
FORMAçãO PRáTICA DE COMPRADORES
O processo de compras: determinar necessidades, selecionar e avaliar fornecedores, avaliar custos, negociar e gerir

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Responsáveis e chefes de serviços de compras.
Compradores atuais ou futuros.
Funcionários que no exercício da sua função efetuam atos de
compra.

Referência: 031

Objetivos: No final da formação os participantes estarão aptos
a:alinhar a política e as estratégias das compras em coerência com
as estratégias da empresa e saber comunicá-las à equipa com
elevado impacto;
determinar corretamente as necessidades de compra da
organização;
identificar e selecionar a solução de compra que melhor satisfaz as
necessidades identificadas;
gerir e avaliar os fornecedores;
reduzir o custo global da compra e conseguir o rendimento máximo
da importância gasta através de uma melhor organização das
atividades de compra, estimulo de concorrência entre
fornecedores, reforço das competências de negociação e melhoria
do cumprimento de prazos;
controlar a performance de compras e participar ativamente na
melhoria contínua da performance do serviço/departamento de
compras

Métodos: Debate e troca de experiências.
Técnicas e regras de atuação.
Trabalhos práticos em grupo.

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

Programa

Compreender a função Gestão de Compras na empresa

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

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

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

Orientar e rentabilizar o processo das compras

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



Identificar os diferentes custos nas compras

Custo unitário de compra.
Custo ponderado.
Custo médio de compra.
Custo de posse de stock.
TCO (Total Cost Ownership).
Price breakdown.
Targeting Cost.
O agrupamento de necessidades

contratos, encomendas abertas e o outsourcing.

Conhecer o mercado, selecionar e negociar com os fornecedores

Os cadernos de encargos, funcional e técnico.
Prospeção de mercado de fornecedores.
O processo de seleção e avaliação de fornecedores.
O impacto da qualidade dos fornecedores.
Preparação e desenvolvimento da negociação.
Aspetos técnicos e relacionais.

Controlar as compras

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

Conhecer e compreender o processo de compras através da Internet

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

Pontos Fortes

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



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/031
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Datas e cidades – Referência: 031

Lisboa

14 Nov - 15 Nov 2019

Porto

09 Dec - 10 Dec 2019



NEGOCIAçãO NA COMPRA
Técnicas eficazes para negociar com o seu fornecedor

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Diretores e Responsáveis de compras.
Chefes de serviços de compra.
Compradores atuais ou futuros.

Referência: 032

Objetivos: No final da formação os participantes estarão aptos
a:identificar a estratégia mais adequada a cada situação negocial
específica;
preparar uma negociação diferenciadora;
saber como fazer uso do poder negocial e retirar vantagens
significativas para a organização;
concluir negociações eficazmente através das técnicas de fecho da
negociação.

Métodos: Metodologia ativa com recurso a:Exposições, debates e
troca de experiências.
Trabalhos práticos em grupo.
Simulações filmadas e analisadas em subgrupos.
Autodiagnósticos.

 Best  O curso Prática da negociação na compra permite-lhe obter as competências essenciais para conduzir processos de negociação
de compras com elevado sucesso.

Programa

Preparar a negociação: método e pontos-chave

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

Conduzir a negociação e criar valor

A importância dos primeiros momentos: conciliar firmeza e relação pessoal positiva.
Detetar o estilo de negociação do interlocutor.
A comunicação verbal e não-verbal na negociação.28502100
Reenquadrar os objetivos negociais usando o ponto de vista do vendedor.
Estratégias de minimização de custos mútuos.
Técnicas de respostas às objeções do vendedor.
Dinâmica das concessões e das contrapartidas: controlar as concessões e exigir as contrapartidas adequadas.

Repartir os ganhos e usar o poder na negociação

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



O padrão de concessões como meio de obtenção de informação sobre o vendedor.

Fechar o acordo e analisar a eficácia negocial

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

As especificidades da negociação online

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

Pontos Fortes

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

10 Oct - 11 Oct 2019 11 Dec - 12 Dec 2019

Porto

02 Dec - 03 Dec 2019



SELEçãO E AVALIAçãO DE FORNECEDORES
A importância da avaliação técnica, organizacional, económico-financeira e de risco de fornecedores

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Responsáveis por áreas de compras de bens e
serviços.
Responsáveis pela gestão, qualificação e avaliação de
fornecedores.
Auditores internos.
Compradores.

Referência: 287

Objetivos: No final da formação os participantes estarão aptos
a:integrar os fatores técnicos, organizacionais e económico-
financeiros da seleção dos fornecedores, para poder implementar a
política de compras com o maior sucesso e ganhos financeiros para
a organização;
eliminar o risco de fornecimento à sua organização mantendo a
qualidade necessária das fontes de aprovisionamento.

Métodos: Pedagogia ativa baseada em:exposições orais apoiadas
por meios audiovisuais;
troca de experiências entre os participantes;
exercícios práticos de aplicação;
estudo de casos e de situações apresentadas pelos participantes.

Será que seleciona os melhores fornecedores para a sua empresa?
Será que todas as variáveis ao nível do risco e custos, e seus os impactos são conhecidos?
Retira vantagens negociais das políticas de pagamento?

Este curso permite-lhe obter todas as competências necessárias para a seleção e avaliação de fornacedores, com particular destaque
para as financeiras e de avaliação risco.

Programa

Saber qualificar e classificar fornecedores

Os fornecedores na cadeia do processo de compras.
Tipos de mercados de compras.
Segmentação das compras.
Fornecimento/custo.
Modelo de Kraljic: o risco de fornecimento e o impacto nos resultados.
Manual de aprovisionamento.
Procedimentos e critérios de cadastro de fornecedores e suas premissas.

Conhecer métodos de seleção de fornecedores

Os 10 C’s de Carter.

Saber como avaliar fornecedores

Que fornecedores avaliar?
Qual a periodicidade da avaliação?
Quem deve avaliar?
Critérios de avaliação.
Tipos de avaliação:

TQRDC (Tecnologia, Qualidade, Resposta, Data e Custo);
Faixas de referência de Merli (fornecedor normal, integrado ou comaker).

Critérios de Dicson (critério, ranking e importância).
Seleção e avaliação de fornecedores de acordo com o CCP (código dos contratos públicos).



Conhecer os modelos de relacionamento com fornecedores

Evolução do relacionamento.
Poder dos compradores e dos fornecedores.
Modelos de parcerias, relacionamentos e estratégias.

Conhecer os principais indicadores e métricas / realizar o benchmarking

Indicadores e métricas mais utilizadas na relação com os fornecedores.

SRM (Supplier Relationship Management)

Áreas de atuação e abrangência.
As 4 etapas do SRM.
Integração SRM/ERP/CRM/MES/SCM.

