE AURORREGULAÇÃO EMOCIONAL

Resignificar os estados de ansiedade: dominar os impulsos “bottom/up” e reconhecer os “gatilhos emocionais” em
situações de maior tensão.
Restabelecer a congruência cognitiva através da estratégia “top/down”.
Praticar estratégias de Autocontrolo Emocional: controlar a expressão dos estados emocionais.
Praticar estratégias de Autorregulação Emocional: “reeducar o cérebro” para sentir e vivenciar as coisas e
situações de forma diferente.
Aquietar a “mente padrão”: Evitar as divagações e manter o foco, recentrando a atenção e a ação apenas nas
coisas que estão sob o seu controlo.
Autorregular o “foco interno” (dar atenção aos seus próprios estados emocionais) e manter-se disponível para os
outros: praticar a “empatia”.
Reganhar a capacidade de “flow” (viver “experiências ótimas”) e manter-se produtivo(a) em ambientes adversos.

4ª Sessão Individual (0h30m)

Balanço final da aprendizagem e experiência.

Métodos pedagógicos

Neste percurso 100% digital as Classes Virtuais em grupo incluem exposições e interações com os participantes e
visam fornecer as ferramentas concetuais e metodológicas para estruturar a aplicação no terreno que cada
participante realizará através do seu Plano de Ação Individual.

Nas sessões individuais serão abordados aspetos específicos da aplicação à prática dos Planos de Ação, com base
na metodologia de formação e aconselhamento individual à distância.
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Pontos fortes

Elaboração de um Plano Pessoal de Progresso que permite fazer o followup das competências emocionais básicas.



Best

Inteligência Emocional
Compreender e usar o poder das emoções

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 1046P

Preço : 870,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 1.900,00 € + IVA

A “inteligência emocional” é considerada, hoje, um “ativo fundamental” para que cada pessoa possa entregar
excelentes resultados de forma consistente e sustentada e realizar um percurso profissional, e pessoal, de sucesso.

Mas, para tal, é preciso saber agir sobre a cadeia de valor que podem gerar as competências emocionais e fazê-las
expandir por toda a organização.

O curso Inteligência Emocional permite-lhe aperfeiçoar a sua Literacia Emocional, a partir de um processo de
intervenção estruturado e desenvolvido em exclusivo pela Cegoc para o mercado português.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Aumentar a sua “literacia emocional”, ou seja, a sua capacidade para conhecer, reconhecer e saber lidar melhor
com as suas emoções;
Encontrar pistas concretas para promover a sua “autoconsciência emocional” e fortalecer o seu equilíbrio pessoal;
Desenvolver a autorregulação e o controlo das emoções, de modo a que possam facilitar, e não prejudicar, a
interação e a performance;
Reconhecer as “emoções- pirata” e manter o autodomínio nas situações de tensão e de conflito.
Saber escutar os outros e gerar relacionamentos produtivos, capitalizando o potencial produtivo das diferenças.

Destinatários

Todos os profissionais que queiram otimizar a sua capacidade de lidar melhor com as emoções próprias, e dos
outros, de modo a que estas possam facilitar, e não interferir, nas atividades quotidianas.

Percurso de aprendizagem

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/eficacia-pessoal-profissional/inteligencia-emocional
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A “Literacia Emocional”: Definir a Inteligência Emocional como a interação harmoniosa entre
emoção, cognição e sensação

A “química das emoções”: elementos para uma leitura compreensiva sobre a fisiologia das emoções.
A relação entre o “emocional” e o “racional”: emoções, pensamentos, comportamentos e atitudes.
A tipologia das emoções: emoções primárias e secundárias e emoções positivas e negativas.
Papel e importância das emoções nos processos de “construção mental da realidade”: o “efeito EEC” (Estímulos
Emocionalmente Competentes).
Papel e a importância dos circuitos “down-top” e “top-down” (Goleman) na gestão dos estados emocionais.

Desenvolver as Competências Intrapessoais: promover e sustentar o equilíbrio pessoal

Autoconhecimento, perceção, avaliação e expressões das próprias emoções.
Compreender o modo como os sentimentos influenciam os comportamentos e as atitudes.
Fazer uma boa gestão dos sentimentos impulsivos e das emoções deprimentes.
Identificar e controlar os seus “piratas emocionais” (emotional highjacking).
Desenvolver uma consciência orientadora dos seus valores e objetivos e promover estratégias de Auto motivação.
Manter-se resiliente em situações de elevada exposição a fatores de “burnout” (exigências múltiplas, conflitos de
prioridades, prescrições paradoxais).
Cultivar o otimismo e o humor e permanecer positivo perante as adversidades.

Desenvolver as Competências Interpessoais: estabelecer interações positivas e construtivas
com os outros

Promover a capacidade para reconhecer e compreender as emoções dos outros.
Saber lidar com pessoas e contextos diferentes, através do desenvolvimento da empatia.
Aperceber-se das necessidades dos outros (clientes externos, clientes internos, colegas de trabalho,
colaboradores, chefias, etc.) através de uma correta leitura das suas pistas emocionais.
Tomar partido da própria capacidade de expressar as emoções para aumentar o impacto da sua comunicação com
os outros.
Assumir-se como exemplo da mudança que gostaria de ver nos outros.

Plano Pessoal de progresso

Elaboração de um plano pessoal de progresso para desenvolver as competências emocionais que cada
participante considerar como prioritárias.

Métodos pedagógicos

Curso orientado com base na exploração das competências emocionais através de momentos de autorreflexão e
exercícios baseados nos modelos da “paragogia ativa” (aprendizagem através dos pares).

Pontos fortes

Elaboração de um Plano Pessoal de Progresso que permite fazer o follow up das competências emocionais básicas.



Resiliência
Superar dificuldades com pró-atividade e uma atitude positiva

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 681

Preço : 850,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Como é que as pessoas lidam com experiências desafiantes na sua vida?

Como agem face a acontecimentos que provocam mudanças significativas, e talvez súbitas?

Resiliência é a capacidade de responder, de forma saudável e produtiva, a circunstâncias de adversidade ou trauma,
sendo essencial para gerir o stresse da vida quotidiana.
A resiliência é uma meta competência comum; isto é, todas as pessoas são resilientes em certo grau. Envolve
pensamentos, atitudes e comportamentos que podem ser aprendidos e aperfeiçoados.

As pessoas mais resilientes também sentem tristeza, incerteza e sofrimento face a vivências e situações difíceis. No
entanto, mantêm o equilíbrio de funcionamento físico e psicológico (ou reencontram-no mais rapidamente), têm “força
interior” e mais facilidade de recuperação rápida face a uma viragem na vida, uma situação inesperada ou
contrariedades (por exemplo, perda de emprego, instabilidade organizacional, um problema de saúde ou a perda de
alguém querido). Nesta formação trabalhamos alguns comportamentos de resiliência a partir dos pilares que os
suportam.

A formação em Resiliência facilita a resolução de problemas e a decisão, aplicada a iniciativas de âmbito profissional e
pessoal.

A utilização de comportamentos de Resiliência nas relações interpessoais permite lidar com situações inesperadas de
forma mais positiva, proativa, corajosa e flexível.

Objetivos

Uma formação que lhe permitirá:

reforçar as suas competências para superar obstáculos pessoais e organizacionais;
enfrentar mudanças, desafios e situações críticas com uma atitude positiva;
desenvolver a sua autoconfiança, autodisciplina, flexibilidade, decisão e interdependência;
promover a resiliência na sua organização.
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Destinatários

Profissionais que tenham necessidade de aperfeiçoar as suas competências para lidar de forma positiva com
desafios e/ou situações adversas e os seus efeitos futuros.

Percurso de aprendizagem

Enquadrar a Resiliência enquanto competência pessoal e organizacional

Saber definir “resiliência”;
Identificar os âmbitos de aplicação e benefícios de utilização;
Localizar as consequências da não-resiliência.

Reconhecer a resiliência em si e nos outros

Saber reconhecer a resiliência nas pessoas e os obstáculos ao desenvolvimento dos comportamentos de
resiliência;
Encontrar estratégias alternativas à forma de agir habitual.

Saber agir sobre os 4 pilares da resiliência

Autoconfiança;
Proatividade;
Relações interpessoais positivas;
Aprendizagem contínua.

Preparar-se para gerir os processos de mudança com sucesso

Identificar os fatores que influenciam a cultura e o clima organizacional;
Influenciar a cultura organizacional;
Acelerar os processos de mudança e facilitar o seu êxito.

Métodos pedagógicos

Neste curso, existirão exercícios e debates que facilitarão a perceção mais clara dos recursos pessoais a mobilizar
para aumentar a sua Resiliência pessoal/profissional, e estimular o seu desenvolvimento noutras pessoas:

exercícios individuais de reflexão e autoconhecimento;
debates e partilha de experiências de resiliência.

No final, cada participante definirá um plano de ação das mudanças que pretende pôr em prática.

Pontos fortes

Oportunidade de refletir sobre perspetivas de vida e formas de atuação profissional e pessoal, para,
posteriormente, direcionar as suas escolhas/decisões.



Best #UP

#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.

 

Estrutura do Percurso de Aprendizagem

Os percursos de aprendizagem #UP 4REAL® são constituídos por "sprints" de aprendizagem que visam o
desenvolvimento e uma competência especifica: um módulo de aprendizagem digital complementado por diversos
desafios práticos para impulsionar a aplicação e transferência da aprendizagem para o contexto de trabalho.

Os participantes dispõem de uma pré-seleção de quatro sprints, de entre os quais escolhem os dois que pretendem
realizar, de acordo com os seus objetivos e necessidades de desenvolvimento profissional.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/eficacia-pessoal-profissional/gestao-do-tempo-4real


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

Preparação (30 minutos)
Aceder ao percurso de aprendizagem e conhecer as suas etapas.
Descarregar o Passaporte de implementação.
Identificar o “Learning Buddy”: escolher um colega, gestor, supervisor ou outro interlocutor que faça parte da
organização ou da rede de contactos do participante.
O papel do “Learning Buddy” ao longo do percurso de aprendizagem:

Acompanhar e apoiar o participante, ajudando-o a identificar oportunidades de implementação e a recolher
evidências para a obtenção do certificado.

