
AVALIAçãO E GESTãO DE DESEMPENHO
Alinhar desempenhos, construir compromissos e potenciar resultados

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Gestores de topo responsáveis pela
gestão estratégica, gestão de operações e gestão de equipas.
Gestores e Técnicos de Recursos Humanos.
Gestores e Controllers de Planeamento e Controlo de Gestão.

Referência: 013
Preço: 850,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:integrar a relevância e impactos da Avaliação e Gestão
do Desempenho na gestão da organização;
compreender a inevitabilidade da integração das diferentes
dimensões da performance organizacional;
participar ativamente na conceção, implementação e
operacionalização de um Sistema de Avaliação e Gestão de
Desempenho.

Métodos: A orientação do curso fará apelo a uma pedagogia ativa
baseada em:alternância entre exposições teóricas e
exercícios práticos – individuais e em grupo;
análise de casos em subgrupos;
debates dirigidos com participação ativa do grupo;
simulações de situações representativas do contexto profissional.

Gerir desempenho é muito mais do que definir objetivos e avaliar resultados.
O sistema de avaliação e gestão de desempenho representa um instrumento vital na integração da estratégia com as operações e na
integração da performance organizacional com a performance individual.

Com esta perspetiva em mente, neste curso abordamos os sistemas de avaliação e gestão de desempenho na perspetiva:

dos seus requisitos de sucesso;
da sua conceção e implementação;
da sua operacionalização.

Programa

Integrar a avaliação e gestão de desempenho como um instrumento indispensável à gestão da organização

A importância da avaliação e gestão de desempenho para a organização.
A importância da avaliação e gestão de desempenho para os colaboradores.
A ligação da avaliação e gestão de desempenho com os subsistemas de gestão de recursos humanos.
Fazer o diagnóstico das práticas e das expectativas.

Conceber um sistema de avaliação e gestão de desempenho (SAGD)

Princípios e pressupostos orientadores de um SAGD.
As dimensões de performance numa organização:

performance estratégica;
performance operacional;
performance individual.

Principais componentes do SAGD:
processo;
intervenientes e responsabilidades;
instrumentos de monitorização e avaliação;
sistemas de Informação.



Gestão por objetivos: o “centro” de um SAGD:
alinhamento e desdobramento de objetivos;
indicadores e métricas;
fixação de objetivos: princípios e metodologias;
monitorização e acompanhamento de resultados: a gestão da ação.

Dominar a avaliação e gestão do desempenho individual

Avaliação, gestão e desenvolvimento de competências.
A definição e negociação de objetivos:

o estabelecimento de compromisso entre chefia e colaborador.
As entrevistas de avaliação e gestão de desempenho.
A formação dos avaliadores.

Implementar um sistema de avaliação e gestão de desempenho

As etapas da implementação do sistema.
A campanha de divulgação.
A gestão da mudança.
O Sistema piloto – ano zero.
As correções e os ajustamentos.

Pontos Fortes

Visão integrada da gestão da performance organizacional – integra avaliação dos resultados organizacionais com resultados
individuais (funções e competências);
Cria uma ligação firme entre aspetos a montante do sistema (definição de objetivos) e a jusante do sistema (desenvolvimento
de competências);
Fornece princípios e ferramentas práticas facilmente acopláveis aos SAGD das empresas dos participantes.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/013

Datas e cidades: 08 Abril 2018 – Referência: 013

Porto

28 Mai - 29 Mai 2018 05 Nov - 06 Nov 2018

Lisboa

04 Jun - 05 Jun 2018 25 Out - 26 Out 2018



LIDERANçA E GESTãO DE EQUIPAS
Liderança para quadros, responsáveis e técnicos superiores

Duração: 2 dias

Tipologia: Master Class Presencial

Para quem?: Responsáveis hierárquicos e Gestores que exerçam
uma função transversal na sua organização, com necessidade de
mobilizar elementos de qualquer área para obter resultados no seu
trabalho.

Referência: 001
Preço: 1.050,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final do curso de formação Liderança e gestão de
equipas, os participantes deverão ser capazes de:desenvolver a
sua eficácia de gestão e liderança;
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 “mapa” dos
seus pontos fortes e pontos de melhoria;
treinar-se nas principais áreas 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.

Métodos: Metodologia ativa e prática, com estudos de caso e
simulações que recriam os ambientes da gestão e liderança
organizacional.
Partilha de boas práticas para promover a melhoria das
competências esperadas na função.
Inclui 2 sessões de coaching individual, com a duração de 60
minutos.

 BEST  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.

No curso, Liderança e gestão de equipas propomos debater e partilhar ideias e boas práticas conducentes ao fortalecimento das
competências-chave da gestão e liderança.

Programa

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.

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.

Refletir sobre as motivações

Identificar fatores facilitadores da motivação e as situações que promovem desmotivação.
Dar feedback construtivo e melhorar os 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.

Definir um plano de ação das mudanças a pôr em prática

Identificar prioridades de mudança relativamente aos objetivos.
Elaborar o seu plano de ação.

APÓS A FORMAÇÃO EM SALA:

Inclui 2 SESSÕES INDIVIDUAIS DE COACHING (2h)

Visando o acompanhamento e a promoção da mudança junto de cada um dos formandos, facilitando o processo de atingimento
dos objetivos identificados no plano de ação:

cada sessão de coaching individual terá a duração de 60 minutos;
as sessões de coaching individual serão desenvolvidas por coaches certificados;
a CEGOC encontra-se disponível para ajustar o número de sessões de coaching mediante as necessidades do formando.

Um maior número de sessões, para além das previstas no âmbito do curso de formação, requer a realização de um pedido
expresso à CEGOC e a apresentação, por parte desta, de uma proposta de intervenção com honorários específicos e a determinar
de acordo com as necessidades individuais de cada formando.

Oferta de 2 módulos de e-learning

Encorajar e manter a motivação da equipa.
Competências relacionais do Gestor.

Pontos Fortes

Uma metodologia baseada em estudos de caso e simulações que recriam os ambientes da gestão e liderança organizacional.
Esta formação inclui 2 sessões de coaching individual* que permitem perspetivar a transferência de conhecimentos e
competências para o contexto profissional. Estas sessões serão baseadas no projeto de mudança dos formandos, fazendo
recurso ao modelo de referência de liderança utilizado nas sessões em sala (modelo desenvolvido por Dominique Chalvin).
As sessões de coaching individual serão desenvolvidas por coaches certificados com a duração de 60 minutos.
Partilha de boas práticas para promover a melhoria das competências esperadas na função.

  * Notas: a CEGOC encontra-se disponível para ajustar um maior número de sessões de coaching mediante as necessidades do
formando. Um maior número de sessões para além das previstas no âmbito do curso de formação requer a realização de um
pedido expresso à CEGOC e a apresentação, por parte desta, de uma proposta de intervenção com honorários específicos e a
determinar de acordo com as necessidades individuais dos formandos.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/001

Datas e cidades: 09 Abril 2018 – Referência: 001

Porto

19 Abr - 20 Abr 2018 02 Jul - 03 Jul 2018 08 Nov - 09 Nov 2018

Lisboa

17 Mai - 18 Mai 2018 08 Out - 09 Out 2018 03 Dez - 04 Dez 2018



LIDERANçA PARA CHEFIAS DIRETAS E SUPERVISORES
Animar e motivar equipas

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Chefias diretas.
Chefias intermédias.
Chefes de equipa e Supervisores, com responsabilidades
hierárquicas ou funcionais pela condução de pessoas.