Pontos Fortes

Abordagem que agrega todas as dimensões da qualificação à seleção, potenciando escolhas com menor risco de fornecimento.
Curso que aborda as ferramentas financeiras essenciais para a redução do risco no processo de seleção de fornecedores.
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Porto

07 Nov - 08 Nov 2019

Lisboa

11 Nov - 12 Nov 2019



OS ASPETOS JURíDICOS DAS COMPRAS
Os aspetos jurídicos e os mecanismos legais dos contratos de compras a estabelecer com fornecedores

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Compradores chamados a negociar as cláusulas
jurídicas, a apreender as condições gerais de venda e as propostas
dos fornecedores.

Referência: 431

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:redigir contratos que incorporam todos os aspetos
jurídicos e contratuais necessários e relevantes e proporcionadores
de relações de fornecimento sem risco ou integrando, nos seus
contratos, cláusulas que os minimizem;
executar a redação de uma consulta, conhecer as especificidades
das condições gerais de compra e de venda para adaptar às regras
gerais cada tipo de compra da sua empresa;
Conhecer as Claúsulas Gerais e Particulares dos Contratos de
Compra e Venda, bem como, quais as que devem utilizar ou
restringir nos contratos da sua empresa.

Métodos: O formador alterna contributos precisos em matéria
jurídica, trabalhos em grupo sobre exemplos de condições gerais
de vendas e de compras.
Apresenta os pontos-chave dos contratos de compras com troca de
pontos de vista e debate com os participantes.

Este curso permite-lhe obter competências específicas sobre os aspetos jurídicos das compras para elaboração de contratos de
compra e venda, eliminando riscos associados não só na redação do contrato mas também na execução e extinção do mesmo.

Programa

Noções Gerais

O que é um contrato. Identificar vários.
Tipos de contratos.
O contrato de compra e venda.

A fase pré-contratual do contrato

Proposta, recepção, aceitação.
Responsabilidade pré-contratual.

A formação do contrato

Princípios gerais.
Vícios na formação do contrato.

Execução do contrato

Extinção do contrato

Cumprimento Integral.
Revogação.
Caducidade.
Dação em Cumprimento.
Compensação.



O Contrato de Compra e Venda

Forma.
Efeitos.
Obrigações das partes.

As Claúsulas Contratuais

Cláusulas Contratuais Gerais.
Cláusulas Contratuais Particulares.
Cláusulas Proibidas. Efeitos.
Contratos com Cláusulas Contratuais.

O Incumprimento

Tipos de Incumprimento e como detectá-lo.
Prevenção do Incumprimento – Garantias.
Cláusula Penal.
Resolução, Arbitragem, Cobrança.

Normas de Direito Internacional

Incoterms.
Os riscos nos contratos internacionais.

Pontos Fortes

Este curso dotará o comprador dos conhecimentos jurídicos essenciais no âmbito das compras e contratação.
Especial atenção para a eliminação dos riscos jurídicos associados à redação, execução e extinção do contrato de compra.
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Lisboa

21 Nov - 22 Nov 2019



MéTODOS PRáTICOS DE CONTROLO E GESTãO DE STOCKS
Os métodos fundamentais para otimizar o ciclo de aprovisionamento

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Responsáveis de logística e compras.
Responsáveis de gestão de stocks.
Técnicos de aprovisionamento, armazéns e gestão de stocks.
Chefes de armazéns.

Referência: 034

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:reduzir custos através da correta definição de níveis de
stockagem;
otimizar a satisfação do cliente cumprindo os níveis de serviço
exigidos pelo cliente evitando situações de rutura de stock;
controlar a performance da gestão de stocks e melhorar a mesma
continuamente.

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

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

Programa

Gerir os stocks

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

Análise ABC aplicada aos stocks

O que é e a que materiais se aplica?
Exercício de análise ABC.

Efetuar a previsão da procura

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

Gestão clássica de stocks

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

Fórmulas de cálculo e exercícios.



Utilizar indicadores na gestão de stocks

Indicadores de performance, investimento e nível de serviço.

Reduzir os investimentos em stock

Definição de políticas/níveis de serviço.

Realizar o Inventário

Inventário, o que é e para que serve.
Tipos e etapas do inventário físico.
Métodos contabilísticos mais comuns para a valorização:

LIFO, FIFO e Custo Médio Ponderado.

Pontos Fortes

Curso centrado na otimização de stocks da organização.
Formação eminentemente prática com forte componente de aplicação de ferramentas qualitativas e quantitativas à gestão de
stocks:

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

23 Oct - 24 Oct 2019 05 Dec - 06 Dec 2019

Porto

25 Nov - 26 Nov 2019



A GESTãO DA SUPPLY CHAIN
Uma abordagem end-to-end: do aprovisionamento à gestão de stocks, logística e distribuição

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Responsáveis de operações e de Supply Chain –
logística, compras, gestão de stocks, armazéns e transportes.
Quadros dos serviços de logística.
Gestores de empresas que pretendam fazer das atividades de cariz
logístico uma verdadeira vantagem competitiva.

Referência: 377

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:definir uma estratégia logística inovadora e de sucesso
para a sua organização ou serviço logístico;
reduzir significativamente os stocks introduzindo um sistema de
colaboração eficaz com todos os intervenientes da sua Supply
Chain – clientes e fornecedores;
reorganizar os macro fluxos, físicos e de informação, da empresa e
ao longo da cadeia, do fornecedor ao consumidor final;
escolher e introduzir uma política de distribuição adaptada às
necessidades do cliente;
colaborar com os fornecedores e os clientes para reduzir os riscos
logísticos;
gerir com eficácia um serviço logístico através de indicadores de
gestão pertinentes e melhorar o seu desempenho continuamente.

Métodos: Exposições temáticas e debates.
Troca de experiências e análise de situações apresentadas pelos
participantes.
Estudo de casos e exercícios práticos.

Qual a semelhança entre empresas como a Apple, Zara ou Amazon?

Todas estas empresas partilham entre si o desenvolvimento de soluções logísticas ágeis e inovadoras, que lhes têm dado vantagens
competitivas altamente diferenciadoras da concorrência.

Os anos recentes têm provado que a otimização das redes logísticas, mais do que promover a eficiência de custos, tem permitido criar
modelos de negócio com inquestionável sucesso.

O curso A gestão da Supply Chain permite-lhe adquirir competências críticas para transformar o modelo operacional e logístico da sua
organização para níveis competitivos superiores colocando-a na liderança de serviço a cliente e custo do seu setor.

Programa

Compreender a globalização e os atos logísticos do fornecedor ao cliente: a gestão da Supply Chain

Evolução do conceito de logística.
O papel da logística na empresa.
A logística e as outras funções na empresa.

Dominar o sistema de informação: um elemento-chave da Supply Chain

Os princípios de abordagem MRP para o cálculo das necessidades em ambiente industrial.
Os princípios de abordagem DRP para o cálculo das necessidades em distribuição.

Implementar soluções logísticas inovadoras

As soluções clássicas.
As soluções “por pedido a montante”.



Gerir o stock para eliminar as ruturas

Zero stock ou zero ruturas, um falso problema.
Os métodos clássicos de gestão de stocks.
Métodos de previsão.