Personalização do percurso de aprendizagem (90 minutos)
Classe virtual de apresentação e clarificação do percurso de aprendizagem e das opções de personalização
(sprints de aprendizagem).
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.
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Desenvolver ideias.
Aumentar a sua capacidade de concentração.

Aprendizagem e aplicação (10 horas)

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.

E-Coaching (90 minutos)
Classe virtual de e-coaching com o grupo de participantes para:

Apoiar o grupo na implementação e transferência da aprendizagem;
Partilhar as evidências de implementação e os resultados obtidos.

Certificação (30 minutos)
Partilha de Passaporte de Implementação para análise e validação de especialista CEGOC.
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 4REAL®.



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

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.

 

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/up-upskilling/gerir-e-controlar-o-seu-tempo
https://www.cegoc.pt/abordagem-4real/


Objetivos

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

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

1ª Classe Virtual (0h45m)

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 (0h30m)

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



Aprendizagem online (0h30m)

Planear a sua semana, para se manter focalizado nas suas prioridades (1 Módulo interativo)

Considerar o ritmo biológico.
Planear as tarefas prioritárias.
Trabalhar por blocos homogéneos.

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, sessão presencial e
aprendizagem online), até à sua conclusão.

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.

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 “Como lidar com a pressão no local de trabalho?”

Composto por 1 módulo de treino intensivo (0h30m)

Identificar os maus hábitos do excesso de trabalho.
Adotar novos hábitos mais eficientes.
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Sprint “Como conseguir o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal?”

Composto por 1 módulo interativo (0h30m)

Adquirir competências para lidar com as várias pressões do contexto, utilizando um critério de tomada de decisão
apropriado à sua realidade.
Clarificar as suas prioridades profissionais e pessoais.

2ª Classe Virtual (0h45m)

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.



New

Influenciar sem autoridade
Á distância

Duração : 2 horas Referência : 1325

Preço : 200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A capacidade de influenciar os outros e persuadi-los é uma competência estratégica no seio da empresa, que é
relativamente simples de exercer quando se desempenha um papel central, mas que na ausência de autoridade se pode
tornar bastante difícil. Contudo, todas as pessoas, independentemente das suas funções e/ou nível hierárquico, precisam
de influenciar outros: colegas, gestores, áreas de apoio, clientes, fornecedores ou entidades externas.

Nesta Virtual Classroom os participantes aprendem a definir claramente os seus objetivos, de forma coerente face à
visão da empresa, e a motivar os outros a alcançar esses objetivos através do uso das alavancas certas (a capacidade
de influenciar sem intimidar, ameaçar, negociar, suplicar ou comprar exige uma capacidade de persuasão que deixe
intacta a dignidade pessoal, enquanto atinge o seu objetivo). Irão, igualmente, explorar a "força secreta" dos
relacionamentos interpessoais e saber como dominar a dinâmica necessária para obter o apoio de colaboradores e
colegas.

Objetivos

No final da Classe Virtual os participantes deverão ser capazes de implementar uma abordagem estruturada para
aumentar a sua influência e persuasão:

Definir o seu objetivo;
Determinar o seu poder;
Mapear as partes interessadas;
Preparar uma estratégia de influência;
Construir um plano de ação.

Destinatários

Profissionais, gestores, líderes e chefias intermédias que precisem de persuadir outros colaboradores,
independentemente da sua função e salvaguardando os seus relacionamentos interpessoais.

Percurso de aprendizagem

Estabelecer um objetivo: o que quero/quem quero influenciar.

O enquadramento geral do contexto.
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A sua posição de poder.

A diferença entre influenciar e manipular.

As partes interessadas, contribuintes e impactadas.

Os recursos necessários.

Priorizar e gerir os diferentes stakeholders.

Gerir os relacionamentos.

Métodos pedagógicos

Formação 100% digital, com a duração de 2 horas, durante a qual os participantes têm diversas oportunidades de
interagir através de exercícios interativos, trabalhos de grupo através de virtual break-out rooms, chat, etc., que
possibilitam um feedback imediato e uma partilha enriquecedora com participantes de outras empresas.



Best #UP

#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.

 

Estrutura do Percurso de Aprendizagem

 

Os percursos de aprendizagem #UP 4REAL® são constituídos por "sprints" de aprendizagem que visam o
desenvolvimento e uma competência especifica: um módulo de aprendizagem digital complementado por diversos
desafios práticos para impulsionar a aplicação e transferência da aprendizagem para o contexto de trabalho.

Os participantes dispõem de uma pré-seleção de quatro sprints, de entre os quais escolhem os dois que pretendem
realizar, de acordo com os seus objetivos e necessidades de desenvolvimento profissional.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/eficacia-pessoal-profissional/assertividade-4real


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.

Destinatários

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

Percurso de aprendizagem

Preparação (30 minutos)

Aceder ao percurso de aprendizagem e conhecer as suas etapas.
Descarregar o Passaporte de implementação.
Identificar o “Learning Buddy”: escolher um colega, gestor, supervisor ou outro interlocutor que faça parte da
organização ou da rede de contactos do participante.
O papel do “Learning Buddy” ao longo do percurso de aprendizagem:

Acompanhar e apoiar o participante, ajudando-o a identificar oportunidades de implementação e a recolher
evidências para a obtenção do certificado.

Personalização do percurso de aprendizagem (90 minutos)

Classe virtual de apresentação e clarificação do percurso de aprendizagem e das opções de personalização
(sprints de aprendizagem).
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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Aprendizagem e aplicação (10 horas)

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.

E-Coaching (90 minutos)

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

Certificação (30 minutos)

Partilha de Passaporte de Implementação para análise e validação de especialista CEGOC.
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 4REAL®.



Excelência interpessoal
Desenvolver as suas competências de relacionamento

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 8500

Preço : 790,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Os profissionais de excelência apoiam-se em três pilares-chave: a autoconsciência, uma estratégia de rede e as
competências relacionais.

A capacidade de exercer influência num ambiente multifuncional e em permanente mudança é a chave de um
desenvolvimento pessoal eficaz e continuado.

Este curso permite-lhe desenvolver as competências de excelência interpessoal que permitem influenciar os vários
stakeholders de modo a que as suas equipas e organizações atinjam os objetivos.

Objetivos

Uma formação que lhe permitirá:

influenciar e envolver outras pessoas sem exercer autoridade hierárquica sobre elas;
melhorar as relações transversais, incluindo fornecedores e clientes;
conhecer técnicas de assertividade, PNL e escuta, para abrir canais de comunicação;
obter satisfação pessoal mediante relações profissionais mais cooperativas e produtivas.

Destinatários

Todos os profissionais que necessitem de desenvolver a sua influência, aumentar a sua eficácia, obter a
cooperação e envolver pessoas sobre as quais não tenham autoridade formal.

Percurso de aprendizagem

Os três pilares da influência interpessoal

Influência: a força impulsionadora da excelência:
o contexto empresarial exigente e em mudança contínua.

Construir a sua rede estratégica de relacionamentos.
Potenciar as suas qualidades pessoais:



compreender o seu comportamento e atitudes;
reexaminar os seus valores e crenças;
construir a confiança.

Desenvolver relações interpessoais eficazes:
a excelência na comunicação interpessoal;
cooperar eficazmente;
gerir a adversidade e o confronto.

Clarificar a sua estratégia de influência interpessoal

Criar o mapa da sua rede de relações para o propósito do projeto e atores:
centrar-se nos principais objetivos do projeto;
identificar os atores-chave na sua rede de relações;
enfatizar a interação com os seus atores-chave;
a sobreposição com o organograma.

Especificar o seu nível de influência por ator:
determinar o nível de ações a empreender em relação ao grupo de atores;
especificar a sua rede-alvo;
distinguir poder, influência e manipulação.

Definir objetivos precisos.

Conhecer-se melhor para comunicar melhor

Estar consciente dos seus pontos fortes e áreas de melhoria:
compreender a sua forma de agir;
identificar as suas atitudes eficazes e ineficazes.

Caracterizar as atitudes eficazes e ineficazes.
Limitar as suas ações ineficazes sob pressão:

soluções para comportamentos ineficazes.
Potenciar o seu sistema de valores:

reexaminar os seus valores profissionais e pessoais;
adotar a atitude apropriada.

Inspirar confiança junto dos seus interlocutores:
ativar as forças impulsionadoras da confiança;
apreciar a diversidade pessoal e cultural.

Comunicar de forma aberta e eficaz

Sincronizar a sua comunicação verbal e não verbal através da utilização da PNL:
praticar a sincronização.

Ser compreendido ao transmitir a sua mensagem, através da utilização das técnicas da assertividade:
falar com sinceridade;
fazer uma crítica ou dar feedback negativo;
compreender, utilizando a escuta empática.

Ganhar através da cooperação

Desenvolver relações interpessoais equilibradas:
cooperar mais para ganhar mais;
princípio e características da cooperação.

Construir uma estratégia de cooperação ganhadora:
satisfazer os seus interesses;
elaborar um plano B;
procurar soluções.
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Gerir o conflito, a adversidade e a confrontação:
abrir caminhos face ao conflito;
lidar com a agressividade.

Métodos pedagógicos

Através desta formação os participantes terão oportunidade de:

explorar conceitos e verificar a sua aplicação prática;
mapear a sua rede de networking;
identificar, através de autodiagnósticos, as suas características relacionais;
treinar as técnicas e instrumentos.

Pontos fortes

Uma formação que permite a cada participante:

Influenciar e mobilizar pessoas sem ter autoridade hierárquica sobre elas.
Melhorar as relações transversais, com os fornecedores e com os clientes internos ou externos.
Tornar-se um líder mais eficaz.
Desfrutar de uma maior satisfação pessoal, através de relações profissionais mais produtivas.
Aperfeiçoar o seu capital de contatos e relacionamentos.



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

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.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/up-upskilling/excelencia-e-comunicacao-interpessoal


Objetivos

Este percurso de aprendizagem 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

Autodiagnóstico online (0h30m)

Ganhar autoconhecimento e autoconsciência do seu perfil assertivo.

1ª Classe Virtual (0h30m)

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



Aprendizagem online (1h15m)

Realização de 4 módulos interativos:

Assertividade: Conhecer o seu perfil (2 Módulos interativos)

Identificar as características das atitudes assertiva, passiva, agressiva e manipuladoras.
Usar técnicas simples para se tornar mais assertivo.

