
Estratégia: instrumentos e processos
Diversificar o portefólio de ferramentas de apoio à gestão e ao crescimento organizacional

Presencial

Duração : 3 dias (21 horas) Referência : 1080

Preço : 1.300,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

As decisões estratégicas são tomadas em contextos cada vez mais marcados pela mudança acelerada, turbulência,
incerteza e imprevisibilidade. Assim, é essencial que as organizações e os seus quadros alarguem o seu portefólio de
ferramentas capazes de contribuir para “mapear o território estratégico" e que possam ser utilizadas em processos de
tomada de decisão.

A componente central deste curso é dedicada à exemplificação de instrumentos e processos estratégicos para
identificar, organizar e interpretar os fatores-chave do contexto decisional e analisar atores estratégicos.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

articular os diferentes conceitos, dimensões e níveis de decisão estratégica;
escolher e aplicar ferramentas para identificar, organizar e analisar fatores-chave do enquadramento estratégico;
otimizar os processos formais e tácitos de conceção e decisão estratégicas na sua organização.

Destinatários

Gestores e profissionais que desejem ganhar competências na utilização de instrumentos e processos de
conceção e definição estratégica.

Percurso de aprendizagem

Analisar as características e evolução do ambiente de negócios e da atividade da empresa

Exigências dos consumidores e dos clientes.
Aceleração da globalização das atividades e da concorrência.
Impacto do comércio eletrónico nos canais de venda e de distribuição.
Efetuar o diagnóstico da empresa.

Identificar o campo estratégico da empresa

A importância da estratégia.
A análise PEST.
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Modelo das 5 forças de Porter (a empresa e a evolução do ambiente).
Princípios da estratégia e das operações: as matrizes estratégicas (BCG, Mckinsey).
Análise da concorrência, mercados-alvo e posicionamento estratégico.
Efetuar o diagnóstico da empresa.

Conhecer as manobras estratégicas

Abordagens tradicionais da estratégia: domínio pelos custos, focalização, diferenciação ou aliança.
A progressão pelas vantagens concorrenciais: possibilidades e limites.
Orientação estratégica pela criação de valor.

Desdobrar a estratégia na empresa

Partilhar a estratégia: equipa de reflexão estratégica.
Comunicar os objetivos estratégicos: obter a adesão.
Criar a dinâmica da mudança: conhecer e antecipar as fases de transformação de uma organização.

Fomentar a apropriação da estratégia pelos seus principais atores

Transformar objetivos estratégicos em planos a médio prazo.
Estabelecer grupos de projeto.
Conceber quadros de indicadores estratégicos: aplicar a orientação estratégica.
Manter a motivação: acompanhar os indicadores, reconhecer as performances excecionais e os sucessos
coletivos.

Métodos pedagógicos

Alternância entre momentos de exposição e de treino e aplicação de instrumentos de análise e planeamento
estratégico, facilitadores da tomada de decisão.

Pontos fortes

Um curso com elevada componente prática, que aborda os temas essenciais de gestão empresarial no atual
contexto, de acordo com as necessidades dos participantes.



Best

Transformação digital da empresa
A transformação digital enquanto fator de inovação e crescimento para as empresas

Presencial

Duração : 3 dias (21 horas) Referência : 1144

Preço : 1.150,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A digitalização afeta todas as funções de negócios da empresa, ou seja, é uma das alavancas de inovação e
desenvolvimento.

Como tal as empresas não têm escolha: a necessidade de se adaptarem a uma nova economia conectada, avançar num
ambiente de mudança rápida é premente.

Esta formação responde às necessidades dos gestores que desejam abordar a transformação digital e implementar uma
estratégia digital portadora de crescimento para a sua empresa ou unidade de negócio: conhecer novos modelos de
organização, identificar as competências e tecnologias a desenvolver, bem como gerir os riscos e oportunidades
inerentes à transformação digital.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Compreender os desafios da transformação digital da empresa.
Identificar as tecnologias digitais geradoras de competitividade para a empresa.
Adquirir uma visão geral da transformação digital e competências-chave a desenvolver.
Definir o novo modelo de negócio e implementar a política associada.
Identificar o novo papel do gestor na era da transformação digital.