Organizar uma logística física eficaz

Inbound: a receção e a armazenagem.
Outbound: os princípios da organização dos armazéns e a preparação das encomendas: a expedição e a distribuição.

Dominar a entrega ao cliente: da encomenda à entrega

A empresa pressionada pelo cliente.
A organização da expedição e distribuição: princípios e boas práticas.

Colaborar com os fornecedores

A convenção logística.
Definir o caderno de encargos logístico.

Gerir um serviço logístico

A gestão dos fluxos da plataforma logística (DRP, EDI Internet).
Dominar os custos e os resultados. O desempenho e os Indicadores na gestão logística:

características dos indicadores de desempenho logístico;
indicadores de desempenho para transportes;
indicadores de desempenho para o processamento de pedidos e atendimento ao cliente;
indicadores de desempenho para o planeamento e controlo de stocks;
indicadores de desempenho para o setor de movimentação e armazenagem;
satisfação do cliente;
externalização: fazer ou subcontratar as atividades logísticas?

Pontos Fortes

Estudo de casos de empresas que chegaram à posição de liderança do seu setor através do redesenho dos seus modelos
logísticos.
Visão global de todos os processos logísticos e a necessidade e vantagens da sua integração.
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Porto

21 Oct - 22 Oct 2019

Lisboa

24 Oct - 25 Oct 2019



GESTãO DE ARMAZéM
A importância da gestão de armazém e o seu impacto na gestão logística e de stocks

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Responsáveis logísticos e de operações.
Responsáveis e chefes de armazéns (MP, PA, sobressalentes, etc.).
Responsáveis por depósitos afetos a redes de distribuição e
transporte.
Responsáveis por estaleiros de obras.
Colaboradores da empresa para os quais seja útil conhecer as
melhores práticas de armazenagem.

Referência: 035

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:organizar o armazém para melhor responder aos
clientes (internos/externos), promovendo simultaneamente a
redução de custos de armazenagem;
controlar a performance do armazém e melhorar a mesma
continuamente;
promover melhores índices de produtividade da sua equipa de
trabalho.

Métodos: Pedagogia ativa baseada em:exposições e debates;
troca de experiências;
trabalhos práticos em subgrupos;
estudo de casos.

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

Programa

Gestão estratégica da armazenagem

Fatores que obrigam à mudança.
Armazenagem e supply chain.

Gerir o armazém

Funções base.
Tipos de armazéns.
Layout:

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

A arrumação: Análise ABC.
O manuseamento:

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

da receção à expedição.
Má gestão de armazéns:

as causas nas diferentes atividades de armazenagem.

Calcular elementos base da armazenagem

Fator de estiva.
Capacidade estática, estática nominal, estática estrutural e capacidade dinâmica.
Cálculo da área necessária para armazenar.
Armazenagem dedicada e aleatória.
Capacidade de carga e descarga.



Número de docas necessárias.
Custos na armazenagem: Identificação dos itens de custos.
Alocação de custos.

Distinguir e avaliar os diferentes equipamentos de movimentação

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

Escolher o modelo de paletização mais adequado

Otimizar o sistema de picking

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

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

Vantagens e tipos de paletes e envoltórios.
Tipos de contentores.
Material de embalagem exterior e interior.

Implementar um sistema de segurança no armazém

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

Realizar Inventários

Erros mais comuns.
Métodos contabilísticos e reconciliações.

Utilizar indicadores para avaliar o desempenho da gestão da armazenagem

Indicadores de produtividade e de serviço ao cliente.

Pontos Fortes

Curso orientado não só para a melhoria do desempenho operacional do armazém mas também para a redução de custos de
stocks da empresa.
Apresentação de casos práticos e de boas práticas de trabalho com potencial de impacto elevado no curto prazo, em particular
na gestão eficaz de equipas do armazém.
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A GESTãO DOS TRANSPORTES E A REGULAMENTAçãO ALFANDEGáRIA
Logística internacional: da seleção de soluções de transporte às operações alfandegárias, classificação aduaneira, Incoterms,
contrato e seguro

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Responsáveis pelos serviços de logística, transportes
e aprovisionamentos.
Responsáveis e colaboradores de serviços de
importação/exportação.
Responsáveis e operacionais de Agentes Transitários.

Referência: 285

Objetivos: No final da formação os participantes deverão estarão
aptos a:selecionar e acompanhar soluções de transporte e
armazenamento que otimizam os fluxos logísticos e os níveis de
stocks;
compreender as envolventes jurídicas dos contratos, regulamentos
e regimes alfandegários de transporte que a organização
necessita;
executar processos de importação ou exportação com todos os
documentos necessários, com o seguro de mercadorias adequado
e classificação aduaneira correta;
dominar as regras Incoterms e selecionar a regra que no balanço
dos direitos e obrigações mais interessam à organização e seu
cliente ou fornecedor.

Métodos: Pedagogia ativa apoiada em:Exposições temáticas e
debates.
Trocas de experiências.
Análise de situações apresentadas pelos participantes.

 BEST  O crescente comércio mundial, a evolução da regulamentação na União Europeia, a progressiva concentração dos
intervenientes no transporte, a globalização dos modos de transporte e as novas formas de comercializar exigem competências
reforçadas aos profissionais associados aos fluxos logísticos de importação e exportação.

Este curso permite-lhe aumentar o domínio das práticas de transporte, de alfandega e aduaneiras de importação/exportação dotando
a sua organização de mais argumentos na busca pela melhor solução para o cliente, ao mais baixo custo.

Programa

Compreender  o comércio mundial e níveis de integração económica

Presente e futuro do comércio mundial.
O caso Português.
A União europeia – principal plataforma de comércio de Portugal.
Os vários níveis de integração económica e seus impactos na importação e exportação.
Riscos no comércio mundial: económicos e políticos.

Selecionar os  meios de transporte

Transporte vs. movimentação de materiais.
Papel do transporte na estratégia logística.
Tipos de transporte: vantagens e desvantagens.
Seleção de transportes: metodologia de Slater.
Escolha do transporte face a:

Dimensão da encomenda vs. Distância;
Volume vs. Peso;
Preço e veículo próprio ou alugado;
Nível de serviço.



Fatores que influenciam o preço do transporte.
Variáveis do custo de transporte.
Custos fixos e variáveis dos transportes.
Oportunidades de redução de custos.
Multimodalidade e intermodalidade:

Vantagens.
Escolha modal.

Planeamento de rotas:
Restrições às rotas e tipos de rotas.

Medir o desempenho de um transporte através de indicadores

Controlo e supervisão de frotas:
Indicadores de desempenho de transportes.

O acompanhamento do progresso das relações fornecedor/cliente.

Conhecer o contrato de transporte nacional e internacional

Os direitos e obrigações do transportador nacional e internacional.
A legislação nacional e as Convenções Internacionais.
Os plafonds de indemnização.
Novo Regime de Circulação de Bens.
O seguro de mercadorias contra os riscos do transporte.
Incoterms 2010.