Referência: 002
Preço: 850,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Enquadrar o papel da chefia e do líder nos contextos
organizacionais atuais.
Comunicar eficazmente a todos os níveis.
Liderar e motivar os colaboradores para agir, contribuindo com o
melhor de si próprios.
Resolver problemas e tomar decisões, pensando no todo e agindo
caso-a-caso.
Conduzir as equipas de forma a garantir bons desempenhos e
obter bons resultados.

Métodos: Trabalhos de vertente interativa e prática, com vários
exercícios, debates e sinteses.
Autodiagnóstico dos estilos pessoais de liderança.
Treino de aplicação dos estilos de liderança a vários contextos.
Elaboração de planos de ação a partir das dificuldades reais
diagnosticadas durante o curso.

 BEST  Liderar pessoas e equipas, e gerir as respetivas competências e motivações de forma a obter os melhores resultados, são
desafios atuais colocados a chefias diretas e intermédias, em organizações de qualquer dimensão e em qualquer sector de atividade.

No curso Liderança para chefias diretas e supervisores propomos debater e treinar um conjunto de ferramentas e técnicas capazes de
proporcionar uma melhoria significativa da liderança e motivação das pessoas e equipas pelas quais é responsável.

Programa

Caracterizar o âmbito da liderança de equipas e pessoas

Identificar as responsabilidades e desafios associados à função.
Distinguir gestão e liderança:

diferenças e complementaridades;
papéis e responsabilidades.

Definir os critérios e a finalidade da liderança eficaz.
Caracterizar os diferentes estilos de liderança: boas práticas, práticas a evitar.
Analisar e identificar o seu estilo pessoal de liderança: áreas de melhoria/desenvolvimento da eficácia.

Saber utilizar os estilos de liderança para reforçar e promover os desempenhos

Mobilizar os seus recursos para influenciar a evolução das competências e motivações.
Saber utilizar os estilos de liderança para obter os melhores resultados das equipas em diferentes contextos.

Motivar e animar a equipa

Identificar as situações que promovem a desmotivação.
Identificar ações concretas para facilitar a motivação das pessoas e das equipas.
Dar feedback construtivo e com impacto na melhoria dos desempenhos:

elogiar os membros da equipa e reforçar as boas práticas;
criticar os desempenhos e estimular a sua melhoria.



Desenvolver a sua eficácia de gestão e liderança

Gerir prioridades de forma coerente.
Desenvolver a competência e a autonomia da equipa.
Afirmar-se face a diferentes tipos de colaboradores.
Saber delegar.
Acompanhar os desempenhos e tratar os erros.
Analisar e resolver dificuldades e problemas.
Tomar decisões oportunas.
Gerir os interfaces cliente-fornecedor interno.

Comunicar eficazmente com os diferentes interlocutores

Identificar formas de transmitir ideias e opiniões a diferentes interlocutores:
coerência entre forma e conteúdo;
adaptar-se ao estilo do(s) interlocutor(es).

Saber escutar, mesmo nas situações mais difíceis.
Lidar com tensões e conflitos, adotando uma atitude positiva e construtiva.

Pontos Fortes

Uma metodologia baseada em trabalhos de vertente interativa e prática, com vários exercícios, debates e sínteses.
Integração das dimensões gestão-organização-liderança, numa perspetiva de eficácia global das equipas.
Realização de autodiagnóstico dos estilos pessoais de liderança.
Treino de aplicação dos estilos de liderança a vários contextos.
Elaboração de planos de ação a partir das dificuldades reais diagnosticadas durante o curso.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/002

Datas e cidades: 08 Abril 2018 – Referência: 002

Lisboa

17 Abr - 18 Abr 2018 21 Jun - 22 Jun 2018 22 Out - 23 Out 2018

Porto

09 Jul - 10 Jul 2018 18 Out - 19 Out 2018 21 Nov - 22 Nov 2018



GESTãO DE CONFLITOS
Ultrapassar conflitos e negociar soluções

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

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

Referência: 456
Preço: 790,00 € (iva não incluído)

Objetivos: distinguir os diferentes tipos de conflitos e prever as
suas consequências práticas;
controlar o diálogo durante a resolução do conflito face a face;
construir uma relação de confiança durante o processo negocial;
conduzir a negociação para uma solução conjunta do conflito;
fechar um acordo estável enquanto solução negociada de um
conflito.

Métodos: A metodologia segue uma orientação de pedagogia
activa, com participação contínua dos formandos:Estudo de casos
Análise e simulação de situações de conflito
Diagnóstico e discussão dos estilos individuais de gestão dos
conflitos

A Gestão de Conflitos constitui uma resposta à inevitável divergência de interesses e de objetivos.

Lidar adequadamente com estas situações, criando um clima de confiança, e conseguir soluções através da negociação com
vantagens para as partes e para a Organização constitui um desafio para qualquer gestor.

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

saber como sair das situações de diálogo difícil;
construir uma solução conjunta dos conflitos, tirando partido das divergências;
encontrar as soluções equilibradas para cada parte;
saber como lidar com os conflitos online.

Programa

Analisar a dinâmica relacional em situações de conflitos

Os tipos de conflitos nas organizações: conflitos de crenças e conflitos de recursos escassos.
As relações de poder e o seu impacto na dinâmica relacional e na eclosão de conflitos.
A comunicação ineficaz como fator de conflito.
As relações de força: atitudes de ataque e defesa.

Identificar os estilos pessoais nas situações de conflito

Como lida com os conflitos? Conhecer-se melhor a si mesmo – autodiagnóstico do estilo individual de gestão dos conflitos.
Conhecer melhor o outro e a forma como ele reage.
Selecionar os comportamentos chave e os meios práticos para reforçar uma atitude de base positiva.
Ultrapassar os bloqueios pessoais que dificultam a procura de critérios comuns para construir soluções conjuntas.

Desenvolver as atitudes e comportamentos que facilitem a resolução dos conflitos

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



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

Caracterizar as situações de negociação na resolução de conflitos. Escolher entre negociar ou não negociar.
As principais estratégias de negociação: estratégias integrativa e distributiva.
Escolher a sua estratégia em função do objetivo e da situação.
Fazer as escolhas adequadas e adaptá-las ao processo de negociação: negociar em bloco ou ponto por ponto.
Avaliar a relação de poder na negociação: poder expresso, poder real, poder percebido.

Atuar nas várias fases da negociação

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

Saber conduzir a negociação – os métodos eficazes em cada etapa:
O enquadramento da negociação e os interesses mútuos;
Controlar o diálogo – a arte de perguntar;
Tratar os diferentes tipos de objeções;
Sair de uma situação de impasse: a chave para desbloquear uma situação e retomar o diálogo em clima de cooperação.

Procedimentos para concluir acordos – técnicas de fecho da negociação:
Conseguimos um acordo fiável?

Saber avaliar a eficácia de uma negociação.

