
New

Gestão da mudança
Á distância

Duração : 2 horas Referência : 1320

Preço : 200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A mudança é uma constante e a sua implementação bem-sucedida depende quer da qualidade do projeto de mudança,
quer do seu nível de aceitação. Quer esteja a gerir um processo de mudança, quer esteja a viver mudanças ao nível
individual, é importante compreender os elementos-chave que farão com que o processo de mudança ocorra sem
grandes problemas.

Nesta Virtual Classroom abordamos o papel fundamental da comunicação para garantir que as mudanças são
entendidas e aceites, analisamos os diferentes tipos de resposta que podemos esperar durante o processo de mudança
e como podemos obter ou oferecer suporte durante essa experiência. Por último, analisamos as principais competências
e comportamentos que facilitam uma implementação bem-sucedida da mudança.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

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

Empresários, CEO’s, gestores, líderes, responsáveis de Unidades de Negócio e profissionais que pretendam lidar
com processos de mudança de forma eficaz.

Percurso de aprendizagem

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.
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Desafiar o status quo.

Criar uma razão convincente e visão clara para a mudança.

Métodos pedagógicos

Fornação 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.
Todas as informações e requisitos técnicos para aceder à Virtual Classroom são enviadas aos participantes alguns
dias antes da sessão, para que seja possível realizar atempadamente os testes técnicos necessários e
salvaguardar as melhores condições no dia da formação.



Best #UP

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

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 8530

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

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

O que devemos então fazer perante uma situação de mudança:

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

Como entende a mudança e a aceita / implementa?

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

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:

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

Destinatários

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

Percurso de aprendizagem

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

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

Sprint “Construir e partilhar uma visão forte”

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

Sprint “Lidar com as diferentes emoções causadas pela mudança”

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

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

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

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 #UP

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

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 8529

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

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

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

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:

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



Destinatários

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

Percurso de aprendizagem

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 “Resolver um problema em 3 etapas”

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

Sprint “Criar e gerir plano de ação com eficácia”

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

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

Sprint “Facilitar uma sessão de brainstorming”

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

Sprint “Ser eficaz na tomada de decisão”

As três etapas da tomada de decisão:

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

Prepare a decisão:
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questionar e analisar as diferentes opções;
comparar opções.

Decida / faça decidir:
Lidar com os fatores emocionais inerentes à decisão;
Patrocinar ou ter a decisão patrocinada.

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®.



New

Resolução de problemas
Á distância

Duração : 2 horas Referência : 1321

Preço : 200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Na vida profissional deparamo-nos com diferentes tipos de problemas: problemas quotidianos, bloqueios que nos
impedem de alcançar objetivos ou obstáculos inesperados em projetos estratégicos de longo prazo. Ter uma abordagem
estruturada para lidar com estas situações, através da qual todos possam envolver-se e dar a sua contribuição, é uma
parte considerável da solução.

Esta Virtual Classroom, conduzida com base num estudo de caso, permite aos participantes analisar e compreender a
estrutura de um problema, adquir maior segurança no processo de tomada de decisão e saber como obter apoio dos
seus colaboradores para encontrar a solução mais adequada.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

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, gestores e líderes que procuram uma abordagem estruturada para gerir problemas, individualmente
e em equipa.

Percurso de aprendizagem

O processo de resolução de problemas.

Definição do problema.

Analise do problema.

Seleção da solução.

Implementação.
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Avaliação.

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

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
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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.



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.



Best Full Digital

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

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 1281

Preço : 750,00 € + IVA

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

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

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

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

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

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

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

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



Objetivos

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

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

Destinatários

Gestores e líderes que têm equipas geograficamente distantes entre si, permanentemente ou em situações
pontuais.

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (1h30m)

Introdução ao remote management

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

Aprendizagem online (1h30m)

Realização de 3 módulos interativos:

As competências emocionais do gestor

Gerir as suas próprias emoções para se tornar um melhor gestor.

As ferramentas da assertividade

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

Desenvolver e implementar um plano de ação

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

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 da comunicação no remote management

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

Aprendizagem online (1h30m)

Realização de 2 módulos de treino intensivo e 1 módulo interativo:

Dar feedback (módulo de treino intensivo)

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

Tornar-se um Gestor-coach (módulo interativo)

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

Pedir feedback (módulo de treino intensivo)

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

3ª Classe Virtual (2h00m)

Promover a autonomia e delegar

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

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 “Encorajar e manter a motivação da equipa” (0h30m)

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

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

Sprint “Estratégias de Gestão de Conflitos” (0h30m)

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



Tel. 213 303 166
https://www.cegoc.pt/1281
Criado em 22/12/2021

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

4ª Classe Virtual (1h00m)

Reforço e balanço da aprendizagem

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

Métodos pedagógicos

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

Pontos fortes

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



New

Gestão remota de equipas
Á distância

Duração : 2 horas Referência : 1318

Preço : 200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Se já trabalhou em ou com uma equipa remota, provavelmente já foi confrontado com alguns dos desafios que esta
forma de trabalhar pode implicar: falta de compreensão mútua, falhas de comunicação, reuniões improdutivas, ter
dificuldade em determinar quem sabe o quê, fazer o follow-up das ações que estão em desenvolvimento, etc. Tudo isto
são desafios semelhantes aos das equipas tradicionais porém, quando se trabalha à distância, estes desafios assumem
maiores proporções uma vez que a distância acentua e amplia todas as situações que podem correr mal e tornar os
obstáculos mais difíceis de superar.

Nesta Virtual Classroom analisamos o remote management e os principais obstáculos inerentes à gestão de equipas à
distância, bem como estratégias para ultrapassar os desafios e dificuldades inerentes ao teletrabalho.

Objetivos

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

Descrever o que se entende por boa gestão à distância;
Identificar os obstáculos à gestão à distância;
Esclarecer os benefícios de uma gestão remota eficaz;
Realizar uma autoavaliação sobre "eu como gestor remoto";
Desenvolver um plano de ação para melhorar a gestão remota de equipas.

Destinatários

Profissionais, líderes e gestores envolvidos na gestão remota de equipas e/ou interessados em aceitar os desafios
e oportunidades de um contexto 4.0.

Percurso de aprendizagem

O que é o Remote Management.

Obstáculos à gestão remota de equipas

Benefícios de uma Gestão Remota eficaz

Eu como Gestor Remoto
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Conduzir reuniões virtuais com a equipa.

Desenvolver plano de ação e implementação.

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

Motivação
Á distância

Duração : 2 horas Referência : 1327

Preço : 200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A motivação é chave para alcançar o sucesso - o nosso, o dos nossos colegas e da nossa organização. As conceções
acerca do desejo humano fornecem uma imagem geral que é uma base útil para desenvolvermos competências de
influência eficazes - mas cada indivíduo, situação e relacionamento é único e os líderes precisam de compreender o seu
importante papel na motivação de si próprios e das suas diversas equipas.

Durante esta Virtual Classroom investimos algum tempo a definir o que é a motivação, bem como a discutir a
experiência dos participantes e os fatores que os incentivam. Analisamos e discutimos os conceitos centrais de
motivação, sendo os participantes desafiados a refletir acerca da relevância das diferentes teorias e ferramentas, e da
sua aplicação prática tendo em conta as suas responsabilidades de automotivação e motivação de outros.

Objetivos

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

Explicar o que é a motivação
Compreender como a motivação o afeta, bem como afeta os seus colegas e organização
Aplicar algumas teorias e modelos fundamentais da motivação ao seu contexto
Criar um plano de ação para implementar a aprendizagem no local de trabalho

Destinatários

Profissionais, líderes e gestores que pretendam melhorar a capacidade de gerir a motivação da sua equipa de
trabalho.

Percurso de aprendizagem

O que é a motivação.

O papel na motivação na liderança.

As diferentes teorias da motivação.

Definição de plano de ação.
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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

Como dar feedback eficaz: que motive e inspire a sua equipa
Á distância

Duração : 2 horas Referência : 1319

Preço : 200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Dar e receber feedback é essencial para o bom funcionamento de qualquer organização de qualquer setor de negócio,
além de melhorar a motivação e o desempenho dos colaboradores. No entanto, algumas pessoas têm dificuldade em dar
feedback construtivo, especialmente se envolver críticas ou outras situações negativas.

Nesta Virtual Classroom analisamos e desenvolvemos as principais competências necessárias para dar feedback e como
e quando fazê-lo de forma eficaz. Exploramos, também, a estrutura a implementar para dar feedback construtivo e como
poderemos lidar com eventuais respostas emocionais dos seus colaboradores, caso ocorram.

Objetivos

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

Compreender a importância do feedback;
Conhecer as principais etapas a percorrer durante uma conversa com o objetivo de dar feedback;
Preparar-se para dar feedback;
Dar feedback relacionado com o desempenho do colaborador.

Destinatários

Profissionais, líderes e gestores que tenham de dar feedback regular aos seus colaboradores e que pretendam dar
feedback impactante e de forma eficaz.

Percurso de aprendizagem

O que é o feedback.

Princípios do feedback.

Saber dar feedback: estrutura e etapas recomendadas.

Reações ao feedback.

Como lidar com as diferentes reações.
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Saber dar feedback: exercícios práticos.

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

Delegação
Á distância

Duração : 2 horas Referência : 1323

Preço : 200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Delegar de forma eficaz é uma competência essencial para qualquer gestor e líder. No entanto, muitos evitam fazê-lo
por diferentes razões. Alguns são perfeccionistas o que os leva a considerar mais fácil fazer tudo sozinhos ou que seu
trabalho é melhor que outros. Alguns acreditam que a transferência do trabalho prejudica a sua própria importância,
outros não delegam por medo de desmotivar ou sobrecarregar os seus colaboradores ou de alcançar resultados
insatisfatórios, enquanto outros não têm autoconfiança e não querem ser ofuscados pelos seus colaboradores. Porém,
aceitar que não pode fazer tudo sozinho é o primeiro passo crítico para delegar.

Nesta Virtual Classroon abordamos as grandes questões da delegação - porquê, quando, quem, o quê e como.
Analisamos a importância da delegação no seio das funções dos líderes e para os seus colaboradores e organização,
facilitando a identificação dos momentos e a forma em que a mesma deve ocorrer: analisamos quais as funções do líder
que podem ser delegadas a outros e dotamos os participantes de uma estrutura que visa garantir que os resultados
alcançados são os esperados.

Objetivos

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

Avaliar sua própria atitude, práticas e competências atuais de delegação
Utilizar uma estrutura para delegar responsabilidades a outras pessoas
Implementar um plano de delegação para usar após a Classe Virtual

Destinatários

Profissionais, gestores e líderes que pretendam desenvolver a sua capacidade de delegação, gerir melhor o seu
tempo e/ou aumentar a competência e autoconfiança dos seus colaboradores.

Percurso de aprendizagem

Definição do processo de delegação.

As grandes questões sobre delegação - porquê, quando, quem, o quê e como?

A importância da delegação para os líderes, colaboradores e empresa: vantagens da delegação.
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Saber quando deve delegar e a quem deve fazê-lo.

Identificar os obstáculos ao processo de delegação.

Soluções para superar obstáculos e aprender a delegar efetivamente.

Como garantir que os resultados são os desejados.

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

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

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 851E

Preço : 830,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

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

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

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

Objetivos

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

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



Destinatários

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

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (3h00m)

O contexto do coaching

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

De “Chefes” a “Coaches”

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

Aplicação da aprendizagem

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

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

Aprendizagem online (1h00m)

Competências emocionais do gestor (Módulo interativo)

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

Estilos de comunicação (Módulo interativo)

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

2ª Classe Virtual (3h00m)

O processo de coaching

O processo de coaching individual e as suas etapas.
Como desenvolver ao máximo as capacidades próprias e as dos outros.
As fases do processo de coaching de equipas.
Como conseguir uma equipa de “elevado rendimento”.
Aplicações práticas.
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Treino prático de competências de Coaching no contexto da liderança

Aprendizagem online (1h00m)

Recolher feedback (Módulo de treino intensivo)

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

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

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

3ª Classe Virtual (3h00m)

O modelo GROW: treino prático

O desenvolvimento de um plano de coaching

Estabelecimento de metas pessoas de progresso.
Benefícios do coaching.

Aprendizagem online (1h00m)

Escutar ativamente (Módulo de treino intensivo)

Utilizar o questionamento e a reformulação para melhorar a escuta ativa, compreender os seus interlocutores e
facilitar a comunicação.

Conhecer-se melhor para comunicar melhor (Módulo interativo)

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

4ª Classe Virtual (2h00m)

Consolidação da aprendizagem e treino prático

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

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios à distância,
incluindo desafios concretos de aplicação no contexto profissional.
Combina vários módulos interativos de curta duração e diferentes estímulos, para potenciar a aprendizagem e
facilitar o sucesso da gestão e liderança de equipas em contexto de trabalho remoto.
Com recurso a metodologias práticas (estudos de caso e simulações que recriam os ambientes da gestão e
liderança de equipas) os participantes treinarão as competências básicas da atuação de um líder Coach.

Pontos fortes

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



New

Liderança
Á distância

Duração : 10 horas Referência : 1331

Preço : 500,00 € + IVA

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

Desenvolver competências de liderança é um investimento fundamental, já que as organizações necessitam que os seus
responsáveis e gestores saibam “agir” e “fazer agir” de forma cada vez mais autónoma, corresponsável e competente –
de forma a mobilizarem os seus colaboradores para obter resultados.

Neste percurso de aprendizagem, aprenda a reforçar a sua performance enquanto líder e gestor de equipas remotas em
contexto digital e de acordo com as necessidades individuais dos elementos da sua equipa. Descubra como dinamizar
uma estratégia motivacional que produza efeitos multiplicadores positivos, com base na confiança, na delegação de
tarefas, na partilha de feedback e no empowerment das suas pessoas.

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

GESTÃO REMOTA DE EQUIPAS

DELEGAÇÃO

COMO DAR FEEDBACK EFICAZ: QUE MOTIVE E INSPIRE A SUA EQUIPA

COMUNICAÇÃO NA ERA DIGITAL

MOTIVAÇÃO

Objetivos

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

Descrever o que se entende por boa gestão à distância;
Identificar os obstáculos à gestão à distância;
Esclarecer os benefícios de uma gestão remota eficaz;

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/gestao-remota-de-equipas
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/delegacao
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/como-dar-feedback-eficaz-que-motive-e-inspire-a-sua-equipa
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/comunicacao-digital
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/motivacao


Realizar uma autoavaliação sobre "eu como gestor remoto";
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;
Compreender a importância do feedback;
Conhecer as principais etapas a percorrer durante uma conversa com o objetivo de dar feedback;
Preparar-se para dar feedback;
Dar feedback relacionado com o desempenho do colaborador;
Explicar o que é a motivação;
Compreender como a motivação o afeta, bem como afeta os seus colegas e organização;
Aplicar algumas teorias e modelos fundamentais da motivação ao seu contexto;
Avaliar sua própria atitude, práticas e competências atuais de delegação;
Utilizar uma estrutura para delegar responsabilidades a outras pessoas.

Destinatários

Profissionais, líderes e gestores envolvidos na gestão remota de equipas e/ou que pretendam dinamizar uma
estratégia motivacional que produza efeitos multiplicadores positivos, com base na confiança, na delegação de
tarefas, na partilha de feedback e no empowerment das suas pessoas.

Percurso de aprendizagem

Gestão remota de equipas – Classe Virtual (2h00m)

O que é o Remote Management.
Obstáculos à gestão remota de equipas.
Benefícios de uma Gestão Remota eficaz.
Autodiagnóstico “Eu como Gestor Remoto”.
Conduzir reuniões virtuais com a equipa.
Desenvolver plano de ação e implementação.

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 fator humano.

Como dar feedback eficaz: que motive e inspire a sua equipa – Classe Virtual (2h00m)

O que é o feedback.
Princípios do feedback.
Saber dar feedback: estrutura e etapas recomendadas.
Reações ao feedback.
Como lidar com as diferentes reações.
Saber dar feedback: exercícios práticos.

Motivação  – Classe Virtual (2h00m)

O que é a motivação.
O papel na motivação na liderança.
As diferentes teorias da motivação.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/gestao-remota-de-equipas
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/comunicacao-digital
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/como-dar-feedback-eficaz-que-motive-e-inspire-a-sua-equipa
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/motivacao
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Definição de plano de ação.

Delegação  – Classe Virtual (2h00m)

Definição do processo de delegação.
As grandes questões sobre delegação - porquê, quando, quem, o quê e como?
A importância da delegação para os líderes, colaboradores e empresa: vantagens da delegação.
Saber quando deve delegar e a quem deve fazê-lo.
Identificar os obstáculos ao processo de delegação.
Soluções para superar obstáculos e aprender a delegar efetivamente.
Como garantir que os resultados são os desejados.

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/delegacao


Best Full Digital

6 Team Conditions
Condições para aumentar a Eficácia das Equipas e a sua avaliação através do Team Diagnostic Survey

Á distância

Duração : 8h30 Referência : 1293

Preço : 500,00 € + IVA

A abordagem às 6 Condições para a Eficácia das Equipas resulta de décadas de pesquisa levadas a cabo por
investigadores de renome da Universidade de Harvard. Ruth Wageman, Richard Hackman e seus alunos e colegas
estudaram milhares de equipas em todo mundo, de diversos setores, indústrias e contextos culturais. O seu trabalho
identificou as 6 Condições práticas, aplicáveis e úteis para equipas, que em conjunto promovem a performance, a
excelência do trabalho em equipa e as realizações e conquistas significativas ao longo do tempo. O modelo das 6
Condições para a Eficácia das Equipas foi amplamente testado para prever o desempenho em equipas do “mundo real”
e os seus resultados têm sido comprovados e publicados em muitos livros e artigos.

No decorrer desta investigação, Ruth Wageman, Richard Hackman e Erin Lehman desenvolveram na Universidade de
Harvard o Team Diagnostic Survey (TDS): um instrumento revisto e validado pelos seus pares, concebido para
diagnosticar os pontos fortes e fracos das equipas.

Factos-chave sobre o TDS:

Sólido a nível psicométrico, foi também revisto e validado por pares, utilizando dados recolhidos junto de mais de
1.000 equipas em todo o mundo;
Apresenta um relatório de 27 páginas que inclui feedback detalhado sobre os tópicos “6 Conditions”, “3 Key Task
Processes” e “3 Team Effectiveness Outcomes”, assim como feedback qualitativo e quantitativo (consulte um
exemplo de relatório);
Distribuído através de uma rede global de profissionais certificados em TDS;
Utilizado pelas melhores equipas das maiores empresas globais listadas na Fortune 500, entre as quais se incluem
desde equipas do setor público a organizações sem fins lucrativos;
Aplicado a equipas de liderança, equipas de start-ups, equipas agile, tripulações de voo, equipas médico-cirúrgicas,
equipas de projeto, equipas comerciais, equipas de operações, equipas financeiras, equipas de serviços profissionais,
entre outras;
Disponível nos seguintes idiomas: inglês, francês, holandês, português (e em breve: espanhol, chinês, italiano e
alemão, árabe e persa).

https://6teamconditions.com/wp-content/uploads/2019/11/TDS-sample-report.pdf
https://6teamconditions.com/wp-content/uploads/2019/11/TDS-sample-report.pdf


 

Objetivos

Através deste percurso de aprendizagem os participantes irão:

Compreender os principais fatores que impulsionam a eficácia da uma equipa;
Ser capazes de usar o TDS: o instrumento mais validado a nível global para avaliar a eficácia da uma equipa;
Saber utilizar as 6 Condições para a Eficácia das Equipas ao trabalhar com líderes de equipas;
Construir ou melhorar as suas práticas de Team Coaching.

Destinatários

Consultores, coaches, profissionais nas áreas de Learning & Development e líderes de equipas que pretendam
utilizar as 6 Condições para a Eficácia das Equipas e o Team Diagnostic Survey (TDS) para promover a
colaboração eficaz e produtiva no seio das suas equipas.

Percurso de aprendizagem

Visão geral do percurso

 

Este curso atribui um certificado equivalente ao Foundational Certification in the Team Diagnostic Survey and 6
Conditions. Esta é uma certificação que lhe dá acesso a um conjunto de know-how e de ferramentas, bem como uma
comunidade global de profissionais certificados previamente e que o podem apoiar.

 

Este programa é composto por dois ativos centrais:

1 – Vídeos online, realizáveis onde e quando quiser de acordo com o seu ritmo pessoal, estruturados para
fornecer os conhecimentos essenciais necessários para incorporar as 6 Condições para a Eficácia das Equipas
e o Team Diagnostic Survey (TDS) nas suas práticas organizacionais quotidianas. Esta Foundational
Certification* permite-lhe conhecer as 6 Condições para a Eficácia das Equipas, a forma como o TDS mede as
6 Condições, apoiando-o ainda na interpretação dos relatórios do TDS e ajudando-o a incorporar um
diagnóstico TDS no seu trabalho com equipas.

*A inscrição direta no curso online custaria normalmente $1097 USD.

 

2 – Três classes virtuais conduzidas por Ruth Wageman e Krister Lowe, concebidas para ajudá-lo a incorporar
as 6 Condições para a Eficácia das Equipas e o TDS no seu quotidiano e empresa.

No decorrer destas classes virtuais, Ruth Wageman e Krister Lowe irão realizar demonstrações e exercícios



práticos para explicar a estrutura das 6 Condições para a Eficácia das Equipas, abordar e apresentar
conselhos práticos para desenvolver o Coaching de equipas e as relações colaborativas, desafiando
simultaneamente os líderes de equipas e os seus membros para a interpretação dos resultados do TDS.

1ª Parte – Aprendizagem Online

Módulo 1:

Visão geral do curso;
O melhor e o pior das equipas;
“Condições do pensamento”.

Módulo 2:

Compreender a eficácia das equipas.

Módulo 3:

As 6 Condições.

2ª Parte- Classe Virtual (90 minutos)

Revisão das 6 Condições (introdução de novos exemplos e dados);
Praticar as 6 Condições de pensamento no trabalho com equipas (estudos de caso e partilha);
Diagnosticar as equipas: discussão em grupos.

3ª Parte - Aprendizagem Online

Módulo 4:

Team Diagnostic Survey(™) e um estudo de caso.

Módulo 5:

Recursos adicionais sobre o TDS: equipas e líderes.

4ª Parte: Classe Virtual (90 minutos)

Como realizar um diagnóstico junto de um líder de equipa: estudo de caso resolvido em grupos de trabalho;
Como utilizar o TDS.

5ª Parte – Classe Virtual (90 minutos)

Desenvolver a prática de Team Coaching.

 

Métodos pedagógicos

Este percurso é composto por:

4h00 de aprendizagem online
4h30 horas de classes virtuais
Estudos de caso de equipas reais, incluindo relatórios do TDS
Demonstrações de técnicas de Coaching por parte dos formadores



Trabalhos práticos em pares ou grupos

Pontos fortes

Os participantes:

Recebem um certicado equivalente ao Foundational Certification in the Team Diagnostic Survey and 6 Conditions
Adquirem o acesso a uma comunidade global de mais de 700 profissionais que regularmente utilizam a
abordagem 6 Team Conditions

 

Oradores

Ruth Wageman

Ruth Wageman é uma das maiores e mais reconhecidas investigadoras e especialistas em trabalho com equipas,
sobretudo equipas de liderança. A sua experiência está focada nas condições que influenciam o elevado
desempenho das equipas – com destaque para as equipas cujo propósito é resolver problemas complexos, processos
de reorganização, mudança cultural ou liderar a transformação do sistema.

