
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 Aulas 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 da formação 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 auto-avaliação sobre "eu como gestor remoto";
Desenvolver um plano de acção para melhorar a gestão remota de equipas;
Aceder, resumir e estruturar informação relevante de forma sistematizada;

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


Produzir conteúdos com real valor acrescentado;
Construir uma narrativa coerente, eficaz e com forte impacto social;
Conjugar a componente tecnológica/inovadora ao factor 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;
Criar um plano de ação para implementar a aprendizagem no local de trabalho;
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

Aula Virtual (2 horas)

Gestão remota de equipas

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.

Aula Virtual (2 horas)

Comunicação na era digital

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.

Aula Virtual (2 horas)

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

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.

Aula Virtual (2 horas)

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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O que é a motivação.
O papel na motivação na liderança.
As diferentes teorias da motivação.
Definição de plano de ação.

Aula Virtual (2 horas)

Delegação

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.
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.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom/delegacao


New Full Digital

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

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 1281

Preço : 750,00 € + IVA

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

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

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

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

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

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

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

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

Objetivos

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

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



Destinatários

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

Percurso de aprendizagem

1ª Etapa – Classe Virtual (1h30)

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

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

Vídeo motivacional
Módulo interativo “As competências emocionais do gestor”

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

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

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

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

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

3ª Etapa – Classe Virtual (2h00)

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

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

Vídeo motivacional
Módulo de treino intensivo “Dar feedback”

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

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

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

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

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

5º Etapa – Classe Virtual (2h00)

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

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

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

 

Sprint “Encorajar e manter a motivação da equipa”

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

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

 

Sprint “Estratégias de Gestão de Conflitos”

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

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

7º Etapa – Classe Virtual (1h00)

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

Métodos pedagógicos

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

Pontos fortes

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



Best

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

Blended

Duração : 2 dias (17 horas) Referência : 001

Preço : 1.200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

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

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

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

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

desenvolver a competência e a autonomia das pessoas e equipas;
criar condições que facilitam a motivação;
comunicar eficazmente com os diferentes interlocutores;
experienciar o grau de eficácia de alguns comportamentos de gestão e liderança dos desempenhos, e elaborar um

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


“mapa” dos seus pontos fortes e pontos de melhoria;
aplicar as principais atividades de gestão das pessoas e das equipas (fixar objetivos, animar e motivar, delegar);
refletir sobre hipóteses de solução e respetivos impactos, para alguns dos problemas reais da gestão de equipas e
pessoas.

Destinatários

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

Percurso de aprendizagem

Atividades digitais antes da sessão presencial

Classe Virtual

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

Autodiagnóstico online

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

Desafios de aplicação prática

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

Sessão presencial (2 dias / 14 horas)

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

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

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

Exercícios práticos e outputs!

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

 

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



Exercícios práticos e outputs!

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

 

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

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

Exercícios práticos e outputs!

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

 

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

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após a sessão presencial

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

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

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

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

Desafios de aplicação prática

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

Métodos pedagógicos

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

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



DRIVE: Promover Maior Produtividade e Engagement das Equipas pela
Motivação “Inside Out”
Melhorar a performance através da motivação

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 1107

Preço : 950,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

⇒ Disponível em formato presencial e 100% digital 

Neste curso, inspirado na obra de Daniel H. Pink e no seu livro "Drive", abordamos os paradigmas tradicionais sobre o
que realmente motiva os seres humanos e como é que podemos usar esse conhecimento para trabalhar de um modo
mais inteligente, ter uma melhor performance e viver a vida mais intensamente.

A maior parte das pessoas possivelmente ainda acredita que, no fundo, a melhor forma de nos motivarmos a nós
próprios e aos outros continua a ser a utilização de recompensas externas e materiais. Daniel H. Pink, no seu livro
“Drive”, considera que esta crença é um erro, embora persistente e muito generalizada. Para ele, o segredo da elevada
performance e da plena satisfação - no trabalho, na escola e na vida familiar - reside na profunda necessidade que as
pessoas sentem de direcionar a sua própria vida, de aprender e criar coisas novas e de dar mais e melhores contributos
para o mundo em que vivem.

Objetivos

Uma formação que lhe permitirá:

Desenvolver um maior sentido de autonomia, mestria e propósito na sua organização;
Reconhecer as limitações e armadilhas das práticas de “incentivação” com base em recompensas;
Criar uma mentalidade e uma atitude “I” (Intrínseca), por contraponto à mentalidade e atitude “X” (Extrínseca);
Saber dinamizar uma estratégia motivacional que produza efeitos multiplicadores positivos, com base na
integridade e no “empowerment” das pessoas;
Realizar balanços pessoais de performance e animar e conduzir balanços de performance das equipas;
Criar projetos e desafios que suscitem a motivação e o envolvimento;
Descobrir os talentos inovadores que existem na sua organização.

 

Destinatários

Gestores, líderes e todos os profissionais que, no quotidiano, tenham a responsabilidade de motivar pessoas.

Percurso de aprendizagem

Um novo sistema operativo

O que nos mobiliza.



Recompensas e Reconhecimento.
Comportamentos Intrínsecos e Extrínsecos.
O que a ciência sabe e as organizações não aplicam a propósito da Motivação.

O “Segredo” do que verdadeiramente nos motiva

Motivação 1.0 e Motivação 2.0.
Motivação 3.0: Atualização de um Sistema Operativo para a Idade Concetual.
Porquê Motivação 3.0?