Lidar com o conflito online

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

APÓS A FORMAÇÃO EM SALA:

OFERTA DE 2 MÓDULOS DE E-LEARNING

Dinâmica do conflito nas organizações.
Conflitos nos grupos de trabalho e nas equipas.

Pontos fortes

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



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/456
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Porto

14 Mai - 15 Mai 2018 22 Nov - 23 Nov 2018

Lisboa

07 Jun - 08 Jun 2018 15 Out - 16 Out 2018



DRIVE WORKSHOP
Aprender o que a ciência sabe e as organizações não praticam.

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Para todos os que, numa organização, lideram uma
equipa, têm ou gerem um negócio, para os marketeers,
comunicadores, profissionais de vendas, de RH ou outros tipos de
líderes organizacionais interessados em conhecer novos e
melhores meios para motivar pessoas.

Referência: 1107
Preço: 950,00 € (iva não incluído)

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
  

Métodos: 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.

 BEST  O Drive Workshop™ abala 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.

Faça aqui o download da brochura do Drive Workshop.

Programa

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

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 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.



Tel. 213 303 166
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Lisboa

24 Mai - 25 Mai 2018 15 Nov - 16 Nov 2018

Porto

17 Set - 18 Set 2018



LIDERAR EQUIPAS PARA OBTER RESULTADOS

Tipologia: E-Learning Á distância

Para quem?: Responsáveis de equipas que pretendam desenvolver
competências para exercer a liderança de forma mobilizadora e
aprofundar as formas de acompanhamento da concretização dos
objetivos.

Referência: 666E
Preço: 250,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:Tomar contacto com as
competências-chave para exercer a liderança de forma
mobilizadora e adquirir métodos e instrumentos de
acompanhamento da concretização dos objetivos da equipa.

Métodos: 5 módulos onlinee-tutoria: acompanhamento
individualizado, flexível e proativo do participante (técnico e
pedagógico).

Programa

Liderança e gestão na condução das equipas

Compreender o conceito de gestão.
Compreender em que é que a prática da gestão nas equipas difere na prática da liderança.
Compreender em que medida e porquê a liderança se tornou indispensável para a geração de equipas eficazes.

Estilos de liderança

Conhecer as vantagens e desvantagens da liderança centrada nas pessoas versus liderança centrada na tarefa.
Identificar o grau de maturidade dos seus colaboradores.
Conhecer os diferentes estilos de liderança e a saber adequá-los a diferentes situações.
Desenvolver uma relação de confiança com os colaboradores e participar na sua evolução.

Desenvolver e manter a motivação da equipa

Distinguir entre motivação intrínseca e motivação extrínseca.
Estabelecer e comunicar objetivos.
Utilizar recompensas e disciplina.
Distribuir recompensas equitativamente e como dar feedback atempadamente.

Liderança e acompanhamento do desempenho

Compreender a necessidade de acompanhar o desempenho dos colaboradores.
Identificar o papel do líder como Coach e saber aplicar o Método MENTOR.
Compreender a importância do feedback do líder.

Conduzir e animar a dinâmica interna da equipa

Mediar conflitos no seio da equipa: gerir as diferenças com benefício para o desempenho.
Saber quando e para que objetivos partilhar as decisões com a equipa.
Utilizar técnicas de facilitação da criatividade para incentivar a equipa para a inovação.

Advantages

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo.

Uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às necessidades de cada participante.

Uma formação em 3 etapas chave:

autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
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acesso a módulos e-learning;
avaliação final para medir o progresso realizado.

Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
eficazmente.

Pontos Fortes

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo.
Uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às necessidades de cada participante.

Uma formação em 3 etapas chave:
autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
acesso a módulos e-learning;
avaliação final para medir o progresso realizado.

Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
eficazmente.



O LíDER COACH
Libertar o “melhor” que existe nas pessoas

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Dirigentes e quadros que pretendam desenvolver as
competências de coaching para promover um maior envolvimento
e progresso dos seus colaboradores e equipas.

Referência: 851
Preço: 790,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá: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

Métodos: O curso desenrola-se de acordo com uma metodologia
essencialmente prática, onde os participantes treinarão as
competências básicas da atuação de um líder Coach.

Desenvolva as competências de coaching fundamentais nos lideres e gestores, para a
animação e motivação das pessoas e equipas.

Este curso atribui 14 unidades CCE da ICF na área de Competências Chave (Core Competencies).

O curso permite desenvolver as competências de coaching nos gestores e líderes das empresas e organizações.

Programa

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.

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.



O desenvolvimento de um plano de coaching

Os cinco pontos básicos do plano.
Estabelecimento de metas pessoas de progresso.
Benefícios do coaching.

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.
Programa acreditado pela ICF como CCE (Continuing Coach Education).
* O curso atribui 14,5 unidades CCE da ICF na área de Competências Chave (Core Competencies).
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Datas e cidades: 08 Abril 2018 – Referência: 851

Porto

07 Mai - 08 Mai 2018 11 Out - 12 Out 2018

Lisboa

07 Jun - 08 Jun 2018 19 Nov - 20 Nov 2018



LIDERAR E GERIR EQUIPAS DE PROJETO
A liderança sem autoridade formal

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todos os colaboradores de uma empresa chamados a
intervir como Responsáveis pela condução de equipas de Projeto.

Referência: 192
Preço: 850,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Gerir as expectativas da equipa face ao modelo de
liderança
Praticar uma gestão assente na influência
Gerir situações de tensão, conflito e crise
Criar mecanismos de feedback

Métodos: Esta formação privilegia uma pedagogia alternando os
aspetos metodológicos com o treino prático.

 BEST  Curso referenciado pelo PMI®

Este curso atribui 13 PDU’s para preparar ou manter a sua certificação PMP® ou PgMP®

Mobilizar, coordenar e fazer trabalhar em conjunto pessoas de serviços, de setores, de funções diferentes sem dispor de autoridade
hierárquica formal, é um desafio com o qual é confrontado um responsável de projeto.

Para esse líder, o êxito passa por uma gestão transversal eficaz da equipa de intervenientes, os quais devem canalizar para o projeto
as suas competências e os seus contributos.

PMP, PgMP, PMBOK,  PMI-SP and PMI-RMP are marks of Project Management Institute
Inc.

Programa

Identificar as funções e qualidades de um líder num projeto

Identificar o que os membros da equipa do projeto esperam do seu líder.
Identificar as quatro funções do líder.
Mudar as representações individuais da liderança.

Construir uma equipa de projeto de elevado desempenho

Identificar os cinco passos que caracterizam a criação de uma equipa do projeto.
Escolher o estilo de liderança apropriado a cada fase.
Adotar comportamentos que permitam construir relações de confiança no seio da equipa.
Simulação: os estágios de vida da equipa.

Ser assertivo nas relações com outros membros da equipa de projeto

Saber fazer pedidos, independentemente da situação.
Dar e solicitar feedback.
Emitir uma crítica construtiva.
Simulação:

afirmar-se face a um pedido de um membro da equipa do projeto;



dar e receber feedback.

Saber gerir situações de tensão no seio da equipa

Identificar os diferentes comportamentos defensivos no seio da equipa.
Identificar os seus próprios mecanismos de defesa.
Gerir situações de tensão.
Resolver conflitos: processo e atitude.
Simulação: Gestão de situações de tensão e deteção de comportamentos defensivos individuais.