Ruth ajuda a construir a capacidade de liderança colaborativa dentro e através das organizações, especialmente
junto de equipas de liderança multissetoriais (nas áreas de saúde, negócios, serviço social, universidades, ONGs…).

Ruth possui experiência como professora nas Universidades de Columbia, Dartmouth e Harvard, instituições onde
liderou muitos programas de investigação inéditos. É coautora das obras “Senior Leadership Teams: What it Takes to
Make them Great”, “Developing and Enhancing High-Performance teams in Organizations” e “Practitioner’s
Handbook of Team Coaching”, entre outras, tendo também escrito artigos de referência revistos por pares. 

Ruth desenhou a ferramenta Team Diagnostic Survey (TDS) – juntamente com Richard Hackman e Erin Lehman – um
sistema de avaliação poderoso e amplamente validado que mede o quão bem as 6 Condições que impulsionam a
eficácia estão estabelecidas numa equipa. Ruth também lidera workshops certificados e dá formação a profissionais
na área de desenvolvimento de equipas onde utiliza e aplica o TDS.

A nível académico, Ruth Wageman é doutorada em Comportamento Organizacional pela Universidade de Harvard e
possui um Bacharelato nas áreas de Arte e Psicologia pelo Columbia College da Universidade de Columbia.

 

Krister Lowe

https://www.linkedin.com/in/ruth-wageman-9860388/
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Krister Lowe é um reconhecido Psicólogo Organizacional, Team Coach e Podcaster, cuja paixão é aplicar o coaching a
equipas de liderança sénior.

Krister é Senior Partner da 6TeamConditions.com e co-host do 6 Conditions Podcast. Concebe e realiza programas de
aprendizagem e certificação, bem como intervenções personalizadas na área de Team Coaching para organizações
que utilizam o framework das 6 Condições para a Eficácia das Equipas e o Team Diagnostic Survey (TCS).

Ao longo dos últimos 5 anos, o foco de Krister tem sido contribuir para o desenvolvimento da área de Team
Coaching.  Neste âmbito, é o criador e antigo host do “The Team Coaching Zone Podcast” – um podcast que explora
a arte e ciência do coaching de equipas com coaches organizacionais de referência e que continua a ter uma
audiência que abrange mais de 135 países em todo o mundo.  Atualmente, presta serviços e consultoria em Team
Coaching a uma série de clientes selecionados, junto dos quais já introduziu programas de liderança e coaching
diferenciados; trabalha ainda na supervisão dos profissionais especializados na área de Team Coaching.

Krister possui mais de 20 anos de experiência na área de Learning&Development em mais de 40 países, tendo
trabalho em diversos ramos de negócio, incluindo: organizações internacionais, tecnologia, telecomunicações,
energia, saúde, moda, ensino superior, fundações, ONGs, grandes empresas de contabilidade, entre outros. Krister é
também o co-criador da “This Nautilus Experience” – um programa experiencial de liderança colaborativa e equipas
realizado a bordo do navio-escola holandês “Wylde Swan”.

A nível académico, Krister Lowe possui um Mestrado e um Doutoramento em Psicologia Social-Organizacional pela
Universidade de Columbia.  Completou o Programa de Certificação CTI Co-Active Coach Training Certification
Program (CPCC), o Team Advantage™ team coach training program, o programa de certificação Systemic Team
Coaching – Níveis 1, 2 e 3, o 6 Team Conditions & Team Diagnostic Survey™, assim como a certificação em Team
Emotional Intelligence Survey.  É também mediador certificado no Estado de Nova Iorque e possui um certificado em
resolução de conflitos pela Universidade de Columbia.

https://www.linkedin.com/in/kristerlowe/
http://www.6TeamConditions.com


Best Full Digital

Os 4 Papeis Essenciais da Liderança™
Como ser um líder de sucesso

Á distância

Duração : 12 horas Referência : 1253

Preço : 1.100,00 € + IVA

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

A mudança acontece atualmente a um ritmo alucinante e os líderes devem ser capazes de visualizar e alcançar
resultados, adaptar-se rapidamente, executar a estratégia no terreno e desenvolver a equipa para alcançar níveis de
rendimento excecionais.

Líderes eficazes vivem consistentemente os 4 papéis essenciais da liderança ™ como a estrutura fundamental para o
sucesso de sua liderança. Inspiram confiança, criam visão, executam estratégias e desenvolvem potencial e, ao fazer
isso, envolvem e mobilizam as suas equipas para atingir as metas mais importantes para a organização.

Neste workshop desenvolvemos os 4 papéis preditivos que os gestores devem desempenhar para alcançar resultados
extraordinários e consistentes.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Criar uma visão inspiradora e uma estratégia relevante da equipa, fornecendo significado e orientação para o
trabalho diário dos seus membros.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/franklincovey/os-4-papeis-essenciais-da-lideranca-presencial


Criar uma narrativa estratégica apelativa que possa ser partilhada com as principais partes interessadas a todos
os níveis.
Alinhar os principais sistemas com a estratégia de sua equipa para facilitar os processos básicos de trabalho.
Aplicar o processo comprovado de The 4 Disciplines of Execution® para atingir os seus objetivos mais importantes
de forma consistente.
Dar feedback positivo e instrutivo de forma regular para criar uma cultura de alta confiança na equipa.
Aplicar técnicas de coaching para desenvolver o potencial de sua equipa.

Destinatários

Gestores e líderes com experiência de Liderança que pretendam desenvolver competências essenciais para o
sucesso da equipa: inspirar e gerar relações de confiança, definir e transmitir uma visão, executar uma estratégia
e assumir o coaching dos membros da equipa.

Percurso de aprendizagem

Introdução

Porque razão os 4 papéis essenciais da liderança são essenciais?
A relação dos 4 Papéis Essenciais da Liderança com os níveis de engagement da equipa e com a sua mobilização
para resultados.
Análise do assessment de autoavaliação ou avaliação 360º dos quatro papéis essenciais da liderança à luz dos
objetivos individuais de liderança.

Papel 1 - Inspirar Confiança

O papel do líder como elemento central da construção da confiança da equipa.
A sua credibilidade pessoal enquanto líder: avaliar pontos fortes e oportunidades de melhoria.
Agir para acelerar a sua credibilidade pessoal e criar intencionalmente uma cultura de alta confiança na equipa.

Papel 2 - Criar e partilhar a Visão

Criar uma visão inspiradora da equipa capaz de mobilizar todos os seus membros em torno de um propósito
comum.
Avaliar a relevância do trabalho e o contributo da sua equipa.
Definir uma estratégia para a equipa, relevante e alinhada com a estratégia da organização.
Criar e partilhar uma narrativa estratégica para a equipa de uma forma clara, concisa, convincente e segura.

Papel 3 - Executar a Estratégia

Compreender de que modo o alinhamento contribui para uma execução eficaz.
Alinhar os processos e os sistemas com a estratégia da equipa de modo a potenciar resultados.
Identificar os Objetivos Verdadeiramente Críticos® (OVC®) que contribuirão para uma execução eficaz da
estratégia da equipa.
Identificar os indicadores que sejam, simultaneamente, influenciáveis pela ação da equipa e preditivos do
atingimento dos OVC®.
Implementar o processo das 4 Disciplinas da Execução® na sua equipa.

Papel 4 - Coaching do Potencial

A importância do mindset de coaching e de perspetivar os membros da equipa como pessoas completas e
intrinsecamente capazes.
Dar e receber feedback de forma eficaz.
Treinar as competências chave do coaching: escutar, questionar e reconhecer.
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Aplicar técnicas de coaching em situações de desempenho, resolução de problemas e desenvolvimento
profissional.

Plano de Ação de Liderança

Priorizar o seu desenvolvimento de liderança.
Criar um plano de ação de liderança.
Envolver e mobilizar a sua equipa.

Métodos pedagógicos

Metodologia ativa com desafios inerentes a cada um dos papéis da liderança.

Pontos fortes

A referência de anos de investigação e experiência, da Equipa Franklin Covey, em várias organizações
Um kit pedagógico completo que inclui a possibilidade de realização de um questionário 360º prévio à formação.
Sessão prática de trabalho com base na realidade dos participantes que facilita a sua transposição para a sua
organização.



Best Full Digital

As 6 Práticas Críticas da Liderança de Equipas
Liderar, promover o engagement e apoiar o desenvolvimento das equipas

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 1276

Preço : 1.100,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Os líderes de primeiro nível têm um impacto significativo nos indicadores de negócio mais importantes: produtividade,
qualidade da experiência, satisfação e lealdade do cliente, inovação e desempenho financeiro.

Para atingir bons desempenhos em todas estas dimensões é fundamental garantir o engagement dos membros da
equipa e o seu envolvimento e compromisso com o propósito organizacional e da equipa.

Os níveis de engagement estão diretamente relacionados com a ação e práticas dos líderes que deverão encarar cada
colaborador como pessoas completas, intrinsecamente capazes de evoluir e crescer, e tornar a função e o contexto de
trabalho como espaços de desenvolvimento e realização não apenas profissional, mas também pessoal.

Neste âmbito é fundamental dotar os líderes das equipas com modelos e ferramentas de aplicação imediata que lhes
permitam identificar e reter o talento, alinhar o propósito da equipa com o propósito e objetivos organizacionais e
promover a produtividade e o desenvolvimento dos membros das suas equipas.

 

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/franklincovey/as-6-praticas-criticas-da-lideranca-de-equipas-presencial


Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Explorar a mudança crítica de mindset que maximiza o sucesso e os resultados dos líderes de equipas;
Melhorar os níveis de engagement da equipa através da realização regular de reuniões individuais;
Aprofundar a compreensão dos problemas, desafios e aspirações de cada colaborador e proporcionar o suporte
necessário ao seu desenvolvimento e realização pessoal e profissional;
Alinhar o propósito da equipa com o propósito organizacional, definir objetivos e resultados, delegar e
acompanhar os membros da equipa;
Dar e procurar feedback para incrementar a confiança, a autonomia e desempenho da equipa e de cada um dos
seus membros;
Identificar ações concretas para ajudar a equipa a atravessar e acelerar os processos de mudança e melhorar a
sua performance;
Planificar semanalmente para manter o foco nas ações e objetivos mais importantes;
Gerir a energia de modo a garantir a eficácia e o balanço entre vida pessoal e profissional.

Destinatários

Líderes de primeiro nível que procurem desenvolver as suas competências de liderança, reforçar o engagement
das suas equipas e apoiar o desenvolvimento dos seus colaboradores.

Percurso de aprendizagem

Introdução – Os desafios da liderança de equipas

A produtividade da equipa.
O engagement e a retenção de talento.
Criar a cultura.
A experiência e a fidelização de clientes.
A inovação.

Prática 1 – Desenvolver um mindset de líder

Paradigmas: a maneira como vejo o mundo, condiciona as minhas ações e as minhas ações determinam os
resultados.
Mindset de líder: sou responsável por atingir resultados através dos membros da equipa.

Prática 2 – Fazer reuniões individuais regularmente

O colaborador como pessoa completa, intrinsecamente capaz de evoluir.
Mindset de líder: faço reuniões individuais para promover o engagement dos membros da equipa.
Técnicas e ferramentas para a condução de reuniões individuais.
As perguntas de coaching.
A escuta empática.
O comprometimento dos membros da equipa com a melhoria e o sucesso.

Prática 3 – Preparar a equipa para atingir resultados

Mindset de líder: ajudo as pessoas a entenderem o “porquê” por trás das “atividades” e ajudo-as com o “como”.
Clarificar e alinhar o propósito da equipa com o propósito e desafios organizacionais.
Definir objetivos e metas a atingir pela equipa.
Delegação e acompanhamento eficazes.
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Prática 4 – Criar uma cultura de feedback

Mindset líder: dou e peço feedback para desenvolver e melhorar o desempenho de toda a equipa.
Feedback como base do sucesso das equipas de alto desempenho:
Feedback de reforço;
Feedback de redirecionamento;
Pedir feedback.

Prática 5 – Liderar a equipa na mudança

Mindset líder: Eu promovo a mudança com a minha equipa.
Porque é que a mudança falha?
A mudança é um processo e não um evento: a curva da mudança.
Acelerar a mudança: os desafios do líder em cada fase do processo de mudança.

Prática 6 – Gerir o seu tempo e energia

Mindset de líder: Tenho de gerir o meu tempo e energia para ser um líder eficaz.
A gestão do tempo e das prioridades.
Um modelo eficaz de planeamento semanal e diário.
Definir um padrão de constante renovação.
Gerir a energia e balancear vida pessoal e profissional.

Métodos pedagógicos

Metodologia ativa com desafios inerentes a cada uma das práticas críticas da liderança de equipas.

Pontos fortes

Baseado numa vasta investigação desenvolvida pela FranklinCovey Co.
Orientação eminentemente prática
Kit pedagógico completo que inclui as cartas de ação de liderança



Best Full Digital

MULTIPLIERS®
Como os melhores líderes ativam a inteligência de todos

Á distância

Duração : 8 horas Referência : 1328E

Preço : 1.100,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Tipicamente, os profissionais ascendem a lugares de liderança
por assumirem uma ética e forma de trabalhar que os levam a
desempenhos superiores à média, e muitas vezes excecionais.
Assim, é comum encontrar em lugares de liderança pessoas que
demonstram grande disponibilidade e são muito presentes e
ativos em tudo o que se passa nas suas equipas, têm boas ideias, são meticulosos na execução, são visionários na forma
como veem o futuro e astutos na forma como desenham a estratégia.

Contudo, estas mesmas características que ao longo de uma carreira têm sido tão importantes e determinam um
desempenho individual superior, podem estar a limitar o crescimento das equipas e daqueles com quem trabalhamos.

A tomada de consciência do impacto do meu comportamento nos outros é a base da mudança. A partir daí, há que
optar. “Quero ser um Redutor Acidental ou um Multiplicador Intencional?”

O Líder Multiplier distingue-se pela sua capacidade de:

Ativar e aproveitar toda a energia e inteligência das pessoas com quem trabalham e promover elevados níveis de
engagement;
Identificar e colocar as aptidões e talentos naturais das pessoas ao serviço do propósito da equipa;
Incentivar a autonomia nas equipas, a ousadia no pensamento e a gestão inteligente do risco;
Promover e suportar o crescimento e expansão da capacidade dos membros da equipa;

Conheça o mindset, paradigmas, técnicas e ferramentas utilizadas pelo Líder Multiplier para ativar e expandir a
inteligência e capacidade das suas equipas.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/franklincovey/multipliers?year=2021


Objetivos

No final da formação os participantes serão capazes de:

Compreender o conceito, mindset e o impacto do Líder Multiplicador, na equipa e nos resultados atingidos;
Reconhecer as tendências que podem tornar-nos Redutores Involuntários;
Ganhar autoconsciência e identificar estratégias para criar Momentos Multiplicadores a partir daquilo que
poderiam ser Momentos Redutores Acidentais;
Identificar estratégias e comportamentos para potenciar o crescimento e aproveitar as capacidades e talentos
daqueles com quem trabalham e para melhorar a qualidade da experiência de trabalho dos membros da equipa:

Fazer Melhores Perguntas;
Procurar a Genialidade;
Criar Espaço para os Outros;
Lançar Melhores Desafios.

Destinatários

Multipliers: Como os melhores líderes ativam a inteligência de todos é ideal para organizações que precisam de:

Aceder e ativar as capacidades inexploradas das suas equipas;
Reacender a energia e entusiasmo das equipas para que alcancem melhores resultados;
Inovar, estimulando nas equipas a ousadia no pensamento e na ação;
Atingir novos níveis de desempenho, promovendo a expansão da inteligência e da capacidade das pessoas.

 

Multipliers: Como os melhores líderes ativam a inteligência de todos é ideal para líderes que precisam de:

Ativar e aproveitar toda a energia e inteligência das pessoas com quem trabalham;
Identificar e aproveitar as aptidões e talentos naturais das pessoas;
Incentivar a autonomia nas equipas, a ousadia no pensamento e a gestão inteligente do risco;
Promover e suportar o crescimento e expansão da capacidade dos membros da equipa.

Percurso de aprendizagem

O Efeito Multiplicador

Redutores e Multiplicadores – como agem, como pensam e como expandem ou limitam a capacidade e a
inteligência das equipas.
O Princípio do Potencial e o Mindset Multiplicador.
As 9 tendências de Redutor Acidental.
Redutor Acidental ou Multiplicador Intencional?
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Fazer perguntas melhores

O Princípio da Curiosidade.
Fazer perguntas eficazes para expandir a capacidade e a inteligência.
Ferramentas Práticas.

Procurar a Genialidade

O Princípio da Individualidade.
Valorizar a individualidade para promover o engagement.
Ferramentas Práticas.

Criar Espaço para os Outros

O Princípio da Oportunidade.
Ocupar o Espaço Vs Dar Espaço, para promover a autonomia e o crescimento da equipa.
Criar espaço e condições para arriscar e aprender a partir do erro.
Ferramentas Práticas.

Propor Desafios Maiores

O Princípio do Crescimento.
Desafiar a equipa para estimular a ousadia no pensamento e na ação.
Atributos de um desafio capaz de promover comprometimento e superação.
Ferramentas Práticas.

Métodos pedagógicos

Abordagem prática baseada no ciclo see – do – get, segundo o qual os resultados que obtemos, dependem daquilo
que fazemos e aquilo que fazemos depende dos nossos paradigmas, da maneira como vemos o mundo e os
outros.
Metodologia participativa, em que a mudança de paradigmas e construção do conhecimento se fazem a partir da
experiência e das partilhas dos participantes.
Realização de exercícios e dinâmicas práticas, individuais e em grupo, com recurso a matérias pedagógicos e
ferramentas incluídas no kit do participante exclusivo.

Pontos fortes

Conteúdo desenvolvido pela FranklinCovey com base no trabalho de investigação de Liz Wiseman autora do
bestseller Multipliers: How the Best Leaders Make Everyone Smarter.
Kit do participante exclusivo que inclui ferramentas dimensionadas para apoiar a transferência de técnicas e
aprendizagens para o contexto real.
Líderes com experiência e sucesso, ganharão uma nova perspetiva em relação ao impacto do seu comportamento
naqueles com quem trabalham, e integrarão técnicas e ferramentas para expandir a inteligência e capacidade das
suas equipas.



Best Full Digital

Liderar a Velocidade da Confiança®
Fortaleça a confiança no seu contexto de trabalho

Á distância

Duração : 6 horas Referência : 745

Preço : 950,00 € + IVA

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

"Se quisermos construir confiança, devemos ser confiáveis." Stephen R. Covey.

Na moderna economia global, os problemas de confiança afetam os lucros das empresas uma vez que originam quebras
na produtividade, desperdício de recursos e perda de oportunidades.  Quando a confiança (ou a sua falta) é sentida
pelos clientes o impacto na reputação e na imagem da marca é imediato.

Historicamente, a confiança tem sido abordada de forma "branda", mas pesquisas recentes demonstram que a confiança
tem um efeito mensurável, observável e relevante no resultado final da empresa.

Baixo nível de confiança = velocidade reduzida + custos elevados.

Em suma, a confiança é uma alavanca estratégica para os negócios e tem um efeito dominó em todos os nossos
relacionamentos, na nossa equipa, organização, no mercado e até mesmo na sociedade.

Este workshop permite-lhe compreender os fatores e comportamentos com base nos quais se estabelecem relações de
confiança e identificar linhas de ação capazes de reforçar a confiabilidade pessoal e organizacional.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/franklincovey/liderar-a-velocidade-da-confianca-presencial


Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Compreender a perceção que os outros têm da nossa credibilidade – TQ – Quociente de Confiança.
Posicionar a construção de confiança como prioridade na atividade profissional.
Compreender verdadeiramente o impacto, por vezes impercetível, dos impostos de confiança.
Transformar impostos em dividendos – benefícios resultantes de relações em que a confiança é crescente.
Definir Planos de Ação de Confiança a implementar com os seus parceiros e interlocutores.

Destinatários

Todos os profissionais, líderes ou membros de equipas que pretendam melhorar os seus resultados através do
desenvolvimento da sua credibilidade pessoal e do estabelecimento de relações de confiança.

Percurso de aprendizagem

O que é a confiança

O impacto económico da confiança.
Impostos e dividendos da confiança.
A confiança enquanto variável para aumentar os resultados de uma organização.

Confiabilidade Pessoal

Agir com integridade.
Ser exemplo e referência positiva.
Ser responsável.

Confiança nas Relações

Desenvolver a confiança.
Cumprir os compromissos assumidos.
Restaurar a confiança.
Valorizar os outros.
Construir resultados em cooperação com os outros.
Resolver problemas de forma criativa.
Contribuir para a resolução de conflitos e desentendimentos.
Melhorar as relações pessoais e profissionais.

Confiança na Organização

Liderar a mudança.
Influenciar os resultados positivamente.
Criar sistemas organizacionais confiáveis.
Contribuir para a confiabilidade dos sistemas organizacionais.
Criar e promover símbolos de confiança.

Confiança do Mercado

Desenvolver a lealdade dos clientes.
Engrandecer a reputação da organização.
Valorizar a marca.
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Confiança da Sociedade

Ser agente ativo no equilíbrio do ecossistema social, económico e ecológico em que a organização está integrada.
Contribuir para o desenvolvimento da sociedade.

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”.
Gerindo a velocidade da confiança melhora a capacidade de influência acelera os resultados.



New Full Digital

Leader of the future: immersive international leadership training
Transform your people into tomorrow's powerful leaders

Á distância

Duração : 40 horas Referência : 9398

Preço : 3.900,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

To access the Portuguese version of the Leader of The Future Program click here

 

Why choose ‘Leader of the Future’ Program?
Over 10,000 leaders trained around the world
Net Promoter Score: 90
Award-winning content
High-skilled consultants and trainers

 

�The Leader of the Future program is entirely taught in English.

� This 100% immersive and online experience gives participants privileged access to a global community that
brings together leaders from around the world, with the purpose of sharing the world's best leadership practices.

 

The world is changing at an incredible pace. That's why equipping your leaders with the skills to adapt is essential for
growth.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/lideranca-coaching/programa-internacional-desenvolvimento-lideres-online


The Leader of the Future breakthrough program helps your organisation develop leaders fit for the future. It is an
immersive international program, delivered online, that brings together leaders from all over Europe to learn, experiment
and share experiences.

Great leaders are trusted, authentic, show integrity and deliver results. They inspire and empower their teams and build
a culture for success. Cegos helps your leaders achieve this.

Throughout the program, participants are empowered with key people management tools, informed by the world's most
prestigious business schools.

Feedback from peers, observations and self-reflection inspire awareness of a leader's behaviour and the effect it has on
others, how they motivate their teams and the impact on business performance.

The results are surprising and act as a catalyst for real change for the better.

Participants will go on a unique journey, which goes way beyond the online training.

They will be challenged, pushed out of their comfort zone, and put under pressure to reveal their true leadership style. It
is an intense experience full of exchanges, challenges, emotions, and insights.

Is your company ready to transform its leaders?

Objetivos

Discover the different leadership profiles
Understand what mental models are and their impact on leadership
Learn the most effective way to provide positive and negative feedback
Learn to manage your energy and stay fully engaged
Discover the coaching tools you can apply to leadership
Discover the different behavioural profiles and the right way to apply them
Understand how to empower people and teams
Put into practice leadership tools and models
Experiment in a safe environment

Destinatários

Who should attend?