Uma atualização sobre as necessidades de envolvimento;
Os Motivadores 3.0: AUTONOMIA, MESTRIA E PROPÓSITO.
Por que razão os Motivadores 3.0 são mais apropriados para trabalhos mais complexos, criativos e concetuais?

AUTONOMIA – a vontade de autodirigir o nosso trabalho e as nossas vidas

Os Ingredientes da Autonomia:
Atividades;
Tempo;
Técnica;
Equipa.

MESTRIA – A vontade de ser sempre melhor em algo relevante

As três Leis da mestria:
A Mestria é Mindset;
A Mestria é Dor;
A Mestria é uma Assíntota.

As Três Condições Básicas:
Fluxo;
Clareza de Objetivos;
Feedback sobre Performance.

PROPÓSITO – O apelo para fazer o que fazemos ao serviço de algo superior a nós próprios

Propósito individual.
Propósito Organizacional (Objetivos, Palavras, Políticas) - Alinhamento Organizacional.

Atividades e recompensas do Tipo X e do Tipo I

Os diferentes tipos de recompensas.
Caracterização das Atividades e Recompensas de Tipo X e de Tipo I.
Estratégias para promover as Motivações Intrínsecas.

O efeito de “Ressonância”

Características do efeito de “Ressonância” e os seus impactos na motivação das pessoas e das equipas

Métodos pedagógicos

Os participantes treinam o modelo de motivação intrínseca de uma forma interativa e prática, sendo evidenciada
a relação entre os três elementos essenciais da motivação intrínseca, que são ilustrados com vários exemplos
reais.

Pontos Fortes

UMA SOLUÇÃO “PREMIUM” no domínio da Motivação, que assenta nos resultados das mais recentes e avançadas
investigações sobre um domínio tão amplamente divulgado mas, por vezes, tão pouco compreendido.
O workshop está focalizado nos aspetos essenciais da motivação e do envolvimento dos colaboradores, de forma
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dinâmica, atrativa e prática. Apresenta, por isso, um potencial significativo para obter elevados níveis de
envolvimento, motivação, inovação, mudança e redução do turnover nas organizações.



New Full Digital

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

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 851E

Preço : 830,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

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

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

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

Objetivos

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

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

Destinatários

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

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (3h00m)

O contexto do coaching

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

De “Chefes” a “Coaches”

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



Aplicação da aprendizagem

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

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

Aprendizagem online (1h00m)

Competências emocionais do gestor (Módulo interativo)

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

Estilos de comunicação (Módulo interativo)

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

2ª Classe Virtual (3h00m)

O processo de coaching

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

Treino prático de competências de Coaching no contexto da liderança

Aprendizagem online (1h00m)

Recolher feedback (Módulo de treino intensivo)

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

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

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

3ª Classe Virtual (3h00m)

O modelo GROW: treino prático

O desenvolvimento de um plano de coaching

Estabelecimento de metas pessoas de progresso.
Benefícios do coaching.

Aprendizagem online (1h00m)

Escutar ativamente (Módulo de treino intensivo)

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

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

4ª Classe Virtual (2h00m)

Consolidação da aprendizagem e treino prático

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

Métodos pedagógicos

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

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

Pontos fortes

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



New

Gestão remota de equipas
Á distância

Duração : 2 horas Referência : 1318

Preço : 290,00 € + 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 acções que estão em desenvolvimento, etc. Tudo isto
são desafios semelhantes aos das equipas tradicionais porém, quando se trabalha à distância, estes desafios assumem
maiores propoções 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 formação 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 auto-avaliação sobre "eu como gestor remoto";
Desenvolver um plano de acção 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

Autodiagnóstico “Eu como Gestor Remoto”.

Conduzir reuniões virtuais com a equipa.



Tel. 213 303 166
https://www.cegoc.pt/1318
Criado em 23/12/2020

Desenvolver plano de ação e implementação.

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.



New

Motivação
Á distância

Duração : 2 horas Referência : 1327

Preço : 290,00 € + 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 formação 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.

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
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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.



New

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

Duração : 2 horas Referência : 1319

Preço : 290,00 € + 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 formação 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.

Saber dar feedback: exercícios práticos.
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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.



New

Delegação
Á distância

Duração : 2 horas Referência : 1323

Preço : 290,00 € + 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 formação 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.

Saber quando deve delegar e a quem deve fazê-lo.

Identificar os obstáculos ao processo de delegação.
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Soluções para superar obstáculos e aprender a delegar efetivamente.

Como garantir que os resultados são os desejados.

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.



New 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

Faça o download da brochura em pdf

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://static.cegoc.pt/wp-content/uploads/2020/08/17144116/brochura-6-Team-Conditions.pdf
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

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).

https://www.linkedin.com/in/ruth-wageman-9860388/
https://www.linkedin.com/in/kristerlowe/
http://www.6TeamConditions.com
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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.



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) 4.250,00 € + 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.
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.

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


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.
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.
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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

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.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

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


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.

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.
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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

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

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 745P

Preço : 1.200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

"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.

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.
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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.

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
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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

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

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 1253P

Preço : 1.200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

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 rendimento excecionais.

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.
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 equipe.

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

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


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.
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

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 no atingimento das metas mais importantes para a
organização.

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



New Full Digital

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

Á distância

Duração : 6 horas Referência : 1276

Preço : 950,00 € + IVA

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

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.

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;

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


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.

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.



Tel. 213 303 166
https://www.cegoc.pt/1276
Criado em 23/12/2020

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



New

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

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 1276P

Preço : 1.200,00 € + 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.

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
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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.

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.
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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