Influenciar a gestão quotidiana para defender os interesses do projeto

Definir a sua estratégia de influência, de acordo com a matriz de atitude / impacto.
Utilizar as diferentes alavancas de influência em diferentes contextos.
Simulação a partir de situações reais dos participantes e em peer-coaching.

Pontos Fortes

Utilização de um questionário de posicionamento com vista à definição de prioridades
Aquisição de conhecimentos especializados: métodos e ferramentas de liderança e gestão de equipes em ambiente de
simulação
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SYSTEMIC TEAM COACHING PROGRAMME
Coaching Sistémico de Equipas

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Facilitadores e Líderes de equipas que pretendam
desenvolver as capacidades para fazerem coaching de equipas.
Consultores;
Coaches experientes;
// //

Referência: 1162
Preço: 1.350,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Adquirir uma compreensão mais profunda acerca da
teoria e prática do Coaching Sistémico de Equipas.
Compreender porque é que o coaching de equipas e a investigação
sobre equipas de alto desempenho está a tornar-se cada vez mais
importante.
Adotar uma definição de Equipas e Coaching que pode ser utilizada
e testada em termos práticos.
Aprender o Modelo das 5 disciplinas de Hawkins, em Coaching de
Equipas (Leadership Team Coaching por Peter Hawkins, publicado
por Kogan Page):Validação;
Esclarecimento;
Cocriação;
Comunicação;
Aprendizagens Essenciais.

Identificar e apreender as diferentes intervenções de coaching
para cada uma das cinco disciplinas.
Dominar o modelo CIDCLEAR para gerir eficazmente uma relação
de coaching, incluindo a forma como se estabelecem
compromissos com toda a equipa.
Conhecer um instrumento de diagnóstico de Perfil de Equipa de
Alto Desempenho a uma equipa com quem trabalhe, lidere ou faça
parte.
Aprofundar o autoconhecimento do Self como instrumento -
utilizando os sentidos físicos, a racionalidade, a intuição o e o
corporal

Métodos: Práticas simuladas para exploração detalhada das
diferentes etapas de uma intervenção de coaching, em ambiente
de equipas.
Exercícios “experienciais” para cada uma das 5 disciplinas de
coaching de equipas.
Estudos de caso que permitem uma maior clarividência e
discernimento acerca da oportunidade de uma intervenção de
coaching de equipas.
Metodologias dinâmicas, com recurso a técnicas de “real-play”,
que possibilitam a utilização prática e “real” das técnicas e
conceitos preconizados no programa.
Análise de “estudos de caso” sobre intervenções de coaching de
equipas, em diferentes setores de atividade, países e ambientes
culturais.



 BEST  Este curso atribui 16 unidades CCE da ICF na área de Competências Chave (Core Competencies)
e 3 unidades CCE da ICF na área de Desenvolvimento de Recursos (Resource Development).

Os três dias de formação conferem um certificado em Coaching Sistémico de Equipas e a equivalência ao módulo de base para
aqueles que pretendam aprofundar os seus conhecimentos nesta área através da aquisição do Diploma Internacional em Coaching
Sistémico de Equipas.

Este programa certificado capacita os seus participantes a usarem o modelo das cinco disciplinas de Coaching Sistémico de Equipas
que tem sido adotado em mais de 30 países e em diversos continentes. Após a sua participação, os participantes terão adquirido um
domínio superior sobre cada uma das cinco disciplinas e como fazer coaching a uma equipa em cada uma das diferentes disciplinas.

Programa

1º dia

Introdução.
Visão geral do programa.
Compromissos de grupo.
Porquê o coaching de equipa? - Para o mundo, para as organizações e para o coach.
O que é uma equipa?
O que é o coaching de equipa?
O continuum do coaching de equipa.
A jornada do coaching de equipa.
O modelo CIDCLEAR.
Compromissos de coaching de equipa.
Exercício – questionário de coaching de equipas de alto desempenho, sobre uma equipa em que esteja a fazer coaching, a
liderar ou da qual faça parte.

2º dia

Revisão de aprendizagem do dia anterior.
Coaching de pares sobre o “questionário de equipa” (Team Q)
As 5 disciplinas do coaching de equipa.
Validar as 5 disciplinas: desafios, métodos e abordagens de coaching, simulações de coaching de equipa.
Clarificar as 5 disciplinas: desafios emergentes.
Métodos e abordagens de coaching e simulações de coaching de equipa.

3º dia

Revisão de aprendizagem do dia anterior.
Co-criar: desafios, métodos e abordagens de coaching e Simulações de coaching de equipa.
Inter-relacionar: desafios, métodos e abordagens de coaching e Simulações de coaching de equipa.
Aprendizagens essenciais: desafios, métodos e abordagens de coaching e das simulações de coaching de equipa.
Planear a aplicação prática e individualizada das aprendizagens e o seu respetivo desenvolvimento.

 

Professor Peter Hawkins

Presidente emérito do Bath Consultancy Group, professor de Liderança na Henley Business School, presidente da Renewal
Associates, escritor e investigador em liderança, coach e consultor de referência nas suas áreas de especialidade;
desenvolvimento de equipas de direção, de mudança de cultura, coaching executivo e supervisão de coaches profissionais.



Advantages

Os três dias de formação conferem um certificado em Coaching Sistémico de Equipas e a equivalência ao módulo de base para
aqueles que pretendam aprofundar os seus conhecimentos nesta área através da aquisição do Diploma Internacional
em Coaching Sistémico de Equipas.

 

Brochura PDF

Faça aqui o download da brochura do programa completo.   
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CICLO: O CONTROLO DE GESTãO
A performance da empresa e os modelos de gestão

Duração: 5 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todos os profissionais que tenham responsabilidades
ao nível da recolha e tratamento de Informação de Gestão
Colaboradores e responsáveis pelo planeamento e controlo de
gestão.
Responsáveis por áreas Industriais e de Produção.
 Pré-requisitos?Conhecimentos ao nível das FINANÇAS PARA NÃO
FINANCEIROS e de Gestão

Referência: 1100
Preço: 1.800,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Esta formação permite aos participantes:Interpretar as
Demonstrações Financeiras;
Desenhar um Modelo de Controlo de Gestão;
Acompanhar as Atividades, os Custos e as Margens;
Estabelecer um Quadro de Indicadores (TABLEAU de BORD) para a
Gestão;
Compreender a lógica do procedimento Orçamental;
Desenvolver instrumentos de Acompanhamento e Controlo das
Realizações;
Aplicar uma metodologia para estabelecer um Quadro de
Indicadores para a Gestão;

Métodos: Centrada na partilha de experiências, este curso alterna
os contributos teóricos e as reflexões entre o grupo de
participantes:Exposições pelo formador, complementadas com a
troca de experiências e reflexões com o grupo de participantes.
Exercícios de simulação para melhor compreender os temas
abordados.
Recurso sistemático ao “ESTUDO de CASO”, desenvolvido em Ms.
EXCEL

 BEST  As competências ao nível do CONTROLO DE GESTÃO traduzem-se, num mercado cada vez mais competitivo, numa VANTAGEM
COMPETITIVA em relação aos demais concorrentes.