Destinatários

Gestores e diretores de unidades de negócios, CxO, diretores de vendas ou marketing e outros profissionais
responsáveis pela transformação digital da empresa.

Percurso de aprendizagem

Determinar o impacto da transformação digital no seu sector e organização

Analisar as tendências de uma economia em mudança acelerada.
Compreender os desafios colocados pela transformação digital.
Esclarecer o papel das tecnologias digitais: móvel, redes sociais, analise de dados com Business Inteligence



através da Business Analysis), computação em nuvem (Cloud computing), a Internet das coisas (Internet of Things
- IoT).
Introduzir a desmaterialização de processos e serviços.
Passar da análise de relatórios à análise preditiva (indicadores: KPI's, ROI…).

Desenvolver e implementar uma estratégia digital portadora de crescimento

As estratégias de transformação digital: global, por etapa e por função, spin-off.
Situar o grau de maturidade da empresa face à transformação digital: ferramentas e processos.
Repensar o seu modelo de negócios face as oportunidades da transformação digital.
As novas abordagens de diferentes conceitos como: Mobile first, lean startup, Growth hacking.
Identificar os desafios para os Chief Information Officer (CIOs): segurança de dados, BYOD (Bring your own
device), trabalho remoto, etc..

Integrar a tecnologia visando a transformação digital da empresa

O papel central dos sistemas de informação na transformação digital da empresa: princípios de orientação e de
implementação da transformação digital.
Adaptar o sistema de Informação aos desafios do digital (BYOD - Bring your own device), à responsabilidade social
das empresas e à mobilidade.
Desafios e oportunidades ao integrar soluções de Cloud e SaaS na organização.
Melhorar o conhecimento dos clientes através de E-CRM e Big data.
Organizações “data-driven” e a utilização de Business Analysis (B.A.) e de Business intelligence (B.I).

Colocar a gestão de projeto no centro da transformação digital

O fundamental da condução de um projeto de transformação digital.
Os métodos ágeis.
A análise de risco da transformação digital.
Considerar a implantação de uma plataforma digital orientada para o cliente.

Passar do marketing digital à “customer experience” diferenciadora

Os novos comportamentos dos clientes.
A experiência do cliente: os novos locais de compra e pontos de contacto.
O marketing e o papel do marketing digital na aquisição/recrutamento, conversão e fidelização.
Novas formas de marketing relacional: apoio ao cliente, automação de vendas, marketing.
Envolver consumidores e clientes na empresa: cocriação de ofertas, comunicação sobre a marca, inovação e redes
sociais.
O papel do CRM - função, objetivos e soluções disponíveis.
O papel do marketing: compreensão, acompanhamento de clientes e big data.
Impulsionar a convergência das funções de marketing, venda, relação-cliente e sistemas de informação (visão
360° e multicanal).
Focar-se nas novas abordagens para a função comercial (ferramentas e práticas).

Identificar e desenvolver as novas competências digitais

Integrar a evolução e a emergência de novas profissões: Community Manager, Chief data Officer, cientista de
dados (Data Scientist), etc..
Identificar e desenvolver as competências digitais dos colaboradores.
Determinar o papel da função de RH na transformação digital da empresa: coaching, formação, etc..
Promover a utilização das redes sociais, ferramentas colaborativas e comunidades internas.

Gerir a transformação digital da empresa: principais riscos e fatores de sucesso

O papel dos gestores na transformação digital da empresa:
De gestor a líder: um novo papel;
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A liderança descentralizada.
Fomentar a colaboração no seio da organização:

Criar comunidades internas e redes sociais na empresa;
Gerir projetos, agilizar processos de trabalho e acelerar a tomada de decisão através de ferramentas
colaborativas;
Gerir o erro humano como parte da organização e como “driver” de inovação interna e externa;
O impacto da informação: o fim dos silos de gestão de informação e do conhecimento.

Estabelecer um sistema de governo digital.
Identificar e ultrapassar as barreiras e os desafios da transformação digital na empresa

Elaborar um Business Case para a transformação digital da empresa

Métodos pedagógicos

Exposição de conceitos, estudos de caso e trabalhos práticos.

Pontos fortes

Uma formação que lhe permite conduzir um processo de transformação digital considerando os diferentes atores e
variáveis, eminentemente prática: resolução de estudos de caso e troca de experiências e boas práticas para
acelerar a apropriação do conteúdo.