As ferramentas da assertividade (2 Módulos interativos)

Explorar os princípios da assertividade.
Identificar as formas preferenciais de se comportar.

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, sessão presencial e
aprendizagem online), até à sua conclusão.

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.

Aprendizagem online (0h15m)

Elementos-chave para a cooperação (1 Módulo interativo)

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

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.
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 Sprint “Como pedir feedback?”

Composto por 1 Módulo de treino intensivo (0h30m)

Como pedir feedback para aumentar a sua consciência sobre os seus pontos fortes e áreas de melhoria.

Sprint “Consigo gerir o impacto das minhas emoções?”

Composto por 2 Módulos interativos (0h30m)

Compreender o papel do cérebro.
O cérebro e o stress.
O cérebro e as emoções.
O cérebro e o pensamento.
Desenvolver o equilíbrio emocional.

2ª Classe Virtual (1h00m)

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.



Best

Sinergologia®
Descodificar a linguagem corporal

Blended

Duração : 1 dia ( 9 horas) Referência : 1335

Preço : 550,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A comunicação é uma competência chave para o sucesso profissional.

Comunicar de forma eficiente exige ter acesso a toda a informação relevante que envolve o interlocutor, indo muito
além das palavras: a omissão da linguagem corporal na comunicação leva a erros grotescos na interação com os outros.
Como tal, para ser bem-sucedido é fundamental perceber os estados emocionais e as disposições mentais, e utilizar essa
informação para criar empatia, entrando na chamada comunicação ativa.

O percurso de aprendizagem de Sinergologia® permite-lhe tornar-se em um comunicador ativo, elevando a quantidade
e qualidade de informação relevante a gerir, de forma a comunicar de forma muito mais eficiente.

Veja aqui a brochura interativa

https://indd.adobe.com/embed/abe93d72-9d31-41c8-ba04-c8f526642440?startpage=1&allowFullscreen=true


Objetivos

No final do percurso de aprendizagem os participantes terão aumentado a sua capacidade de comunicar de uma
forma muito mais eficiente:

Entender a linguagem corporal dos seus interlocutores e adotar a melhor estratégia comunicativa face à mesma;
Compreender as preferências dos seus interlocutores e os seus estados emocionais, e entrar na chamada
Comunicação Ativa;
Desenvolver a capacidade da visão tripla: estátua, atitude interior e microatitudes, desenvolvendo fiabilidade na
análise da linguagem corporal;
Aprender a utilizar o Método ASSAT e o elemento sistémico para ser consistente na análise da comunicação do
interlocutor, relativizando e aprendendo a pesar cada situação.

Destinatários

Gestores, líderes de equipas (hierárquicos ou funcionais), comerciais, negociadores, profissionais da área de
recrutamento e seleção, bem como todos os que queiram melhorar a sua capacidade de comunicação e potenciar
a sua eficácia em situações de interação com outros.

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (1h00m)

Apresentação do percurso formativo e desafio de reflexão ética sobre análises de linguagem corporal:
Questionário de autoavaliação e reflexão - Espaço ARE: avaliar e analisar de forma assertiva, reflexiva e
empática;
Estudo da janela de Johari e teste de autoavaliação para determinar a capacidade de dar e receber feedback.

Sessão principal, presencial ou online (7 horas)

Visão geral das várias áreas e especificidades da linguagem corporal

Perceber quais os tipos de comunicação não verbal que existem atualmente.
Conhecer as aplicações que a linguagem corporal tem hoje em dia na vida das organizações.
Desmistificar as crenças comuns sobre linguagem corporal.
Apresentação da Sinergologia.

Como analisar com fiabilidade



Aprender a ponderar o conceito de elemento sistémico.
Gestos conscientes e não conscientes.
Universalidade.
Globalidade e encadeamento.
Conhecer os Métodos SAM e ASSAT.
Como proceder para analisar com fiabilidade a linguagem corporal.

Analisar e interpretar a lógica cerebral, neurosimbólica e socioafetiva

Compreender a lógica cerebral e como a linguagem corporal é influenciada por ela.
Analisar a hiperemia e isquemia e sua interpretação.
Entender a mecânica da lógica socioafectiva e a sua interpretação.
Compreender e analisar o resultado dos estímulos dos quadrantes cerebrais na linguagem corporal.
Analisar e interpretar o sanpaku inferior e os movimentos de cabeça.
Analisar e interpretar emoções no rosto.

Como analisar e interpretar a Estátua

Compreender a codificação que o cérebro tem do corpo.
Identificar e compreender a mecânica das várias áreas do corpo.
Compreender o conceito de “Expego” .
Analisar e interpretar a posição do corpo quando sentado.

Como analisar os vários cumprimentos, cruzes e manipulação de objetos

Entender a comunicação que estabelecemos quando nos cumprimentamos, quer com aperto de mão, com um
abraço e com beijos.
Compreender o conceito de “Elefação” e o seu impacto na comunicação.
Analisar a relação entre o nível de stress e a corporalidade nos cumprimentos.
Analisar e interpretar cruzes de mãos, braços e pernas.
Interpretar a manipulação de objetos.

Analisar e interpretar microatitudes

Aprender como funcionam os neurónios-espelho.
Compreender algumas das principais codificações dos micropicores e sua interação com a linguagem corporal.
Aprender a fazer a integração das microatitudes dentro do Método SAM.

Refinar a qualidade das análises através da mudança e de exercícios práticos

Compreender a importância das mudanças e sua análise.
Aumentar a capacidade de avaliação e a autoconfiança na aplicação das aprendizagens:

Exercícios demonstrativos e exercícios práticos com o grupo de participantes.

Aplicação da aprendizagem

Envio e resolução de desafios práticos para facilitar a transferência da aprendizagem para o contexto real de
trabalho.

2ª Classe Virtual (1h00m)

Consolidar aprendizagens

Sessão virtual de 1h para esclarecer questões, partilhar boas práticas e consolidar as aprendizagens e sua
transferência.
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Métodos pedagógicos

Recurso a um conjunto variado de métodos (expositivo e demonstrativo, interrogativo e ativo) que incluem
técnicas pedagógicas como o Jogo de papéis, estudo de caso, tempestade de ideias, realização de simulações
pedagógicas, exposições teórico-práticas, exercícios práticos e trabalhos de grupo.

Pontos fortes

Tornar-se mais consciente das emoções e pensamentos dos outros;
Alterar dramaticamente a forma como perceciona a comunicação;
Possibilidade de aprender com o único Sinergólogo Português.

 

Orador

Eduardo Saldanha

Primeiro sinergólogo português

Formou-se em 2015 pela ESSIN – Estudos Superiores de Sinergologia em Madrid.
Sinergólogo certificado (Especialista Internacional em Sinergologia - número de licença: 0242).
Membro da Associação Europeia de Sinergologia e da Associação Espanhola de Sinergologia.
Parceiro estratégico da Intervenia - NeuroManagement para Portugal.
Diretor da Brain & Body Academy em Lisboa.
Former President da Federação DeROSE Method de Portugal.
Especialista em Mindset, Meditação e Comunicação.
Nos últimos dez anos acompanhou centenas de profissionais, empresários e atletas no desenvolvimento de uma
alta performance pessoal e profissional.



Full Digital

A PNL na eficácia pessoal e profissional
Aumentar o impacto pessoal através da Programação Neurolinguística

Á distância

Duração : 15 horas Referência : 005

Preço : 850,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A flexibilidade relacional é a capacidade de variar o seu comportamento para se adaptar aos outros e às diferentes
situações do quotidiano.

Descubra através deste percurso métodos e ferramentas da programação neurolinguística que lhe permitem pensar e
atuar de forma distinta.

Objetivos

Um percurso que lhe permitirá:

demonstrar flexibilidade nas suas relações interpessoais;
desenvolver a capacidade de estabelecer relações de qualidade;
ter impacto junto dos seus interlocutores e influenciá-los de forma construtiva;
gerir as suas emoções, potenciando assim os seus resultados;
utilizar os seus recursos pessoais e os dos seus interlocutores para enfrentar a mudança e novas situações;
desenvolver a programação mental de objetivos de forma adequada e eficaz.

Destinatários

Gestores e líderes que têm equipas geograficamente distantes entre si, permanentemente, ou devido ao contexto
atual e pretendem melhorar o seu impacto junto delas.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/eficacia-pessoal-profissional/pnl-programacao-neuro-linguistica-presencial


Profissionais que desejem adquirir técnicas eficazes para estabelecer ou melhorar a comunicação com os seus
interlocutores, potenciar as suas capacidades de relacionamento interpessoal e maximizar os seus recursos
pessoais para enfrentar situações quotidianas e de mudança.

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (3h00m)

Introduzir as bases da metodologia da PNL

Apresentar o percurso de aprendizagem
Origens da PNL e a sua filosofia de base.
As representações do mundo e os mapas de referência: a forma como recebemos, organizamos e transmitimos
informação.
Modelo de comunicação da PNL e os seus efeitos na subjetividade da experiência pessoal.

Gerar confiança e criar a relação adequada fazendo a sincronização não-verbal

A observação e a calibragem do seu interlocutor.
Entrar em contacto/rapport para uma relação interpessoal de excelência.
Os segredos na sincronização não-verbal com o seu interlocutor.

Entender os mecanismos que estão por detrás da adesão à mudança

O impacto dos Níveis Neurológicos na motivação para a ação.
Efeitos práticos dos Níveis neurológicos no fornecimento de feedback a outras pessoas.

Aplicação da aprendizagem

Após as Classe virtuais serão propostos aos participantes desafios de aplicação prática e serão disponibilizados
online recursos complementares acerca dos conteúdos abordados e/ou para preparar a etapa seguinte.

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

2ª Classe Virtual (3h00m)

Autoconhecimento e alinhamento pessoal

Missão, Identidade, Valores, Crenças e Convicções e os seus resultados práticos no desempenho e na motivação
dos indivíduos em todas as esferas da sua vida.

Ajustar-se ao canal de comunicação dos outros: os sistemas de representação

Os registos sensoriais preferenciais e a forma como interferem na nossa leitura das experiências do quotidiano.
Distinção entre os diferentes focos de atenção de cada um dos Sistemas de Representação Preferencial na
comunicação.
Identificação dos registos visual, auditivo tonal, digital e cinestésico através dos comportamentos não verbais
inconscientes e automáticos.