O conhecimento dos Modelos de Controlo de Gestão, permite aos responsáveis identificar os Fatores de Custo e atuar sobre as
Atividades que não acrescentam valor à empresa.

A resposta a este desafio assenta no domínio das técnicas tradicionais do CONTROLO DE GESTÃO, potenciadas com novos contributos
das Escolas de Gestão.

Programa

1ª Parte – O essencial do controlo de gestão

Conhecer o papel da Controlo de Gestão na empresa

O ciclo da gestão.
Coerência com a estratégia e a estrutura da Empresa.
A cultura da empresa.

Compreender os dados de gestão da Empresa

Os conceitos fundamentais:
Viabilidade Económica?
Viabilidade Financeira?

Os Mapas da Informação Financeira:
O Balanço?



A Demonstração de Resultados?
A subjetividade da informação financeira.

Interpretar a informação contabilística

As várias óticas para compreender o significado do Balanço.
Saber ler ou calcular as rubricas respeitantes à atividade e à rentabilidade, pasmadas na Demonstração dos Resultados.

Acompanhar e avaliar a Performance Financeira

Compreender o Equilíbrio Financeiro mínimo.
Determinar o Fundo de Maneio existente, saber propor “remédios” para o seu equilíbrio.
Avaliar o Ciclo de Exploração da Empresa:

conhecer as ferramentas para a sua estabilização.
Interpretar os Indicadores de Liquidez e estabelecer alertas de controlo.
Avaliar os Fluxos de Caixa ocorridos nas áreas: operacional, investimento e financiamento.
Interpretar e calcular os indicadores de Endividamento.

Acompanhar e avaliar a Performance Económica

Saber calcular o EBITDA. Interpretar o seu significado.
Metodologia de construção de uma pirâmide de Indicadores de Rentabilidade.
Avaliar o Equilíbrio Económico: Rentabilidade dos Investimentos versus Custo dos Financiamentos.

Contribuir para a realização de um Quadro de Indicadores

Princípios e metodologia de construção.
Organizar a recolha de informações.
Formalizar os dados: quadros, gráficos, relatórios.

 2ª Parte – Modelos de controlo de gestão

Situar o controlo de gestão entre os diversos sistemas de informação da empresa

A contabilidade geral versus contabilidade analítica.
O contributo da contabilidade de gestão na recolha e tratamento da informação.
O controlo orçamental versus controlo de gestão.

Dominar a lógica do procedimento orçamental

As etapas do procedimento orçamental.
A definição de centros de responsabilidade orçamental.
O orçamento de vendas e dos encargos de vendas.
Os orçamentos de exploração.
O orçamento de tesouraria e o orçamento financeiro.
Ter em conta os investimentos.
A conta de resultados e o balanço previsionais.

Desenvolver instrumentos de acompanhamento e de controlo das realizações

O que é preciso acompanhar e como?
Os orçamentos? Os produtos ou famílias de produtos? Os negócios, as atividades, os processos? Os custos, as margens?
Um modelo de desvios nas áreas operativas.
O controlo da atividade: a noção de orçamento flexível.
Introduzir a análise de desvios: desvios de atividade, de custos e de eficácia.
Propor as medidas corretivas.

Aplicar uma metodologia pertinente de indicadores de gestão, como suporte à tomada de decisões

A avaliação e interpretação do Break Even Point, enquanto limiar da rentabilidade do produto ou do negócio.
A importância da margem de segurança e do resultado marginal nas decisões de investimento.
As várias abordagens aos sistemas de custeio e a sua implicação na estrutura final dos custos.
Um estudo de caso: o risco da decisão, suportada por critérios inadequados na repartição de custos.



A abordagem aos centros de custo contabilísticos e ao ABC/ABM (Custeio Baseado nas Atividades), por forma a analisar,
controlar e reduzir custos.
Como estabelecer um adequado critério de preços de transferência interna (PTI´s).

Promover uma estratégia de delegação e descentralização das responsabilidades de gestão

Os centros de responsabilidade na ótica do controlo de gestão.
As características e os graus de delegação que tipificam os centros de custo, os centros de resultado e os centros de
investimento.
A avaliação de desempenho dos centros de responsabilidade:

os desvios entre custos reais e custos decididos, nos centros de custo;
a margem de contribuição residual, nos centros de resultado;
o custo de posse e o conceito de ATIVO ECONÓMICO, nos centros de investimento;
a dicotomia entre a margem de CONTRIBUIÇÃO RESIDUAL e o ECONOMIC VALUE ADDED, nos centros de investimento.

Apresentação de caso prático: o cálculo e a interpretação dos indicadores de avaliação de desempenho em centros de
responsabilidade.

Pontos fortes

Consolidar as bases do Controlo Financeiro Empresarial e o desenho de um TABLEAU de BORD para a Gestão, essencial aos
utilizadores, estabelecer METAS, definir OBJETIVOS e controlar a PERFORMANCE das organizações.
Preparação prática ao nível das áreas do controlo de gestão: contabilidade de custos, informação de gestão, monitorização e
orçamentação.
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LIDERAR EQUIPAS E TOMAR DECISõES
Liderar equipas e tomar decisões

Tipologia: E-Learning Á distância

Para quem?: Responsáveis de equipas que pretendam desenvolver
competências para exercer a liderança de forma mobilizadora e
aprofundar as formas de acompanhamento da concretização dos
objetivos.

Referência: 1183E
Preço: 300,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:aprender a 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.
desenvolver a maturidade da sua equipa.
avaliar as questões de gestão rapidamente e de tomar uma
decisão eficaz para resolver uma situação difícil com rapidez.
passar da tomada de decisão para o plano de ação.
identificar situações de negociação e
preparar as suas negociações produzindo um resultado ganhar-
ganhar.

Métodos: 6 módulos online
e-tutoria: acompanhamento individualizado, flexível e proativo do
participante (técnico e pedagógico).

Liderar equipas e tomar decisões

Programa

Tornar-se um gestor-coach (Parte A)

O que é um gestor-coach?
Tornar-se um gestor-coach: benefícios e desafios

Tornar-se um gestor-coach (Parte B)

Adoptar as boas práticas de um gestor-coach
Desenvolver a maturidade da equipa

Analisar problemas e tomar decisões (Parte A)

Saber fazer um diagnóstico antes de tomar uma decisão.

Analisar problemas e tomar decisões (Parte B)

Antever as consequências das decisões.
Passar da decisão à implementação de soluções.
Passar do plano de ação ao plano de apropriação.

Construir relações de ganhar-ganhar com a equipa (Parte A)

Identificar situações ganhar-ganhar.
Preparar as negociações.

Construir relações de ganhar-ganhar com a equipa (Parte B)

Fazer a distinção entre posições e interesses.



Descobrir opções ganhar-ganhar.

Pontos Fortes

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo.
Uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às necessidades de cada participante.
Uma formação em 3 etapas chave:

autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
acesso a módulos e-learning;
avaliação final para medir o progresso realizado.

Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
eficazmente.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1183E

Datas e cidades: 08 Abril 2018 – Referência: 1183E

02 Mai - 15 Jun 2018 01 Jun - 13 Jul 2018 02 Jul - 10 Ago 2018
01 Ago - 14 Set 2018 03 Set - 12 Out 2018 01 Out - 14 Nov 2018
05 Nov - 14 Dez 2018 03 Dez - 11 Jan 2019



COMPETêNCIAS AVANçADAS DE NEGOCIAçãO
Estratégias e táticas de negociação

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Dirigentes, quadros diretivos e outros profissionais
envolvidos em processos de negociação internos ou externos que
tenham frequentado o nível 1 “Estratégias e Táticas de
Negociação” ou negociadores experientes que pretendam
desenvolver as suas competências para lidar com negociações
complexas.
  

Referência: 566
Preço: 850,00 € (iva não incluído)

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

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

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

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

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

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

Programa

Rever as competências essenciais do negociador

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

Desenvolver as competências pessoais de negociação

Conhecer-se como negociador e adaptar o seu estilo à estratégia escolhida: autodiagnóstico do estilo individual de negociação.
A orientação social na negociação (individualismo, cooperação e competição): consequências práticas para o resultado da



negociação.
Formas de abordagem da negociação: direitos, interesses e poder.
Estilos emocionais na negociação: descobrir as vulnerabilidades pessoais face às táticas dos oponentes.
Ser ou não ser... racional na negociação.
Conhecer e evitar os enviesamentos e ilusões nas decisões negociais: o mito da “soma fixa”, ajustamento às âncoras, escalada
irracional de compromisso.

Negociar em grupo

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

Negociar entre equipas

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

Usar persuasão na negociação

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

Lidar com negociadores truculentos: conversas difíceis

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

Interpretar as situações específicas de negociação

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

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

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

APÓS A FORMAÇÃO EM SALA:

OFERTA DE 1 MÓDULO DE E-LEARNING

Negociação intercultural.

Pontos fortes

Elevada abrangência – é aplicável a um leque variado de situações negociais que ocorrem em diversos contextos profissionais.
Excelência de conteúdos – o programa integra técnicas e procedimentos apoiados nos mais recentes resultados da investigação
sobre negociação.
Alta aplicabilidade – fornece instrumentos de aplicação imediata em vários tipos de negociações profissionais.
Método assente na prática – a aprendizagem assenta na contínua resolução de casos e treino de situações negociais.
Aprofundamento – acesso a um módulo de formação e-learning que permite aprofundar a formação depois da sessão presencial.
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CONDUZIR E GERIR ENTREVISTAS DE AVALIAçãO DE DESEMPENHO
Uma alavanca do desempenho empresarial

Duração: 1 dia

Tipologia: E-Learning Á distância

Para quem?: Todos os gestores que necessitam de conduzir
entrevistas de definição de objetivos e de avaliação.

Referência: 1141E
Preço: 250,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:Contribuir para a
motivação e autonomia da sua equipa de trabalho;
Conhecer estratégias para ajudar os elementos da equipa a
desenvolver as suas competências e a progredir no desempenho;
Conhecer instrumentos operacionais que o tornarão mais ágil e
flexível para reagir de forma mais precisa na gestão das pessoas.

Métodos: 5 módulos online
e-tutoria: acompanhamento individualizado, flexível e proativo do
participante (técnico e pedagógico).

Programa

Preparar a avaliação anual do desempenho

Preparar a entrevista anual de maneira estruturada.
Adotar uma atitude promotora de um diálogo construtivo.
Aplicar as grandes etapas da entrevista anual.
Garantir que a entrevista tem continuidade, por meio de pontos de follow-up.

Avaliar e alinhar objetivos de modo estratégico

Explicar o que é o alinhamento de objetivos.
Fixar objetivos: regras fundamentais.
Fixar objetivos qualitativos.
Empregar ferramentas para avaliar em que medida os objetivos são alcançados.
Lidar com situações críticas associadas à avaliação dos objetivos.

Desenvolver e manter competências

Situar o contributo da competência na prossecução do desempenho.
Avaliar as competências.
Elaborar planos de desenvolvimento - individual e coletivo.

O papel da ética e da integridade na avaliação

Identificar as situações de risco nas entrevistas de avaliação.
Diagnosticar e prevenir as tensões no trabalho.
Medir a sua responsabilidade social e praticar uma gestão ética nas entrevistas de avaliação.

Estabelecer um clima positivo para a comunicação

Lidar com as situações difíceis relacionadas com a empresa.
Lidar com problemas de interação entre o gestor e o colaborador
Lidar com um indivíduo difícil.

Advantages

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo.
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Uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às necessidades de cada participante.

Uma formação em 3 etapas chave:

autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
acesso a módulos e-learning;
avaliação final para medir o progresso realizado.

Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
eficazmente.



FINANçAS PARA NãO FINANCEIROS
O Fundamental das finanças empresariais

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todos os Quadros com responsabilidades nas áreas
Comercial, Recursos Humanos, Direito, Produção, Informática,
Farmácia e outros que necessitem de um “refreshment” dos
principais conceitos financeiros.

Referência: 127
Preço: 1.050,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:compreender os
conceitos financeiros fundamentais;
apreciar o impacto das decisões quotidianas sobre os resultados
globais da empresa;
interpretar os resultados do controlo de gestão para implementar
as ações corretivas necessárias e alcançar os objetivos fixados;
medir a rendibilidade e os custos da própria unidade ou serviço;
compreender e relacionar melhor os riscos em que a sua área e a
empresa podem incorrer e fazê-la evoluir.

Métodos: Uma Metodologia que inclui:trocas de experiências
práticas entre o grupo de participantes;
estudo de casos reais;
utilização de folha de cálculo (Ms. EXCEL).

 BEST  A complexidade dos mercados e a intensa atividade das organizações exigem dos gestores das mais diversas áreas o domínio
de instrumentos analíticos para suporte à tomada de decisões.

Mesmo aqueles que não tinham o hábito de se envolverem com questões financeiras, são atualmente chamados a participar em
atividades que exigem domínio  financeiro como reestruturações de custos de orçamentos, decisões de investimento entre outras.

Este curso permite aos participantes ganhar maiores níveis de confiança quando são chamados a utilizar e/ou apresentar informação
financeira relacionada com a sua área de responsabilidade.

Programa

BASES de CONTABILIDADE

CONHECER O FUNDAMENTAL DA INFORMAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA
Compreender o balanço

Dominar a noção de PATRIMÓNIO e as suas variações em composição e valor.
Saber “ler” um BALANÇO: conhecer e interpretar as principais rubricas deste Mapa Financeiro, como se constrói, que informação
fornece.

Analisar a formação do resultado

Conhecer a DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS: a sua estrutura, a sua ligação ao Balanço.
Compreender a Formação do Resultado: os vários patamares, as suas componentes.

Comunicar e dialogar com os financeiros

O que é um BALANCETE? A sua importância no dia a dia da Empresa.
O Balancete Geral, o Balancete Parcial, o Balancete por idade de Saldos (AGEING).
Analisar e movimentar uma Conta.
Os Débitos e Créditos.
Os Saldos Devedores e Credores.



Prestação das contas anuais (abordagem)

O sistema contabilístico em vigor em Portugal.
Os documentos da Prestação de Contas: Mapas Financeiros e Contabilísticos.
A publicitação das Contas.