New

Design Thinking para a inovação na empresa
A criatividade sistematizada como catalisador de inovação e da transformação do capital humano das organizações

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 1140

Preço : 1.100,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A criatividade, talento e engenho das pessoas e das organizações é, por vezes, visto como um campo pouco analítico e
sistematizado e, deste modo, com pouca utilidade estratégica. Porém, estes 3 elementos, muitas vezes de forma fortuita
e ocasional, têm o poder de abrir novos ciclos de negócio às empresas, com alto contributo na durabilidade e
prosperidade das mesmas.

A necessidade do uso do engenho, criatividade, talentos únicos e conhecimento acumulado do capital humano das
organizações tem vindo a aumentar pelo seu potencial competitivo e inovador. O Design Thinking (DT) é uma
abordagem que permite explorar de forma aberta e participativa, porém estruturada e bem enquadrada, o potencial
humano, para encontrar oportunidades, resolver problemas e/ou explorar soluções válidas e singulares
(tecnologicamente viáveis e financeiramente sustentáveis), que satisfaçam as necessidades dos utilizadores).

Este curso tem o intuito de, num equilíbrio entre teoria e prática, capacitar os participantes, as suas equipas,
departamentos e as organizações com uma abordagem sistémica, com novos processos e ferramentas que apoiam e
fomentam o talento individual e de grupo de forma colaborativa e estratégica.

Objetivos

Através desta formação os participantes podem:

Aplicar a abordagem do Design Thinking para capitalizar o talento, criatividade, engenho e conhecimento do
capital humano das organizações;
Implementar ferramentas criativas e analíticas com maior uso nas abordagens Design Thinking para o
entendimento de problemas e exploração de soluções;
Criar, desenvolver, estruturar, planificar e implementar processos participativos e colaborativos de Design
Thinking.

Destinatários

Profissionais que desejam experimentar a abordagem imersiva do Design Thinking: responsáveis pelo
desenvolvimento de novos produtos e serviços, responsáveis pela inovação, responsáveis de marketing, product
managers, etc.
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Percurso de aprendizagem

Conhecer os conceitos e o processo base do Design Thinking

Design Thinking: o que é e como se distingue de entre outras abordagens de inovação.
A utilidade e aplicabilidade do Design Thinking em diferentes áreas de negócio.
Processo e objetivos associados à abordagem do Design Thinking: As 5 fases do Design Thinking.
Ferramentas associadas ao Design Thinking.

Desenvolver a Empatia com o cliente/utilizador

Ferramentas chave para trabalhar a empatia:
A persona ou utilizador;
O mapa da experiência do cliente;
O mapa de empatia.

Exercícios de aplicação prática.

Definir a necessidade

Ferramentas práticas para definir a necessidade:
Separar e agrupar;
Os ângulos de ataque;
O pensamento convergente e divergente.

Definir o desafio a superar para satisfazer as necessidades do cliente/utilizador.
Exercícios de aplicação prática.

Idealizar

Ferramentas da criatividade: desenvolver a criatividade, colaboração e trabalho em equipa.
Exercícios de aplicação prática.

Prototipar e testar a solução

A etapa da prototipagem e as ferramentas operacionais a considerar.
Comunicar e lançar da sua nova solução: a utilidade do storytelling.
Testar e avaliar a solução junto do cliente / utilizador final para garantir a sua satisfação.
Exercícios de aplicação prática.

Métodos pedagógicos

Será simulado um processo sistémico de Design Thinking com aplicação direta de ferramentas criativas e de
análise para a identificação de novas oportunidades, resolução de problemas e/ou criação de soluções
estratégicas e inovadoras.

Pontos fortes

Compreender as vantagens competitivas e os desafios culturais que advêm da abordagem Design Thinking;
Forte componente prática que permitem ilustrar a implementação da metodologia do Design Thinking e aumentar
a sua capacidade de inovação ao nível de produtos ou serviços.



New Full Digital

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

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 1259

Preço : 600,00 € + IVA

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

Num mundo cada mais dinâmico e veloz, tomar as melhores decisões de forma
rápida e eficaz é cada vez mais um fator diferencial.

Utilizar ferramentas como o Power BI permite-nos criar relatórios de uma forma rápida e eficaz, obtendo a melhor
informação através dos seus dados.