Ajustar a sua comunicação verbal através da sincronização verbal

Escutar o ritmo da comunicação.
Como comunicar no mesmo canal que o seu interlocutor.
Backtracking e sintonia relacional.
Adaptar a linguagem verbal com eficácia e integridade aos diferentes tipos de interlocutor: o impacto dos
predicados da PNL na comunicação eficaz e impactante.



Identificação dos registos visual, auditivo tonal, digital e cinestésico através da linguagem verbal (Predicados).

3ª Classe Virtual (3h00m)

Entender e fazer-se entender junto do seu interlocutor: a escuta ativa e o Metamodelo da linguagem

Escuta ativa e silêncio.
O contributo de Virginia Satir para a clareza e profundidade da informação: Metamodelo da linguagem.
Uso eficaz das perguntas certas para desbloquear impasses em situações em que se negoceia um acordo ou se
pretendo ultrapassar um impasse.
Esclarecer as generalizações, omissões e distorções para reunir mais informação útil na prossecução de melhores
escolhas.

Treinar a flexibilidade mental e traçar Planos de Ação Individual motivadores

Ressignificação de acontecimentos: como transformar positivamente uma experiência negativa numa fonte de
aprendizagem:
Utilização prática da chave de formulação dos objetivos segundo a PNL: do sonho à concretização de metas.
Estratégias eficazes para traçar Planos de Ação individuais ou grupais consistentes, exequíveis e envolventes.

Aumentar o autoconhecimento, tomando consciência dos padrões mentais e emocionais habituais

Apresentar o percurso de aprendizagem.
Ligação Corpo-Mente e seus efeitos na qualidade de vida em geral.
Componentes das emoções e seus efeitos nos resultados habituais das pessoas.
Padrões emocionais habituais e seus componentes.

4ª Classe Virtual (3h00m)

Aumentar o autoconhecimento, tomando consciência dos padrões mentais e emocionais habituais (continuação)

Modificação rápida de estados internos limitadores através da Mudança de fisiologia e da aplicação prática do
Modelo ABC.

Desativar emoções negativas: a Dissociação e a utilização das Posições Percetivas para ganhar perspetiva e controlo
emocional

A importância do diálogo interno.
Identificar o Diálogo Interno limitador.
Origem e impacto das crenças nos resultados do desempenho nos diferentes tipos de contexto.
Autodiagnóstico das Crenças Limitadoras que estão a bloquear os bons resultados no desempenho: exercício
individual.

Mobilizar a sua energia usando as âncoras como recurso de empoderamento pessoal e da equipa

Escolher os recursos pessoais internos adaptados aos objetivos.
Pôr em marcha os seus próprios reflexos para mobilizar os recursos necessários.

5ª Classe Virtual (3h00m)

Enriquecer e criar novos comportamentos, partindo do que já se é

Desenvolver comportamentos que permitam uma melhor adaptação ao meio e às situações.
Metaprogramas Mentais e melhoria de resultados.
Utilizar os recursos pessoais para responder com eficácia às solicitações do meio profissional.
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Construir os seus cenários de êxito, com objetivos atraentes

Transformar um problema ou uma dificuldade num objetivo exequível e motivador.
Estabelecer um objetivo específico, positivo e alcançável.
Aplicação prática do Modelo GROW para utilização pessoal e em equipas de trabalho.
Acompanhar e ajustar percursos: fornecer feedback e feedforward de forma construtiva e empoderadora.

Integrar as aprendizagens e Balanço final

Esclarecimento de dúvidas.
Balanço do percurso de aprendizagem.
Partilha de boas práticas e resultados alcançados através dos desafios de implementação.
Próximos passos.

Métodos pedagógicos

Uma metodologia que inclui exposições online pelo formador em sessões síncronas, complementadas com
exercícios práticos, testes de autodiagnóstico 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.

Pontos fortes

Elevada componente prática que potencia a apropriação das técnicas de Programação Neurolinguística.



PNL - Programação Neurolinguística - Presencial
Desenvolver a sua flexibilidade relacional e o seu impacto pessoal

Presencial

Duração : 4 dias (28 horas) Referência : 005P

Preço : 1.250,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A flexibilidade relacional é a capacidade de variar o seu comportamento para se adaptar aos outros e às diferentes
situações do quotidiano.

Como fazer chegar a sua mensagem ao seu interlocutor e como fazer-se compreender para influenciar positivamente o
seu meio?

E como aprofundar o seu autoconhecimento para tirar vantagem dos seus recursos pessoais?

Este curso de programação neurolinguística proporciona métodos e ferramentas eficazes que lhe permitem pensar e
atuar de forma distinta.

 

Objetivos

Uma formação que lhe permitirá:

demonstrar flexibilidade nas suas relações interpessoais;
desenvolver a capacidade de estabelecer relações de qualidade;
ter impacto junto dos seus interlocutores e influenciá-los de forma construtiva;

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/eficacia-pessoal-profissional/pnl-programacao-neuro-linguistica


gerir as suas emoções;
utilizar os seus recursos pessoais e os dos seus interlocutores para enfrentar a mudança e novas situações;
desenvolver a programação mental de objetivos de forma adequada e eficaz.

Destinatários

Profissionais que desejem adquirir técnicas eficazes para estabelecer ou melhorar a comunicação com os seus
interlocutores, potenciar as suas capacidades de relacionamento interpessoal e maximizar os seus recursos
pessoais para enfrentar situações quotidianas e de mudança.

Percurso de aprendizagem

MÓDULO 1 (2 DIAS)

Introdução

O Modelo da PNL e os seus campos de aplicação.
Os pressupostos da PNL e a sua filosofia de base.
As representações do mundo e os mapas de referência: a forma como recebemos, organizamos e transmitimos
informação.

Interessar-se pela perceção emocional: a calibragem

A observação do seu interlocutor.
Ter em conta os sentimentos.

Gerar a confiança e criar a relação adequada: a sincronização não verbal

Entrar em contacto.
Estabelecer a sincronização com o seu interlocutor.

Ajustar-se ao canal dos outros: os sistemas de representação

Compreender os registos sensoriais preferenciais.
Identificar os registos visual, auditivo ou cinestésico.

Ajustar a sua comunicação verbal: a sincronização verbal

Escutar o ritmo da comunicação.
Comunicar no mesmo canal que o seu interlocutor.

Entender o seu interlocutor: a escuta ativa e o metamodelo

Escutar em silêncio.
Identificar as imprecisões da linguagem.
Concretizar as generalizações.
Superar as incoerências.

Treinar a flexibilidade: a resignificação

Transformar positivamente uma experiência negativa.
Tratar as objeções.

MÓDULO 2 (2 DIAS)

Aumentar o autoconhecimento: os estados internos
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Identificar os diferentes estados internos.
Modificar estados internos limitantes.

Desativar emoções negativas: a dissociação

Dominar as emoções limitantes.
Eliminar o stresse desnecessário.

Mobilizar a sua energia: as âncoras recurso

Escolher os recursos pessoais internos adaptados aos objetivos.
Pôr em marcha os seus próprios reflexos para mobilizar os recursos necessários.

Enriquecer e criar novos comportamentos: saber ser flexível

Desenvolver comportamentos que permitam uma melhor adaptação ao meio e às situações.
Utilizar os recursos pessoais para responder com eficácia às solicitações do meio profissional.

Construir os seus cenários de êxito: a estratégia de objetivos

Transformar um problema ou uma dificuldade num objetivo.
Estabelecer um objetivo específico, positivo e alcançável.
Motivar-se para alcançar o objetivo.

Métodos pedagógicos

Formação prática, dinâmica com exercícios de introspeção e examinação dos seus comportamentos, pensamentos
e representações para melhor compreender os seus processos mentais.
As ferramentas e as técnicas estão desenhadas para desenvolver competências e capacidades indispensáveis
para alcançar a excelência na relação interpessoal e aumentar o impacto junto de outros. Cada participante
pratica exercícios para assegurar a apropriação dos métodos e ferramentas da programação neuro linguística.
O tempo entre a primeira e a segunda sessão favorece a consolidação da prática.

Pontos fortes

Elevada componente prática que potencia a apropriação das técnicas de Programação Neurolinguística



New

Eficácia Pessoal
Á distância

Duração : 6 horas Referência : 1334

Preço : 300,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 1.000,00 € + IVA

Melhorar a eficácia implica adotar padrões comportamentais estáveis, mudando, se necessário, os nossos “paradigmas”
e procurando estratégias que nos tornem, de modo consistente, pessoas conscientemente competentes.

Neste percurso de aprendizagem aprenda a moldar o seu comportamento para se adaptar aos outros e às diferentes
situações do quotidiano. Adquira técnicas eficazes para estabelecer ou melhorar a comunicação com os seus
interlocutores, potencie a sua capacidade de iniciativa e empreendedorismo, desenvolva o relacionamento interpessoal
e transforme a inteligência emocional num ativo fundamental para manter a sua capacidade de trabalhar e viver de
modo mais positivo e melhor concretizar os nossos propósitos.

Caso prefira, pode inscrever-se apenas nas Classes Virtuais que mais lhe interessem.

ESPÍRITO DE INICIATIVA E EMPREENDEDORISMO

INFLUENCIAR SEM AUTORIDADE

AGILIDADE E ADAPTABILIDADE

Objetivos

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

Desenvolver competências de gestão de mudança pessoal para se prepararem para a incerteza;
Implementar os princípios da agilidade na sua organização pessoal e de trabalho em equipa;
Encontrar o equilíbrio entre o resultado a curto prazo e a visão a longo prazo;
Identificar as ferramentas pessoais que fazem as coisas acontecer;
Utilizar a agilidade emocional para superar os seus limites pessoais;
Identificar a sua motivação intrínseca;
Definir objetivos claros e “ecológicos” para tirar o máximo partido da sua experiência profissional;

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/espirito-de-iniciativa-e-empreendedorismo
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/influenciar-sem-autoridade
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/agilidade-e-adaptabilidade
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Definir o seu objetivo de influência;
Determinar o seu poder;
Mapear as partes interessadas;
Preparar uma estratégia de influência.