Casos práticos e exercícios

Os suportes digitais estão em formato PDF (ADOBE READER) e XLS (EXCEL).

FINANÇAS EMPRESARIAIS

A INTERPRETAÇÃO DA INFORMAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA
Apreciar o equilíbrio financeiros de uma empresa

Estabelecer a diferença entre um FACTO ECONÓMICO e um FACTO FINANCEIRO.
Conhecer os indicadores chave:

o EQUILÍBRIO FINANCEIRO Mínimo;
o FUNDO DE MANEIO Existente;
a LIQUIDEZ.

Identificar “REMÉDIOS” perante uma Crise de Fundo de Maneio:
como atuar perante os Acionistas e os Credores de curto e longo prazo.

Compreender o impacto económico e financeiro das ações comerciais

Controlar o CICLO DE EXPLORAÇÃO:
os Prazos Médios de Recebimento, Pagamento e Armazenagem.

Como atuar sobre:
o Crédito concedido aos CLIENTES;
os INVENTÁRIOS em armazém;
o Crédito obtido dos FORNECEDORES.

O efeito multiplicador das Contas a Receber:
Determinar o seu Custo Financeiro;
Interessa conceder um desconto de pronto pagamento?

Avaliar o impacto da Não Cobrança: o volume de vendas adicionais para cobrir INCOBRÁVEIS.

Melhorar a rentabilidade

Avaliar as componentes da RENTABILIDADE:
interpretar os vários Resultados (Margens);
conduzir ações de melhoria da performance empresarial.

Conhecer os INDICADORES CHAVE:
Resultado Líquido;
Resultado Financeiro;
Resultado Operacional;
Valor Acrescentado Bruto (VAB);

Avaliar o EQUILÍBRIO ECONÓMICO:
a Taxa de Rentabilidade dos Ativos versus Taxa de “Funding”;
O EFEITO ALAVANCA da taxa de juro.

Estudo de Caso: construir um “Tableau de Bord”

Conceber um QUADRO DE INDICADORES eficaz para pilotar uma Unidade de Negócio.

CONSTRUIR UM ORÇAMENTO

O ESSENCIAL DE UM ORÇAMENTO INTEGRADO
Saber utilizar e construir um orçamento

Compreender o Processo Orçamental.
O Orçamento IMPOSTO versus Orçamento PROPOSTO.
A descentralização orçamental:



Dificuldades culturais;
Dificuldades de gestão.

A previsão das Atividades: articulação e interligação entre os diferentes orçamentos setoriais.

Estabelecer previsões: conceção dos vários orçamentos

O orçamento COMERCIAL:
Técnicas de previsão de vendas;
Os efeitos dos Planos de Ação.

O orçamento de PRODUÇÃO:
Dimensionar os fatores de produção;
Valorização dos recursos necessários;
Estabelecer stocks;
Determinar custos-padrão.

O orçamento de DESPESAS GERAIS:
Previsão de aquisição de bens e de serviços;
Condições e políticas de compra.

O orçamento para GASTOS COM PESSOAL:
O quadro de pessoal;
A massa salarial;
Os duodécimos relativos a regalias sociais.

O orçamento de INVESTIMENTOS (em bens capitalizáveis):
Investimentos novos e de substituição;
As depreciações anuais;
Medir o impacto financeiro.

O orçamento FINANCEIRO:
Síntese financeira de exploração;
Financiamento das necessidades de tesouraria;
O serviço da dívida;
A gestão dos excessos de tesouraria;
Simulação dos fluxos de caixa.

Os mapas financeiros previsionais:
A Demonstração de Resultados Previsional;
O Balanço Previsional.

Estudo de Caso

Simulação de um Caso Prático utilizando a folha de cálculo EXCEL.

Advantages

Este curso permite aos participantes AUMENTAR OS SEUS NÍVEIS DE CONFIANÇA E AUMENTAR VALOR  AO SEU TRABALHO
DIÁRIO quando são chamados a utilizar e/ou apresentar informação financeira relacionada  com a sua área de responsabilidade.
Uma METODOLOGIA que inclui trocas de experiências práticas entre o grupo de participantes, estudos de casos reais e
utilização de folha de cálculo (Ms. Excel).
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O ESSENCIAL DO CONTROLO DE GESTãO
Os indicadores fundamentais da gestão empresarial

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Colaboradores do planeamento e controlo de gestão;
Colaboradores das áreas comercial e marketing;
Colaboradores das áreas industriais e de produção;
Todos os profissionais que tenham responsabilidades ao nível da
recolha e tratamento de informação de gestão.
Pré-requisitos?Conhecimentos ao nível das finanças para não
financeiros.

Referência: 776
Preço: 850,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Esta formação permite aos participantes:interpretar as
demonstrações financeiras;
desenhar um modelo de controlo de gestão;
acompanhar as atividades, os custos e as margens;
estabelecer um quadro de indicadores (TABLEAU de BORD) para a
Gestão.

Métodos: Centrada na partilha de experiências, este curso alterna
os contributos teóricos e as reflexões entre o grupo de
participantes:Exposições pelo formador, complementadas com a
troca de experiências e reflexões com o grupo de participantes;
Exercícios de simulação para melhor compreender os temas
abordados;
Recurso sistemático ao “ESTUDO de CASO”, desenvolvido em Ms.
EXCEL

As competências ao nível do CONTROLO DE GESTÃO, traduzem-se num mercado cada vez mais competitivo, numa VANTAGEM
COMPETITIVA em relação aos demais concorrentes.

As bases do Controlo Financeiro Empresarial e o desenho de um “TABLEAU de BORD” para a Gestão, permite aos utilizadores
estabelecer METAS, definir OBJETIVOS e controlar a PERFORMANCE das organizações.

Programa

Conhecer o papel do Controlo de Gestão na empresa

O ciclo da gestão.
Coerência com a estratégia e a estrutura da empresa.
A cultura da empresa.

Compreender os dados de gestão da empresa

Os conceitos fundamentais:
viabilidade económica?
viabilidade financeira?

Os mapas da informação financeira:
o balanço?
a demonstração de resultados?

A subjetividade da informação financeira.

Interpretar a informação contabilística

As várias óticas para compreender o significado do balanço.
Saber ler ou calcular as rubricas respeitantes à atividade e à rentabilidade, pasmadas na demonstração dos resultados.

Acompanhar e avaliar a Performance Financeira

Compreender o Equilíbrio Financeiro mínimo.



Determinar o Fundo de Maneio existente, saber propor “remédios” para o seu equilíbrio.
Avaliar o Ciclo de Exploração da empresa:

conhecer as ferramentas para a sua estabilização.
Interpretar os Indicadores de Liquidez. Estabelecer alertas de controlo.
Avaliar os Fluxos de Caixa ocorridos nas áreas: operacional, investimento e financiamento.
Interpretar e calcular os indicadores de Endividamento.

Acompanhar e avaliar a Performance Económica

Saber calcular o EBITDA. Interpretar o seu significado.
Metodologia de construção de uma pirâmide de Indicadores de Rentabilidade.
Avaliar o Equilíbrio Económico: Rentabilidade dos Investimentos versus Custo dos Financiamentos.

Contribuir para a realização de um Quadro de Indicadores

Princípios e metodologia de construção.
Organizar a recolha de informações.
Formalizar os dados: quadros, gráficos, relatórios.