Objetivos

Um percurso de formação que visa saber como:

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

Destinatários

Profissionais que pretendam criar relatórios de acompanhamento do seu negócio sem necessidade de grandes
conhecimentos técnicos.

Percurso de aprendizagem

1ª Parte – Classe virtual (2 horas)

Introdução ao Power BI

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

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/management/power-bi-nivel-1-presencial
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2ª Parte – Classe virtual (2 horas)

Aceder a diferentes origens de dados

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

3ª Parte – Classe virtual (2 horas)

Criar Modelo de dados

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

4ª Parte – Classe virtual (2 horas)

Adicionar visualizações

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

5ª Parte – Classe virtual (2 horas)

Formatar Visualizações 

Layout da página.
Formatação.

Métodos pedagógicos

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



New

OKR e SCRUM
Dos objetivos organizacionais aos projetos utilizando práticas ágeis

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 1275

Preço : 900,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Uma das grandes causas do insucesso das empresas é a falta de uma estratégia adequada face ao mercado e uma má
definição de objetivos que possam ser medidos de forma simples e objetiva).

Em ambientes em constante mudança,  estratégias rígidas tornam-se rapidamente desadequadas. Torna-se necessário,
então, utilizar formas mais ágeis para definir a estratégia e medir desempenho, por meio de métodos transparentes e
integrados ao contexto organizacional em que as organizações operam.

Definidas as estratégias e os objetivos, é fundamental desenvolver e testar de forma ágil os projetos e as ações
organizacionais inerentes, verificando de forma regular a sua adequação e desempenho relativamente aos objetivos
previamente definidos.

Neste percurso de aprendizagem terá oportunidade de conhecer e saber aplicar o OKR enquanto sistema de definição de
metas e, posteriormente, utilizar o SCRUM para desenvolver produtos adequados ao contexto organizacional e atingir
objetivos de forma mais eficiente.

Objetivos

Uma formação que permite aos participantes:

Desenvolver estratégias e objetivos organizacionais;
Alinhar projetos e ações com os objetivos organizacionais;
Desenvolver Key Performance Indicators;
Integrar OKR e o Framework SCRUM;
Medir desempenho nos projetos e empresas.

Destinatários

Líderes organizacionais, gestores responsáveis por desenvolver estratégias e projetos para alcançar a máxima
performance organizacional de forma ágil e objetiva.

Percurso de aprendizagem

Reconhecer os fundamentos da gestão estratégica em ambientes Agile

Missão e Propósito.



Definição de Estratégia.
Fundamentos da Agilidade.
Estratégia Tradicional x Estratégia Ágil.
Ambiente VUCA.
Adaptabilidade.
OKR Embassador.
Equipas de Alto desempenho.

 

Compreender os principais conceitos OKR e como aplicá-los nas organizações

Definição de OKR (Objectives and Key Results).
Benefícios do OKR.
Definição de KPI (Key Performance Indicators).
Problemas que o OKR ajuda a resolver.
Níveis de OKR.
Estrutura de OKR.
Como definir Objetivos eficientes e realistas.
Como definir Resultados Chave.
Exemplos de OKR.
Erros comuns sobre OKR.
OKR Embassador.

Conhece os principais conceitos do Framework SCRUM

Conceitos fundamentais do SCRUM.
Papeis e responsabilidades.
Atividades e artefactos do SCRUM.
Semelhanças e diferenças do SCRUM e OKR.
Ciclo OKR e Ciclo SCRUM.

Saber realizar uma Análise do Ambiente organizacional para a definição de boas estratégias de
negócio

Ambiente interno e externo.
Forças e Fraquezas.
Ameaças e Oportunidades.
Definição de projetos alinhadas a objetivos.

Executar uma correta avaliação de âmbito dos projetos e distribuir a sua execução ao longo do
tempo

Análise de requisitos e definição de âmbito.
Criação de Backlog.
Priorização de Backlog.
Definição de Releases.
Criação de Roadmap dos Projetos.
Alinhamento do roadmap com o ciclo OKR.

Integrar OKR e o SCRUM de forma eficaz

Propósito Organizacional x Propósito Individual.
Objetivos dos projetos e os OKR.
Planeamento dos Sprints.
OKR, Sprint goals e objetivos individuais.
Execução, teste e adaptação com base em Resultados Chave.
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Realinhamento de OKR com base nos resultados.