Destinatários

Profissionais, líderes e gestores que pretendam desenvolver melhorar a comunicação com os seus interlocutores,
potenciar a sua capacidade de iniciativa e empreendedorismo e desenvolver o relacionamento interpessoal.

Percurso de aprendizagem

Agilidade e adaptabilidade  – Classe Virtual (2h00m)

A identidade em evolução: definir-se de forma dinâmica.
A flexibilidade como estratégia: desenvolver competências de gestão de mudança pessoal para se preparar para a
incerteza.
Os princípios da agilidade na sua organização pessoal e de trabalho em equipa.
Os princípios da evolução: equilíbrio entre o resultado a curto prazo e a visão a longo prazo.

Espírito de iniciativa e empreendedorismo  – Classe Virtual (2h00m)

Os falsos mitos sobre o empreendedorismo: identificar as ferramentas pessoais que fazem as coisas acontecer.
Trabalhar a agilidade emocional para superar os seus limites pessoais.
Identificar a sua motivação intrínseca.
Definir objetivos claros e “ecológicos” para tirar o máximo partido da sua experiência profissional.

Influenciar sem autoridade  – Classe Virtual (2h00m)

Estabelecer um objetivo: o que quero/quem quero influenciar.
O enquadramento geral do contexto.
A sua posição de poder.
A diferença entre influenciar e manipular.
As partes interessadas, contribuintes e impactadas.
Os recursos necessários.
Priorizar e gerir os diferentes stakeholders.
Gerir os relacionamentos.

Métodos pedagógicos

Formação 100% digital, composta por 3 Virtual Classrooms com a duração de 2 horas, durante a qual os
participantes têm diversas oportunidades de interagir através de exercícios interativos, trabalhos de grupo
através de virtual break-out rooms, chat, etc., que possibilitam um feedback imediato e uma partilha
enriquecedora com participantes de outras empresas.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/agilidade-e-adaptabilidade
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/espirito-de-iniciativa-e-empreendedorismo
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/influenciar-sem-autoridade


New Full Digital

Resiliência, eficácia e equilíbrio pessoal em contextos ágeis
Assegurar a liderança pessoal e o bem-estar em contexto de teletrabalho

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 1339

Preço : 860,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A necessidade de assegurar a execução do trabalho num contexto de mudança e acentuada imprevisibilidade
provocadas pelo atual contexto condiciona o bem-estar das equipas e a sua capacidade de gerir prioridades e equilibrar
a sua vida pessoal e profissional. Torna-se então fundamental promover a resiliência e o bem-estar das pessoas e das
equipas através da integração de estratégias de regulação e organização pessoal.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Compreender o fenómeno da ansiedade, suas causas e sintomas
Aumentar a sua proatividade a partir da compreensão das zonas de influência e de preocupação
Integrar estratégias de controlo da ansiedade, gestão de prioridades e de balanço entre vida pessoal e profissional
Promover o seu bem-estar e contribuir para o bem-estar das suas equipas



Destinatários

Todos os profissionais que desenvolvam a sua atividade em contexto de teletrabalho.

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (2h00)

O que é a ansiedade?

A ansiedade é uma reação e um sinal de alerta. O que a ciência já sabe!
Sintomas e manifestações. A ansiedade é sempre negativa?
Como gerir? O que podemos fazer?

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 (2h00)

Proatividade – de vítima a protagonista

Somos proativos?
O que posso fazer por mim?
As minhas escolhas
O meu círculo de influência
Protagonista ou vítima?
Proatividade e resiliência

Aprendizagem online (0h30m)

Lidar com as solicitações preservando as prioridades
Gerir a sobrecarga de trabalho

3ª Classe Virtual (2h00)

Gestão de prioridades: Pare, pense e escolha!

Qual a diferença entre o que é essencial, o que é prioritário e o que é urgente?
Será possível conseguir o equilíbrio entre as várias esferas da nossa vida?
Os aspetos fundamentais para definir os seus objetivos e estabelecer as suas prioridades
Como me mantenho no caminho do que é prioritário para mim?

1ª Sessão de acompanhamento em grupo (1h00m)

Apoia a integração dos temas
Promover a partilha de experiências
Explorar oportunidades e estratégia de aplicação das aprendizagens ao contexto do grupo e de cada um
Dar feedback estruturado aos participantes e promover o reconhecimento das conquistas e sucessos do grupo ao
longo do programa.
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4ª Classe Virtual (2h00)

Estilos de vida saudáveis

Os hábitos que nos retiram energia
O que comemos? Como dormimos? Como nos mexemos?
O impacto dos hábitos alimentares na nossa saúde mental
O que pode fazer pela sua saúde física e mental

Aprendizagem online (0h30m)

O impacto das emoções no local de trabalho

5ª Classe Virtual (2h00)

Gestão das emoções

Identificar o impacto das emoções no nosso quotidiano
A “literacia emocional”
A tipologia das emoções: emoções primárias e secundárias e emoções positivas e negativas.
Identificar e controlar os seus “piratas emocionais”
Linguagem, comportamentos e relacionamentos tóxicos
Desenvolver uma consciência orientadora dos seus valores e objetivos e promover estratégias de Auto motivação.

Aprendizagem online (1h00m)

Estratégias para reduzir o nível de stresse
Controlar as suas emoções

2ª Sessão de acompanhamento em grupo (1h00m)

Apoia a integração dos temas
Promover a partilha de experiências
Explorar oportunidades e estratégia de aplicação das aprendizagens ao contexto do grupo e de cada um
Dar feedback estruturado aos participantes e promover o reconhecimento das conquistas e sucessos do grupo ao
longo do programa.

Métodos pedagógicos

O percurso de aprendizagem estrutura-se com base numa sequência alternada de classes virtuais e sessões de
acompanhamento:

As classes virtuais têm duração de 60 a 150 minutos e apresentam-se num formato mais estruturado e centrado
numa sequência de conteúdos que vão sendo apresentados e trabalhados por diferentes formadores, numa
abordagem eminentemente prática e explorando estratégias de transferência para o contexto real dos
participantes
Entre classes virtuais serão realizadas sessões de acompanhamento, com duração de 60 minutos, sempre
conduzidas por um HOST que acompanha o grupo ao longo de todo o programa, apoia a integração dos temas,
promove a partilha de experiências, explora oportunidades e estratégia de aplicação das aprendizagens ao
contexto do grupo e de cada um, dá feedback estruturado aos participantes e promove o reconhecimento das
conquistas e sucessos do grupo ao longo do programa.



Best #UP

#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.

Estrutura do Percurso de Aprendizagem

Os percursos de aprendizagem #UP 4REAL® são constituídos por "sprints" de aprendizagem que visam o
desenvolvimento e uma competência especifica: um módulo de aprendizagem digital complementado por diversos
desafios práticos para impulsionar a aplicação e transferência da aprendizagem para o contexto de trabalho.

Os participantes dispõem de uma pré-seleção de quatro sprints, de entre os quais escolhem os dois que pretendem
realizar, de acordo com os seus objetivos e necessidades de desenvolvimento profissional.

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

Preparação (30 minutos)
Aceder ao percurso de aprendizagem e conhecer as suas etapas.
Descarregar o Passaporte de implementação.
Identificar o “Learning Buddy”: escolher um colega, gestor, supervisor ou outro interlocutor que faça parte da
organização ou da rede de contactos do participante.
O papel do “Learning Buddy” ao longo do percurso de aprendizagem:

Acompanhar e apoiar o participante, ajudando-o a identificar oportunidades de implementação e a recolher
evidências para a obtenção do certificado.

Personalização do percurso de aprendizagem (90 minutos)
Classe virtual de apresentação e clarificação do percurso de aprendizagem e das opções de personalização
(sprints de aprendizagem).
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

Aprendizagem e aplicação (10 horas)
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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.

E-Coaching (90 minutos)
Classe virtual de e-coaching com o grupo de participantes para:

Apoiar o grupo na implementação e transferência da aprendizagem;
Partilhar as evidências de implementação e os resultados obtidos.

Certificação (30 minutos)
Partilha de Passaporte de Implementação para análise e validação de especialista CEGOC.
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 4REAL®.



New

Comunicação na era digital
Á distância

Duração : 2 horas Referência : 1312

Preço : 200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Todos os dias falamos de comunicação digital como uma alavanca indispensável na vida quotidiana de hoje.

E, quando nos focamos na tecnologia digital como meio de comunicar, naturalmente pensamos em ferramentas e meios
de comunicação de última geração.

No entanto, a reflexão mais interessante e porventura pertinente é a relativa às vantagens e oportunidades ligadas à
digitalização da comunicação.

Uma reflexão que, de um ponto de vista metodológico, deve tornar-se cultural e por vezes até social, tendo em conta
não só o ponto de vista técnico/operacional, mas sobretudo estratégico.

Objetivos

No final da Classe Virtual os participantes deverão ser capazes de:

Aceder, resumir e estruturar informação relevante de forma sistematizada;
Produzir conteúdos com real valor acrescentado;
Construir uma narrativa coerente, eficaz e com forte impacto social;
Conjugar a componente tecnológica/inovadora ao fator humano no seio dos processos de comunicação digital.

Destinatários

Profissionais, líderes e gestores que comunicam de forma digital no seu quotidiano.

Percurso de aprendizagem

Aceder, resumir e estruturar informação relevante de forma sistematizada, mantendo o seu
significado e impacto.

Produzir conteúdos com real valor acrescentado, para nós e para terceiros, e para além da sua
simples partilha.

Construir uma narrativa - pessoal e empresarial - coerente, eficaz e com forte impacto social.



Tel. 213 303 166
https://www.cegoc.pt/1312
Criado em 22/12/2021

Implementar um processo de humanização da comunicação: como conjugar a componente
tecnológica/inovadora ao fator humano.

Métodos pedagógicos

Formação 100% digital, com a duração de 2 horas, durante a qual os participantes têm diversas oportunidades de
interagir através de exercícios interativos, trabalhos de grupo através de virtual break-out rooms, chat, etc., que
possibilitam um feedback imediato e uma partilha enriquecedora com participantes de outras empresas.



New Full Digital

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

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 sempre foi um desafio e, num  contexto em que a
grande maioria das 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 face às adversidades.