Dominar as operações alfandegárias e a classificação aduaneira através de um Código Pautal

O papel da alfândega.
Legislação que Regula o Mercado Intra e Extra Comunitário.
Territórios Comunitários.
Transações Intracomunitárias.
Regras de Origem e Regimes Preferenciais.
Os regimes aduaneiros:

Depósito Provisório;
Exportação;
Importação;
Importação Temporária:com isenção total de direitos, com isenção parcial de direitos;
Reexportação;
Retorno;
Aperfeiçoamento Ativo;
Aperfeiçoamento Passivo;
Trânsito;
Entreposto Aduaneiro.
Classificação das mercadorias e regras de origem

Os regimes aduaneiros:
a exportação;
a reexportação;
aperfeiçoamento ativo;
aperfeiçoamento passivo;
trânsito;
entreposto.

Conhecer os operadores de transporte – transitários, operadores logísticos e transportadores, e suas
características

Responsabilidades e limites.
A Logística e armazenagem: Armazém de exportação e entrepostos aduaneiros.

Os documentos de transporte

Terrestre.
Marítimo.



Aéreo.
Como classificar em termos pautais um produto.
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20 Nov - 22 Nov 2019

Lisboa

27 Nov - 29 Nov 2019



FISCALIDADE ADUANEIRA
Procedimentos aduaneiros no comércio internacional

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Gestores de empresas, consultores, contabilistas,
responsáveis financeiros, especialistas em mercados internacionais
e outras pessoas interessadas.

Referência: 1240

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Conhecer os diversos tipos de intervenientes no
comércio internacional e o seu papel;
Identificar a legislação relevante, nacional e europeia, e a sua
aplicação a casos concreto;
Identificar os principais elementos que caracterizam o
procedimento aduaneiro de importação, da classificação pautal de
mercadorias, valor aduaneiro e origem das mercadorias e de
outros procedimentos aduaneiros.
Saber otimizar o processo logístico para aproveitar as normas
especiais aplicáveis nas transações internacionais;
Aplicar a legislação nas diversas situações correntes das
organizações;
Conhecer os direitos relativos às divergências para com a
Autoridade Aduaneira.

Métodos: Uma metodologia que inclui:trocas de experiências
práticas entre o grupo de participantes;
estudo de casos reais.

Direito aduaneiro é uma peça chave nas transações internacionais de mercadorias, no que respeita ao preço, pela incidência
tributária, e ao tempo para as diversas formalidades a respeitar.

Conhecer os aspetos mais relevantes deste processo é assim uma necessidade importante, prevenindo erros que possam resultar em
penalidades e otimizando o processo administrativo com poupanças de tempo e recursos da organização.

Dominar os procedimentos nas transações internacionais, com base na legislação e nas interpretações da AA, torna-se indispensável
para os profissionais da atualidade.

Programa

Enquadramento ao nível do comércio internacional

Identificar os diferentes “players” no comércio internacional e o papel das alfândegas.

Direito Aduaneiro

Conhecer a legislação da União Europeia e nacional.

Classificação pautal de mercadorias, valor aduaneiro e regras de origem

Identificar os três pilares aduaneiros e saber a sua aplicabilidade no procedimento aduaneiro e comércio internacional.

https://www.cegoc.pt/creditos-occ/


Regimes aduaneiros

Conhecer os regimes aduaneiros e a sua utilização pelas empresas.

Dívida aduaneira e garantias

Definir divida aduaneira e conhecer os tipos de garantia e as modalidades de pagamento existentes.

Legislação nacional aplicada à parte aduaneira

Conhecer a legislação nacional aplicada aos procedimentos aduaneiros.

Contencioso aduaneiro

Identificar os diplomas nacionais em sede de contencioso aduaneiro.

Pontos Fortes

Domínio dos principais aspetos práticos da fiscalidade aduaneira;
Conhecimentos dos procedimentos, classificação aduaneira.
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PLANEAMENTO E CONTROLO DA PRODUçãO INDUSTRIAL
A eficácia do planeamento e o seu impacto na produção, qualidade, stocks e seus custos

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Chefes e responsáveis de produção.
Responsáveis pelo lançamento de ordens de fabricação.
Técnicos de planeamento da produção e de aprovisionamento.
Engenheiros e técnicos da função produção (fabricação, métodos,
manutenção, qualidade).

Referência: 556

Objetivos: O curso Planeamento e controlo da produção
industrial permitir-lhe-á:interpretar e processar as necessidades de
produção para garantir a máxima eficácia do planeamento;
garantir que a produção é planeada e executada com menor custo
possível, maximizando capacidades, e sem atrasos;
acompanhar o planeamento de produção maximizando
capacidades e cumprindo custos orçamentados.

Métodos: Formação muito operacional baseada em:exposições
temáticas e debates.
exercícios práticos e ilustração com estudo de casos e exemplos
para tornar acessível os instrumentos e métodos fundamentais
para planear e controlar a produção industrial.

 Best  A correta interpretação e processamento das necessidades e o planeamento são determinantes na redução dos lead-times,
assegurando a qualidade e os custos requeridos.

O curso Planeamento e controlo da produção industrial permite-lhe dominar o processo de planeamento eficaz e assegurar a sua
execução com eficiência através do acompanhamento de indicadores.

Programa

Compreender os Instrumentos de gestão do planeamento e produção da empresa

Bases de dados: ficha técnica, gamas e roteiro de fabricação.
Rastreabilidade do sistema.

Gerir os materiais e o seu fluxo

Caracterização do fabrico de uma empresa:
tipologia da produção e seus componentes;
classificação e agrupamento dos produtos.

Logística de entrada:
os aprovisionamentos;
determinação das necessidades: coerência e fiabilidade;
ferramentas: o MRP e suas limitações.

Stocks:
tipologia e natureza;
critérios de gestão dos stocks;
coerência e otimização dos stocks.

Planear a produção e o seu sistema

Planeamento da carga e dos materiais: coerência e exequibilidade.
Planeamento apoiada em previsões de procura – o MRP 2:

o plano industrial e sua necessidade;
plano diretor de produção.

Planeamento baseado na procura efetiva – o just in time:



produção controlada por kanbans e equivalentes;
kanban de “empurrar” e de “puxar”.
Sistemas mistos: o MRP – just in time.

Controlar e gerir a informação

Planeamento da produção versus execução.
Sistemas informáticos de gestão.
A “informação de retorno” e seu sistema.
Introdução manual de dados e sua fiabilidade.
Sistemas alternativos – a leitura ótica.
Tratamento da informação recebida.
Indicadores e rácios: critérios e sua credibilidade.
Apuramento da atividade real e respetivos custos.
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LIDERAR E GERIR UM SETOR DE PRODUçãO
Os novos paradigmas da gestão da produção e o seu impacto na liderança e gestão de equipas da produção

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Team Leaders.
Chefes e responsáveis de unidades de produção e fabrico.
Chefes de turno e de equipa de produção, team leaders,
responsáveis de linha ou células de fabricação, animadores e
coordenadores de equipa.
Técnicos das áreas de produção e futuros responsáveis de
produção.