This program will benefit rising and established leaders, managers, entrepreneurs, and anyone else who wants to
become a better leader.

Pre-requisite

At least 5 years of professional experience
Participants are expected to immerse themselves totally in the training for 5 days without any distractions. Some
workshops end as late as 10.30pm.
For the transformation to take place, participants should be open to revealing their true personality
English fluency

Percurso de aprendizagem

How it works

Although most of the training takes place in ‘Immersion Week’, the process starts earlier with self and peer



evaluation. After the immersion week, there are follow up activities to ensure the transfer of knowledge to the
workplace.

Pre-Immersion Week

Participants will complete a 360 evaluation of their leadership style and performance. In addition, they will take part
in a Thomas Profile Analysis and examine a Harvard Business Review case study.

The 5-day Immersive Experience

Participants embark on a 5-day transformative journey that includes virtual workshops, exercises, physical activities
and group/individual assignments. They will expand awareness of their talents, identify points for improvement and
acquire knowledge and tools to help them become high-performing leaders.

They will face their limitations and find ways to overcome them. The immersion is total. Participants will be engaged
on a physical, emotional, mental and spiritual level.

 
The followings topics are covered during Immersion Week:

Awaken your enthusiasm for leadership

Strengthen individual identity through the alignment of mission, vision and values.

Be fully engaged

Build the capacity needed to sustain high performance in the face of increasing demand.

Apply mental models to leadership

Study the intrinsic motivation of behaviours, offering individuals the opportunity to reclassify limiting models as
enhancers.

Empowerment

Understand how to decentralise power, empowering your teams to become autonomous and agile.
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Encourage a feedback culture

Learn how to use feedback in a structured way with a focus on behavioural improvement.

Coaching

Discover how coaching methodology can be applied to everyday life, accelerating the development of those under
your leadership.

Management through profile diversity

Identify factors that motivate different behavior profiles, using a diversity of talent to support strategic objectives.

Future planning

Organise priorities and create a detailed plan to achieve goals.

After Immersion Week

To help participants embed learning, they will get a free one-to-one coaching session and a repeat 360 evaluation.
They will also enjoy a 1-year free subscription to the Cegos Learning Hub.

All participants who complete the program will receive an official certificate.

Pontos fortes

Leaders are pushed out of their comfort zone to experiment, discover, and apply new behaviours in an
environment that simulates the volatility and agility of an organisation.
Intense, unique, 100% online learning experience with cutting edge tools.
Leaders will benefit from an individual coaching session to address their issues, obstacles and limitations as well
as future development
360 and DISC evaluation to help leaders understand their profile, mental models and leadership style
Award-winning content. Cegos Group is in the top 20 international companies recognised as providing best
leadership training by Training Industry.
PMI® PDUs : Earn 40 PDUs in the leadership category of the PMI Talent Triangle® to maintain your PMP® or
PgMP® certification*.

 

Find out more and sign up

Contact us now for more information

Testemunhos

https://trainingindustry.com/top-training-companies/leadership/2021-top-leadership-training-companies/
https://trainingindustry.com/top-training-companies/leadership/2021-top-leadership-training-companies/
https://trainingindustry.com/top-training-companies/leadership/2021-top-leadership-training-companies/
https://www.cegoc.pt/contactos


New Full Digital

Leader of the future: programa internacional de desenvolvimento de
líderes, 100% imersivo e online
Seja protagonista da mudança e transforme-se hoje no líder do amanhã

Á distância

Duração : 40 horas Referência : 9398PT

Preço : 3.900,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Para aceder à versão do Programa Leader of The Future em Inglês clique aqui

Porquê escolher o Programa Leader of the Future?
Mais de 10.000 líderes formados e positivamente impactados em todo o mundo;
Classificação Net Promoter Score (NPS) superior a 90/100;
Conteúdo multipremiado a nível internacional;
Consultores e formadores altamente qualificados.

�O programa Leader of the Future é totalmente ministrado em inglês.

� Esta experiência 100% imersiva e online dá aos participantes acesso privilegiado a uma comunidade global que
junta líderes de todo o mundo, e que tem como propósito difundir as melhores práticas mundiais de liderança.

O atual contexto exige dos líderes pragmatismo e capacidade para, no meio do ruído e do caos, focar a atenção e a
energia das sua equipas naquilo que podem efetivamente influenciar e que determinará se no futuro estarão no lado dos
que fizeram a transição para o Mundo Novo ou daqueles que se perderam pelo caminho.

É por isso que as organizações precisam já hoje de líderes aptos para o futuro: líderes ágeis, autênticos, determinados,

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/lideranca-coaching/leader-of-the-future-immersive-international-training


que promovam efetivamente a capacidade das equipas acompanharem o passo acelerado da mudança, líderes capazes
de perspetivar o futuro no presente, desenvolvendo hoje as competências que serão críticas amanhã, mobilizando as
pessoas para novos propósitos, realidades e para a superação dos novos desafios.

É com base nestas premissas que lhe apresentamos o novo Programa Leader of the Future – um programa de
aprendizagem ativa que reúne líderes de todo o mundo numa experiência intensa, 100% imersiva e entregue num
formato à distância que combina ferramentas digitais e metodologias pedagógicas de última geração que permitem
alavancar as suas competências e acelerar a sua performance muito para além da mera aquisição do conhecimento.

Ao participar neste programa, vai poder testar os seus limites, sair da sua zona de conforto… acima de tudo, desafiar o
seu mindset  e libertar-se das heranças e dos modelos mentais limitadores da liderança do passado que não se adequam
nem respondem mais às exigências do presente muito menos do futuro que se avizinha. Aprenda a criar e desenvolver
efetivas culturas de feedback, de empowerment das suas pessoas, e promover novos paradigmas de liderança, para
equipas ágeis, com elevado sentido de propósito, plurais e inclusivas e recetivas à mudança.

Esta é a grande proposta de valor do Programa Leader of the Future: transformar o mindset dos lideres hoje e atuar
como um catalisador de mudança positiva e real dos seus referenciais de liderança para um amanhã de sucesso.

Objetivos

Identificar os diferentes perfis de liderança
Compreender o que são modelos mentais e qual o seu impacto na liderança
Aprender a forma mais eficaz de dar feedback positivo e negativo
Aprender a gerir a sua energia e a manter-se totalmente empenhado
Descobrir as ferramentas de coaching que podem aplicar-se à liderança
Analisar os diferentes perfis comportamentais e a forma correta de os aplicar
Compreender como capacitar pessoas e equipas
Colocar em prática diferentes ferramentas e modelos de liderança
Experimentar novas práticas, valores e princípios em ambiente seguro

Destinatários

Quem deve participar?

Este programa destina-se a todos os líderes, gestores, empreendedores e profissionais que procurem desenvolver e
elevar as suas capacidades de liderança, de forma a produzir efeitos multiplicadores positivos com base na agilidade,
confiança, coaching, partilha de feedback e empowerment das suas pessoas.

Pré-requisitos

Fluência em inglês.
Possuir pelo menos 3 a 5 anos de experiência profissional em funções de Liderança de equipas e/ou organizações;
Total disponibilidade para participar sem quaisquer distrações ou compromissos nos 5 dias de formação 100%
imersiva – os dias começam às 7:00h e alguns workshops terminam às 21:30h;
Disponibilidade e vontade para “se colocar em perspetiva”, para descobrir e revelar a sua verdadeira
personalidade em contextos de Liderança sob maior pressão e, assim, operar um processo de transformação
profunda.

Percurso de aprendizagem

Como funciona

Embora grande parte do programa decorra durante a Semana de Imersão, o processo inicia-se mais cedo (Semana



de Pré-Imersão), com a autoavaliação e a avaliação 360º realizada pelos pares. Do mesmo modo, também Após a
Semana de Imersão, serão apresentadas atividades de acompanhamento para assegurar a transferência da
aprendizagem para o contexto de trabalho.

Semana de Pré-Imersão

Os participantes devem completar uma avaliação 360º referente ao seu estilo de liderança e performance. Além
disso, devem participar numa Análise de Perfil Pessoal Thomas International e analisar um estudo de caso da
Harvard Business School.

A Experiência Imersiva de 5 dias

Os participantes embarcam numa viagem transformadora de 5 dias intensivos, que inclui workshops virtuais,
exercícios de reflexão acompanhados por um coach, atividades físicas e trabalhos em grupo/individuais. Ao longo
desta jornada irão expandir a sua consciência acerca dos seus talentos, identificar pontos de melhoria e adquirir
conhecimentos e ferramentas que os vão ajudar a tornar-se líderes de elevada performance.

Também irão enfrentar as suas limitações e encontrar formas de as ultrapassar. A imersão é total – os participantes
estarão totalmente envolvidos e comprometidos a nível físico, emocional, mental e espiritual.

Durante a Semana de Imersão serão abordados os seguintes tópicos:

Desperte o seu entusiasmo pela liderança

Saiba como fortalecer a identidade individual, alinhando missão, visão e valores.

Mantenha-se totalmente envolvido

Aprenda a desenvolver as competências necessárias para garantir elevados níveis de performance perante a
pressão gerada por picos de trabalho, aumento da exigência e um contexto cada vez mais desafiante.

Aplique modelos mentais à liderança

Estes incluem a motivação intrínseca dos comportamentos, oferecendo ao indivíduo a oportunidade de
reclassificar os modelos condicionantes como potenciadores.



Promova o Empowerment

Saiba como descentralizar o poder e capacitar as suas equipas a tornarem-se cada vez mais autónomas e ágeis.

Encoraje uma cultura de feedback

Saiba como utilizar o feedback de forma estruturada, com foco na melhoria de comportamentos.

Implemente o Coaching no quotidiano

Descubra como o coaching pode ser aplicado nas operações do dia a dia, acelerando o desenvolvimento daqueles
que lidera e a formação de equipas autónomas.

Compreenda as melhores práticas de gestão da diversidade

Identifique fatores que motivam diferentes perfis de comportamento, apoiando-se na diversidade de talentos para
apoiar os objetivos estratégicos.

Planeie o futuro

Estabeleça prioridades e crie um plano detalhado para atingir os seus objetivos.

Após a Semana da Imersão

Para ajudar a incorporar a aprendizagem adquirida, os participantes terão acesso a uma sessão de coaching
individual gratuita e poderão repetir a avaliação 360º. Também beneficiarão de uma subscrição para utilizarem
gratuitamente a plataforma digital LearningHub@Cegos durante 1 ano.

Todos os participantes que completarem o programa receberão um certificado.

Também irão enfrentar as suas limitações e encontrar formas de as ultrapassar. A imersão é total – os participantes
estarão totalmente envolvidos e comprometidos a nível físico, emocional, mental e espiritual.

Pontos fortes

Os participantes são desafiados a sair da sua zona de conforto para experimentarem, descobrirem e aplicarem
novas práticas e comportamentos num ambiente seguro, mas que simula a volatilidade, agilidade e os desafios
diários enfrentados por uma organização real;
Uma experiência de aprendizagem intensa, única e entregue num formato 100% online com ferramentas e
metodologias de última geração;
Os participantes têm acesso a uma sessão de coaching individual na qual poderão analisar os seus principais
desafios, obstáculos e limitações, bem como delinear o seu plano de crescimento e desenvolvimento futuro;
Avaliação 360º e DISC para ajudar os participantes a identificarem e compreenderem o seu perfil, os seus modelos
mentais e estilo de liderança;
Conteúdo multipremiado a nível internacional – o Grupo CEGOS (representado em Portugal pela CEGOC) figura
entre as 20 melhores empresas internacionais de formação na área de liderança, segundo a Trainning Industry -
organização que se dedica à identificação, divulgação e premiação das melhores práticas e tendências no setor da
formação corporativa;
PMI® PDUs: A realização deste programa atribui 40 PDUs (Professional Development Units) na categoria de
Liderança do PMI Talent Triangle® para a sua certificação PMP® ou PgMP®*.

 

Saiba mais

Contacte-nos para saber como podemos transformar os líderes da sua organização em verdadeiros Líderes do

https://www.cegoc.pt/noticias/cegos-integra-top-20-leadership-training-company-pelo-6o-ano-consecutivo
https://www.cegoc.pt/contactos


Tel. 213 303 166
https://www.cegoc.pt/9398PT
Criado em 22/12/2021

Futuro!

Testemunhos



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
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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.



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.
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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.



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

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
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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

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


Best #UP

#UP - Fundamentos para gerir projetos com eficácia
Métodos e ferramentas para melhorar a gestão de projetos

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 8527

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

O valor adicional de um gestor de projetos consiste em trabalhar num ritmo contrário ao do seu ambiente. Quando maior
for a pressão nas fases iniciais do projeto, mais importante se torna que abrande o seu ritmo. Por outro lado, quanto
mais o projeto se complicar e complexificar, maior deve ser a sua velocidade e energia, devendo simultaneamente
incentivar e favorecer a tomada de decisões.

Este percurso de aprendizagem integra as principais ferramentas que permitem iniciar estruturar o seu projeto e
aumentar a sua velocidade.

 

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:

Utilizar as ferramentas essenciais para iniciar a gestão de projetos.
Concluir com êxito um projeto, desde a sua definição à sua conclusão, utilizando um conjunto de técnicas e
ferramentas que aumentam a sua eficácia.

Destinatários

Gestores de projeto e todos os profissionais que estejam envolvidos na concretização de projetos.

Percurso de aprendizagem

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 “Iniciar um novo projeto”

Identificar as principais etapas de um projeto.
Diferenciar os desafios e os objetivos do projeto.
Dominar as cinco etapas do processo de definição de necessidades.
Identificar os atores do projeto e mobilizar as pessoas certas para definir as necessidades.
Definir a o conteúdo da ficha do projeto.
Obter aprovação oficial para iniciar o projeto.

Sprint “Organizar as atividades e responsabilidades do projeto”

Decompor o projeto em tarefas coerentes.
Descrever detalhadamente as tarefas a serem executadas.
Criar o fluxograma de tarefas.
Atribuir as tarefas aos diferentes atores do projeto.
Assegurar a adequada distribuição de responsabilidades.

Sprint “Planear o projeto com agilidade”

Planear os milestones do projeto para coordenar as ações da equipe e facilitar a tomada de decisões pelo comitê
de direção.
Selecionar a abordagem de planeamento de projeto mais adequada.
Listar as atividades, identificar a sequência de tarefas, as restrições e a duração do projeto para identificar o
caminho crítico.
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Sprint “Gerir os riscos do projeto”

Definir a natureza dos riscos.
Envolver a equipa na identificação dos riscos.
Avaliar a gravidade e probabilidade de concretização dos riscos.
Atribuir prioridades às respostas a dar.
Escolher uma resposta apropriada ao risco.
Monitorizar a exposição do projeto aos riscos.
Detetar novos riscos.

Sprint “Preparar a reunião de comité de direção do projeto”

Informar e tranquilizar todos os envolvidos na tomada de decisão:
produzir informação sintética e com suportes visuais.

Promover a tomada de decisão.
preparar a tomada de decisões a montante, fazendo lobby adequadamente, em particular com o patrocinador
do projeto;
apresentar alternativas;
usar suportes visuais para facilitar a tomada de decisão.

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 Full Digital

Gerir projetos à distância
Técnicas e ferramentas para gerir projetos online

Á distância

Duração : 16 horas Referência : 1280

Preço : 1.050,00 € + IVA

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

Curso referenciado pelo PMI®

Este curso atribui 16 PDU’s para preparar ou manter a sua certificação PMP®ou PgMP®

A Gestão de Projetos é de fundamental importância para a execução de estratégias empresariais, especialmente em
ambientes competitivos. Gerir projetos, por vezes, pode não ser uma tarefa simples. Ainda mais num contexto em que
as equipas são confrontadas com a necessidade de trabalhar remotamente.

Através desta formação, os participantes podem:

Adquirir uma visão clara a prática de como realizar de forma simples e eficiente a Gestão de Projetos - que promova a
transformação das suas empresas, com o uso de processos, técnicas e ferramentas consagradas no mercado;
Compreender como utilizar ferramentas colaborativas para permitir que as equipas possam trabalhar de forma
remota em projetos reais das empresas;
Aceder a um conjunto de artigos e ferramentas complementares para aprofundar as temáticas de acordo com as suas
necessidades.

PMBOK, PMP, PgMP, PMI-SP, PMI-RMP e o logotipo PMI Registered Education
Provider são marcas registradas do Project Management Institute, Inc.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/gestao-projetos/gestao-de-projetos


Objetivos

Um percurso de aprendizagem que permite aos participantes:

Conhecer os conceitos fundamentais de gestão de projetos;
Aplicar técnicas e ferramentas necessárias à gestão de projetos;
Realizar tarefas de gestão de projetos de forma colaborativa e remota.

Destinatários

Gestores de projetos, membros de equipas e profissionais que venham a fazer parte de equipas de projetos e
pretendam adquirir conhecimentos fundamentais sobre gestão de projetos.

Percurso de aprendizagem

1ª Classe virtual (2h00m)

Conhecer os conceitos fundamentais da Gestão de Projetos: melhorar a performance do gestor no seio da empresa 

Definição de projetos, programas e portfólios.
Origem dos projetos.
Relação de projetos e objetivos da empresa.
Justificação, objetivos e benefícios.
Definição de stakeholders.
Definição de deliverables.
Restrições e pressupostos.
Apresentação de ferramenta de colaboração online.
Dinâmica online de definição de projetos.

Após a Classe virtual serão disponibilizados online recursos complementares (artigos, estudos de caso, vídeos e
ferramentas) para complementar os conteúdos abordados e/ou preparar a etapa seguinte.

2ª Classe virtual (2h00m)

Compreender o que é um Ciclo de Vida e as áreas de gestão de projetos, bem como aprender a iniciar um projeto de
forma correta

Definição de Processos e Grupos de Processos.
Ciclo de Vida de Produto x Ciclo de Vida de Projetos.



Áreas de Conhecimento.
Função da Iniciação.
Identificação e análise de stakeholders.
Dinâmica online de identificação e análise de stakeholders.

Após a Classe virtual serão disponibilizados online recursos complementares (artigos, estudos de caso, vídeos e
ferramentas) para complementar os conteúdos abordados e/ou preparar a etapa seguinte.

3ª Classe virtual (3h00m)

Compreender o que é o Planeamento do Projeto e suas etapas (Parte I)

Identificação e priorização de requisitos.
Definição de deliverables.
Construção de WBS.
Dinâmica Online de definição de requisitos e construção de WBS.
Definição e sequencia de atividades.
Estimativas de duração.
Redes PERT.
Gráficos de Gantt.
Caminho Crítico.
Construção de Cronogramas.
Dinâmica Online de construção de Diagramas de Gantt.

Após a Classe virtual serão disponibilizados online recursos complementares (artigos, estudos de caso, vídeos e
ferramentas) para complementar os conteúdos abordados e/ou preparar a etapa seguinte.

4ª Classe virtual (2h00m)

Compreender o que é o Planeamento do Projeto e suas etapas (Parte II)

Técnicas de estimativa de custos.
Criação de orçamentos.
Avaliar a necessidade de recursos:
Os diferentes tipos de recursos.
Matriz RACI.
Definição de Qualidade.
Qualidade de Produto e de Processo.
Definição de padrões de Qualidade.
Planeamento da qualidade do projeto.

Após a Classe virtual serão disponibilizados online recursos complementares (artigos, estudos de caso, vídeos e
ferramentas) para complementar os conteúdos abordados e/ou preparar a etapa seguinte.

5ª Classe virtual (3h00m)

Compreender o que é Planeamento do Projeto e suas etapas (Parte III)

Planeamento e ações de gestão de stakeholders.
Técnicas de gestão dos stakeholders.
Dinâmica Online de gestão de stakeholders.
Aquisições em Projetos.
Matriz de Comunicação.
Identificação de Riscos.
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Medição e Priorização de Riscos.
Momentos de Resposta aos Riscos.
Estratégias de Respostas aos Riscos.
Dinâmica Online de gestão de riscos.

Após a Classe virtual serão disponibilizados online recursos complementares (artigos, estudos de caso, vídeos e
ferramentas) para complementar os conteúdos abordados e/ou preparar a etapa seguinte.

6ª Classe virtual (2h00m)

Identificar as principais atividades de Execução, Monitorização e Controlo e Encerramento de Projetos

Auditorias de Qualidade.
Obtenção de Recursos.
Gestão de Equipas.
Comprometimento dos Stakeholders.
Recolha de Lições Aprendidas.
Recolha de dados de desempenho.
Comunicação durante o projeto.
Implementação de respostas aos riscos.
Monitorizar o progresso, avaliar tendências e tomar decisões.
Relatórios de Desempenho.
Controlo Integrado de Mudanças.
Desmobilização de Recursos.
Lições Aprendidas.
Encerramento Formal de Projetos.

Após a Classe virtual serão disponibilizados online recursos complementares (artigos, estudos de caso, vídeos e
ferramentas) para complementar os conteúdos abordados e/ou preparar a etapa seguinte.

7ª Classe virtual (2h00m)

Identificar as principais funcionalidades da ferramenta Trello

Apresentação da Ferramenta.
Funcionalidades básicas.
Como montar painéis KANBAN e organizar fluxo de tarefas.

Após a Classe virtual serão disponibilizados online recursos complementares (artigos, estudos de caso, vídeos e
ferramentas) para complementar os conteúdos abordados e/ou preparar a etapa seguinte.

Métodos pedagógicos

Exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas de experiências e reflexões
interativas com o grupo de participantes que permitem o treino de técnicas e ferramentas alinhadas com as
melhores práticas de mercado, bem como a consolidação dos conceitos;
Realização de atividades online de planeamento e controlo de projetos utilizando ferramentas colaborativas.

Pontos fortes

Associação de conceitos e ferramentas práticas a cenários reais dos participantes;
Dinâmicas em grupo online e disponibilização de materiais para aprofundamentar e complementar as
aprendizagens realizadas.



Best #UP

#UP - Liderar Equipas de Projeto
Adotar os comportamentos adequados

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 8528

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Atualmente a performance de um gestor de projeto é avaliada pela sua capacidade de “fazer as coisas acontecer”,
independentemente da crescente pressão sobre o projeto, a empresa e o seu ambiente.

O sucesso alcança-se através de pequenos ajustes ao nível das atitudes e comportamentos de cada um dos elementos
da equipa de projeto, mas, sobretudo, na adequação e adaptação do comportamento do próprio gestor de projeto.

 

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:

Mobilizar a equipa ao longo do projeto.
Antecipar e lidar com situações delicadas da equipa ou de partes interessadas no projeto.



Destinatários

Gestores de projeto e todos os profissionais que estejam envolvidos na coordenação de equipas de projetos.

Percurso de aprendizagem

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 “Gerir as reuniões de equipa de projeto”

Conduzir 4 tipos de reuniões de projeto: lançamento, reunião de trabalho ou solução de problemas, progresso,
encerramento.
Envolver os elementos da equipa, dependendo dos desafios da reunião.
Encontrar o equilíbrio certo entre motivação e controlo, para garantir o compromisso da equipa.

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

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

Sprint “Obter o melhor resultado de uma negociação”

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

Sprint “Dar feedback positivo e construtivo”

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

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;
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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

People Management 5.0
As tendências e novos modelos de intervenção RH na sociedade 5.0

Á distância

Duração : 12 horas Referência : 1231E

Preço : 900,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A sociedade 5.0 é marcada essencialmente pelo posicionamento do ser humano no centro da inovação e transformação
tecnológica. Para corresponder aos desafios da Era Digital é necessário que a função HR de adapte e adeque às novas
exigências do mercado e das organizações.