Advantages

Consolidar as bases do Controlo Financeiro Empresarial e o desenho de um TABLEAU de BORD para a Gestão, essencial aos
utilizadores, estabelecer METAS, definir OBJETIVOS e controlar a PERFORMANCE das organizações.
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FINANçAS PARA GESTORES

Duração: 1 dia

Tipologia: E-Learning Á distância

Para quem?: Gestores e diretores ou responsáveis de áreas de
negócio.

Referência: 1150E
Preço: 250,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:Compreender o
essencial e as boas práticas na criação de valor;
Apresentar o balanço e a demonstração de resultados, de forma
clara e apelativa;
Transformar objetivos estratégicos em metas operacionais e
desenvolver um plano de negócio;
Conceber e utilizar um quadro de indicadores;
Identificar e gerir riscos operacionais.

Métodos: 5 módulos online
e-tutoria: acompanhamento individualizado, flexível e proativo do
participante (técnico e pedagógico).

Programa

A lógica da performance financeira

Compreender o conteúdo dos documentos financeiros (balanço e demonstração de resultados).
Compreender a forma como um gestor pode gerar valor.
Compreender a importância da tesouraria ou do cash flow disponível. para financiar o desenvolvimento e crescimento da
empresa.

Elaborar e explorar um orçamento

Previsão orçamental: medida essencial para uma boa gestão.
Situar o papel do gestor no processo orçamental e compreender a metodologia.
Fazer do orçamento uma ferramenta de diálogo.
Fazer um acompanhamento orçamental e novas previsões.

Visão estratégica e gestão das atividades

Alinhar o desempenho da respetiva atividade ao desempenho global da empresa.
Saber definir objetivos e a performance da respetiva atividade.
Saber enumerar os objetivos no seio da respetiva atividade.
Compreender como construir um plano de negócios e respetivos componentes.

Construir e aplicar o quadro de indicadores

Definir o quadro de indicadores enquanto ferramenta de gestão.
Organizar o projeto quadro de indicadores.
Formalizar indicadores relevantes para a atividade.
Desenvolver a estratégia em tableaux de bord operacionais.
Usar o quadro de indicadores.

Gerir os riscos operacionais

Identificar e analisar objetivamente os riscos.
Identificar as ferramentas de controlo dos riscos.
Optar pela combinação ótima de ferramentas de controlo.
Orçamentar e implementar o mix ótimo de ferramentas.
Reportar e analisar os desvios.
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Pontos Fortes

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo.
Uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às necessidades de cada participante.

Uma formação em 3 etapas chave:
autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
acesso a módulos e-learning;
avaliação final para medir o progresso realizado.

Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
eficazmente.



INTELIGêNCIA EMOCIONAL
Aumente o seu capital psicológico através da literacia emocional!

Duração: 2 dias

Tipologia: Curso Presencial

Para quem?: Todos os profissionais que queiram otimizar a sua
capacidade de lidar melhor com as próprios emoções, e as dos
outros, de modo a que elas possam facilitar, e não interferir, nas
atividades quotidianas.

Referência: 1046
Preço: 870,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Aumentar a sua “literacia emocional”, ou seja, a sua
capacidade para conhecer, reconhecer e saber lidar melhor com as
suas emoções;
Encontrar pistas concretas para promover a sua “autoconsciência
emocional” e fortalecer o seu equilíbrio pessoal;
Desenvolver a autorregulação e o controlo das emoções, de modo
a que possam facilitar, e não prejudicar, a interação e a
performance;
Reconhecer as “emoções- pirata” e manter o autodomínio nas
situações de tensão e de conflito.
Saber escutar os outros e gerar relacionamentos produtivos,
capitalizando o potencial produtivo das diferenças.

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

 BEST  Este curso atribui 7 unidades CCE da ICF na área de Competências Chave (Core Competencies) e 7 unidades CCE da ICF na área
de Desenvolvimento de Competências (Resource Development).

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

Programa

A “Literacia Emocional”: identificar e reconhecer as Emoções

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

Desenvolver as Competências Intrapessoais: promover e sustentar o equilibrio pessoal

Autoconhecimento, perceção, avaliação e expressões das próprias emoções.
Compreender o modo como os sentimentos influenciam os comportamentos e as atitudes.
Fazer uma boa gestão dos sentimentos impulsivos e das emoções deprimentes.
Identificar e controlar os seus “piratas emocionais” (emotional highjacking).
Desenvolver uma consciência orientadora dos seus valores e objetivos e promover estratégias de Auto motivação.



Manter-se resiliente em situações de elevada exposição a fatores de “burnout” (exigências múltiplas, conflitos de prioridades,
prescrições paradoxais).
Cultivar o otimismo e o humor e permanecer positivo perante as adversidades.

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

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

Plano Pessoal de progresso

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

Advantages

Elaboração de um Plano Pessoal de Progresso que permite fazer o followup das competências emocionais básicas.
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TéCNICAS DE APRESENTAçãO
Como comunicar para um grupo de pessoas: preparar, construir e fazer uma apresentação

Duração: 2 dias

Tipologia: Curso Presencial

Para quem?: Profissionais que desejam desenvolver a qualidade da
sua expressão oral para participar em reuniões (internas ou
externas) e defender as suas ideias perante grupos (clientes,
colegas ou prescritores).

Referência: 132
Preço: 790,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:preparar e construir apresentações em função do
tema, do objetivo e da audiência;
fazer apresentações de forma firme e convincente;
captar e manter a atenção do grupo;
gerir a interação com a audiência.

Métodos: A orientação do curso fará apelo a uma pedagogia ativa
baseada em:exercícios práticos – individuais e em grupo;
autodiagnósticos;
debates e trocas de experiências;
simulações;
exercícios para treino.

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

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

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

Programa

Antes da formação em sala

Wellcome call para:

Apresentação do formador.
Conhecer as expetativas e objetivos dos formandos.
Clarificar os objetivos e estrutura da formação.
Lançar o desafio de preparar a apresentação.

Durante a formação em sala

Potenciar os seus recursos como orador

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

Saber apresentar as suas ideias com clareza

Identificar o contexto da apresentação: ter em conta o público, o objetivo e a situação.
Utilizar o discurso persuasivo, de acordo com:

os critérios para organizar o discurso;
os momentos chave da apresentação.

Dominar os recursos de apoio às exposições:as novas tecnologias são uma realidade.



Falar em público

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

Gerir a interação com a audiência

Criar o interesse e manter a atenção do grupo.
Gerir eficazmente as questões colocadas durante a apresentação.
Adotar uma estratégia adequada em situação de conflito: fenómenos de grupo.
Fazer face a situações difíceis: objeções, agressividade ou indiferença.
Lançar o debate no final da apresentação.

Após a formação em sala

Oferta de 2 módulos de e-learning:

Preparar uma comunicação para um grupo;
Gerir o grupo durante a apresentação.

 

Advantages

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



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/132

Datas e cidades: 08 Abril 2018 – Referência: 132

Porto

10 Mai - 11 Mai 2018 05 Nov - 06 Nov 2018

Lisboa

02 Jul - 03 Jul 2018 12 Nov - 13 Nov 2018