Referência: 775

Objetivos: O curso Liderar e gerir um setor de produção, permiter-
lhe-á:promover na sua equipa de produção desempenhos elevados
para melhor responder aos clientes (internos/externos),
promovendo simultaneamente a redução de custos da produção;
controlar a performance da produção e melhorar a mesma
continuamente;
elevar os índices de motivação, participação e de espírito de
equipa, eliminando os conflitos.

Métodos: Formação ativa baseada em:exposições, debates, casos
práticos, exemplos e análise de situações concretas.

A evolução competitiva e organizacional que as empresas têm vivido exige que as chefias adquiram e desenvolvam competências de
gestão, para além das competências técnicas indispensáveis, para se tornarem no verdadeiro motor da mudança e melhoria da
organização e equipas.

Atualmente a mudança é um estado permanente e o chefe de equipa deve demonstrar a sua capacidade para motivar os operadores e
para aplicar os instrumentos de progresso com a sua equipa.

O curso Liderar e gerir um setor de produção permite-lhe conhecer sistemas, ferramentas, métodos e boas práticas que desenvolvem
e aplicam as competências fundamentais de gestão de equipas de produção: competências para ensinar, de métodos de melhoria e de
liderança.

Programa

Conhecer os novos paradigmas da gestão da produção

O Lean Manufacturing e as 3 dimensões da excelência operacional.
Atividades de valor acrescentado e desperdício.
As três grandes perdas da criação de valor e os 7 desperdícios.

Dominar as metodologias e ferramentas Lean e Kaizen essenciais para que o chefe de equipa seja o
verdadeiro motor da mudança organizacional

Os 5S’s: as bases de um progresso contínuo:
criar um local de trabalho que promova a segurança, eficiência e a qualidade;
conhecer as diferentes etapas da sua aplicação.

O VSM – Value Stream Mapping.
A gestão visual/Visual Factory.
Poka-yoke: prevenção, deteção e correção.

Dominar o papel do chefe de equipa na eficiência e na produtividade

OEE – Overall Equipment Effectiveness.
Paragens e avarias, perdas de performance e de qualidade.
Setups e SMED – Redução dos tempos de mudança.
TPM e Manutenção Autónoma:

a sua contribuição para os aumentos de disponibilidade/Uptime;
a conservação dos meios de produção;



o envolvimento dos operadores no sistema TPM.

Liderar a melhoria dos processos e a resolução de problemas

O que é o Kaizen e sua prática.
Definição de problema e os vários tipos de problema. Sintoma vs causa-raíz.
O Ciclo PDCA – Ciclo de resolução de um problema.
Resolução de problemas em equipa.

Conhecer o processo de planeamento e controlo de produção para otimizar a utilização dos seus recursos

O plano de produção, plano mestre de produção e programação.
Gerir prioridades. Ordenar a execução das atividades.
Afetar meios de fabrico e critérios de ordenamento.

Compreender o papel das competências de liderança do chefe de equipas com elevado desempenho

Definição do perfil do chefe de equipa, competências chave e suas características de liderança fundamentais.
Os comportamentos a evitar. Os comportamentos a cultivar.
Os diferentes conceitos de “equipa” e seus tipos de liderança. O balanço entre os diversos perfis de liderança e de
subordinação.
Gestão de conflitos: O método TWI de 4 passos e a construção de relações de trabalho saudáveis.
Como dar/receber feedback aos/dos seus colaboradores.
A motivação e os softkills fundamentais a desenvolver: proatividade, persuasão e espírito de equipa.

Gerir e comunicar performance e resultados

Gerir e comunicar resultados e seu fluxo. Indicadores de performance de equipas de produção.
A avaliação contínua dos membros da equipa.
A importância das rotinas de comunicação – reuniões:

como gerir e orientar reuniões de equipas de produção.
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A IMPLEMENTAçãO DE ESTRATéGIA E PRáTICAS LEAN KAIZEN
O Pensamento Lean Kaizen enquanto vantagem competitiva

Duração: 1 dia

Tipologia: Master Class Presencial

Para quem?: Profissionais de diferentes áreas e níveis hierárquicos,
que atuem como agentes de mudança, que integrem empresas
com processos de múltiplas etapas e/ou que tenham como objetivo
melhorar a performance das empresas onde atuam.

Referência: 1153

Objetivos: No final da formação os participantes estarão na posse
das inúmeras vantagens da gestão Lean Kaizen por comparação
com as abordagens não padronizadas de gestão.

Métodos: O conjunto deste modulo é composto por uma Master
Class com o Presidente da Lean Academy Portugal e uma Master
Class com um CEO.

O ambiente dos negócios hoje é povoado de predadores… e ficar quieto é o
suficiente para ser aniquilado. Logo, estar atento ao ambiente é fulcral.

As práticas de gestão com base no Lean são hoje a base de gestão das organizações mais esclarecidas e informadas e uma vantagem
competitiva face aos desafios que enfrentam.

Programa

A estratégia de mudança Lean Kaizen

Contagiar toda a organização para o ADN do negócio: o seu Propósito.
Aumentar a satisfação do cliente e reduzir o lead time do serviço: a importância de Processos de gestão bem definidos.
Desenvolver a eficiência da força de trabalho: a relevância de desenvolver as competências das Pessoas.
Assegurar a Melhoria Continua dos meus processos:

criar Estabilidade Básica;
dar visibilidade às ineficiências e desperdícios nos fluxos de informação, das matérias/produtos e das Pessoas;
aumentar a previsibilidade do output do processo;
aumentar a sustentabilidade do negócio: escolher entre bons processos e bons resultados;

criar compromisso e empenho na organização: aproveitar a inteligência coletiva e maximizar a capacidade de aprender
coletivamente.

A implementação de uma estratégia Lean Kaizen

Partilha de caso prático por parte de gestor de uma organização convidada, detalhando:
principais dificuldades enfrentadas durante o processo de implementação da estratégia Lean Kaizen;
ações desencadeadas visando a aquisição das competências necessárias à condução do processo de transformação;
partilha e discussão de principais resultados alcançados e metas por concretizar.

Pontos Fortes

Fuga aos conteúdos vulgares existentes no mercado e foco em componentes nucleares de conhecimento, detidas por um grupo
muito restrito de especialistas.
Presença de diferentes profissionais de topo, em lugares de destaque nas organizações onde exercem.
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AUMENTAR A EFICIêNCIA DA ORGANIZAçãO
Mapear processos-chave e identificar áreas de melhoria

Duração: 1 dia

Tipologia: Master Class Presencial

Para quem?: Profissionais de diferentes áreas e níveis hierárquicos,
que atuem como agentes de mudança, que integrem empresas
com processos de múltiplas etapas e/ou que tenham como objetivo
melhorar a performance das empresas onde atuam.