Esta ação de formação permite-lhe analisar e repensar o posicionamento e modo de atuação da Gestão de Pessoas,
desenvolvendo conceitos como:

O impacto da “Gig Economy” nos HR;
Desafios e tendências emergentes na Gestão de Pessoas;
Novas abordagens aos processos de RH.

 

NOTA: este percurso contempla a realização de um Business Case, a desenvolver por etapas e em contexto de trabalho,
entre cada classe virtual. A elaboração de cada etapa do business case tem uma duração estimada de 2h.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/recursos-humanos-desenvolvimento-talento/people-management-50


Objetivos

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

Compreender os impactos da sociedade 5.0 na Gestão de Pessoas;
Identificar as novas tendências e abordagens aos processos de RH;
Definir estratégias de desenvolvimento do Capital Humano em alinhamento com a estratégia organizacional.

Destinatários

Técnicos de recursos humanos, gestores e diretores que pretendam desenvolver o seu conhecimento sobre as
novas tendências e práticas de GRH.

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (2h00m)

Alinhar os objetivos de capital humano aos novos desafios: a Gestão de Pessoas na Era da Inovação

Os impactos da Era Digital e da “Gig Economy” na Gestão de Pessoas.
Gestão da mudança num mundo “VUCA”.
Desafios de diversidade, inclusão e igualdade.

Implementar novas abordagens na intervenção em Gestão de Pessoas: as novas tendências na Gestão de Pessoas

RH “Outside-In” – definir estratégias de RH partindo do exterior.
Organizações ágeis – as metodologias Lean e Agile ao serviço dos RH.
A Economia da Experiência – importância do Employer Branding e Employee

Aplicação da aprendizagem

Business Case – Desafios GRH

Inicio da preparação do Business Case.
Análise dos principais desafios na GRH.

2ª Classe Virtual (2h00m)

Alinhar o propósito de RH com o propósito organizacional: a Estratégia de Desenvolvimento do Capital Humano

Alinhamento com estratégia da empresa - impacto da estratégia de negócio sobre a gestão do capital humano.
“Strategic Workforce Planning”.
O papel dos HR Business Partners no alinhamento estratégico.
Medição da execução estratégica.

Aplicação da aprendizagem

Business Case – Proposta de Valor GRH

Definir a proposta de valor GRH.

3ª Classe Virtual (2h00m)

Adequar os processos de Gestão de Pessoas às melhores práticas atuais e exigências do Sec. XXI

Atração e Seleção de Talento.



Employee Value Proposition.

Aplicação da aprendizagem

Business Case – Atração de Talento

Elaboração de um plano de ação para a otimização dos processos de atração de talento, com base em
metodologias ágeis.

4ª Classe Virtual (2h00m)

Adequar os processos de Gestão de Pessoas às melhores práticas atuais e exigências do Sec. XXI (continuação)

Engagement e Retenção de Talento.
Gestão da Performance.
Aprendizagem e Desenvolvimento de Carreira.

Aplicação da aprendizagem

Business Case – Desenvolvimento de Talento

Elaboração de um plano de ação para a otimização dos processos de desenvolvimento de talento, com base em
metodologias ágeis.

5ª Classe Virtual (2h00m)

Adequar os processos de Gestão de Pessoas às melhores práticas atuais e exigências do Sec. XXI (continuação)

Total Rewards e Gestão Flexível de Benefícios e Compensações.
Workplace e Well Being.
People Analytics.

Aplicação da aprendizagem

Business Case – Gestão de Talento e Motivação

Elaboração de um plano de ação para a otimização dos processos de gestão de talento e motivação, com base em
metodologias ágeis.

6ª Classe Virtual (2h00m)

Utilizar a comunicação interna como fonte de engagement e alinhamento cultural

Estratégias e práticas de comunicação interna.
Marketing Interno de RH.

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios à distância,
incluindo desafios concretos de aplicação no contexto profissional.

Uma metodologia que inclui:

Exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas de experiências e reflexões
interativas com o grupo de participantes que permitem o treino de técnicas e ferramentas alinhadas com as
melhores práticas de mercado, bem como a consolidação dos conceitos;
O desenvolvimento por parte de todos os participantes de um Business Case aplicado à empresa na qual trabalha.
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Pontos fortes

Este percurso oferece uma visão integrada das tendências emergentes e novas abordagens na Gestão de Pessoas.



Best Full Digital

HR Business Partner
O papel dos RH na estratégia das organizações

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 1232E

Preço : 750,00 € + IVA

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

Com o posicionamento estratégico que a função RH tem assumido nas organizações torna-se essencial que os gestores
desenvolvam competências que vão muito além da tradicional gestão de processos de RH.

O HR Business Partner deve ser o efetivo parceiro e consultor interno das organizações em todos os aspetos ligados à
Gestão das Pessoas, assegurando a mediação perfeita entre as necessidades de negócio e da organização, e as
necessidades e motivações individuais dos colaboradores.

 

NOTA: este percurso contempla a realização de um Business Case, a desenvolver por etapas e em contexto de trabalho,
entre cada classe virtual. A elaboração de cada etapa do business case tem uma duração estimada de 2h.

Objetivos

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

Reconhecer o papel dos HR Business Partners nas organizações;

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


Desenvolver as competências HRBP;
Elaborar um business case para implementação de uma estratégia HRBP.

Destinatários

Técnicos de recursos humanos, HR Business Partners e gestores que pretendam desenvolver competências
estratégicas em GRH.

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (2h00m)

Alinhar o propósito de RH com o propósito organizacional: a Estratégia de Desenvolvimento do Capital Humano

Apresentar o percurso de aprendizagem.
Alinhamento com A estratégia da empresa - impacto da estratégia de negócio sobre a gestão do capital humano.
“Strategic Workforce Planning”.
O papel dos HR Business Partners no alinhamento estratégico.
Medição da execução estratégica..

Aplicação da aprendizagem

HRBP Business Case – Analise de Negócio

Inicio da preparação do Business Case.
Análise estratégica de negócio.
Identificação dos resultados de negócio a impactar.

2ª Classe Virtual (2h00m)

Definir a proposta de valor do Business Partner nas organizações

Enquadramento Organizacional.
Propósito e papéis fundamentais.
Competências Críticas.

Aplicação da aprendizagem

HRBP Business Case – Proposta de Valor HRBP

Business Case – definir a proposta de valor HRBP.

3ª Classe Virtual (2h00m)

Desenvolver as competências de Business Partner

Dominar o Negócio.
Agir como consultor interno.
Atuar como parceiro estratégico.
Posicionar-se como Executive Coach.

Aplicação da aprendizagem

HRBP Business Case – plano de ação individual

Aprofundamento do Business Case.
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Plano de ação individual para desenvolvimento das competências HRBP.

4ª Classe Virtual (2h00m)

Desenvolver as competências de Business Partner (continuação)

Potenciar a mudança.
Ser facilitador e “Employee Champion”.
Gerir projetos.
Medir resultados.

Aplicação da aprendizagem

HRBP Business Case – plano de ação individual

Aprofundamento do Business Case.
Plano de ação individual para desenvolvimento das competências HRBP.

5ª Classe Virtual (2h00m)

Apresentação dos HRBP Business Cases desenvolvidos

Apresentação dos business cases desenvolvidos.
Reflexão e balanço final das aprendizagens.

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios à distância,
incluindo desafios concretos de aplicação no contexto profissional.

Uma metodologia que inclui:

Exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas de experiências e reflexões
interativas com o grupo de participantes que permitem o treino de técnicas e ferramentas alinhadas com as
melhores práticas de mercado, bem como a consolidação dos conceitos;
O desenvolvimento por parte de todos os participantes de um Business Case aplicado à empresa na qual trabalha.

Pontos fortes

Este percurso oferece um desenvolvimento prático e integrado da função HR Business Partner.



Best Full Digital

Desenhar percursos formativos de alto impacto
Como integrar o referencial 70:20:10 na estratégia de formação

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 1237E

Preço : 750,00 € + IVA

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

A abordagem 70:20:10 surge como um modelo alternativo ao desenvolvimento de estratégias e percursos de
aprendizagem, cujo principal foco é o alinhamento das intervenções com os resultados de negócio e mudanças efetivas
nos processos de trabalho.

Implementar uma estratégia de aprendizagem centrada no modelo 70:20:10, mais do que potenciar os resultados de
intervenções especificas, possibilita e promove mais eficiência e eficácia nos processos formativos, conduzindo a
performances organizacionais mais efetivas e consistentes.

 

NOTA: este percurso contempla a realização de um Business Case, a desenvolver por etapas e em contexto de trabalho,
entre cada classe virtual. A elaboração de cada etapa do business case tem uma duração estimada de 2h.

Objetivos

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

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/recursos-humanos-desenvolvimento-talento/desenhar-percursos-formativos-de-alto-impacto


Identificar os principais pressupostos do modelo 70:20:10;
Aplicar os 5 papeis e tipologias de intervenção 70:20:10 num percurso formativo;
Desenhar um plano de ação para implementar uma estratégia de aprendizagem 70:20:10.

Destinatários

Gestores de formação, formadores e técnicos de formação e GRH que procurem novas ferramentas e métodos que
potenciem o sucesso pedagógico e o alinhamento a resultados organizacionais.

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (2h00m)

Alinhar os processos de L&D a resultados de negócio através da abordagem 70:20:10

Apresentar o percurso de aprendizagem.
O modelo conceptual 70:20:10.
Princípios e modelos de atuação.
Vantagens da implementação do modelo 70:20:10 na estratégia de formação.
O alinhamento efetivo com os resultados de negócio e processos de trabalho.

Aplicação da aprendizagem

Plano de ação – Definição de Objetivos

Inicio da preparação do plano de ação.
Definição de objetivos de desenvolvimento e resultados críticos a alcançar.
Identificação dos resultados de negócio a impactar.

2ª Classe Virtual (2h00m)

Os 5 papeis de um projeto 70:20:10

Performance Detective

A importância do diagnóstico.
Metodologias e práticas de aplicação do Performance Detective.

Performance Arquitect

Desenhar o esboço de solução 70:20:10.

Aplicação da aprendizagem

Plano de ação – aplicar os papeis de Detective e Arquitect

3ª Classe Virtual (2h00m)

Performance Master Builder

Identificar tarefas críticas.
Desenhar percurso.

Incorporar práticas e instrumentos 70:20:10 num percurso formativo

Objetivos, tipologias e formas de atividades 10.
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Objetivos, tipologias e formas de atividades 20.
Objetivos, tipologias e formas de atividades 70.

Aplicação da aprendizagem

Plano de ação – aplicar o papel de Master Builder

Aprofundamento do plano de ação.
Desenho de um percurso formativo com base na metodologia Master Builder.

4ª Classe Virtual (2h00m)

Performance Game Changer

Criar conexões e condições para a mudança.
Estabelecer canais de comunicação e colaboração.

Performance Tracker

Definir plano de indicadores e de monitorização com base nos outputs previstos.

Aplicação da aprendizagem

Plano de ação – definir o papel de Game Changer e Tracker

Criar plano de gestão da mudança.
Definir indicadores de monitorização e medição de resultados.

5ª Classe Virtual (2h00m)

Implementar uma estratégia de aprendizagem 70:20:10

Apresentação dos planos de ação desenvolvidos.
Estratégia de aprendizagem 70:20:10.

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios à distância,
incluindo desafios concretos de aplicação no contexto profissional.
Combina várias classes virtuais de curta duração e diferentes estímulos, para potenciar a aprendizagem e facilitar
a transferência da aprendizagem.

Pontos fortes

Um percurso que oferece uma abordagem prática para implementar uma estratégia de aprendizagem centrada no
modelo 70:20:10.



Best Full Digital

People Analytics
Recorrer a indicadores para definir, monitorizar e prever ações e prioridades de RH

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 1234

Preço : 750,00 € + IVA

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

Com a evolução da importância e papel estratégico da Gestão de Pessoas nas organizações, torna-se também cada vez
mais essencial que as áreas de Recursos Humanos consigam medir os resultados da sua intervenção, bem como analisar
de forma objetiva o impacto que as ações RH têm nos resultados de negócio.

Por esse motivo, conseguir elaborar e implementar uma estratégia eficaz de People Analytics é, na dinâmica atual das
organizações, uma competência crítica para as funções RH.

 

NOTA: este percurso contempla a realização de um Business Case, a desenvolver por etapas e em contexto de trabalho,
entre cada classe virtual. A elaboração de cada etapa do business case tem uma duração estimada de 2h.

Objetivos

Um percurso que lhe permitirá:

Compreender as conceitos e princípios de People Analytics;

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/recursos-humanos-desenvolvimento-talento/people-analytics-presencial


Elaborar uma estratégia de People Analytics alinhada com as necessidades de negócio;
Implementar dashboards e modelos de monitorização RH

Destinatários

Técnicos de recursos humanos, HR Business Partners e gestores que pretendam implementar modelos de
monitorização dos resultados de GRH.

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (2h00m)

Compreender a importância dos HR Analytics na execução da estratégia organizacional

Apresentar o percurso de aprendizagem.
Alinhamento com estratégia da empresa - impacto da estratégia de negócio sobre a gestão do capital humano.
O ciclo da execução estratégica.
Medição dos impactos e resultados estratégicos.
Conceito e âmbito de intervenção dos People Analytics.

Aplicação da aprendizagem

Exercício individual de Reflexão

Questionário de Self Assessment do nível de maturidade da política de HR Analytics.

Business Case HR Analytics – Estratégia

Início da elaboração do Business Case para a estratégia de HR Analytics
Identificação dos pilares estratégicos da organização
Definição dos objetivos estratégicos da política de HR Analytics e fatores críticos de sucesso

2ª Classe Virtual (2h00m)

Aplicar o Balance Scorecard de RH para definir a estratégia de People Analytics

A cadeia de valor RH.
Scorecard Estratégico.
Scorecard de Recursos Humanos.
Estratégia de People Analytics.

Aplicação da aprendizagem

Business Case HR Analytics – Balanced Scorecard

Aprofundamento do Business Case para a estratégia de HR Analytics.
Elaboração do Scorecard Estratégico para a estratégia de HR Analytics.

3ª Classe Virtual (2h00m)

Definir as métricas e KPIs de Gestão de Pessoas

Da estratégia às métricas.
Matriz de Performance RH.
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Tipos de métricas e KPIs.
A integração dos conceitos Big Data/Small Data em People Analytics.

Aplicação da aprendizagem

Business Case HR Analytics – KPIs

Aprofundamento do Business Case para a estratégia de HR Analytics.
Elaboração do dashboard de KPIs.

4ª Classe Virtual (2h00m)

Implementar a estratégia de People Analytics

Dashboards de monitorização.
Modelos de recolha, análise e reporting.
Análise preditiva de negócio através do People Analytics.

Aplicação da aprendizagem

Business Case HR Analytics – Implementação

Aprofundamento do Business Case para a estratégia de HR Analytics.
Definição dos processos de monitorização e plano de implementação.

5ª Classe Virtual (2h00m)

Balanço final e conclusão do curso

Apresentação dos Business Cases desenvolvidos.
Reflexão e conclusões finais.

Métodos pedagógicos

Uma metodologia que inclui:

Exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas de experiências e reflexões
interativas com o grupo de participantes que permitem o treino de técnicas e ferramentas alinhadas com as
melhores práticas de mercado, bem como a consolidação dos conceitos;
O desenvolvimento por parte de todos os participantes de um Business Case aplicado à empresa na qual trabalha.

Pontos fortes

Este percurso oferece uma visão prática de como definir e implementar uma estratégia eficaz de People Analytics.



Full Digital

Código do trabalho
A Legislação Laboral ao serviço da Gestão

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 544E

Preço : 750,00 € + IVA

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

O conhecimento do código do trabalho, a identificação dos seus princípios e regras basilares nas quais assenta, o início,
vigência e cessação do contrato de trabalho passando pelo inestimável conhecimento da organização racional e
inteligente dos tempos de trabalho, são hoje ferramentas imprescindíveis e competências absolutamente necessárias.

A aplicação criteriosa e imaginativa das soluções legais, hoje múltiplas e variadas, são recursos essenciais para distinguir
a sua empresa pela qualidade do relacionamento humano, do nível da sua competência e da racionalidade dos seus
procedimentos.

Tais as propostas e objetivos do curso de formação Código do trabalho:

prático, formativo e informativo;
sobre o mundo da legislação laboral.

Objetivos

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

Conhecer e compreender o que distingue uma relação laboral de outras relações de trabalho. Exemplificação de
diferentes relações laborais;
Enumerar e compreender o alcance dos direitos e deveres da Entidade Empregadora e do Trabalhador;
Enumerar os vários tipos de contratos de trabalho e regimes específicos;
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Conhecer os Conceitos relacionados com tempo de trabalho, como o Período Normal de trabalho, horário de
trabalho, banco de horas, adaptabilidade, entre outros;
Enumerar tipos de flexibilidade laboral e regimes legais previstos existentes na lei laboral portuguesa para melhor
gestão do tempo laboral;
Determinar tipos de faltas e respetivas consequências na prestação laboral;
Conhecer o regime de ausências a título de férias e feriados bem como as licenças laborais;
Conhecer os conceitos de categoria e função, distinguindo-os;
Enumerar regras legais sobre a categoria designadamente conceitos como mobilidade funcional;
Enumerar as formas de cessação do contrato de trabalho;
Identificar quando e como se aplicam as diversas formas de cessação do contrato de trabalho;
Conhecer os procedimentos necessários à cessação do contrato de trabalho pela entidade empregadora e pelo
Trabalhador;
Enumerar e conhecer alternativas à cessação do contrato de trabalho;
Determinar as consequências práticas e antecipar as medidas adequadas a uma equilibrada gestão de recursos
humanos.

Destinatários

Técnicos de recursos humanos, gestores e diretores que pretendam desenvolver o seu conhecimento sobre a
legislação em vigor.

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (2h00m)

Natureza do Contrato de Trabalho

Noção e elementos essenciais de Contrato de Trabalho.
Figuras Afins do Contrato de Trabalho:

Contrato de Prestação de Serviços;
Contrato de Agência;
Contrato de mandato;

Legislação Aplicável: Código de Trabalho, Instrumentos de Regulamentação Coletiva e Regulamento Interno.

Formação do Contrato de Trabalho

Capacidade e legitimidade.
Período Experimental.
Pacto de Permanência.
Pacto de Exclusividade.

As diversas modalidades do contrato de trabalho

Introdução. Regra Geral.
Contrato de trabalho a termo resolutivo:

Noções gerais;
Admissibilidade e forma;
Duração do contrato;
Renovação do contrato a termo certo;
Cessação. Compensação.

Contrato de trabalho a tempo parcial:
Noções gerais;



Regime.
Contrato de trabalho intermitente:

Noções gerais;
Regime.

Contrato de trabalho em comissão de serviço:
Noções gerais;
Regime.

Contrato de trabalho em regime de teletrabalho:
Noções gerais;
Regime.

Após a Classe virtual os participantes serão desafiados a resolver casos práticos que incentivam à implementação da
aprendizagem no contexto de trabalho.

2ª Classe Virtual (2h00m)

As diversas modalidades do contrato de trabalho (continuação)

Contrato de trabalho intermitente:
Noções gerais;
Regime.

Contrato de trabalho em comissão de serviço:
Noções gerais;
Regime.

Contrato de trabalho em regime de teletrabalho:
Noções gerais;
Regime.
Regime.

Duração e Organização do Tempo de Trabalho

Introdução.
Noções:

Tempo de Trabalho;
Horário de Trabalho;
Período Normal de Trabalho.

Duração do Trabalho e Direito ao Descanso:
Intervalos de descanso obrigatórios;
Trabalho Suplementar. Modalidade e Retribuição;
Isenção de Horário de Trabalho.

Distribuição do Tempo de Trabalho:
Banco de Horas. Noção, Modalidades e Formas de compensação;
Trabalho por Turnos;
Trabalho Noturno.

Feriados:
Obrigatórios;
Regime das Pontes;
Retribuição da prestação em feriados.

Faltas:
Noção e Classificação;
Faltas Justificadas:

Licença de Parentalidade;
Assistência a Filhos;



Faltas Injustificadas.
Férias:

Direito e Duração;
Marcação e Gozo efetivo;
Retribuição de Férias;
Caso Especial: Licença sem Retribuição.

Atividade do Trabalhador

Da Atividade do Trabalhador. Noção. Disponibilidade ou obrigatoriedade?
Categoria e Função.
Obrigatoriedade de prestação de Funções Afins ou Funcionalmente ligadas.
Variação da atividade Laboral: Mobilidade Funcional.

Após a Classe virtual os participantes serão desafiados a resolver casos práticos que incentivam à implementação da
aprendizagem no contexto de trabalho.

3ª Classe Virtual (2h00m)

Retribuição

Noção de Retribuição. Importância e Consequências legais.
Tipos de Retribuição: Espécie ou em dinheiro.
Princípios da Remuneração:

Irredutibilidade;
Suficiência Salarial;
Igualdade Remuneratória;
Intangibilidade.

O Direito à Personalidade no Código de Trabalho

Liberdade de Expressão e de Opinião.
Integridade Física e Moral. Mobbing.
Proteção de Dados Pessoais.
Dados Biométricos.
Utilização de Meios de Vigilância.

Após a Classe virtual os participantes serão desafiados a resolver casos práticos que incentivam à implementação da
aprendizagem no contexto de trabalho.

4ª Classe Virtual (2h00m)

O regime da cessação do contrato de trabalho

Princípios gerais do regime da cessação do contrato de trabalho.
Caducidade do contrato de trabalho.
Revogação do contrato de trabalho. Mútuo Acordo:

Regime Geral;
Acordo com direito a subsídio desemprego pelo Trabalhador.

Cessação por iniciativa do empregador:
Despedimento Coletivo;
Despedimento por Extinção Posto de Trabalho;
Despedimento por Inadaptação;
Encerramento definitivo;
Despedimento com Justa Causa. Remissão.
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Cessação por iniciativa do trabalhador:
Denúncia do Contrato de Trabalho. Aviso Prévio;
Resolução com Justa Causa;
Abandono de Trabalho.

Procedimentos Disciplinares e Sanções

Poder Disciplinar da Entidade Empregadora.

Após a Classe virtual os participantes serão desafiados a resolver casos práticos que incentivam à implementação da
aprendizagem no contexto de trabalho.

5ª Classe Virtual (2h00m)

Procedimentos Disciplinares e Sanções (Continuação)

Processo Disciplinar: Tramitação.
Sanções aplicáveis ao Trabalhador: tipos e escolha.

O despedimento com justa causa

O conceito de justa causa. Tipologia legal.
Tramitação.
Decisão de Despedimento: Fundamentos e Consequência.
Créditos laborais pós-despedimento.
Ilicitude do Despedimento: Compensação ou Reintegração.

Métodos pedagógicos

Uma metodologia que inclui exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas
de experiências e reflexões interativas com o grupo de participantes que permitem o treino de técnicas e
ferramentas alinhadas com as melhores práticas de mercado, bem como a consolidação dos conceitos.