Neste sentido o que lhe propomos com este percurso é que (re)visitemos, em conjunto, 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 consciencializá-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 Classe Virtual (1h30m)

A importância das emoções

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.

Aprendizagem online (1h00m)

Realização de 3 módulos interativos:

O impacto das emoções (2 Módulos interativos)

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

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

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 (2h00m)

A importância do contexto e da tecnologia

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.

Aprendizagem online (1h30m)

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



Assertividade: O seu perfil (2 módulos interativos)

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)

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

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

3ª Classe Virtual (2h00m)

Treino prático

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.

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 (1h00m)

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 (1h00m)

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 despendido.

4ª Classe Virtual (1h00m)

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

Agilidade e adaptabilidade
Á distância

Duração : 2 horas Referência : 1313

Preço : 200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A fragilidade e precariedade dos percursos profissionais leva, muitas vezes, os indivíduos a desenvolverem um vasto e
transferível conjunto de competências, conhecimentos e experiências, obrigando-os a aumentar o seu sentido de
adaptação à mudança contínua.

Porém a agilidade e a capacidade de liderar a mudança são, hoje em dia, consideradas competências-chave e fatores
críticos de sucesso para qualquer profissional!

Logo, a cada um de nós é requerida uma predisposição para a mudança contínua, a gestão de estados de incerteza
incessantes e o desenvolvimento de ideias cada vez mais inovadoras.

Em suma, numa realidade em constante mudança, a análise e a avaliação do desempenho das competências adquiridas
já não são suficientes; é também necessário avaliar e ter aa capacidade de lidar com as transformações mais
significativas.

Objetivos

No final da Classe Virtual os participantes deverão ser capazes de:

Desenvolver competências de gestão de mudança pessoal para se prepararem para a incerteza.
Implementar os princípios da agilidade na sua organização pessoal e de trabalho em equipa.
Encontrar o equilíbrio entre o resultado a curto prazo e a visão a longo prazo.

Destinatários

Profissionais, líderes e gestores que pretendam melhorar a sua capacidade de agilidade e adaptabilidade.

Percurso de aprendizagem

A identidade em evolução: definir-se de forma dinâmica.

A flexibilidade como estratégia: desenvolver competências de gestão de mudança pessoal para
se preparar para a incerteza.

Os princípios da agilidade na sua organização pessoal e de trabalho em equipa.
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Os princípios da evolução: equilíbrio entre o resultado a curto prazo e a visão a longo prazo.

Métodos pedagógicos

Formação 100% digital, com a duração de 2 horas, durante a qual os participantes têm diversas oportunidades de
interagir através de exercícios interativos, trabalhos de grupo através de virtual break-out rooms, chat, etc., que
possibilitam um feedback imediato e uma partilha enriquecedora com participantes de outras empresas.



Best 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;

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


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 Classe Virtual (2h00m)

Compreender os pressupostos e princípios das metodologias Lean e Agile

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.

 
Aplicação da aprendizagem

Desafios de aplicação prática: estimular a aplicação do mindset agile e a identificação no contexto de trabalho de
oportunidades de agilização dos processos e métodos de trabalho.

2ª Classe Virtual (2h00m)

Compreender os pressupostos e princípios do Smart Working

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

 

Aplicação da aprendizagem
Desafios de aplicação prática: estimular a aplicação dos princípios de SmartWorking.

 

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?”

3ª Classe Virtual (2h00m)
Atração e retenção de talento.
A aprendizagem ágil.
Agile Performance Management.
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Aplicação da aprendizagem
Desafios de aplicação prática: estimular a aplicação dos princípios de Agile HR.

 
4ª Classe Virtual (2h00m)

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?”

3ª Classe Virtual (2h00m)
Desafios da implementação de práticas de Smart Working.
Instrumentos e Ferramentas de Smart Working.
Implementar novas formas de trabalho e gestão de equipas.

 
Aplicação da aprendizagem

Desafios de aplicação prática: estimular a aplicação dos princípios de SmartWorking.

 
4ª Classe Virtual (2h00m)

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

Organização eficaz do trabalho
Á distância

Duração : 2 horas Referência : 1316

Preço : 200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A proliferação de comunicação supérflua, a crescente massa informativa, as várias distrações e a diversidade de projetos
a realizar em simultâneo obrigam-nos a ser extremamente produtivos e eficazes em contexto de trabalho para
atingirmos os nossos objetivos.

Para fazer face a esta realidade, existem três fatores que assumem um papel fundamental: o tempo, o ambiente e os
métodos de trabalho, que cada vez mais terão de ser geridos numa lógica de selfempowerment.

Objetivos

No final da Classe Virtual os participantes deverão ser capazes de:

Compreender a relação entre si, o seu papel e o seu ambiente organizacional;
Lidar com três dimensões essenciais: Tempo, Ambiente e Métodos de trabalho;
Desenvolver a autoconsciência acerca das suas responsabilidade e prioridades;
Aumentar a proatividade no sentido da autodeterminação e da gestão da network.

Destinatários

Profissionais, líderes e gestores que pretendam melhorar a sua organização do trabalho.

Percurso de aprendizagem

Selfempowerment: Compreender a relação entre nós, o nosso papel e o seu ambiente
organizacional.

Compreender como lidar com três dimensões essenciais:

Tempo
Ambiente
Métodos de trabalho

Desenvolver a autoconsciência acerca das suas responsabilidade e prioridades.

Desenvolver a proatividade no sentido da autodeterminação e da gestão da network.
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Métodos pedagógicos

Formação 100% digital, com a duração de 2 horas, durante a qual os participantes têm diversas oportunidades de
interagir através de exercícios interativos, trabalhos de grupo através de virtual break-out rooms, chat, etc., que
possibilitam um feedback imediato e uma partilha enriquecedora com participantes de outras empresas.



Full Digital

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

Á distância

Duração : 9 horas Referência : 1283

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

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 remotamente a partir casa;
Identificar as ferramentas essenciais para otimizar o teletrabalho.

Destinatários

Profissionais que pretendem transformar a sua casa no seu ambiente de trabalho e que pretendam otimizar o seu
desempenho e conhecer as ferramentas facilitadoras do trabalho remoto e do home office 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 (1h30m)

Apresentar o percurso de aprendizagem

Os desafios do teletrabalho

Trabalho Remoto vs. Home Office: principais diferenças

A estrutura do novo local de trabalho

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.

Home Office: soluções para organizar espaços (partilhados por si e por outros em casa).

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 (0h45m)

Planear a sua semana, para se manter focalizado nas suas prioridades (1 Módulo interativo)

Considerar o ritmo biológico.
Planear as tarefas prioritárias.
Trabalhar por blocos homogéneos.

Transformar o local de trabalho de acordo com os critérios de Prevenção de Riscos Profissionais (Infográfico)

2ª Classe Virtual (2h30)

Trabalho remoto: a importância da organização para obter resultados

Os desafios do contexto (ex. trabalhar com crianças).
A importância da definição de prioridades.
O aperfeiçoamento dos métodos de trabalho pessoal.
A importância das rotinas.
A utilização do e-mail, telemóvel, reuniões...
A escolha das ferramentas corretas.

Definir um plano de ação e implementação individual

Identificação de 2 a 3 ações a implementar.

Aprendizagem online (0h45m)

Otimizar a utilização do Microsoft Office 365 (tutoriais online)



Sharepoint;
OneDrive;
Teams;
Planner.

3ª Classe Virtual (2h00m)

Aumentar a sua eficácia na utilização do Microsoft Office 365

Desenvolvimento e resolução de exercícios/casos práticos:
Sharepoint;
OneDrive;
Teams;
Planner.

Definir um plano de ação e implementação individual

Identificação de 2 a 3 ações a implementar.

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 reduzir o nível de stress”

Composto por 1 módulo interativo (0h30m)

Compreender como pode reduzir os efeitos negativos do stresse, relaxar o seu corpo e desenvolver o seu próprio
método para eliminar o stresse.

Sprint “Controlar as suas emoções”

Composto por 1 módulo interativo (0h30m)

Identificar os desafios do autocontrolo, a utilizar as ferramentas práticas de autocontrolo e a compreender a
importância do pensamento positivo.

4ª Classe Virtual (1h00)

Consolidar a aprendizagem

Avaliar e efetuar o balanço dos resultados.
Partilhar boas práticas e oportunidades de melhoria.
Desenhar ações de continuidade do processo individual de Desenvolvimento.

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.

Pontos fortes

Uma metodologia adaptada aos atuais contextos do teletrabalho.
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Uma formação que permite a cada participante:

Adaptar as suas rotinas à realidade do trabalho remoto;
Aumentar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional;
Diminuir dos níveis de ansiedade associados ao registo de trabalhar remotamente;
Escolher as ferramentas tecnológicas mais adequadas à sua realidade.



Office 365 - Utilizador
Maximizar a utilização da plataforma colaborativa da Microsoft

Presencial

Duração : 1 dia ( 7 horas) Referência : 1238

Preço : 270,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Partilhe e modifique documentos online, aceda aos seus e-mails, contatos e agenda a partir de qualquer lugar, organize
reuniões remotamente, converse, utilizando um PC, um tablet ou um Smartphone ... Tudo isso, num ambiente seguro!

Todos estes serviços fazem parte do Office 365, a plataforma online colaborativa da Microsoft. Esta solução atraente
para pequenas empresas também atende às necessidades específicas de empresas de médio e grande porte. Descubra
as ferramentas e serviços oferecidos pelo Office 365.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Utilizar as várias ferramentas e serviços oferecidos pelo Office 365, a plataforma on-line colaborativa da Microsoft.

Destinatários

Qualquer profissional que use ou deseje descobrir os serviços on-line da plataforma colaborativa e de partilha do
Microsoft Office 365.

Percurso de aprendizagem

Introdução ao Office 365

Visão geral das diferentes aplicações.
Conceito e utilidade da Cloud.

Utilizar o Outlook Web App

Aceder aos emails.
Gerir e partilhar contatos, tarefas, agenda.
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Teams

Alterar o seu indicador de presença.
Comunicar através de mensagens instantâneas.
Enviar ficheiros.
Fazer chamadas de áudio e vídeo para um ou mais participantes.
Partilhar um documento on-line, um programa, o quadro branco.
Planear, organizar ou participar numa reunião on-line.
Criar equipas.
Criar canais.