Referência: 1155

Objetivos: No final da formação os participantes estarão
capacitados para dirigir o mapeamento dos seus processos críticos
de negócio e projetar as metas para a sua visão futura.

Métodos: O conjunto deste modulo é composto por uma Master
Class com o Presidente da Lean Academy Portugal e uma Master
Class com um CEO.

Não saber caracterizar um Processo, nem saber como ele é conduzido na prática do dia-a-dia pelas pessoas da sua organização é hoje
um lugar-comum entre muitos gestores de topo.

A clarividência sobre como é executada cada tarefa e se essa tarefa agrega valor e se insere num contexto adequado, de capacidade
e disponibilidade dos meios que a suportam, é imprescindível.

Saber VER onde estão os desperdícios é uma arte do conhecimento de poucos mas ao alcance de qualquer um.

Programa

Mapear processos-chave, para detetar ineficiências e identificar áreas de melhoria na cadeia de valor

Mapear a Cadeia de Valor: As Regras e Símbolos mais usados.
Identificar as Ineficiências em cada um dos processos da organização: criação do Estado atual.
Tornar a cadeia de valor mais rápida: criação do Estado futuro.
Comunicar o plano, priorizar as ações e alocar os recursos: criação do plano operacional.

O aumento da eficiência e a libertação de recursos para crescimento

Partilha de caso prático por parte de gestor de uma organização convidada, detalhando:
As (pequenas) grandes aprendizagens e os resultados operacionais da aplicação do Mapeamentos dos Processos de negócio;
O impacto e o entusiasmo criado junto da estrutura acionista.

Pontos Fortes

Fuga aos conteúdos vulgares existentes no mercado e foco em componentes nucleares de conhecimento, detidas por um grupo
muito restrito de especialistas.
Leva o profissional a ouvir e a ver quem já fez e está a fazer, em vez de uma exposição vulgar de conteúdos.
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LEAN MANAGEMENT
As práticas LEAN para a melhoria significativa da produtividade

Duração: 4 dias

Tipologia: Master Class Presencial

Para quem?: Gestores de topo e agentes de mudança em posições
de liderança e/ou com autoridade para conduzir alterações
organizacionais.

Referência: 1184

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:estarão na posse das inúmeras vantagens da gestão
Lean Kaizen por comparação com as abordagens não padronizadas
de gestão;
conhecem casos de sucesso que podem usar como fonte de
inspiração e como modelo de partida para a modelação do
processo de recolha da ‘voz do cliente’ e como a integrar no
desenvolvimento dos seus novos serviços ou produtos;
estarão capacitados para dirigir o mapeamento dos seus processos
críticos de negócio e projetar as metas para a sua visão futura;
terão em sua posse um conjunto de informação estruturada e
completa de suporte ao processo de monitorização estratégica da
sua organização, assente no envolvimento de toda as pessoas.

Métodos: O conjunto deste modulo é composto por Masters Class
com o Presidente da Lean Academy Portugal, Masters Class com
um CEO e uma Master Class com um Senior Advisor do Honsha.

O ambiente dos negócios hoje é povoado de predadores… e ficar quieto é o
suficiente para ser aniquilado.

As práticas de gestão com base no Lean são hoje a base de gestão das organizações mais esclarecidas e informadas e uma vantagem
competitiva face aos desafios que enfrentam.

Construir e manter processos internos que interagem com o mercado é fundamental para conseguir este propósito.

Não saber caracterizar um Processo, nem saber como ele é conduzido na prática do dia-a-dia pelas pessoas da sua organização é hoje
um lugar-comum entre muitos gestores de topo.

Saber VER onde estão os desperdícios é uma arte do conhecimento de poucos mas ao alcance de qualquer um.

Criar uma estratégia, discuti-la, aprová-la, comunicá-la, compreende-la, monitorizá-la, apoiá-la é um processo…fácil, ao alcance de
qualquer gestor. Basta conhecer os métodos que o permitem atingir.

 



Programa

1ª Parte - A implementação de estratégia e práticas Lean Kaizen

A estratégia de mudança Lean Kaizen
Contagiar toda a organização para o ADN do negócio: o seu Propósito.
Aumentar a satisfação do cliente e reduzir o lead time do serviço: a importância de Processos de gestão bem definidos.
Desenvolver a eficiência da força de trabalho: a relevância de desenvolver as competências das Pessoas.
Assegurar a Melhoria Continua dos meus processos:

criar Estabilidade Básica;
dar visibilidade às ineficiências e desperdícios nos fluxos de informação, das matérias/produtos e das Pessoas;
aumentar a previsibilidade do output do processo;
aumentar a sustentabilidade do negócio: escolher entre bons processos e bons resultados;
criar compromisso e empenho na organização: aproveitar a inteligência coletiva e maximizar a capacidade de aprender
coletivamente.

A implementação de uma estratégia Lean Kaizen
Partilha de caso prático por parte de gestor de uma organização convidada, detalhando:

principais dificuldades enfrentadas durante o processo de implementação da estratégia Lean Kaizen;
ações desencadeadas visando a aquisição das competências necessárias à condução do processo de transformação;
partilha e discussão de principais resultados alcançados e metas por concretizar.

2ª Parte - Alinhar a organização às necessidades do mercado

Diferenciar e posicionar a organização e aproveitar novas oportunidades
Avaliar o ciclo de consumo.
Avaliar o ciclo de abastecimento.
Comparar os ciclos e identificar os gaps.

Responder às necessidades de mercado, de forma consistente
Não fazer o seu cliente perder tempo.
Fornecer a usabilidade/função pretendida, no local e no momento da necessidade, de forma continua e permanente.
Questionar o Propósito da organização.

A implementação de Serviços e Processos centrados no cliente
Partilha de caso prático por parte de gestor de uma organização convidada, detalhando:

etapas-chave do desenho de novos Serviços e Processos;
exemplos nacionais, na área da Saúde e do Crédito Pessoal, que se tornaram benchmark internacional, em inovação centrada
no cliente.

3ª parte - Aumentar a eficiência da organização

Mapear processos-chave, para detetar ineficiências e identificar áreas de melhoria na cadeia de valor
Mapear a Cadeia de Valor: As Regras e Símbolos mais usados.
Identificar as Ineficiências em cada um dos processos da organização: criação do Estado atual.
Tornar a cadeia de valor mais rápida: criação do Estado futuro.
Comunicar o plano, priorizar as ações e alocar os recursos: criação do plano operacional.



O aumento da eficiência e a libertação de recursos para crescimento
Partilha de caso prático por parte de gestor de uma organização convidada, detalhando:

as (pequenas) grandes aprendizagens e os resultados operacionais da aplicação do Mapeamentos dos Processos de negócio;
o impacto e o entusiasmo criado junto da estrutura acionista.

4º parte - Alinhar Propósito, Processos e Pessoas na implementação de estratégias

Alinhar Propósito, Processos e Pessoas na implementação da sua estratégia e garantir que tudo funcione
Discutir, concretizar o plano e executar a estratégia da organização:

a abordagem Hoshin Kanri versus a abordagem BSC (Balanced Score Card);
identificar os pontos fortes e os aspetos de melhoria da organização para a implementação de uma estratégia Hoshin: pré-
requisitos e fatores críticos de sucesso.