Pontos fortes

Aumentar o grau de conhecimento dos mecanismos legais que a Lei Laboral Portuguesa confere para melhor poder
rentabilizar os recursos humanos, nomeadamente:

conhecer o que distingue o Contrato de Trabalho dos restantes, designadamente da Prestação de Serviços, de
forma a tomar a melhor opção com relação a vínculo e custos com RH;
compreender o regime dos vários tipos de Contratos de Trabalho e Modalidades de Organização da Duração do
Trabalho de modo a poder optar pela melhor solução para a empresa com relação à rentabilidade de trabalhador e
polivalência que lhe pode ser exigida;
propor uma nova visão sobre as possibilidades de fazer cessar Contratos de Trabalho ao abrigo da lei mas com
menor custo e exigência.



Full Digital

eformador - etutor
Preparar, realizar e acompanhar uma formação à distância

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 1310E

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

O atual contexto exigiu-nos uma rápida adaptação em vários domínios mudando a nossa vida por completo. Mesmo para
os formadores que já estavam habituados a realizar percursos formativos numa modalidade Blended, existiam sempre
aqueles curtos momentos presenciais onde era estabelecida uma relação de alguma proximidade e eram desenvolvidas
as dinâmicas e metodologias mais participativas e o contacto direto com os participantes que facilitava o conhecimento
de cada um e o processo de aprendizagem.

Ficámos agora, obrigatoriamente, perante o 100% digital. Mais fácil? Mais difícil? É seguramente muito diferente de tudo
o que sabíamos fazer tão bem.

Este percurso para e-formadores pretende desenvolver competências pedagógicas e de utilização de ferramentas
digitais para todos os formadores que pretendem realizar as suas formações na modalidade 100% digital.

Objetivos

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

Conceber uma sessão formativa transformando o presencial em digital;
Integrar os princípios da aprendizagem nesta nova realidade;
Estruturar e conduzir sessões formativas à distância;
Acompanhar os participantes no seu percurso de aprendizagem;
Lidar com as situações dificultadoras do processo;
Desenvolver, através do treino, as suas competências de ecomunicador e eformador.



Destinatários

Formadores que, habitualmente realizavam formação presencial e pretendam desenvolver as suas competências
para realizar sessões formativas totalmente digitais.

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (2h00m)

Transformar o presencial em digital

Como transformar o presencial em digital:
Quais os principais desafios?
Quais as principais dificuldades? O que mudou?
Os diferentes papeis e necessidades na formação à distância (o eformador e o etutor).

Momentos síncronos e assíncronos.
As classes virtuais:

Estruturar o Guião:
Preparar os conteúdos, os métodos e técnicas pedagógicas e a participação;
os suportes e a gestão dos tempos;

Escolher a ferramenta.
Momentos assíncronos – a possibilidade de construir percurso:

Acompanhar, motivar e encorajar os participantes durante todo o programa;
Dar feedback para facilitar a progressão.

Aplicação da aprendizagem (duração estimada: 2h00m)

Elaborar a estrutura da uma intervenção e preparar uma curta introdução para apresentar na classe virtual
seguinte.
Preparar o Plano de Comunicação da formação à distância.

2ª Classe Virtual (2h00m)

O eformador e a aprendizagem

O papel e as competências do eformador:
A energia e a gestão do stresse;
A comunicação: verbal e não verbal;
O foco nos objetivos e nos participantes.

Os fatores chave para a aprendizagem.
Focar a atenção e manter o engagement.
curtos exercícios de treino – 5’ por participante para introduzirem e captarem o interesse dos restantes elementos
do grupo face ao tema que irão apresentar na próxima sessão.
Feedback e esclarecimento de dúvidas.

Aplicação da aprendizagem (duração estimada: 1h00m)

Preparar a sua sequência formativa.

3ª Classe Virtual (1h00m)

Conduzir a sua “Classe Virtual”

Dinamizar e gerir a participação:
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A atenção aos formandos;
A utilização dos meios disponíveis;
A gestão de situações difíceis.

Garantir a atenção e o foco.
Lançar as atividades.
Cuidados a ter: o que devo evitar? O que tenho que garantir?

4ª Classe Virtual (2h00m - para um grupo máximo de 5 participantes)

Conduzir a sua “Classe Virtual” (Continuação)

Dinamizar uma Classe Virtual com a duração de 15 minutos.
Efetuar o balanço do percurso de aprendizagem.

Métodos pedagógicos

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

Um conjunto de classes virtuais nas quais os participantes terão oportunidade de experimentar as ferramentas e
realizar as suas intervenções recebendo feedback dos colegas e formador, expor as suas reflexões, partilhas e
conquistas bem como sistematizar os conteúdos trabalhados;
Infográficos com a apresentação e sistematização das ideias chave;
Estudos de caso e desafios concretos de aplicação no contexto profissional.



Best Full Digital

Moodle para Formadores
Criação e gestão de cursos em Moodle

Á distância

Duração : 13h30 Referência : 1329

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Num contexto de constante inovação tecnológica, é necessário que os formadores acompanhem esta evolução e sejam
capazes de integrar, de forma efetiva, novas ferramentas de informação e comunicação no processo de ensino e
aprendizagem.

Aprender a usar plataforma Moodle - um dos LMS (Learning Management System) mais popular do mundo, é um objetivo
prioritário dos formadores e professores que desejam incrementar expertises pedagógicas fundamentais para contextos
de formação online.

Este curso pretende responder a este desafio promovendo e incentivando uma utilização criativa do Moodle dotando os
seus participantes de competências na área do planeamento, criação de recursos educativos e construção de cursos
acessíveis em todo o tipo de dispositivos, desktop ou mobile.

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes serão capazes de construir um curso de formação na
plataforma Moodle que deverão apresentar na etapa final do percurso. Para tal, irão adquirir as competências
necessárias para serem capazes de:



Distinguir diferentes modalidades de ensino;
Planear e implementar um curso online;
Selecionar estratégias pedagógicas adequadas aos recursos tecnológicos;
Criar recursos educacionais interativos;
Gerir um curso na plataforma Moodle.

Destinatários

Formadores, professores e profissionais de RH que queiram conhecer mais sobre o Moodle e sobre abordagens
pedagógicas online.

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (1h00m)

Introdução à Plataforma Moodle

Apresentar o percurso de aprendizagem.
Detalhar a metodologia a ser usada e esclarecimento de dúvidas.
Aspetos genéricos da plataforma e configurações gerais básicas.
Verificação da configuração de contas no Moodle dos formandos, para simulação das aplicações práticas
propostas (perfil professor)

Após a Classe virtual os participantes serão desafiados a iniciar a aplicação da aprendizagem através de tarefas a
realizar na plataforma Moodle.

Atividades digitais entre sessões (duração estimada*: 1h00m entre cada Classe Virtual)

Desafios de aplicação prática**

Após cada Classe virtual os participantes serão desafiados a resolver, à distância e de forma assíncrona, casos e
desafios práticos na plataforma Moodle relativos aos conteúdos abordados. Durante esta etapa os especialistas
CEGOC realizam um acompanhamento individualizado, flexível e proativo do participante (técnico e pedagógico),
no sentido de esclarecer dúvidas ou questões relacionadas com os desafios lançados e com as temáticas
abordadas, com o objetivo de estimular a implementação e facilitar a transferência da aprendizagem para o
contexto real de trabalho.

* A duração poderá variar, dependendo da experiência prévia, objetivos pessoais e dedicação do formando.

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

2ª Classe Virtual (1h30m)

Ambiente Virtual de aprendizagem (AVA Moodle)

Ambientação específica da plataforma.
Ensino presencial, blended e online.
Tendências e desafios na formação online.
Princípios de Learning Experience e Course Design.
Noções de acessibilidade e usabilidade em formação a distância.
Configurações gerais de um curso.
Organização dos cursos.
Organização de tópicos e sequências de recursos.
Inscrições de formandos.



3ª Classe Virtual (1h30m)

Balanço das aprendizagens realizadas e desafios implementados relativamente aos princípios básicos do Ambiente
Virtual de aprendizagem (AVA Moodle): esclarecimento de dúvidas ou questões

Gestão e criação de Recursos Educativos

Criação e gestão de Recursos na plataforma.
Reutilização e publicação de recursos.
Tipos de recursos e suas aplicações.
Gerir e acompanhar fóruns.
Produção de recursos multimédia (vídeo e H5P).
Noções de recursos SCORM e suas aplicações.
Gerir notificações e alertas.
Recursos para Mobile Learning, aspetos relevantes.

4ª Classe Virtual (1h30m)

Balanço das aprendizagens realizadas e desafios implementados relativamente à Gestão e criação de Recursos
Educativos: esclarecimento de dúvidas ou questões

Estratégias pedagógicas para a aplicação de recursos e atividades online

Configuração de Atividades na plataforma.
Criação e gestão de testes online.
Gerir bases de dados de questões.
Estratégias de Avaliação Online.
Acompanhamento de fóruns online.
Configuração de avaliação.
Uso de estratégias e recursos de Gamificação.

5ª Classe Virtual (1h30m)

Balanço das aprendizagens realizadas e desafios implementados relativos às estratégias pedagógicas para a
aplicação de recursos e atividades online: esclarecimento de dúvidas ou questões.

Produção do curso online

Construção e implementação do “course design” na plataforma.
Otimização de recursos para contextos Mobile Learning.
Relatórios e tracking de atividades.
Learning Analytics em contexto Moodle.
Backup e restore de cursos online - Reutilização e gestão dos recursos.

6ª Classe Virtual (1h30m)

Apresentação de cursos e balanço da aprendizagem

Balanço das aprendizagens realizadas e desafios implementados relativos à produção do curso online:
esclarecimento de dúvidas ou questões.
Breve apresentação dos cursos desenvolvidos ao longo do curso percurso de aprendizagem, seguida de feedback
estruturado sobre os seus trunfos e áreas de melhoria.
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Métodos pedagógicos

Uma metodologia que inclui exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas de
experiências e reflexões interativas com o grupo de participantes que permitem o treino de técnicas e ferramentas
alinhadas com as melhores práticas de mercado, bem como a consolidação dos conceitos.

Este percurso de aprendizagem usa métodos pedagógicos adequados a contextos de aprendizagem online e
blended. Vão ser implementados desafios de aprendizagem que usam princípios de inteligência coletiva e
colaborativa, acompanhados e executados na plataforma Moodle. Ao longo do percurso vão ser usados recursos que
potenciam a performance dos formandos, tais como: 

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;
Desafios concretos de aplicação real;
Partilha de dúvidas e resultados em modo social e colaborativo.



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.



Best Full Digital

Formação prática de compradores
O processo de compras: determinar necessidades, selecionar e avaliar fornecedores, avaliar custos, negociar e gerir

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 031E

Preço : 750,00 € + IVA

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

O curso Formação prática de compradores permite-lhe obter competências críticas para otimizar a gestão de compras
das organizações, através da aplicação de práticas qualitativas e quantitativas de gestão das compras, promovendo por
consequência a obtenção da redução de custos significativos para organização.

Objetivos

No final do percurso de aprendizagem os participantes estarão aptos a:

alinhar a política e as estratégias das compras em coerência com as estratégias da empresa e saber comunicá-las
à equipa com elevado impacto;
determinar corretamente as necessidades de compra da organização;
identificar e selecionar a solução de compra que melhor satisfaz as necessidades identificadas;
gerir e avaliar os fornecedores;
reduzir o custo global da compra e conseguir o rendimento máximo da importância gasta através de uma melhor
organização das atividades de compra, estímulo de concorrência entre fornecedores, reforço das competências de
negociação e melhoria do cumprimento de prazos;
controlar a performance de compras e participar ativamente na melhoria contínua da performance do
serviço/departamento de compras.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/compras-aprovisionamento/formacao-pratica-de-compradores


Destinatários

Responsáveis e chefes de serviços de compras, compradores e profissionais que, na sua função, efetuem atos de
compra.

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (2h00m)

Compreender a função Gestão de Compras na empresa

Missão estratégica e evolução das compras.
Visão tradicional e nova visão.
O papel das compras nos resultados empresariais:

desafios e vantagem competitiva;
atividades estratégicas, operacionais e de suporte.

A função comprador.
Ética nas compras.
As compras e as relações funcionais na empresa.
O planeamento.

Atividades digitais entre sessões

Desafios de aplicação prática

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

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

2ª Classe Virtual (2h00m)

Orientar e rentabilizar o processo das compras

Fatores externos e internos que influenciam as compras.
Amplitude das compras.
O processo compra vs. a gestão da compra.
Classificação e tipologia das compras.
Estratégia de compras – seis princípios estratégicos.
Ciclo do procurement vs. Ciclo de encomenda.

3ª Classe Virtual (2h00m)

Identificar os diferentes custos nas compras

Custo unitário de compra.
Custo ponderado.
Custo médio de compra.
Custo de posse de stock.
TCO (Total Cost Ownership).
Price breakdown.
Targeting Cost.
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4ª Classe Virtual (2h00m)

Identificar os diferentes custos nas compras (continuação)

O agrupamento de necessidades:
contratos, encomendas abertas e o outsourcing.

Conhecer o mercado, selecionar e negociar com os fornecedores

O processo de seleção e avaliação de fornecedores.
O impacto da qualidade dos fornecedores.
Preparação e desenvolvimento da negociação.
Aspetos técnicos e relacionais.

5ª Classe Virtual (2h00m)

Controlar as compras

Escolha de indicadores e forma de expressão.
Indicadores de qualidade, produtividade e desempenho.
Os KPI’s de eficácia e eficiência das compras.

Conhecer e compreender o processo de compras através da Internet

Pontos-chave das compras eletrónicas.
E-procurement/e-marketplace/e-sourcing.
Ferramentas e vantagens do e-procurement.
Modelos de e-procurement.
e-procurement vs. e-purchasing.
Modelos de comércio eletrónico.

Métodos pedagógicos

Uma metodologia que inclui exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas
de experiências e reflexões interativas com o grupo de participantes que permitem o treino de técnicas e
ferramentas alinhadas com as melhores práticas de mercado, bem como a consolidação dos conceitos.

Pontos fortes

Abordagem transversal ao macroprocesso de compras, desde a interpretação da estratégia da empresa e
definição da política de compras até à seleção de fornecedores e negociação.
Exploração prática e quantitativa do cálculo do custo total de compra e de posse.
Apresentação de boas práticas de trabalho com potencial de impacto elevado no curto prazo ao nível da redução
da despesa.



Best Full Digital

Negociação na compra
Técnicas eficazes para negociar com o seu fornecedor

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 032E

Preço : 750,00 € + IVA

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

O curso Negociação na compra permite-lhe obter as competências essenciais para conduzir processos de negociação de
compras com elevado sucesso, abordando as especificidades da negociação online através de simulação prática.

Objetivos

No final do percurso de aprendizagem os participantes estarão aptos a:

identificar a estratégia mais adequada a cada situação negocial específica;
preparar uma negociação diferenciadora;
saber como fazer uso do poder negocial e retirar vantagens significativas para a organização;
concluir negociações eficazmente através das técnicas de fecho da negociação.

Destinatários

Responsáveis e chefes de serviços de compras, compradores e profissionais que, na sua função, efetuem atos de
compra.

Percurso de aprendizagem

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/compras-aprovisionamento/negociacao-na-compra


1ª Classe Virtual (2h00m)

Preparar a negociação: método e pontos-chave

Conhecer o processo de negociação: objetivos, princípios e etapas.
Definir o enquadramento e a estratégia a seguir na negociação.
Como organizar o “pay-off” negocial: definir e articular os itens da negociação em função dos interesses de ambas
as partes.
Analisar as alternativas negociais, fixar limites e objetivos a atingir.
Estabelecer as propostas de abertura.
Preparar a argumentação de apoio às propostas.

Atividades digitais entre sessões

Desafios de aplicação prática

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

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

2ª Classe Virtual (2h00m)

Conduzir a negociação e criar valor

A importância dos primeiros momentos: conciliar firmeza e relação pessoal positiva.
Detetar o estilo de negociação do interlocutor.
A comunicação verbal e não-verbal na negociação.
Reenquadrar os objetivos negociais usando o ponto de vista do vendedor.
Estratégias de minimização de custos mútuos.
Técnicas de respostas às objeções do vendedor.
Dinâmica das concessões e das contrapartidas: controlar as concessões e exigir as contrapartidas adequadas.

3ª Classe Virtual (2h00m)

Repartir os ganhos e usar o poder na negociação

Fontes do poder: como se adquire poder na negociação.
Poder real, poder expresso, poder percebido.
O poder baseado no controlo dos recursos do vendedor: dependência e poder.
O poder da especialização e da informação: competência técnica e poder negocial na compra.
O uso das alternativas: a noção de MAPAN.
Equilibrar a relação de poder: como alterar o poder percebido pelo interlocutor.
Descobrir e alterar o ponto de resistência da outra parte.
O padrão de concessões como meio de obtenção de informação sobre o vendedor.

4ª Classe Virtual (2h00m)

Fechar o acordo e analisar a eficácia negocial

Técnicas de pré-fecho: perguntas de implicação e de exclusão.
Como usar cláusulas de penalização e de compensação na construção do acordo.
Reagir a impasses: saber como reformular as propostas finais e quando propor acordos contingentes.
Auxiliares táticos de fecho na negociação distributiva.
Análise de ganhos e custos das concessões.
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Orientações para o follow-up do acordo.

5ª Classe Virtual (2h00m)

Caso Prático: as especificidades da negociação online

Negociação tradicional vs. Negociação Eletrónica:
a nível do processo;
a nível de estratégia e resultado;
a nível da comunicação e atributos;
os 5 passos da negociação eletrónica.

Métodos pedagógicos

Uma metodologia que inclui exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas
de experiências e reflexões interativas com o grupo de participantes que permitem o treino de técnicas e
ferramentas alinhadas com as melhores práticas de mercado, bem como a consolidação dos conceitos.

Pontos fortes

Abordagem centrada na condução de processos de negociação de sucesso dedicada a compradores.
Forte componente prática com a realização de dinâmicas de grupo e simulações de negociação de compra.



Full Digital

Métodos práticos de controlo e gestão de stocks
Os métodos fundamentais para otimizar o ciclo de aprovisionamento

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 034E

Preço : 750,00 € + IVA

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

Este curso permite-lhe adquirir competências críticas para otimizar a gestão de stocks das organizações, através da
aplicação de métodos qualitativos e quantitativos de gestão e controlo de stocks.

Objetivos

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

reduzir custos através da correta definição de níveis de stockagem;
otimizar a satisfação do cliente cumprindo os níveis de serviço exigidos pelo cliente evitando situações de rutura
de stock;
controlar a performance da gestão de stocks e melhorar a mesma continuamente.

Destinatários

Responsáveis e chefes de serviços de compras, compradores e profissionais que, na sua função, efetuem atos de
compra.

Percurso de aprendizagem

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/compras-aprovisionamento/metodos-praticos-de-controlo-e-gestao-de-stocks


1ª Classe Virtual (2h00m)

Gerir os stocks

Importância dos stocks.
Tipos de stock face ao estado de transformação e utilidade.
Stocks involuntários e stocks deliberados.
Gestão económica, administrativa e física dos stocks.
Fatores a considerar na gestão de stocks: Procura, custos e prazos.

Análise ABC aplicada aos stocks

O que é e a que materiais se aplica?

Atividades digitais entre sessões

Desafios de aplicação prática

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

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

2ª Classe Virtual (2h00m)

Análise ABC aplicada aos stocks (continuação)

Exercício de análise ABC.

Efetuar a previsão da procura

Tipologia da procura.
Caraterísticas da previsão.
Tipos e leis de procura.
Métodos de previsão qualitativos e quantitativos.
Controlar o Bullwhip effect (efeito de chicote): distorção na perceção na procura.

3ª Classe Virtual (2h00m)

Gestão clássica de stocks

Método de revisão contínua e periódica:
ponto de encomenda;
stock de segurança;

4ª Classe Virtual (2h00m)

Gestão clássica de stocks (Continuação)

Método de revisão contínua e periódica:
QEE - Quantidade Económica de Encomenda (fórmula de Wilson);
período de revisão.

Fórmulas de cálculo e exercícios.

Utilizar indicadores na gestão de stocks

Indicadores de performance, investimento e nível de serviço.
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Reduzir os investimentos em stock

Definição de políticas/níveis de serviço

Realizar o Inventário

Inventário, o que é e para que serve.

5ª Classe Virtual (2h00m)

Realizar o Inventário (Continuação)

Tipos e etapas do inventário físico.
Métodos contabilísticos mais comuns para a valorização:

LIFO, FIFO e Custo Médio Ponderado.
Orientações para o follow-up do acordo.

Métodos pedagógicos

Uma metodologia que inclui exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas
de experiências e reflexões interativas com o grupo de participantes que permitem o treino de técnicas e
ferramentas alinhadas com as melhores práticas de mercado, bem como a consolidação dos conceitos.

Pontos fortes

Formação eminentemente prática com forte componente de aplicação de ferramentas qualitativas e quantitativas à
gestão de stocks:

os contributos de experiências e de métodos do formador são enriquecidos pela troca de opiniões e experiências
dos participantes e ilustrados por numerosos exercícios práticos.



Full Digital

Gestão de armazém
A importância da gestão de armazém e o seu impacto na gestão logística e de stocks

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 035E

Preço : 750,00 € + IVA

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

Este curso permite-lhe adquirir competências críticas de gestão de armazém, através da aplicação de métodos e
práticas de otimização das várias dimensões da gestão de armazenagem e da liderança eficaz de equipa.

Objetivos

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

organizar o armazém para melhor responder aos clientes (internos/externos), promovendo simultaneamente a
redução de custos de armazenagem;
controlar a performance do armazém e melhorar a mesma continuamente;
promover melhores índices de produtividade da sua equipa de trabalho.

Destinatários

Responsáveis logísticos e de operações, responsáveis e chefes de armazéns (MP, PA, sobressalentes, etc.), de
depósitos afetos a redes de distribuição e transporte, estaleiros de obras, bem como profissionais que pretendam
conhecer as melhores práticas de armazenagem.

Percurso de aprendizagem

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/compras-aprovisionamento/gestao-de-armazem


1ª Classe Virtual (2h00m)

Gestão estratégica da armazenagem

Fatores que obrigam à mudança.
Armazenagem e supply chain.

Atividades digitais entre sessões

Desafios de aplicação prática

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

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

2ª Classe Virtual (2h00m)

Gerir o armazém

Funções base.
Tipos de armazéns.
Layout:

caraterísticas;
fatores a ter em conta na receção e expedição;
fluxos: em U, em L e I;
fatores que afetam a armazenagem.

3ª Classe Virtual (2h00m)

Gerir o armazém (continuação)

A arrumação: Análise ABC.
O manuseamento:

manuseamento na armazenagem de acordo com altura, peso e tipo de produtos.
Conhecer as tarefas administrativas do armazém:

da receção à expedição.
Má gestão de armazéns:

as causas nas diferentes atividades de armazenagem.

Calcular elementos base da armazenagem

Cálculo da área necessária para armazenar.
Armazenagem dedicada e aleatória.

4ª Classe Virtual (2h00m)

Calcular elementos base da armazenagem (continuação)

Capacidade de carga e descarga.
Número de docas necessárias.
Custos na armazenagem: Identificação dos itens de custos.
Alocação de custos.

Distinguir e avaliar os diferentes equipamentos de movimentação
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Tipos/modelos: Manual, mecanizado e automático.
Critérios de seleção dos equipamentos de acordo com a função: transporte, expedição ou armazenagem.

Otimizar o sistema de picking

Picking como diferencial de vantagem.
Tipos de Picking.
Equipamentos de comunicação e leitura.