OneDrive

Criar e editar documentos online: Excel, Word, PowerPoint ou OneNote.
Partilhar arquivos, pastas.
Coeditar documentos.

Descobrir outras ferramentas de colaboração

OneNote.
Yammer.
Sway, Planner, Video, ...

Métodos pedagógicos

Pedagogia baseada na metodologia hands on em que cada participante terá computador para experienciar os
temas abordados e desenvolver exercícios práticos propostos;
Plano pedagógico com alternância entre exposições e exercícios práticos individuais;
Análise e discussão de situações específicas apresentadas pelos participantes.

Pontos fortes

 Visão geral, prática e abrangente do Office 365: fornece uma visão geral dos serviços e ferramentas disponíveis
no Office 365 para a empresa e seus colaboradores.



New

Criatividade e sentido de inovação
Á distância

Duração : 2 horas Referência : 1314

Preço : 200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A criatividade é a capacidade de trazer novas perspetivas face a situações existentes e implica estar aberto a novas
ideias e experiências (culturais, artísticas ou profissionais).

Pode ser fomentada através do domínio de ferramentas que estimulam a criatividade individual ou coletiva
(questionamento, experimentação, etc.) e de um ambiente que favoreça a criação e o desenvolvimento de novas ideias.

Objetivos

No final da Classe Virtual os participantes deverão ser capazes de:

Aplicar perspetivas e pontos de vista diferentes;
Reconhecer onde é apropriado utilizar técnicas de pensamento criativo e inovador;
Desenvolver capacidades de pensamento criativo;
Utilizar abordagens inovadoras nas atividades diárias de trabalho;
Identificar possíveis obstáculos ao seu potencial criativo e inovador.

Destinatários

Profissionais, líderes e gestores que pretendam desenvolver a sua criatividade e sentido de inovação.

Percurso de aprendizagem

Aplicar perspetivas e pontos de vista diferentes.

Reconhecer onde é apropriado utilizar técnicas de pensamento criativo e inovador.

Desenvolver capacidades de pensamento criativo.

Utilizar abordagens inovadoras nas atividades diárias de trabalho.

Identificar possíveis obstáculos ao seu potencial criativo e inovador.

Métodos pedagógicos

Formação 100% digital, com a duração de 2 horas, durante a qual os participantes têm diversas oportunidades de



Tel. 213 303 166
https://www.cegoc.pt/1314
Criado em 22/12/2021

interagir através de exercícios interativos, trabalhos de grupo através de virtual break-out rooms, chat, etc., que
possibilitam um feedback imediato e uma partilha enriquecedora com participantes de outras empresas.



New

Espírito de iniciativa e empreendedorismo
Á distância

Duração : 2 horas Referência : 1315

Preço : 200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

O que fazemos depende, cada vez mais, de nós próprios, e a liberdade para empreender, tanto dentro como fora das
organizações, nunca foi tão grande como agora.

Porém, esta capacidade individual de transformar ideias em ações requer uma grande motivação (o entusiasmo é o
motor mais poderoso para a ação) e uma forte capacidade para assumir riscos e gerir projetos com o objetivo de
alcançar as metas propostas.

Objetivos

No final da Classe Virtual os participantes deverão ser capazes de:

Identificar as ferramentas pessoais que fazem as coisas acontecer;
Utilizar a agilidade emocional para superar os seus limites pessoais;
Identificar a sua motivação intrínseca;
Definir objetivos claros e “ecológicos” para tirar o máximo partido da sua experiência profissional.

Destinatários

Profissionais, líderes e gestores que tenham como objetivo desenvolver o seu espírito de iniciativa e
empreeendedorismo.

Percurso de aprendizagem

Os falsos mitos sobre o empreendedorismo: identificar as ferramentas pessoais que fazem as
coisas acontecer.

Trabalhar a agilidade emocional para superar os seus limites pessoais.

Identificar a sua motivação intrínseca.

Definir objetivos claros e “ecológicos” para tirar o máximo partido da sua experiência
profissional.
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Métodos pedagógicos

Formação 100% digital, com a duração de 2 horas, durante a qual os participantes têm diversas oportunidades de
interagir através de exercícios interativos, trabalhos de grupo através de virtual break-out rooms, chat, etc., que
possibilitam um feedback imediato e uma partilha enriquecedora com participantes de outras empresas.



New

Aprender a aprender
Á distância

Duração : 2 horas Referência : 1317

Preço : 200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Entre as competências que podem ser aprendidas está a própria aprendizagem. Pode-se aprender a aprender!

Idealmente, todos deveríamos alocar pelo menos 20% do nosso tempo de trabalho ao desenvolvimento das nossas
competências, de forma a garantirmos a nossa empregabilidade e atualização face ao atual e exigente mercado de
trabalho. Para tal, temos de desenvolver uma cultura de aprendizagem autodirigida e instituir estratégias de
aprendizagem e transformação no seio do nosso ecossistema (empresa, networks, instituições de formação e
comunidades).

Objetivos

No final da Classe Virtual os participantes deverão ser capazes de:

Desenvolver ferramentas e estratégias para uma aprendizagem contínua ao longo da vida;
Definir um projeto pessoal que considere o seu estilo pessoal de aprendizagem.

Destinatários

Profissionais, líderes e gestores que pretendam desenvolver competências que facilitem o desenvolvimento
constante das suas competências.

Percurso de aprendizagem

A aprendizagem enquanto experiência.

O que se aprende hoje: dos utilizadores aos autores.

Os 4 Princípios de Aprendizagem:

Sensibilização;
Validade;
Acessibilidade;
Sistematização.

O estilo pessoal de aprendizagem e o seu projeto pessoal.
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Métodos pedagógicos

Formação 100% digital, com a duração de 2 horas, durante a qual os participantes têm diversas oportunidades de
interagir através de exercícios interativos, trabalhos de grupo através de virtual break-out rooms, chat, etc., que
possibilitam um feedback imediato e uma partilha enriquecedora com participantes de outras empresas.



New

7 competências-chave para o futuro
Á distância

Duração : 14 horas Referência : 1330

Preço : 700,00 € + IVA

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

As mudanças a que assistimos todos os dias (alterações no mercado, mudanças sociais, períodos de incerteza,
desenvolvimento tecnológico…) têm um impacto significativo nas empresas e nas suas equipas. Lidar com estas
alterações e enfrentar os novos desafios com os quais nos deparamos constantemente, requer assumir um conjunto de
novos papéis e desenvolver um novo leque de competências transversais que nenhuma tecnologia será capaz de
substituir.

Neste percurso aventure-se por 7 Competências-Chave essenciais para ser bem-sucedido no futuro, e saiba como
melhor se adaptar às alterações técnicas e (r)evoluções tecnológicas inerentes à sua profissão, função e contexto de
trabalho.

Caso prefira, pode inscrever-se apenas nas Classes Virtuais que mais lhe interessem.

AGILIDADE E ADAPTABILIDADE

CRIATIVIDADE E SENTIDO DE INOVAÇÃO

COLABORAÇÃO REMOTA

COMUNICAÇÃO NA ERA DIGITAL

ESPÍRITO DE INICIATIVA E EMPREENDEDORISMO

ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO TRABALHO

APRENDER A APRENDER

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/agilidade-e-adaptabilidade
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/criatividade-e-sentido-de-inovacao
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/colaboracao-remota
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/comunicacao-digital
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/espirito-de-iniciativa-e-empreendedorismo
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/organizacao-eficaz-do-trabalho
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/aprender-a-aprender


Objetivos

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

Conhecer os pré-requisitos para uma colaboração remota eficaz com equipas virtuais;
Identificar ferramentas de colaboração à distância a utilizar;
Desenvolver estratégias para melhorar o Smart Work - Life Balance individual e coletivo;
Aceder, resumir e estruturar informação relevante de forma sistematizada;
Produzir conteúdos com real valor acrescentado;
Construir uma narrativa coerente, eficaz e com forte impacto social;
Conjugar a componente tecnológica/inovadora ao fator humano no seio dos processos de comunicação digital;
Desenvolver competências de gestão de mudança pessoal para se prepararem para a incerteza;
Implementar os princípios da agilidade na sua organização pessoal e de trabalho em equipa;
Encontrar o equilíbrio entre o resultado a curto prazo e a visão a longo prazo;
Aplicar perspetivas e pontos de vista diferentes;
Reconhecer onde é apropriado utilizar técnicas de pensamento criativo e inovador;
Desenvolver capacidades de pensamento criativo;
Utilizar abordagens inovadoras nas atividades diárias de trabalho;
Identificar possíveis obstáculos ao seu potencial criativo e inovador;
Utilizar a agilidade emocional para superar os seus limites pessoais;
Identificar a sua motivação intrínseca;
Definir objetivos claros e “ecológicos” para tirar o máximo partido da sua experiência profissional;
Compreender a relação entre si, o seu papel e o seu ambiente organizacional;
Lidar com três dimensões essenciais: Tempo, Ambiente e Métodos de trabalho;
Desenvolver a autoconsciência acerca das suas responsabilidade e prioridades;
Aumentar a proatividade no sentido da autodeterminação e da gestão da network;
Desenvolver ferramentas e estratégias para uma aprendizagem contínua ao longo da vida;
Definir um projeto pessoal que considere o seu estilo pessoal de aprendizagem.

Destinatários

Profissionais, líderes e gestores que pretendam desenvolver as suas competências e melhor se adaptarem às
alterações técnicas e (r)evoluções tecnológicas inerentes à sua função, profissão ou ambiente de trabalho.

Percurso de aprendizagem

Agilidade e adaptabilidade  – Classe Virtual (2h00m)

A identidade em evolução: definir-se de forma dinâmica.
A flexibilidade como estratégia: desenvolver competências de gestão de mudança pessoal para se preparar para a
incerteza.
Os princípios da agilidade na sua organização pessoal e de trabalho em equipa.
Os princípios da evolução: equilíbrio entre o resultado a curto prazo e a visão a longo prazo.