Desdobrar a Estratégia, definir Metas e concertar táticas, alinhadas com o Propósito da Organização.
Monitorizar a estratégia, através de equipas capazes de implementar a abordagem PDCA (ciclo de Deming).

O Alinhamento prático entre Propósito, Processos e Pessoas
Master Class lecionada por um Senior Advisor do Honsha, detalhando:

a relevância dos detalhes e as suas Fases criticas;
alguns dos melhores Casos de implementação.

 

Honsha é uma organização dedicada ao apoio de transformações Lean à escala planetária, composta por alguns dos mais
experientes Quadros da Toyota; Esta Master Class será realizada por vídeo conferência.

Pontos Fortes

Fuga aos conteúdos vulgares existentes no mercado e foco em componentes de conhecimento nucleares, detidas por um grupo
muito restrito de especialistas.
Leva o profissional a ouvir e ver quem já fez e está a fazer, em vez de uma exposição vulgar de conteúdos.
Curso executado em parceria com diferentes profissionais, em lugares de destaque nas organizações onde exercem.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1184
07/10/2019

Datas e cidades – Referência: 1184

Lisboa

18 Oct - 02 Dec 2019



PROGRAMA AVANçADO EM GESTãO PARA ASSISTENTES E SECRETARIADO
Processo e relações para um desempenho de excelência

Duração: 5 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

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

Referência: 948

Objetivos: No final da formação os participantes estarão aptos
a:dominar uma linguagem multidisciplinar que se impõe no
contexto empresarial;
intensificar um desempenho diferenciado, mais confiante e
construtivo através do conhecimento de um conjunto de princípios
básicos de gestão aplicados nas empresas ao nível da estratégia
empresarial e dos Recursos Humanos;
ler e compreender os mapas contabilísticos e financeiros da sua
área;
interpretar os assuntos relacionados com a legislação de
enquadramento das empresas;
analisar a situação económico-financeira da empresa, projetos de
investimento e compreender a interação com a economia da
empresa;
compreender o que significa o marketing-mix empresarial e para
que servem as teorias e técnicas de marketing em ambiente
internacional;
dominar os aspetos jurídicos essenciais à vida da empresa;
conhecer os princípios básicos de gestão e liderança.

Métodos: O programa será desenvolvido num enquadramento de
grande rigor metodológico, que pretende ser uma experiência de
transformação pessoal, assente em metodologias e abordagens
que permitem melhorar o autoconhecimento e as soft-skills
individuais essenciais às profissionais que exercem a atividade de
secretariado em ambientes exigentes.

 Best  As Secretárias/Assistentes precisam estar preparadas(os) para enfrentar os novos desafios que são colocados aos gestores que
apoiam.

Não cessam de aumentar as pressões, exigências e expectativas que decorrem do contexto organizacional e das situações complexas
e contraditórias inerentes à gestão.
Nestas circunstâncias, o secretariado necessita desenvolver competências genéricas na área da Gestão, sem que para isso precise de
formação básica nessa área.

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

 



Programa

Estratégia empresarial: princípios e opções

Definir Estratégia.
Analisar o contexto de negócio.
A procura da antecipação do futuro.
Análise SWOT: porquê e para quê.
Análise da Cadeia de Valor.
Estratégias Genéricas.
Estratégias Alternativas.
Da estratégia à ação – como implementar no terreno a estratégia predefinida.

Gestão e liderança

O ciclo da gestão: planeamento, organização, coordenação e controlo.
Princípios-chave da liderança: chefe versus líder, estilos de liderança.
Gerir a mudança:

dinâmica da mudança;
visão pessimista e otimista;
mudança cultural e organizacional;
forças resistentes à mudança;
gestão das emoções;

Focus nos resultados: Management by objectives (MBO).
Gerir, liderar e motivar equipas.

Finanças e economia

O fundamental da “linguagem” financeira.
Operações financeiras: custos e proveitos.
Planeamento Financeiro

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

Criação de valor para a empresa e para os acionistas.

Contabilidade e controlo de gestão

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

Aspetos jurídicos

Analisar o essencial do sistema legislativo português útil à vida da empresa:



leis, decretos, jurisprudência: saber distinguir e encontrar as informações;
as diferentes formas jurídicas das sociedades: sociedades civis, sociedades de capitais, sociedades de pessoas;
as responsabilidades jurídicas dos dirigentes, as obrigações declarativas.

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

Recursos Humanos

A evolução da Gestão de Recursos Humanos (GRH): das funções às competências.
Gestão por competências:

compreender a importância das competências na gestão empresarial e na gestão das pessoas;
conhecer diferentes perspetivas sobre o conceito de competência e de talento;
reconhecer as vantagens da GRH por competências.

Recrutamento, seleção e acolhimento:
conhecer as principais etapas de um processo de seleção e recrutamento;
conhecer as principais etapas e objetivos da entrevista de seleção;
atuar nas fases de acolhimento e integração.

Gestão de desempenho:
distinguir “avaliação de desempenho” de “gestão do desempenho”;
conhecer as dimensões da gestão de desempenho;
identificar as etapas do processo de gestão de desempenho.

Formação profissional:
promover políticas de formação alinhadas com a estratégia da organização;
reconhecer o papel da formação no desenvolvimento de competências;
identificar a principal legislação e regulamentação aplicável à formação profissional;
conhecer a Norma ISO 10015: linhas de orientação para a formação;
identificar as necessidades, elaborar o plano de formação e avaliar a formação realizada.

Marketing

Os objetivos corporativos e as estratégias para os atingir:
O pensamento estratégico e algumas ferramentas elementares:

A analise do contexto de mercado;
A Analise SWOT;
A analise da concorrência;
A cadeia de criação de valor.

O que é o marketing?
Função;
Conceito e necessidades.

O Marketing:
enquadramento das organizações comerciais, industriais, das atividades do Sector Primário, de serviços e outras, de cariz
não empresarial (desportivo, humanitário, politico, cultural, etc.).

Focus no Utilizador / Cliente e o ciclo da compra.
Planificação de Marketing e as atividades respetivas: o papel das direções e da alta administração.
Marketing estratégico e etratégias de Marketing.
Marketing mix (marketing operacional).
Os instrumentos de Marketing:  alguns instrumentos de pensar, de decidir e de agir.
Desafios e tendências no Marketing.

Pontos Fortes

CONHECER UMA LINGUAGEM MULTIDISCIPLINAR que se impõe no atual contexto empresarial.
IDENTIFICAR UM CONJUNTO DE PRINCÍPIOS BÁSICOS DE GESTÃO aplicados nas empresas.
Uma EXPERIÊNCIA FORMATIVA que contribui para aumentar a performance individual dos formandos através de metodologias
orientadas para situações concretas, primordialmente adequadas à realidade empresarial e aos desafios que se impõem cada
vez mais às(aos) Assistentes.
Todos os FORMADORES SÃO ESPECIALISTAS nas várias áreas em análise e têm em linha de conta as competências e os
percursos profissionais dos formandos.
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O NOVO SECRETARIADO
Investir nas competências estratégicas e responder a novos cenários profissionais

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Secretárias/Assistentes e apoios administrativos de
suporte à gestão.