Métodos pedagógicos

Exposições pelo formador, complementadas com exercícios, trocas de experiências e reflexões interativas com o
grupo de participantes que permitem a consolidação dos conceitos
Resolução de estudos de casos para consolidação de conceitos e facilitação da transferência da aprendizagem.

Pontos fortes

Associação de conceitos e ferramentas práticas em cenários reais dos participantes
Dinâmicas em grupo e disponibilização de materiais para aprofundamento pós-formação



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

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 1260

Preço : 650,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

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

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

Objetivos

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

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

Destinatários

Para quem

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

Pré-requisitos

Recomendável a frequência do curso Power BI (Nível 1)

Percurso de aprendizagem

Criar colunas calculadas e medidas

Diferença entre Colunas e Medidas.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/management/power-bi-nivel-2-digital
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/management/power-bi-nivel-1
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Colunas Calculadas.
Cálculo de Medidas.
Funções DAX.
Funções de Agregação, Lógica, Texto e Tempo/Data.

Utilizar visualizações avançadas

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

Publicar e partilhar relatórios

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

Criar dashboards

Gerar dashboards com base em diferentes relatórios.

Exercícios de aplicação prática

Métodos pedagógicos

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



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

Presencial

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

Preço : 300,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

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

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Aceder a diferentes origens de dados;
Criar um modelo de dados;
Criar relatórios;
Introdução ao DAX;
Publicar relatórios.

Destinatários

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

Percurso de aprendizagem

Introdução ao Power BI

Aceder a diferentes origens de dados

Criar um modelo de dados

Adicionar colunas calculadas;
Definir relações;

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/management/power-bi-nivel-1
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Adicionar visualizações aos relatórios

Formatar visualizações

Exercícios de aplicação prática

Métodos pedagógicos

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



New Full Digital

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

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 8529

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

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

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

 

Objetivos

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

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

Destinatários

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



Percurso de aprendizagem

1ª Etapa - Preparação

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

2ª Etapa – ViWo – Virtual Workshop

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

3ª Etapa – Personalização

Escolha de 2 sprints de aprendizagem.

 

Sprint “Resolver um problema em 3 etapas”

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

 

Sprint “Criar e gerir plano de ação com eficácia”

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

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

 

Sprint “Facilitar uma sessão de brainstorming”

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

 

Sprint “Ser eficaz na tomada de decisão”

As três etapas da tomada de decisão:

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

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

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

4ª Etapa – Aprendizagem e aplicação

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

5º Etapa – E-Coaching

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

6ª Etapa – Certificação

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

Métodos pedagógicos

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

Pontos fortes

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



New

Resolução de problemas
Á distância

Duração : 2 horas Referência : 1321

Preço : 290,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

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

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

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Compreender e aplicar um processo de resolução de problemas;
Conhecer o papel da resolução de problemas no processo de Melhoria Contínua;
Saber como apoiar e envolver as equipas e partes interessadas na tomada de decisões.

Destinatários

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

Percurso de aprendizagem

O processo de resolução de problemas.

Definição do problema.

Analise do problema.

Seleção da solução.

Implementação.

Avaliação.
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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.



Full Digital

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

Á distância

Duração : 15 horas Referência : 1260E

Preço : 700,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

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

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

Objetivos

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

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

Destinatários

Para quem

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

Pré-requisitos

Recomendável a frequência do curso Power BI (Nível 1)

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

1ª Classe Virtual (3h00)

Criar colunas calculadas e medidas

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

Exercícios de aplicação prática

2ª Classe Virtual (3h00)

Criar colunas calculadas e medidas (continuação)

Funções DAX.

Exercícios de aplicação prática

3ª Classe Virtual (3h00)

Criar colunas calculadas e medidas (continuação)

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

Exercícios de aplicação prática

4ª Classe Virtual (3h00)

Utilizar visualizações avançadas

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

Exercícios de aplicação prática

5ª Classe Virtual (3h00)

Publicar e partilhar relatórios

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

Criar dashboards

Gerar dashboards com base em diferentes relatórios.

Exercícios de aplicação prática

Métodos pedagógicos

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