Conhecer, distinguir e escolher diferentes Paletes/Contentores/Material de embalagem

Tipos de contentores.
Material de embalagem exterior e interior.

5ª Classe Virtual (2h00m)

Implementar um sistema de segurança no armazém

Prevenção de riscos na movimentação de veículos e nas operações de carga e descarga.
Planos de emergência. Classes de fogos vs. agentes extintores. Sinalética: Símbolos de perigo, proibição,
obrigação e emergência.

Realizar Inventários

Erros mais comuns.
Métodos contabilísticos e reconciliações.

Utilizar indicadores para avaliar o desempenho da gestão da armazenagem

Indicadores de produtividade e de serviço ao cliente.

Métodos pedagógicos

Uma metodologia que inclui exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas
de experiências e reflexões interativas com o grupo de participantes que permitem o treino de técnicas e
ferramentas alinhadas com as melhores práticas de mercado, bem como a consolidação dos conceitos.

Pontos fortes

Curso orientado não só para a melhoria do desempenho operacional do armazém mas também para a redução de
custos de stocks da empresa.
Apresentação de casos práticos e de boas práticas de trabalho com potencial de impacto elevado no curto prazo,
em particular na gestão eficaz de equipas do armazém.



Best Full Digital

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

Á distância

Duração : 15 horas Referência : 127

Preço : 950,00 € + IVA

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

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

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

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

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


Objetivos

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

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

Destinatários

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

Percurso de aprendizagem

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivos:

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

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

1ª Classe virtual (1h00m)

Posição financeira: Compreender o Balanço

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

Desempenho: A demonstração de resultados

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

2ª Classe virtual (2h30m)

A construção do balanço e da demonstração de resultados: exemplos



Tesouraria: A demonstração de fluxos de caixa

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

A prestação de contas em Portugal

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

Exercícios de aplicação, cálculos

3ª Classe virtual (1h30m)

Apreciar o equilíbrio financeiro de uma empresa

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

Equilíbrio financeiro mínimo;
Fundo de maneio existente;
A liquidez.

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

Exercício de aplicação, cálculos e interpretação

4ª Classe virtual (2h30m)

Compreender o impacto económico e financeiro das ações comerciais

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

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

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

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

Exercício de aplicação, cálculos e interpretação

5ª Classe virtual (2h00m)

Agir sobre a rentabilidade

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

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

Avaliar o equilíbrio económico.
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Exercício de aplicação, cálculos e interpretação

6ª Classe virtual (1h30m)

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

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

7ª Classe virtual (3h00m)

Construir um orçamento

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

Estabelecer previsões dos vários orçamentos:
Do negócio:

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

Do investimento:
Orçamento de investimentos novos e de substituição;
As depreciações.

Do financiamento:
Síntese financeira da exploração;
Financiamento das necessidades de tesouraria.

Elaboração dos mapas previsionais.

Exercício de aplicação, cálculos

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivo:

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

Métodos pedagógicos

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

Pontos fortes

Um percurso 100% digital que lhe permite:

Dominar os principais termos e conceitos usados em finanças empresariais;
Conhecer os principais indicadores e sua interpretação;
Saber elaborar um orçamento e as demonstrações financeiras previsionais.



Full Digital

Cash-Management
Os métodos, as previsões, a gestão e o controlo de tesouraria

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 085E

Preço : 800,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A gestão de tesouraria é um dos elementos chave na gestão de uma organização. Planear para poder controlar e
conhecer o custo efetivo das diversas operações são elementos relevantes para a otimização dos recursos financeiros.

A par das previsões é necessário conhecer as diversas opções para mitigar o risco de “default”, nomeadamente os
produtos disponíveis no mercado de futuros e opções. Para os grupos há outras formas de gestão de tesouraria que é
necessário conhecer para poder aplicar, incluindo o cash pooling.

Objetivos

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

Identificar os elementos relevantes para construir as previsões de tesouraria;
Dominar os conceitos relevantes e determinar o custo do financiamento;
Preparar um dossier de financiamento a entregar nas instituições financeiras;
Identificar os riscos relevantes e escolher os instrumentos adequados à sua mitigação;
Conhecer as técnicas de financiamento intragrupo.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/cash-management
https://www.cegoc.pt/creditos-occ/


Destinatários

Para quem

Administradores de empresas, diretores financeiros, tesoureiros, técnicos de finanças empresariais, contabilistas
certificados e analistas financeiros.

Pré-requisitos

Conhecimentos elementares da área financeira.

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (2h30m)

Aprender a construir as previsões de tesouraria

Os métodos de elaboração de um orçamento anual de tesouraria.
As armadilhas e limitações.
As previsões no dia-a-dia.
A análise dos desvios.

Dominar as decisões quotidianas nas operações de tesouraria

As diversas taxas e a taxa anual efetiva global (TAEG): o custo real do financiamento.
As operações de capitalização e desconto.
A escolha entre permanecer a descoberto ou liquidar um investimento temporário.
As contas correntes caucionadas.
Os quadros de amortização dos financiamentos e o plano de leasing.

2ª Classe Virtual (2h30m)

Medir a eficácia da tesouraria na empresa

A capacidade de previsão e de aplicação das técnicas de previsão.
A capacidade de negociação interna e externa.
A exposição ao risco.
A gestão dos excedentes e das necessidades.
O nível de segurança das operações.

Configurar o recurso ao financiamento bancário

A preparação do dossier.
Elementos sobre os negócios:

O balanço e a demonstração de resultados da empresa com a banca;
As chaves de uma boa negociação.

Elaborar o inventário das condições bancárias – “pool” dos bancos.
As taxas de referência: EONIA, EURIBOR, Banco Central Europeu.
Análise do crédito: perspetiva do banco.

3ª Classe Virtual (2h30m)

Otimizar as cobranças e os pagamentos de operações de comércio externo

As técnicas e possibilidades existentes.
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As transferências SEPA.

Como avaliar, gerir e cobrir o risco da taxa de juro e da taxa de câmbio

As alternativas oferecidas às empresas para uma cobertura e/ou gestão.
As operações com mercados de futuros e opções.

4ª Classe Virtual (2h30m)

Conhecer as vantagens da gestão de tesouraria de grupo

A avaliação global da gestão da tesouraria de grupo.
A utilização de créditos e colocação de excedentes.
O equilíbrio dos movimentos.
As condições bancárias do grupo.
As vantagens da centralização da tesouraria.
As diferentes técnicas de centralização, procedimentos de rede.
As normas para a implementação de uma tesouraria centralizada.
O “Netting”.

Aferir as novas técnicas de gestão de tesouraria

O caso do cash pooling:
“Target and zero balancing”;
“Notional pooling”.

Métodos pedagógicos

Uma metodologia que inclui exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas
de experiências e reflexões interativas com o grupo de participantes que permitem o treino de técnicas e
ferramentas alinhadas com as melhores práticas de mercado, bem como a consolidação dos conceitos;

Pontos fortes

Um percurso de aprendizagem que lhe irá permitir:

Dominar os principais termos e conceitos usados em finanças empresariais;
Saber determinar o custo efetivo do financiamento e as diferentes fontes;
Conhecer os processos de planeamento, controlo e otimização da tesouraria.



Best Full Digital

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

Á distância

Duração : 19 horas Referência : 048

Preço : 1.050,00 € + IVA

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

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

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

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

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/contabilidade-nivel-1-4real-presencial
https://www.cegoc.pt/abordagem-4real/


Objetivos

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

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

Destinatários

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

Percurso de aprendizagem

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivos:

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

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

1ª Classe Virtual (1h00m)

Introdução à contabilidade

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

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

A natureza, princípios e âmbito da contabilidade.
A natureza, princípios e objetivos financeiros e registos relacionados numa organização.
Os utilizadores da informação financeira e informação relacionada e as suas diversas necessidades.
As asserções subjacentes às demonstrações financeiras.
As características qualitativas das demonstrações financeiras.
Os elementos das demonstrações financeiras.
Critérios para o reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras.
Mensuração dos elementos das demonstrações financeiras.



O conceito de capital e sua manutenção.
A natureza, o papel e o significado das teorias contabilísticas e princípios.
Princípios da estrutura concetual da contabilidade.
As normas contabilísticas em vigor.
O conceito e o papel da apresentação verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras.

2ª Classe Virtual (1h30m)

Conhecer a terminologia contabilística

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

Exercício de aplicação prática

3ª Classe Virtual (1h30m)

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

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

Exercício de aplicação prática

4ª Classe Virtual (2h30m)

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

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

Exercícios de aplicação prática, cálculos e declarações

5ª Classe Virtual (3h00m)

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

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

Exercício de aplicação prática, cáclculos

6ª Classe Virtual (2h00m)

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as normas contabilísticas
(continuação)
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O tratamento das vendas e o cálculo e registo de custo das vendas.
Os descontos, abatimentos e devoluções

Exercícios de aplicação prática

7ª Classe Virtual (1h30m)

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

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

Exercício de aplicação prática

8ª Classe Virtual (2h30m)

A preparação e a apresentação de demonstrações financeiras para empresas comerciais

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

Exercício de aplicação prática

9ª Classe Virtual (2h30m)

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

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

Exercício de aplicação prática

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivo:

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

Métodos pedagógicos

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

Pontos fortes

Um percurso com forte componente prática que lhe permite:

Dominar os principais conceitos e conhecimento das transações mais comuns nas organizações.



Best Full Digital

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

Á distância

Duração : 15 horas Referência : 169

Preço : 950,00 € + IVA

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

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

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

Através deste percurso de aprendizagem 4REAL® irá:

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

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/contabilidade-nivel-2-4real-presencial
https://www.cegoc.pt/abordagem-4real/


Objetivos

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

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

Destinatários

Para quem

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

Pré-requisitos

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

Percurso de aprendizagem

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivos:

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

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

1ª Classe Virtual (1h00m)

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

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



2ª Classe Virtual (2h30m)

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

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

Exercício de aplicação prática

3ª Classe Virtual (2h30m)

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

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

Exercícios de aplicação prática

4ª Classe Virtual (2h00m)

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

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

Exercício prático

5ª Classe Virtual (1h00m)

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

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

Exemplo de aplicação prática

6ª Classe Virtual (2h30m)

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

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

Exercício de aplicação prática

7ª Classe Virtual (2h30m)

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

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

Exercício de aplicação prática

Casos exemplificativos

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivo:

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

Métodos pedagógicos

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

Pontos fortes

A abordagem 4REAL® e as várias etapas que constituem o percurso potenciam o maior envolvimento, compromisso
e suporte à transferência, nomeadamente o enfoque na performance.

Um percurso com forte componente prática que lhe permite:

Dominar as principais transações e melhorar a capacidade para comunicar os seus efeitos.



Best Full Digital

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

Á distância

Duração : 19 horas Referência : 105

Preço : 1.050,00 € + IVA

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

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

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

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

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

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


Objetivos

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

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

Destinatários

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

Percurso de aprendizagem

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivos:

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

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

1ª Classe Virtual (1h00m)

O sistema fiscal português

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

Normas tributárias



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

2ª Classe Virtual (2h00m)

IVA – Imposto sobre o valor acrescentado

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

isenções completas ou taxa zero;
isenções incompletas.

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

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

O Direito à dedução.
As regularizações do imposto.

3ª Classe Virtual (1h30m)

IVA – Imposto sobre o valor acrescentado (continuação)

Exercício de aplicação, cálculos

4ª Classe Virtual (2h00m)

IVA – Imposto sobre o valor acrescentado (continuação)

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

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

Exercício de aplicação, preenchimento das declarações

5ª Classe virtual (1h30m)

IVA – Imposto sobre o valor acrescentado (continuação)

RITI e operações com não residentes

Exercício prático, cálculos e declarações

6ª Classe Virtual (3h00m)

O IRS – Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Singulares



Incidência Real e Pessoal.
Tipologia/Categoria dos rendimentos.

Exercício de aplicação, cálculos

7ª Classe Virtual (1h30m)

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

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

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

8ª Classe Virtual (2h00m)

O IRC – Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas

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

Gastos não aceites;
Mais e menos valias fiscais;
Correções temporárias.

9ª Classe Virtual (2h00m)

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

Exercício de aplicação, cálculos

10ª Classe Virtual (2h00m)

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

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

Exercício de aplicação, preenchimento da modelo 22

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivo:



Tel. 213 303 166
https://www.cegoc.pt/105
Criado em 23/12/2021

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

Métodos pedagógicos

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

Pontos fortes

Um percurso que lhe permite:

Dominar os principais aspetos práticos no dia-a-dia das empresas;
Saber como cumprir as obrigações declarativas através das aplicações da AT.



Best Full Digital

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

Á distância

Duração : 15 horas Referência : 776

Preço : 950,00 € + IVA

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

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

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

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

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


Objetivos

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

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

Destinatários

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

Percurso de aprendizagem

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivos:

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

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

1ª Classe Virtual (1h30m)

Os negócios e os seus processos

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

 

A estrutura concetual da contabilidade e controlo de gestão

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

Custos diretos e indiretos;
Custos fixos e variáveis;
Custos do período e dos produtos;



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

2ª Classe Virtual (2h00m)

A determinação dos custos dos recursos usados nas atividades

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

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

3ª Classe Virtual (3h00m)

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

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

Exercício de aplicação prática

4ª Classe Virtual (1h30m)

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

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

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

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

Exemplos de aplicação

5ª Classe Virtual (2h00m)

A definição de preços de bens e serviços



Tel. 213 303 166
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Preço objetivos e preço mínimo.
Preços em empresas de serviços.
Preços de serviços internos.

6ª Classe Virtual (2h00m)

Sistemas de custeio: marginal vs. absorção

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

7ª Classe Virtual (2h00m)

Métodos de controlo de gestão

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

Exercício de aplicação prática

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivo:

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

Métodos pedagógicos

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

Pontos fortes

Um percurso com forte componente prática que lhe permite:

Dominar os principais conceitos, métodos e técnicas para o controlo de gestão.



Best Full Digital

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

Á distância

Duração : 15 horas Referência : 234

Preço : 950,00 € + IVA

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

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

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

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

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

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


Objetivos

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

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

Destinatários

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

Percurso de aprendizagem

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivos:

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

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

1ª Classe Virtual (1h30m)

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

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



Tipo de sistemas de orçamentação

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

Orçamentos periódicos e continuados, de curto e de longo prazo

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

A árvore orçamental

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

2ª Classe Virtual (3h30m)

O orçamento como ferramenta de tomada de decisão

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

Exercício de aplicação prática

3ª Classe Virtual (2h00m)

A informação para orçamentação, planeamento e controlo

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

4ª Classe Virtual (2h30m)

Desenvolvimento e implementação do orçamento

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

Monitorização e controlo de desempenho

Determinação das causas.
Medidas corretivas.

Exercício de aplicação prática

5ª Classe Virtual (1h30m)

Custeio padrão (“Standard costing”)

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

Exercício de aplicação prática
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6ª Classe Virtual (3h00m)

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

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

Avaliação online de conhecimentos (0h30m)

Objetivo:

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

Métodos pedagógicos

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

Pontos fortes

Um percurso que lhe permite dominar os principais conceitos, métodos e técnicas para o controlo de gestão.



Best Full Digital

6 Team Conditions
Condições para aumentar a Eficácia das Equipas e a sua avaliação através do Team Diagnostic Survey

Á distância

Duração : 8h30 Referência : 1293

Preço : 500,00 € + IVA

A abordagem às 6 Condições para a Eficácia das Equipas resulta de décadas de pesquisa levadas a cabo por
investigadores de renome da Universidade de Harvard. Ruth Wageman, Richard Hackman e seus alunos e colegas
estudaram milhares de equipas em todo mundo, de diversos setores, indústrias e contextos culturais. O seu trabalho
identificou as 6 Condições práticas, aplicáveis e úteis para equipas, que em conjunto promovem a performance, a
excelência do trabalho em equipa e as realizações e conquistas significativas ao longo do tempo. O modelo das 6
Condições para a Eficácia das Equipas foi amplamente testado para prever o desempenho em equipas do “mundo real”
e os seus resultados têm sido comprovados e publicados em muitos livros e artigos.

No decorrer desta investigação, Ruth Wageman, Richard Hackman e Erin Lehman desenvolveram na Universidade de
Harvard o Team Diagnostic Survey (TDS): um instrumento revisto e validado pelos seus pares, concebido para
diagnosticar os pontos fortes e fracos das equipas.

Factos-chave sobre o TDS:

Sólido a nível psicométrico, foi também revisto e validado por pares, utilizando dados recolhidos junto de mais de
1.000 equipas em todo o mundo;
Apresenta um relatório de 27 páginas que inclui feedback detalhado sobre os tópicos “6 Conditions”, “3 Key Task
Processes” e “3 Team Effectiveness Outcomes”, assim como feedback qualitativo e quantitativo (consulte um
exemplo de relatório);
Distribuído através de uma rede global de profissionais certificados em TDS;
Utilizado pelas melhores equipas das maiores empresas globais listadas na Fortune 500, entre as quais se incluem
desde equipas do setor público a organizações sem fins lucrativos;
Aplicado a equipas de liderança, equipas de start-ups, equipas agile, tripulações de voo, equipas médico-cirúrgicas,
equipas de projeto, equipas comerciais, equipas de operações, equipas financeiras, equipas de serviços profissionais,
entre outras;
Disponível nos seguintes idiomas: inglês, francês, holandês, português (e em breve: espanhol, chinês, italiano e
alemão, árabe e persa).

https://6teamconditions.com/wp-content/uploads/2019/11/TDS-sample-report.pdf
https://6teamconditions.com/wp-content/uploads/2019/11/TDS-sample-report.pdf


 

Objetivos

Através deste percurso de aprendizagem os participantes irão:

Compreender os principais fatores que impulsionam a eficácia da uma equipa;
Ser capazes de usar o TDS: o instrumento mais validado a nível global para avaliar a eficácia da uma equipa;
Saber utilizar as 6 Condições para a Eficácia das Equipas ao trabalhar com líderes de equipas;
Construir ou melhorar as suas práticas de Team Coaching.

Destinatários

Consultores, coaches, profissionais nas áreas de Learning & Development e líderes de equipas que pretendam
utilizar as 6 Condições para a Eficácia das Equipas e o Team Diagnostic Survey (TDS) para promover a
colaboração eficaz e produtiva no seio das suas equipas.

Percurso de aprendizagem

Visão geral do percurso

 

Este curso atribui um certificado equivalente ao Foundational Certification in the Team Diagnostic Survey and 6
Conditions. Esta é uma certificação que lhe dá acesso a um conjunto de know-how e de ferramentas, bem como uma
comunidade global de profissionais certificados previamente e que o podem apoiar.

 

Este programa é composto por dois ativos centrais:

1 – Vídeos online, realizáveis onde e quando quiser de acordo com o seu ritmo pessoal, estruturados para
fornecer os conhecimentos essenciais necessários para incorporar as 6 Condições para a Eficácia das Equipas
e o Team Diagnostic Survey (TDS) nas suas práticas organizacionais quotidianas. Esta Foundational
Certification* permite-lhe conhecer as 6 Condições para a Eficácia das Equipas, a forma como o TDS mede as
6 Condições, apoiando-o ainda na interpretação dos relatórios do TDS e ajudando-o a incorporar um
diagnóstico TDS no seu trabalho com equipas.

*A inscrição direta no curso online custaria normalmente $1097 USD.

 

2 – Três classes virtuais conduzidas por Ruth Wageman e Krister Lowe, concebidas para ajudá-lo a incorporar
as 6 Condições para a Eficácia das Equipas e o TDS no seu quotidiano e empresa.

No decorrer destas classes virtuais, Ruth Wageman e Krister Lowe irão realizar demonstrações e exercícios



práticos para explicar a estrutura das 6 Condições para a Eficácia das Equipas, abordar e apresentar
conselhos práticos para desenvolver o Coaching de equipas e as relações colaborativas, desafiando
simultaneamente os líderes de equipas e os seus membros para a interpretação dos resultados do TDS.

1ª Parte – Aprendizagem Online

Módulo 1:

Visão geral do curso;
O melhor e o pior das equipas;
“Condições do pensamento”.

Módulo 2:

Compreender a eficácia das equipas.

Módulo 3:

As 6 Condições.

2ª Parte- Classe Virtual (90 minutos)

Revisão das 6 Condições (introdução de novos exemplos e dados);
Praticar as 6 Condições de pensamento no trabalho com equipas (estudos de caso e partilha);
Diagnosticar as equipas: discussão em grupos.

3ª Parte - Aprendizagem Online

Módulo 4:

Team Diagnostic Survey(™) e um estudo de caso.

Módulo 5:

Recursos adicionais sobre o TDS: equipas e líderes.

4ª Parte: Classe Virtual (90 minutos)

Como realizar um diagnóstico junto de um líder de equipa: estudo de caso resolvido em grupos de trabalho;
Como utilizar o TDS.

5ª Parte – Classe Virtual (90 minutos)

Desenvolver a prática de Team Coaching.

 

Métodos pedagógicos

Este percurso é composto por:

4h00 de aprendizagem online
4h30 horas de classes virtuais
Estudos de caso de equipas reais, incluindo relatórios do TDS
Demonstrações de técnicas de Coaching por parte dos formadores



Trabalhos práticos em pares ou grupos

Pontos fortes

Os participantes:

Recebem um certicado equivalente ao Foundational Certification in the Team Diagnostic Survey and 6 Conditions
Adquirem o acesso a uma comunidade global de mais de 700 profissionais que regularmente utilizam a
abordagem 6 Team Conditions

 

Oradores

Ruth Wageman

Ruth Wageman é uma das maiores e mais reconhecidas investigadoras e especialistas em trabalho com equipas,
sobretudo equipas de liderança. A sua experiência está focada nas condições que influenciam o elevado
desempenho das equipas – com destaque para as equipas cujo propósito é resolver problemas complexos, processos
de reorganização, mudança cultural ou liderar a transformação do sistema.

Ruth ajuda a construir a capacidade de liderança colaborativa dentro e através das organizações, especialmente
junto de equipas de liderança multissetoriais (nas áreas de saúde, negócios, serviço social, universidades, ONGs…).

Ruth possui experiência como professora nas Universidades de Columbia, Dartmouth e Harvard, instituições onde
liderou muitos programas de investigação inéditos. É coautora das obras “Senior Leadership Teams: What it Takes to
Make them Great”, “Developing and Enhancing High-Performance teams in Organizations” e “Practitioner’s
Handbook of Team Coaching”, entre outras, tendo também escrito artigos de referência revistos por pares. 

Ruth desenhou a ferramenta Team Diagnostic Survey (TDS) – juntamente com Richard Hackman e Erin Lehman – um
sistema de avaliação poderoso e amplamente validado que mede o quão bem as 6 Condições que impulsionam a
eficácia estão estabelecidas numa equipa. Ruth também lidera workshops certificados e dá formação a profissionais
na área de desenvolvimento de equipas onde utiliza e aplica o TDS.

A nível académico, Ruth Wageman é doutorada em Comportamento Organizacional pela Universidade de Harvard e
possui um Bacharelato nas áreas de Arte e Psicologia pelo Columbia College da Universidade de Columbia.

 

Krister Lowe

https://www.linkedin.com/in/ruth-wageman-9860388/
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Krister Lowe é um reconhecido Psicólogo Organizacional, Team Coach e Podcaster, cuja paixão é aplicar o coaching a
equipas de liderança sénior.