Criatividade e sentido de inovação  – Classe Virtual (2h00m)

Aplicar perspectivas e pontos de vista diferentes.
Reconhecer onde é apropriado utilizar técnicas de pensamento criativo e inovador.
Desenvolver capacidades de pensamento criativo.
Utilizar abordagens inovadoras nas atividades diárias de trabalho.
Identificar possíveis obstáculos ao seu potencial criativo e inovador.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/agilidade-e-adaptabilidade
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/criatividade-e-sentido-de-inovacao
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Colaboração Remota  – Classe Virtual (2h00m)

Colaboração remota: o que é?
Equipa virtual: os pré-requisitos para uma colaboração eficaz
Remote Working: ferramentas de colaboração à distância
O modelo V.I.R.T.U.A.L.
Smart Work - Life Balance: como encontrar o equilíbrio certo?

Comunicação na era digital  – Classe Virtual (2h00m)

Aceder, resumir e estruturar informação relevante de forma sistematizada, mantendo o seu significado e impacto.
Produzir conteúdos com real valor acrescentado, para nós e para terceiros, e para além da sua simples partilha.
Construir uma narrativa - pessoal e empresarial - coerente, eficaz e com forte impacto social.
Implementar um processo de humanização da comunicação: como conjugar a componente tecnológica/inovadora
ao factor humano.

Espírito de iniciativa e empreendedorismo  – Classe Virtual (2h00m)

Os falsos mitos sobre o empreendedorismo: identificar as ferramentas pessoais que fazem as coisas acontecer.
Trabalhar a agilidade emocional para superar os seus limites pessoais.
Identificar a sua motivação intrínseca.
Definir objetivos claros e “ecológicos” para tirar o máximo partido da sua experiência profissional.

Organização eficaz do trabalho  – Classe Virtual (2h00m)

Selfempowerment: Compreender a relação entre nós, o nosso papel e o seu ambiente organizacional.
Compreender como lidar com três dimensões essenciais:

Tempo
Ambiente
Métodos de trabalho

Desenvolver a autoconsciência acerca das suas responsabilidade e prioridades.
Desenvolver a proatividade no sentido da autodeterminação e da gestão da netwok.

Aprender a aprender  – Classe Virtual (2h00m)

A aprendizagem enquanto experiência.
O que se aprende hoje: dos utilizadores aos autores.
Os 4 Princípios de Aprendizagem:

Sensibilização;
Validade;
Acessibilidade;
Sistematização.

O estilo pessoal de aprendizagem e o seu projeto pessoal.

Métodos pedagógicos

Formação 100% digital, composta por 7 Virtual Classrooms com a duração de 2 horas, durante a qual os
participantes têm diversas oportunidades de interagir através de exercícios interativos, trabalhos de grupo
através de virtual break-out rooms, chat, etc., que possibilitam um feedback imediato e uma partilha
enriquecedora com participantes de outras empresas.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/colaboracao-remota
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/comunicacao-digital
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/espirito-de-iniciativa-e-empreendedorismo
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/organizacao-eficaz-do-trabalho
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/aprender-a-aprender


New

Colaboração remota
Á distância

Duração : 2 horas Referência : 1311

Preço : 200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A globalização de negócios e organizações, o ritmo acelerado, as exigências impostas e os objetivos cada vez mais
ambiciosos, exigem muitas vezes que trabalhemos com colegas, clientes e fornecedores remotamente.

Neste contexto temos não só de lidar com barreiras linguísticas e fusos horários diferentes, como trabalhar com modelos
culturais, organizacionais e comunicativos diferentes daqueles com que normalmente nos deparamos.

Independentemente das motivações e objetivos empresariais, operar ou gerir grupos heterogéneos apresenta diversos
desafios profissionais, entre os quais a necessidade de ultrapassar muitos dos nossos paradigmas enquanto gestores e
líderes.

Como tal, é essencial conhecer os fundamentos da gestão remota, especialmente os seus limites e oportunidades em
termos de desempenho e saber identificar o seu impacto nos resultados organizacionais e nos relacionamentos
interpessoais.

Objetivos

No final da Classe Virtual os participantes deverão ser capazes de:

Conhecer os pré-requisitos para uma colaboração remota eficaz com equipas virtuais;
Identificar ferramentas de colaboração à distância a utilizar;
Desenvolver estratégias para melhorar o Smart Work - Life Balance individual e coletivo. 

Destinatários

Profissionais, líderes e gestores que no seu quotidiano trabalhem remotamente com colegas, clientes e/ou
fornecedores.

Percurso de aprendizagem

Colaboração remota: o que é?

Equipa virtual: os pré-requisitos para uma colaboração eficaz

Remote Working: ferramentas de colaboração à distância



Tel. 213 303 166
https://www.cegoc.pt/1311
Criado em 22/12/2021

O modelo V.I.R.T.U.A.L.

Smart Work - Life Balance: como encontrar o equilíbrio certo?

Métodos pedagógicos

Formação 100% digital, com a duração de 2 horas, durante a qual os participantes têm diversas oportunidades de
interagir através de exercícios interativos, trabalhos de grupo através de virtual break-out rooms, chat, etc., que
possibilitam um feedback imediato e uma partilha enriquecedora com participantes de outras empresas.



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

Classe Virtual (2h30m)

Criar equipas.
Criar Canais.
Realizar Vídeo conferencia em equipa.
Partilhar ficheiros e pastas.
Como podem vários utilizadores trabalhar, em simultâneo, num ficheiro.
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Classe Virtual (2h30m)

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
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

Versatilidade
Á distância

Duração : 10 horas Referência : 1333

Preço : 500,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 1.500,00 € + IVA

A mudança acontece atualmente a um ritmo alucinante e as organizações devem ser capazes de visualizar e alcançar
resultados, adaptar-se rapidamente, executar a estratégia no terreno e mobilizar a energia individual da sua equipa para
impulsionar o desempenho coletivo e alcançar níveis rendimento excecionais.

Neste percurso de aprendizagem descubra como desenvolver a sua agilidade, criatividade e capacidade de aprender a
aprender. Saiba como lidar adequadamente com situações de gestão de mudança, criando um clima de confiança, e
aprenda a construir soluções conjuntas face a um conflito, tirando partido das divergências.

Caso prefira, pode inscrever-se apenas nas Classes Virtuais que mais lhe interessem.

AGILIDADE E ADAPTABILIDADE

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

GESTÃO DA MUDANÇA

APRENDER A APRENDER

CRIATIVIDADE E SENTIDO DE INOVAÇÃO

Objetivos

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

Aplicar perspetivas e pontos de vista diferentes;
Reconhecer onde é apropriado utilizar técnicas de pensamento criativo e inovador;
Desenvolver capacidades de pensamento criativo;
Utilizar abordagens inovadoras nas atividades diárias de trabalho;

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/agilidade-e-adaptabilidade
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/resolucao-de-problemas
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/gestao-da-mudanca-2
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/aprender-a-aprender
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/criatividade-e-sentido-de-inovacao


Identificar possíveis obstáculos ao seu potencial criativo e inovador;
Desenvolver ferramentas e estratégias para uma aprendizagem contínua ao longo da vida;
Definir um projeto pessoal que considere o seu estilo pessoal de aprendizagem;
Desenvolver competências de gestão de mudança pessoal para se prepararem para a incerteza;
Implementar os princípios da agilidade na sua organização pessoal e de trabalho em equipa;
Encontrar o equilíbrio entre o resultado a curto prazo e a visão a longo prazo;
Compreender e aplicar um processo de resolução de problemas;
Conhecer o papel da resolução de problemas no processo de Melhoria Contínua;
Saber como apoiar e envolver as equipas e partes interessadas na tomada de decisões;
Compreender os motivos pelos quais as mudanças precisam de ser geridas cuidadosamente;
Conhecer alguns dos elementos-chave para uma mudança bem-sucedida;
Compreender e reconhecer as respostas emocionais face à mudança;
Criar uma visão do futuro mobilizadora, que inspire todos os envolvidos.

Destinatários

Profissionais, líderes e gestores que pretendam desenvolver a sua agilidade, criatividade e capacidade de
aprender a aprender, lidar adequadamente com situações de gestão de mudança criando um clima de confiança,
e aprender a construir soluções conjuntas face a um conflito, tirando partido das divergências.

Percurso de aprendizagem

Criatividade e sentido de inovação  – Classe Virtual (2h00m)

Aplicar perspectivas e pontos de vista diferentes.
Reconhecer onde é apropriado utilizar técnicas de pensamento criativo e inovador.
Desenvolver capacidades de pensamento criativo.
Utilizar abordagens inovadoras nas atividades diárias de trabalho.
Identificar possíveis obstáculos ao seu potencial criativo e inovador.

Aprender a aprender  – Classe Virtual (2h00m)

A aprendizagem enquanto experiência.
O que se aprende hoje: dos utilizadores aos autores.
Os 4 Princípios de Aprendizagem:

Sensibilização;
Validade;
Acessibilidade;
Sistematização.

O estilo pessoal de aprendizagem e o seu projeto pessoal.

Agilidade e adaptabilidade  – Classe Virtual (2h00m)

A identidade em evolução: definir-se de forma dinâmica.
A flexibilidade como estratégia: desenvolver competências de gestão de mudança pessoal para se preparar para a
incerteza.
Os princípios da agilidade na sua organização pessoal e de trabalho em equipa.
Os princípios da evolução: equilíbrio entre o resultado a curto prazo e a visão a longo prazo.

Resolução de problemas  – Classe Virtual (2h00m)

O processo de resolução de problemas.
Definição do problema.
Analise do problema.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/criatividade-e-sentido-de-inovacao
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/aprender-a-aprender
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/agilidade-e-adaptabilidade
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/resolucao-de-problemas
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Seleção da solução.
Implementação.
Avaliação.

Gestão da mudança  – Classe Virtual (2h00m)

A importância de bem gerir a mudança.
A atitude a adotar face à mudança.
Envolver e capacitar os envolvidos na mudança.
As respostas emocionais perante a mudança.
Desafiar o status quo.
Criar uma razão convincente e visão clara para a mudança.

Métodos pedagógicos

Formação 100% digital, composta por 5 Virtual Classrooms com a duração de 2 horas, durante a qual os
participantes têm diversas oportunidades de interagir através de exercícios interativos, trabalhos de grupo
através de virtual break-out rooms, chat, etc., que possibilitam um feedback imediato e uma partilha
enriquecedora com participantes de outras empresas.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/gestao-da-mudanca-2