Krister é Senior Partner da 6TeamConditions.com e co-host do 6 Conditions Podcast. Concebe e realiza programas de
aprendizagem e certificação, bem como intervenções personalizadas na área de Team Coaching para organizações
que utilizam o framework das 6 Condições para a Eficácia das Equipas e o Team Diagnostic Survey (TCS).

Ao longo dos últimos 5 anos, o foco de Krister tem sido contribuir para o desenvolvimento da área de Team
Coaching.  Neste âmbito, é o criador e antigo host do “The Team Coaching Zone Podcast” – um podcast que explora
a arte e ciência do coaching de equipas com coaches organizacionais de referência e que continua a ter uma
audiência que abrange mais de 135 países em todo o mundo.  Atualmente, presta serviços e consultoria em Team
Coaching a uma série de clientes selecionados, junto dos quais já introduziu programas de liderança e coaching
diferenciados; trabalha ainda na supervisão dos profissionais especializados na área de Team Coaching.

Krister possui mais de 20 anos de experiência na área de Learning&Development em mais de 40 países, tendo
trabalho em diversos ramos de negócio, incluindo: organizações internacionais, tecnologia, telecomunicações,
energia, saúde, moda, ensino superior, fundações, ONGs, grandes empresas de contabilidade, entre outros. Krister é
também o co-criador da “This Nautilus Experience” – um programa experiencial de liderança colaborativa e equipas
realizado a bordo do navio-escola holandês “Wylde Swan”.

A nível académico, Krister Lowe possui um Mestrado e um Doutoramento em Psicologia Social-Organizacional pela
Universidade de Columbia.  Completou o Programa de Certificação CTI Co-Active Coach Training Certification
Program (CPCC), o Team Advantage™ team coach training program, o programa de certificação Systemic Team
Coaching – Níveis 1, 2 e 3, o 6 Team Conditions & Team Diagnostic Survey™, assim como a certificação em Team
Emotional Intelligence Survey.  É também mediador certificado no Estado de Nova Iorque e possui um certificado em
resolução de conflitos pela Universidade de Columbia.

https://www.linkedin.com/in/kristerlowe/
http://www.6TeamConditions.com


Best Full Digital

Programa de formação de Coaches profissionais - Nível Inicial
Compreender e vivenciar o mundo do coaching ICF

Á distância

Duração : 20 horas Referência : 1108E

Preço : 950,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A formação de Nível Inicial contempla a aquisição dos conceitos técnicos e conceptuais do coaching profissional, bem
como o desenvolvimento do perfil de competências do “Coach ICF”, através de uma metodologia predominantemente
prática e com referência a exemplos específicos e acesso direto à experiência profissional dos docentes do curso.

Todos os conteúdos, documentos e ferramentas de apoio ao nosso Módulo Inicial do Programa de Formação de
Coaches Profissional (ACTP - ICF), estão disponíveis, online, na nossa plataforma LEARNING HUB.
A LEARNING HUB funcionará, para os novos alunos, como uma área de preparação e apoio ao seu percurso
pedagógico. Após a conclusão do curso funcionará como uma plataforma que ajudará os alunos a honrar o
seu compromisso, ético e deontológico, de desenvolverem continuamente as suas competências de coaching
profissional.
Todos os alunos, depois de concluído o Módulo Inicial, terão acesso direto, autónomo e contínuo, a todas as
ferramentas e documentos de apoio, bem como aos respetivos conteúdos que são periodicamente revistos e
atualizados.

Objetivos

A formação no Nível Inicial contempla a aquisição dos conceitos teóricos do Coaching e a compreensão de quais são
as principais competências do Coach Profissional.

No final desta formação os formandos vão:

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/escola-coaching-executivo/programa-de-formacao-de-coaches-profissionais-nivel-inicial


Compreender o que é o coaching, na sua essência, e também aquilo que o distingue de outras abordagens no
domínio do desenvolvimento pessoal;
Alargar o conhecimento acerca dos contextos de utilização do coaching, bem como das suas fontes de
conhecimento e tipologias de abordagem;
Conhecer as 11 competências centrais de coaching da ICF e compreender as suas implicações na forma como se
estrutura um processo de coaching e nos próprios requisitos de desenvolvimento do coach;
Iniciar o percurso da condução prática de uma conversação de coaching profissional;
Vivenciar o poder transformador do Coaching;
Dominar algumas das ferramentas mais essenciais em coaching.

Destinatários

Profissionais que pretendam adquirir competências de Coaching, numa perspetiva prática e alicerçada nas 11
competências centrais da ICF, para sua valorização profissional e/ou obter uma credenciação ICF como coaches
profissionais; Dirigentes, quadros e líderes que pretendam utilizar o coaching numa perspetiva de liderança e
como uma ferramenta de desenvolvimento dos colaboradores.

Percurso de aprendizagem

O que é o coaching e o que não é o coaching profissional

Introdução ao conceito e filosofia de coaching da ICF.
Diferença entre o coaching e outros domínios de intervenção na área do desenvolvimento humano.
Os elementos chave do processo de Coaching.
Contextos de utilização, fontes de conhecimento e tipologias de abordagem em Coaching.

As competências de coaching profissional da ICF

Introdução às 11 competências centrais de coaching da ICF.
A estrutura e a essência de cada uma das fases de um processo de Coaching.
A aplicação das 11 competências da ICF na conversação de Coaching.

O perfil do coach

Perfil de características e de competências do coach.
Os principais obstáculos à eficácia do Coaching.
As crenças do coach.

A indagação poderosa

A arte e a prática da indagação no coaching profissional.
Características de uma pergunta poderosa.
As perguntas enquanto elemento estruturante de uma conversação de Coaching.

A escuta ativa

O impacto da escuta no estabelecimento da relação de Coaching.
Os diferentes níveis de escuta e as suas aplicações no coaching profissional.
Da escuta ativa à escuta empática.

A comunicação direta e a prática do feedback em coaching

O que é, para que serve e como se aplica o feedback interpessoal.
O uso do feedback e do feedforward em Coaching.
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Dar e receber feedback para melhorar a efetividade de um coach.

Desenho de futuro e fecho do módulo de formação

Objetivos, resultados e compromissos de ação.
Conclusões e encerramento do módulo.

Métodos pedagógicos

Metodologias centradas na prática das competências centrais da ICF e que posicionam, através de práticas
assistidas, o formando nas diferentes perspetivas ou papéis “aluno, coachee e coach”.
Formação ministrada por coaches detentores de credenciais de nível PCC-ICF (Professional Certified Coach), com
uma ampla experiência nos vários domínios do coaching profissional, numa cultura de partilha absoluta de
conhecimento.

Pontos fortes

Curso acreditado, com a sua mais alta distinção, pela maior e mais reputada confederação mundial de coaching
(ICF).
Formação ministrada por coaches detentores de credenciais de nível PCC-ICF (Professional Certified Coach), com
ampla experiência em treino, mentoring e supervisão de coaches profissionais e na entrega de serviços de
executive e team coaching, em ambientes empresariais multinacionais e multiculturais.



New Full Digital

Programa de formação de Coaches profissionais - Nível Avançado
Praticar, em profundidade, o coaching ICF

Á distância

Duração : 80 horas Referência : 1109E

Preço : 3.750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

O Nível Avançado tem como objetivo que os participantes adquiram, de forma experiencial, as diferentes técnicas de
coaching de acordo com a perspetiva metodológica da ICF.

Objetivos

O curso proporciona ao participante o treino das técnicas de coaching, com o apoio de um mentor, que lhe
permitem atingir um nível intermédio na sua ação como coach.

Destinatários

Dirigido a

Pessoas que se queiram dedicar profissionalmente ao Coaching e contribuir para o desenvolvimento profissional
de dirigentes e quadros; dirigentes e quadros que queiram dominar a técnica e a filosofia de coaching, para as
incorporarem nas suas práticas de liderança.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/escola-coaching-executivo/programa-de-formacao-de-coaches-profissionais-nivel-avancado
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Pré-requisitos

Frequência do Curso de Coaching Profissional-Nível Inicial (só para os participantes que pretendam seguir o
programa completo de certificação como coach profissional.

Percurso de aprendizagem

Mapas mentais, crenças e valores

Modelo do mundo e esquemas mentais.
A atitude e as crenças limitadoras.
Trabalho com crenças.
Trabalho com valores.

Modelo GROW e linguagem

As fases da sessão de coaching.
O modelo GROW.
A sessão no contexto de um processo.
O poder da linguagem.
MBTI.

Linguagem não-verbal e paraverbal

Os tipos de perceção, processamento e linguagem.
Aprender a calibrar para gerar um clima de confiança e intimidade com o cliente.
Aprender a melhorar o rapport com o coachee.
Modificar o estado de espírito do coachee.
Ferramentas ao dispor do coach.

A inteligência emocional no coaching

O modelo de inteligência emocional e as suas relações com o coaching.
Autoconhecimento.
Importância das competências emocionais no coaching.
Desenvolver o autoconhecimento através do trabalho corporal.

Métodos pedagógicos

A metodologia de formação é eminentemente prática. Está orientada para o desenvolvimento das competências
do participante como coach, com base na perspetiva de que o coaching só se aprende pela prática.
No Nível Avançado, a formação centra-se no conhecimento de si próprio, são exploradas as crenças, os valores e o
modelo do mundo de cada pessoa, e são analisadas as barreiras internas e os recursos próprios que permitirão ao
coach fazer o “acompanhamento” do coachee. Os participantes realizam trabalhos práticos de coaching, com
feedback individualizado por parte dos mentores.

Pontos fortes

O Nível Avançado permite a cada participante realizar um treino “mentorizado”, ou seja apoiado e supervisado
diretamente pelos formadores e mentores responsáveis pelo curso. Este facto permite a cada participante uma
aprendizagem mais consolidada, eficaz e profunda das competências que determinam a verdadeira qualidade do
exercício da prática profissional neste domínio.
Formação acreditada pela ICF.



Full Digital

Individual Systemic Coaching
Adotar uma abordagem sistémica em processos de coaching individual

Á distância

Duração : 18 horas Referência : 1336

Preço : 1.365,00 € + IVA

O coaching teve um grande desenvolvimento nos últimos quarenta anos mas, atualmente é confrontado com a
necessidade de evoluir, sendo a criação de valor, não só para os clientes enquanto indivíduos, mas também para todos
os stakeholders dos clientes um dos principais desafios que os coachs, ao nível global, enfrentam.

O Professor Peter Hawkins tem sido um dos principais pioneiros do Coaching Sistémico, da Supervisão de Coaching e do
Coaching Sistémico de Equipas. O seu novo livro com Eve Turner “Systemic Coaching - Delivering Value Beyond the
Individual” (Routledge, Dezembro de 2019), tem vindo a ser elogiado por muitos dos principais coaches do mundo, bem
como por clientes organizacionais, e ao longo dos últimos anos o Professor Peter Hawkins tem dinamizado diversas
formações em Systemic Coaching e Systemic Team Coaching em todo o mundo, da China à América e da África do Sul à
Escandinávia.

Neste percurso 100% digital em Individual Systemic Coaching, Peter Hawkins apresenta, de forma interativa e
participativa, o modelo e as ferramentas de trabalho que permitem aos coachs adotar uma abordagem sistémica em
processos de coaching individual, incluindo a contratação de múltiplos stakeholders, o foco nos stakeholders e na
sustentabilidade ambiental, bem como a relevância e utilização da supervisão e avaliação para assegurar o máximo
impacto e a criação de valor ao longo de processos de coaching individual.

Oferta do livro no formato ebook de Peter Hawkins e Eve Turner “Systemic Coaching - Delivering Value Beyond
the Individual” (Routledge, Dezembro de 2019).

Veja aqui a brochura interativa

Objetivos

Aumentar o impacto dos processos de coaching não só para os clientes, mas também para os seus stakeholders,
sistemas e ecossistemas:

https://indd.adobe.com/view/f042b090-e872-413c-b827-0446e53c7337


Compreender como deve o coaching evoluir e tornar-se radicalmente diferente para ser "ajustado ao futuro",
criando e entregando um valor adicional que ultrapassa o simples coaching individual;
Superar a perspetiva de “o coachee enquanto cliente” e saber adotar a perspetiva de “o coachee enquanto
parceiro” de modo a criarem, em conjunto, valor para diferentes stakeholders;
Compreender os elementos-chave do Coaching Sistémico que criam valor junto de todos os stakeholder do
coachee;
Trabalhar a sustentabilidade e ecologia de forma ampla e alargada:

Compreender e saber como evoluir pessoalmente e como facilitar a evolução dos seus clientes no decorrer de
processos de Coaching individual, ao longo de 5 etapas: eco-curioso, eco-informado, eco-consciente, eco-
comprometido e eco-activo;

Saber como realizar, enquanto parte do processo de criação de valor, contratos com múltiplos stakeholders e
como lhes dar relevância e voz em todas as conversas de Coaching;

Descobrir como podemos aumentar o impacto individual que cada um de nós tem no mundo.

Aprender a trabalhar munidos dos necessários recursos internos para não nos sentirmos em esforço e sermos
capazes de superar desafios maiores.

Destinatários

Life, Executive e Team Coachs que pretendam desenvolver as suas competências e saber como integrar uma
abordagem sistémica em processos de Coaching individual.

Percurso de aprendizagem

1ª Etapa – Preparação / Leituras prévias

Disponibilização de um conjunto de leituras recomendadas para cada um dos dias da Master Class.

2ª Etapa – Digital Master Class

1º Dia (6 horas)

A incontornável e necessária Revolução no Coaching

Apresentação geral do programa.
A necessária Revolução no Coaching.
As principais abordagens, ferramentas e métodos do Coaching Sistémico.

 
2º Dia (6 horas)

Ferramentas e métodos chave do Coaching Sistémico

Incorporar e integrar os Stakeholders no processo de Coaching.
Facilitar o Coaching com a equipa e a organização em mente.
O modelo das cinco etapas de Coaching Ecológico Consciente.

 
3º Dia (6 horas)

Como aumentar o nosso impacto no mundo e nos munirmos de mais recursos internos

Aumentar o impacto individual e coletivo dos coachs no mundo.
Como se munir dos recursos internos necessários para ser bem-sucedido.
Integrar a aprendizagem e desenvolver um plano de aprendizagem para o futuro.



Métodos pedagógicos

Disponibilização de um conjunto alargado de leituras recomendadas a realizar antes do início do percurso de
aprendizagem.
Sessões interativas e participativas, 100% digitais, ao longo das quais Peter Hawkins irá desafiar, através de
exercícios, trabalhos de grupo, etc., todos os participantes a refletir sobre as suas atuais práticas de coaching
inidividual, dotando-os de métodos e ferramentas que permitem a adoção da abordagem sistémica em processos
individuais de coaching.

Orador

Professor Peter Hawkins

Peter Hawkins é Professor de Liderança na Henley Business School e ainda Fundador e
Presidente da Renewal Associates. Aos méritos alcançados como consultor, escritor e
também investigador, junta o reconhecimento internacional nas áreas de Liderança,
desenvolvimento de equipas de direção, mudança de cultura, Coaching executivo e
Coaching Sistémico de Equipas.  

Liderou recentemente um grande projeto de investigação de escala global sobre Liderança intitulado Tomorrow’s
Leadership and the Necessary Revolution in Today’s Leadership Development.

Nos últimos 35 anos, trabalhou com várias empresas líderes internacionais de diversos setores de atividade na
promoção da transformação organizacional, ajudando-as a desenvolver a sua missão, os seus valores e as suas
estratégias para o futuro. Responsável pela cocriação e facilitação desses projetos, bem como pelo Coaching dos
elementos dos Conselhos de Administração e das equipas de liderança dessas organizações, destaca-se nas
seguintes áreas:

Coaching sistémico de equipas
Coaching de equipas para criar alta performance
Criação de uma cultura de coaching

Peter é também co-fundador e a principal referência da parceria existente entre a Renewal Associates e a AoEC
International Training em Systemic Team Coaching.

É autor de vários best-sellers incluindo “Systemic Coaching – Delivering Value Beyond the Individual”, co-escrito com
Eve Turner (Routledge, Dezembro 2019), “Integrative Psychotherapy in Theory and Practice”, co-escrito com Judy
Ryde (Jessica Kingsley, Dezembro 2019), “Leadership Team Coaching in Practice“ (2ª edição, Kogan Page, Junho
2018), “Leadership Team Coaching” (3ª edição, Kogan Page, July 2017), “Coaching, Mentoring and Organizational
Consultancy: Supervision, Skills and Development” (com Nick Smith, 2ª edição, McGraw-Hill/Open University Press,
2013), “Creating a Coaching Culture” (McGraw Hill, 2012), “Supervision in the Helping Professions” (com Robin
Shohet, 5ª edição, McGraw Hill, 2012) e ainda “The Wise Fool’s Guide to Leadership” (O Books, 2005).   

É também professor convidado em Liderança e Mudança na Escola de Gestão da Universidade de Bath, e em
Executive Coaching na Oxford Brookes University School of Management. É presidente honorário da Academy of
Executive Coaching  (www.aoec.com), através da qual desenvolve formações em Coaching Sistémico de Equipas a
nível internacional, e da Association of Professional Executive Coaching and Supervision (www.apecs.org). É também
presidente e membro do conselho de administração de várias pequenas empresas e fundos de beneficência. Peter foi
co-fundador, em 1986, do Bath Consultancy Group e seu presidente até 2010.

http://www.renewalassociates.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/Research-Report-Tomorrows-Leadership-and-the-Necessary-Revolution-in-Todays-Leadership-Development.pdf
http://www.renewalassociates.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/Research-Report-Tomorrows-Leadership-and-the-Necessary-Revolution-in-Todays-Leadership-Development.pdf
https://www.renewalassociates.co.uk/book-systemic-coaching-peter-hawkins-eve-turner/
https://www.renewalassociates.co.uk/book-systemic-coaching/
https://www.koganpage.com/product/leadership-team-coaching-in-practice-9780749482381
http://www.aoec.com
http://www.apecs.org
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Hawkins é casado, tem três filhos e cinco netos. Para além de um homem de família é também um apaixonado pelos
animais e pela jardinagem, tendo a seu cargo uma propriedade rural junto à cidade de Bath, na Inglaterra.



Best Full Digital

Os 4 Papeis Essenciais da Liderança™
Como ser um líder de sucesso

Á distância

Duração : 12 horas Referência : 1253

Preço : 1.100,00 € + IVA

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

A mudança acontece atualmente a um ritmo alucinante e os líderes devem ser capazes de visualizar e alcançar
resultados, adaptar-se rapidamente, executar a estratégia no terreno e desenvolver a equipa para alcançar níveis de
rendimento excecionais.

Líderes eficazes vivem consistentemente os 4 papéis essenciais da liderança ™ como a estrutura fundamental para o
sucesso de sua liderança. Inspiram confiança, criam visão, executam estratégias e desenvolvem potencial e, ao fazer
isso, envolvem e mobilizam as suas equipas para atingir as metas mais importantes para a organização.

Neste workshop desenvolvemos os 4 papéis preditivos que os gestores devem desempenhar para alcançar resultados
extraordinários e consistentes.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Criar uma visão inspiradora e uma estratégia relevante da equipa, fornecendo significado e orientação para o
trabalho diário dos seus membros.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/franklincovey/os-4-papeis-essenciais-da-lideranca-presencial


Criar uma narrativa estratégica apelativa que possa ser partilhada com as principais partes interessadas a todos
os níveis.
Alinhar os principais sistemas com a estratégia de sua equipa para facilitar os processos básicos de trabalho.
Aplicar o processo comprovado de The 4 Disciplines of Execution® para atingir os seus objetivos mais importantes
de forma consistente.
Dar feedback positivo e instrutivo de forma regular para criar uma cultura de alta confiança na equipa.
Aplicar técnicas de coaching para desenvolver o potencial de sua equipa.

Destinatários

Gestores e líderes com experiência de Liderança que pretendam desenvolver competências essenciais para o
sucesso da equipa: inspirar e gerar relações de confiança, definir e transmitir uma visão, executar uma estratégia
e assumir o coaching dos membros da equipa.

Percurso de aprendizagem

Introdução

Porque razão os 4 papéis essenciais da liderança são essenciais?
A relação dos 4 Papéis Essenciais da Liderança com os níveis de engagement da equipa e com a sua mobilização
para resultados.
Análise do assessment de autoavaliação ou avaliação 360º dos quatro papéis essenciais da liderança à luz dos
objetivos individuais de liderança.

Papel 1 - Inspirar Confiança

O papel do líder como elemento central da construção da confiança da equipa.
A sua credibilidade pessoal enquanto líder: avaliar pontos fortes e oportunidades de melhoria.
Agir para acelerar a sua credibilidade pessoal e criar intencionalmente uma cultura de alta confiança na equipa.

Papel 2 - Criar e partilhar a Visão

Criar uma visão inspiradora da equipa capaz de mobilizar todos os seus membros em torno de um propósito
comum.
Avaliar a relevância do trabalho e o contributo da sua equipa.
Definir uma estratégia para a equipa, relevante e alinhada com a estratégia da organização.
Criar e partilhar uma narrativa estratégica para a equipa de uma forma clara, concisa, convincente e segura.

Papel 3 - Executar a Estratégia

Compreender de que modo o alinhamento contribui para uma execução eficaz.
Alinhar os processos e os sistemas com a estratégia da equipa de modo a potenciar resultados.
Identificar os Objetivos Verdadeiramente Críticos® (OVC®) que contribuirão para uma execução eficaz da
estratégia da equipa.
Identificar os indicadores que sejam, simultaneamente, influenciáveis pela ação da equipa e preditivos do
atingimento dos OVC®.
Implementar o processo das 4 Disciplinas da Execução® na sua equipa.

Papel 4 - Coaching do Potencial

A importância do mindset de coaching e de perspetivar os membros da equipa como pessoas completas e
intrinsecamente capazes.
Dar e receber feedback de forma eficaz.
Treinar as competências chave do coaching: escutar, questionar e reconhecer.
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Aplicar técnicas de coaching em situações de desempenho, resolução de problemas e desenvolvimento
profissional.

Plano de Ação de Liderança

Priorizar o seu desenvolvimento de liderança.
Criar um plano de ação de liderança.
Envolver e mobilizar a sua equipa.

Métodos pedagógicos

Metodologia ativa com desafios inerentes a cada um dos papéis da liderança.

Pontos fortes

A referência de anos de investigação e experiência, da Equipa Franklin Covey, em várias organizações
Um kit pedagógico completo que inclui a possibilidade de realização de um questionário 360º prévio à formação.
Sessão prática de trabalho com base na realidade dos participantes que facilita a sua transposição para a sua
organização.



Best Full Digital

As 6 Práticas Críticas da Liderança de Equipas
Liderar, promover o engagement e apoiar o desenvolvimento das equipas

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 1276

Preço : 1.100,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Os líderes de primeiro nível têm um impacto significativo nos indicadores de negócio mais importantes: produtividade,
qualidade da experiência, satisfação e lealdade do cliente, inovação e desempenho financeiro.

Para atingir bons desempenhos em todas estas dimensões é fundamental garantir o engagement dos membros da
equipa e o seu envolvimento e compromisso com o propósito organizacional e da equipa.

Os níveis de engagement estão diretamente relacionados com a ação e práticas dos líderes que deverão encarar cada
colaborador como pessoas completas, intrinsecamente capazes de evoluir e crescer, e tornar a função e o contexto de
trabalho como espaços de desenvolvimento e realização não apenas profissional, mas também pessoal.

Neste âmbito é fundamental dotar os líderes das equipas com modelos e ferramentas de aplicação imediata que lhes
permitam identificar e reter o talento, alinhar o propósito da equipa com o propósito e objetivos organizacionais e
promover a produtividade e o desenvolvimento dos membros das suas equipas.

 

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/franklincovey/as-6-praticas-criticas-da-lideranca-de-equipas-presencial


Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Explorar a mudança crítica de mindset que maximiza o sucesso e os resultados dos líderes de equipas;
Melhorar os níveis de engagement da equipa através da realização regular de reuniões individuais;
Aprofundar a compreensão dos problemas, desafios e aspirações de cada colaborador e proporcionar o suporte
necessário ao seu desenvolvimento e realização pessoal e profissional;
Alinhar o propósito da equipa com o propósito organizacional, definir objetivos e resultados, delegar e
acompanhar os membros da equipa;
Dar e procurar feedback para incrementar a confiança, a autonomia e desempenho da equipa e de cada um dos
seus membros;
Identificar ações concretas para ajudar a equipa a atravessar e acelerar os processos de mudança e melhorar a
sua performance;
Planificar semanalmente para manter o foco nas ações e objetivos mais importantes;
Gerir a energia de modo a garantir a eficácia e o balanço entre vida pessoal e profissional.

Destinatários

Líderes de primeiro nível que procurem desenvolver as suas competências de liderança, reforçar o engagement
das suas equipas e apoiar o desenvolvimento dos seus colaboradores.

Percurso de aprendizagem

Introdução – Os desafios da liderança de equipas

A produtividade da equipa.
O engagement e a retenção de talento.
Criar a cultura.
A experiência e a fidelização de clientes.
A inovação.

Prática 1 – Desenvolver um mindset de líder

Paradigmas: a maneira como vejo o mundo, condiciona as minhas ações e as minhas ações determinam os
resultados.
Mindset de líder: sou responsável por atingir resultados através dos membros da equipa.

Prática 2 – Fazer reuniões individuais regularmente

O colaborador como pessoa completa, intrinsecamente capaz de evoluir.
Mindset de líder: faço reuniões individuais para promover o engagement dos membros da equipa.
Técnicas e ferramentas para a condução de reuniões individuais.
As perguntas de coaching.
A escuta empática.
O comprometimento dos membros da equipa com a melhoria e o sucesso.

Prática 3 – Preparar a equipa para atingir resultados

Mindset de líder: ajudo as pessoas a entenderem o “porquê” por trás das “atividades” e ajudo-as com o “como”.
Clarificar e alinhar o propósito da equipa com o propósito e desafios organizacionais.
Definir objetivos e metas a atingir pela equipa.
Delegação e acompanhamento eficazes.
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Prática 4 – Criar uma cultura de feedback

Mindset líder: dou e peço feedback para desenvolver e melhorar o desempenho de toda a equipa.
Feedback como base do sucesso das equipas de alto desempenho:
Feedback de reforço;
Feedback de redirecionamento;
Pedir feedback.

Prática 5 – Liderar a equipa na mudança

Mindset líder: Eu promovo a mudança com a minha equipa.
Porque é que a mudança falha?
A mudança é um processo e não um evento: a curva da mudança.
Acelerar a mudança: os desafios do líder em cada fase do processo de mudança.

Prática 6 – Gerir o seu tempo e energia

Mindset de líder: Tenho de gerir o meu tempo e energia para ser um líder eficaz.
A gestão do tempo e das prioridades.
Um modelo eficaz de planeamento semanal e diário.
Definir um padrão de constante renovação.
Gerir a energia e balancear vida pessoal e profissional.

Métodos pedagógicos

Metodologia ativa com desafios inerentes a cada uma das práticas críticas da liderança de equipas.

Pontos fortes

Baseado numa vasta investigação desenvolvida pela FranklinCovey Co.
Orientação eminentemente prática
Kit pedagógico completo que inclui as cartas de ação de liderança



Best Full Digital

Liderar a Velocidade da Confiança®
Fortaleça a confiança no seu contexto de trabalho

Á distância

Duração : 6 horas Referência : 745

Preço : 950,00 € + IVA

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

"Se quisermos construir confiança, devemos ser confiáveis." Stephen R. Covey.

Na moderna economia global, os problemas de confiança afetam os lucros das empresas uma vez que originam quebras
na produtividade, desperdício de recursos e perda de oportunidades.  Quando a confiança (ou a sua falta) é sentida
pelos clientes o impacto na reputação e na imagem da marca é imediato.

Historicamente, a confiança tem sido abordada de forma "branda", mas pesquisas recentes demonstram que a confiança
tem um efeito mensurável, observável e relevante no resultado final da empresa.

Baixo nível de confiança = velocidade reduzida + custos elevados.

Em suma, a confiança é uma alavanca estratégica para os negócios e tem um efeito dominó em todos os nossos
relacionamentos, na nossa equipa, organização, no mercado e até mesmo na sociedade.

Este workshop permite-lhe compreender os fatores e comportamentos com base nos quais se estabelecem relações de
confiança e identificar linhas de ação capazes de reforçar a confiabilidade pessoal e organizacional.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/franklincovey/liderar-a-velocidade-da-confianca-presencial


Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Compreender a perceção que os outros têm da nossa credibilidade – TQ – Quociente de Confiança.
Posicionar a construção de confiança como prioridade na atividade profissional.
Compreender verdadeiramente o impacto, por vezes impercetível, dos impostos de confiança.
Transformar impostos em dividendos – benefícios resultantes de relações em que a confiança é crescente.
Definir Planos de Ação de Confiança a implementar com os seus parceiros e interlocutores.

Destinatários

Todos os profissionais, líderes ou membros de equipas que pretendam melhorar os seus resultados através do
desenvolvimento da sua credibilidade pessoal e do estabelecimento de relações de confiança.

Percurso de aprendizagem

O que é a confiança

O impacto económico da confiança.
Impostos e dividendos da confiança.
A confiança enquanto variável para aumentar os resultados de uma organização.

Confiabilidade Pessoal

Agir com integridade.
Ser exemplo e referência positiva.
Ser responsável.

Confiança nas Relações

Desenvolver a confiança.
Cumprir os compromissos assumidos.
Restaurar a confiança.
Valorizar os outros.
Construir resultados em cooperação com os outros.
Resolver problemas de forma criativa.
Contribuir para a resolução de conflitos e desentendimentos.
Melhorar as relações pessoais e profissionais.

Confiança na Organização

Liderar a mudança.
Influenciar os resultados positivamente.
Criar sistemas organizacionais confiáveis.
Contribuir para a confiabilidade dos sistemas organizacionais.
Criar e promover símbolos de confiança.

Confiança do Mercado

Desenvolver a lealdade dos clientes.
Engrandecer a reputação da organização.
Valorizar a marca.
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Confiança da Sociedade

Ser agente ativo no equilíbrio do ecossistema social, económico e ecológico em que a organização está integrada.
Contribuir para o desenvolvimento da sociedade.

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”.
Gerindo a velocidade da confiança melhora a capacidade de influência acelera os resultados.



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.
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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 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 Full Digital

MULTIPLIERS®
Como os melhores líderes ativam a inteligência de todos

Á distância

Duração : 8 horas Referência : 1328E

Preço : 1.100,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Tipicamente, os profissionais ascendem a lugares de liderança
por assumirem uma ética e forma de trabalhar que os levam a
desempenhos superiores à média, e muitas vezes excecionais.
Assim, é comum encontrar em lugares de liderança pessoas que
demonstram grande disponibilidade e são muito presentes e
ativos em tudo o que se passa nas suas equipas, têm boas ideias, são meticulosos na execução, são visionários na forma
como veem o futuro e astutos na forma como desenham a estratégia.

Contudo, estas mesmas características que ao longo de uma carreira têm sido tão importantes e determinam um
desempenho individual superior, podem estar a limitar o crescimento das equipas e daqueles com quem trabalhamos.

A tomada de consciência do impacto do meu comportamento nos outros é a base da mudança. A partir daí, há que
optar. “Quero ser um Redutor Acidental ou um Multiplicador Intencional?”

O Líder Multiplier distingue-se pela sua capacidade de:

Ativar e aproveitar toda a energia e inteligência das pessoas com quem trabalham e promover elevados níveis de
engagement;
Identificar e colocar as aptidões e talentos naturais das pessoas ao serviço do propósito da equipa;
Incentivar a autonomia nas equipas, a ousadia no pensamento e a gestão inteligente do risco;
Promover e suportar o crescimento e expansão da capacidade dos membros da equipa;

Conheça o mindset, paradigmas, técnicas e ferramentas utilizadas pelo Líder Multiplier para ativar e expandir a
inteligência e capacidade das suas equipas.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/franklincovey/multipliers?year=2021


Objetivos

No final da formação os participantes serão capazes de:

Compreender o conceito, mindset e o impacto do Líder Multiplicador, na equipa e nos resultados atingidos;
Reconhecer as tendências que podem tornar-nos Redutores Involuntários;
Ganhar autoconsciência e identificar estratégias para criar Momentos Multiplicadores a partir daquilo que
poderiam ser Momentos Redutores Acidentais;
Identificar estratégias e comportamentos para potenciar o crescimento e aproveitar as capacidades e talentos
daqueles com quem trabalham e para melhorar a qualidade da experiência de trabalho dos membros da equipa:

Fazer Melhores Perguntas;
Procurar a Genialidade;
Criar Espaço para os Outros;
Lançar Melhores Desafios.

Destinatários

Multipliers: Como os melhores líderes ativam a inteligência de todos é ideal para organizações que precisam de:

Aceder e ativar as capacidades inexploradas das suas equipas;
Reacender a energia e entusiasmo das equipas para que alcancem melhores resultados;
Inovar, estimulando nas equipas a ousadia no pensamento e na ação;
Atingir novos níveis de desempenho, promovendo a expansão da inteligência e da capacidade das pessoas.

 

Multipliers: Como os melhores líderes ativam a inteligência de todos é ideal para líderes que precisam de:

Ativar e aproveitar toda a energia e inteligência das pessoas com quem trabalham;
Identificar e aproveitar as aptidões e talentos naturais das pessoas;
Incentivar a autonomia nas equipas, a ousadia no pensamento e a gestão inteligente do risco;
Promover e suportar o crescimento e expansão da capacidade dos membros da equipa.

Percurso de aprendizagem

O Efeito Multiplicador

Redutores e Multiplicadores – como agem, como pensam e como expandem ou limitam a capacidade e a
inteligência das equipas.
O Princípio do Potencial e o Mindset Multiplicador.
As 9 tendências de Redutor Acidental.
Redutor Acidental ou Multiplicador Intencional?
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Fazer perguntas melhores

O Princípio da Curiosidade.
Fazer perguntas eficazes para expandir a capacidade e a inteligência.
Ferramentas Práticas.

Procurar a Genialidade

O Princípio da Individualidade.
Valorizar a individualidade para promover o engagement.
Ferramentas Práticas.

Criar Espaço para os Outros

O Princípio da Oportunidade.
Ocupar o Espaço Vs Dar Espaço, para promover a autonomia e o crescimento da equipa.
Criar espaço e condições para arriscar e aprender a partir do erro.
Ferramentas Práticas.

Propor Desafios Maiores

O Princípio do Crescimento.
Desafiar a equipa para estimular a ousadia no pensamento e na ação.
Atributos de um desafio capaz de promover comprometimento e superação.
Ferramentas Práticas.

Métodos pedagógicos

Abordagem prática baseada no ciclo see – do – get, segundo o qual os resultados que obtemos, dependem daquilo
que fazemos e aquilo que fazemos depende dos nossos paradigmas, da maneira como vemos o mundo e os
outros.
Metodologia participativa, em que a mudança de paradigmas e construção do conhecimento se fazem a partir da
experiência e das partilhas dos participantes.
Realização de exercícios e dinâmicas práticas, individuais e em grupo, com recurso a matérias pedagógicos e
ferramentas incluídas no kit do participante exclusivo.

Pontos fortes

Conteúdo desenvolvido pela FranklinCovey com base no trabalho de investigação de Liz Wiseman autora do
bestseller Multipliers: How the Best Leaders Make Everyone Smarter.
Kit do participante exclusivo que inclui ferramentas dimensionadas para apoiar a transferência de técnicas e
aprendizagens para o contexto real.
Líderes com experiência e sucesso, ganharão uma nova perspetiva em relação ao impacto do seu comportamento
naqueles com quem trabalham, e integrarão técnicas e ferramentas para expandir a inteligência e capacidade das
suas equipas.



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 #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®.



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®.



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.



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


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.
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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.



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 - 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.



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
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/reunioes-eficazes
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/resolucao-de-problemas
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.



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.



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
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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.



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.



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

Virtual SPIN® Selling Skills + Remote Selling
Práticas de sucesso na Venda Consultiva

Á distância

Duração : 20 horas Referência : 1248

Preço : 1.050,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Se é um profissional de vendas B2B é muito provável que já tenha ouvido falar na metodologia de venda consultiva
SPIN® Selling.

Na realidade, mais de 12 mil profissionais de vendas por ano recorrem ao programa SPIN® Selling Skills da Huthwaite
International para desenvolver competências comportamentais comprovadas na venda de soluções complexas, em
ciclos de compra longos que envolvem vários decisores e um investimento considerável de tempo e dinheiro por parte
dos seus clientes.

Representado em exclusivo pela Cegoc para o mercado português, este programa da Huthwaite International permite
desenvolver novas práticas de sucesso e adquirir um conjunto de competências específicas de venda consultiva que:

aumentam a sua eficácia na descoberta e desenvolvimento das necessidades implícitas e explícitas dos seus clientes;
incrementam a sua capacidade de influenciar a perceção de Valor dos clientes para as soluções que apresenta;
agilizam a obtenção de compromissos apropriados e o fecho de vendas com maior margem e rentabilidade para a sua
empresa;
adequam comportamentos à nova realidade da venda à distância.

 

 

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/vendas-negociacao-comercial/spin-selling-skills-presencial


Objetivos

No final do programa SPIN® Selling Skills os participantes serão capazes de identificar e aplicar os comportamentos
mais eficazes  num processo de venda consultiva, nomeadamente :

Planear contactos comerciais assentes nos comportamentos SPIN® de venda consultiva;
Compreender o ciclo de compra e o processo de tomada de decisão do Cliente e adotar o comportamento mais
eficaz nas suas diferentes etapas;
Identificar e compreender os diferentes tipos de necessidades do Cliente;
Utilizar as perguntas SPIN® para conduzir o processo de venda até ao fecho;
Envolver e persuadir os diferentes stakeholders envolvidos no processo de tomada de decisão;
Obter compromissos firmes e proveitosos junto dos clientes;
Lidar com as objeções do Cliente e adotar comportamentos que reduzam significativamente a sua probabilidade
de ocorrência;
Quantificar de forma objetiva o seu desempenho comparando os seus comportamentos com os propostos pelo
modelo SPIN® e criar um plano de ação para continuar a desenvolver as suas competências.

Através das duas últimas classes virtuais os participantes serão capazes de identificar e implementar as boas
práticas da Venda à Distância.

Destinatários

O programa SPIN® Selling Skills destina-se a Diretores Comerciais, Key Account Managers e colaboradores com
missões Comerciais, de Desenvolvimento de Negócio, Marketing, Procurement ou outras funções de interação com
o cliente, cuja missão seja apresentar e vender soluções complexas que impliquem investimentos financeiros
elevados e onde saber demonstrar o Valor de uma solução complexa é essencial.

Percurso de aprendizagem

Descodificar o ciclo de compra do cliente e conhecer as diferentes etapas de uma abordagem de
Venda Consultiva com SPIN® Selling

O Ciclo de Compra - Buying CycleTM e o processo de tomada de decisão dos clientes.
Quando faz mais sentido adotar uma abordagem de Venda Consultiva.
As diferentes etapas de uma abordagem de Venda Consultiva com SPIN® Selling.
O que nos diz a investigação SPIN®- Fatores chave a considerar sobre comportamentos de sucesso e insucesso na
venda de soluções complexas.

Usar a abordagem SPIN® Selling para suscitar a necessidade de mudança no Cliente

Como usar a abordagem SPIN® Selling para conhecer e compreender as necessidades do Cliente.
A diferença entre necessidades implícitas e explícitas e como abordá-las para suscitar o desejo de mudança.
As diferentes tipologias de perguntas da metodologia SPIN® Selling e como utilizá-las para ajudar o Cliente a
tomar consciência das suas necessidades:

Perguntas de Situação;
Perguntas de Problema;
Perguntas de Implicação;
Perguntas de Necessidade-Utilidade.
Utilizar as perguntas para liderar o contacto comercial e identificar Stakeholders chave para o processo de
tomada da decisão no seio da organização Cliente.



Aumentar a perceção de Valor do Cliente relativamente à solução que a sua empresa preconiza
e levar o Cliente a agir

Utilizar as ferramentas da abordagem SPIN® Selling como meio para:
Identificar, clarificar e ampliar as necessidades do Cliente;
Desenvolver a perceção do Cliente quanto ao “custo” de manter a situação presente face à mais valia da
mudança;
Usar a metodologia SPIN® Selling para influenciar a perceção de “Valor” e encaminhar o Cliente para a
mudança.

Apresentar a sua oferta de forma persuasiva e demonstrar capacidade para responder
positivamente às necessidades do Cliente

Utilizar os benefícios da sua solução para satisfazer as necessidades explícitas do Cliente e da organização.
Ferramentas práticas para organizar e estruturar um argumentário persuasivo.
Lidar com as objeções do Cliente e dos restantes Stakeholders envolvidos na decisão:

Como diminuir o número e intensidade das objeções;
Como antecipar objeções e lidar com elas, quando surgem.

Obter o compromisso do Cliente e fechar o negócio

Solicitar o compromisso adequado: ambicioso e realista.
Solicitar o compromisso de forma correta.

Adaptar a ação comercial à Venda à distância

Venda à distância: O que muda no Ciclo de Compra?
A importância acrescida de preparar e planear o contacto comercial.
PITCH inicial– despertar interesse com Valor para o Cliente.
Abordar as Objeções iniciais.
Lidar com interlocutores-barreira.
Empatia ao telefone e “timing”.
Desenvolvimento da conversa comercial.
Negociar ao telefone.
Os meios de contacto digital.

 

O ciclo de compra
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Métodos pedagógicos

Intercalamos etapas de aquisição de conhecimentos, com outras de atividades de treino de novos comportamentos e
integração dos mesmos nos casos de negócio dos participantes, para impactar de forma significativa os seus
resultados através de uma melhoria visível e mensurável do seu desempenho:

A aquisição de conhecimentos e conceitos principais é feita em e-Learning prévio com avaliação de
conhecimentos para acesso às classes virtuais;
O treino dos novos comportamentos e integração no contexto de trabalho dos participantes, é feito em classes
virtuais com Formador/Coach certificado e muito experiente.

Pontos fortes

Uma das metodologias de venda consultiva mais reconhecida em todo o mundo.
Modelo fundamentado em mais de 30 anos de investigação realizada de forma contínua a partir da observação
dos comportamentos de sucesso dos profissionais de venda.
Mais de 12 mil formandos por ano desenvolvem as suas competências comerciais através da metodologia SPIN®
e do workshop SPIN® Selling Skills.



Best Full Digital

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

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 1289

Preço : 675,00 € + IVA

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

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

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

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

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

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



Objetivos

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

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

Destinatários

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

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (2h00m)

Apresentar o percurso de aprendizagem;

Os desafios do contexto atual e a realização da atividade comercial:

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

Aprendizagem online (1h00m)

Realização de 3 módulos interativos:



Módulo interativo: Os desafios da relação cliente

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

Módulo interativo: Relação cliente, construir a confiança

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

Módulo interativo: Relação cliente, praticar a escuta ativa

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

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

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

Aprendizagem online (1h00m)

Realização de 2 módulos interativos:

Módulo interativo: Relação cliente, conseguir o acordo

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

Módulo interativo: Fidelizar através da relação com o cliente

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

3ª Classe Virtual (2h00m)

Conseguir o acordo e fidelizar o cliente

Detalhar os conceitos explorados nos módulos interativos e refletir sobre as implicações e adaptações necessárias
face ao contexto atual.
Estratégias concretas para lidar com as implicações e adaptações necessárias.
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4ª Classe Virtual (1h00m)

Ferramentas específicas para vender à distância

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

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 de acordo com as escolhas efetuadas.

Sprint “As técnicas de conversação telefónica”

5ª Classe Virtual (1h00m)
Melhorar a comunicação telefónica com os clientes
Exercícios práticos

 
Sprint “A comunicação escrita”

 
5ª Classe Virtual (1h00m)

Melhorar a comunicação escrita com os clientes
Exercícios práticos

 
Sprint “A utilização de plataformas de comunicação e colaboração”

 
5ª Classe Virtual (1h00m)

Melhorar a utilização de plataformas de comunicação e colaboração
Exercícios práticos

Métodos pedagógicos

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



Full Digital

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

Á distância

Duração : 8 horas Referência : 1290

Preço : 750,00 € + IVA

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

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

Objetivos

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

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

Destinatários

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



Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (0h30m)

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

Aprendizagem online (1h30m)

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

Principais diferenças entre Inbound Sales e Outbound Sales
Inbound Sales e as estratégias push
Inbound Sales – a minha empresa deve utilizar este modelo de vendas?
Vantagens das Inbound Sales em relação ao modelo tradicional de vendas

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)

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

Aprendizagem online (2h00m)

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

Como fazer Social Selling de forma correta
Digitalização e experiência do cliente
O poder do LinkedIn para o B2B: dicas e truques.
Sales Navigator
Social Selling Index do LinkedIn
Que utilização comercial faz das redes sociais?

3ª Classe Virtual (1h00m)

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

Métodos pedagógicos

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



Full Digital

Negociar com clientes à distância
Saber negociar em contexto digital

Á distância

Duração : 8 horas Referência : 1291

Preço : 750,00 € + IVA

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

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

Objetivos

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

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

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/vendas-negociacao-comercial/negociacao-comercial-4real


Destinatários

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

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (0h30m)

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

Aprendizagem online (1h30m)

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

A Preparação da Negociação.
Entender o contexto e o âmbito da Negociação.
Preparação de uma negociação complexa.
Autodiagnóstico do estilo de negociação.

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)

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

Aprendizagem online (2h00m)

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

MAPAN: o limite negocial e procura de alternativas.
Criatividade na geração de opções: suporte para um modelo de negociação win-win.
Identificação de opções, alternativas e hipóteses.

3ª Classe Virtual (1h00m)

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

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
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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.



Full Digital

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

Á distância

Duração : 8 horas Referência : 1290

Preço : 750,00 € + IVA

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

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

Objetivos

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

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

Destinatários

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



Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (0h30m)

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

Aprendizagem online (1h30m)

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

Principais diferenças entre Inbound Sales e Outbound Sales
Inbound Sales e as estratégias push
Inbound Sales – a minha empresa deve utilizar este modelo de vendas?
Vantagens das Inbound Sales em relação ao modelo tradicional de vendas

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)

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

Aprendizagem online (2h00m)

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

Como fazer Social Selling de forma correta
Digitalização e experiência do cliente
O poder do LinkedIn para o B2B: dicas e truques.
Sales Navigator
Social Selling Index do LinkedIn
Que utilização comercial faz das redes sociais?

3ª Classe Virtual (1h00m)

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

Métodos pedagógicos

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



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
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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.



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.