Referência: 072

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:adequar a tríade dos saberes adquiridos: técnicos,
operacionais e humanos, à sua realidade, para enfrentar a
diversidade de situações no desempenho do secretariado;
reforçar as competências e aumentar a produtividade individual;
adotar métodos personalizados de organização do trabalho e
gestão do tempo e da informação e aumentar a eficácia na
realização das atividades específicas do secretariado;
utilizar as competências chave na comunicação oral e na escrita
profissional.

Métodos: A pedagogia a utilizar privilegia os trabalhos práticos,
exposições curtas sobre aspetos teóricos, resoluções de casos e
análise de situações apresentadas pelas participantes para
favorecer a troca de experiências e partilhar competências
comuns.

As secretárias e apoios administrativos de suporte à gestão vivem as evoluções do seu contexto, o que justifica a grande diversidade
dos seus papéis.

São elementos imprescindíveis para apoiar a gestão e as equipas.

Nas organizações de hoje assiste-se a um crescente nível de exigências que se caracteriza pela:

maior polivalência;
maior flexibilidade para reagir a mudanças imprevistas;
capacidade de gerir relações interpessoais mais produtivas, com discrição;
responsabilidade, organização, proatividade e um campo de autonomia alargado.

Programa

Compreender a função de Secretariado nas suas vertentes técnica administrativa

Definir e situar a função do secretariado a nível de tarefas, instrumentos de trabalho e competências-chave.
Perspetivar a função no futuro.

Ganhar eficácia na organização do trabalho e gestão do tempo

Identificar as noções bases da organização eficaz do trabalho
Conhecer os princípios da eficiência e da produtividade no trabalho
Encontrar um equilíbrio entre as exigências da função e as suas escolhas – princípios e práticas
Dominar os critérios da gestão do tempo
Autodisciplinar-se e racionalizar a sua atividade
Adquirir técnicas individuais de racionalização do trabalho:
planificar a curto, médio e longo prazos;
saber definir prioridades;
identificar, selecionar, autoavaliar e adequar os métodos de trabalho numa perspetiva crítica e criativa em função dos objetivos
visados;
organizar a informação e gerir os documentos de arquivo: políticas e referenciais normativos;



encontrar soluções que respondam aos problemas da pesquisa multicritério: o ambiente digital e tecnológico.

Escrever com profissionalismo

Dominar os princípios da escrita profissional
Sincronizar a escrita com os diversos tipos de destinatários
Escrever de acordo com o efeito pretendido no destinatário
Adaptar a escrita aos vários meios de comunicação escrita
Adotar o estilo profissional dos nossos dias: despojado de fórmulas administrativas obsoletas, simples, claro e direto
Conhecer os princípios da legibilidade dos textos escritos
Assumir a qualidade da Língua Portuguesa como imperativo da escrita profissional:

ortografia, concordâncias, acentuação, pontuação;
os erros mais frequentes na Língua Portuguesa.

Ter em linha de conta a apresentação gráfica e visual do texto
Gerir os mails com eficácia:

maximizar a escrita de emails: orientações para conseguir uma mensagem clara e objetiva, o que não se deve fazer;
definir princípios da gestão das mensagens recebidas;
definir princípios da gestão da Caixa de Entrada;
arquivar os mails com eficácia.

Colaborar na preparação e seguimento de reuniões e viagens

As reuniões:
diferentes tipologias;
etapas de planeamento, organização e follow-up, instrumentos práticos;
secretariar uma reunião: tomar apontamentos e elaborar atas;
acolher visitantes: regras de protocolo.
As viagens:
planear, organizar o itinerário, constituir o dossiê de viagem;
elaborar check-lists, fazer reservas de transporte, alojamento e outros serviços; procedimentos administrativos e documentação
associada; Follow-up;

Após a formação em sala:

Oferta de 2 módulos de e-learning:
Tomar notas e redigir a ata de uma reunião;
O sucesso da comunicação telefónica.

Pontos Fortes

assegurar com profissionalismo a diversidade das suas missões;
reforçar as competências-chave na função de secretariado;
desenvolver conhecimentos, métodos, técnicas e boas práticas de suporte ao gestor e à equipa.
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O SECRETARIADO EXECUTIVO
Otimizar a sinergia do binómio gestor/assistente

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Secretárias de direção, assistentes, assessoras(es) de
administração que queiram aperfeiçoar-se nos diferentes domínios
da função: técnico e psicológico.

Referência: 073

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Identificar as competências técnicas, sociais e
pessoais, funcionais e estratégicas associadas à função;
melhorar as suas performances no apoio à gestão de forma
autónoma, responsável e criativa;
responder às novas exigências da função: proatividade,
polivalência, flexibilidade e adaptação a mudanças imprevistas;
relacionar-se harmoniosamente numa perspetiva pessoal e
interpessoal.

Métodos: Exposições curtas sobre os temas do programa.
Trabalhos de grupo para resolução e crítica de casos práticos.
Jogos pedagógicos.
Análise de situações apresentadas pelos participantes para
favorecer a troca de experiências e partilhar competências
comuns.

A orientação das organizações para novas competências valoriza e reforça a importância da missão do secretariado executivo e
consequente envolvimento nas atividades e tarefas das respetivas hierarquias.

As secretárias executivas devem:

compreender as novas exigências da gestão;
elevar o nível das suas performances para enfrentar novos desafios;
e apostar em competências-chave com o objetivo de contribuírem para o sucesso dos gestores que apoiam.

Programa

Analisar a função na Empresa e em relação ao management

Conhecer os objetivos, missões e competências requeridas em 3 dimensões:
transversais, pessoais e de gestão.
Aplicar os 3 E’s no seu quotidiano: eficiência, eficácia e efetividade.
Compreender o management:
analisar as funções e tarefas do manager e os diferentes estilos de gestão;
comunicar e adaptar-se ao estilo de gestão da hierarquia – conhecer as suas metas e objetivos;
aplicar o princípio da complementaridade e competências requeridas – ser uma assistente confiável;
desenvolver forças que complementam as tarefas do gestor e melhoram o relacionamento profissional.

Desenvolver aptidões na organização do trabalho e gestão do tempo

Conseguir um equilíbrio entre as exigências da função e as suas escolhas - definir prioridades.
Referenciar os obstáculos pessoais a uma boa organização do trabalho e meios de os ultrapassar.
Descobrir as suas atitudes face à gestão pessoal do tempo e impacto sobre a sua performance.
Identificar os seus picos diários de produtividade e saber tirar partido deles.
Dominar alguns princípios de Protocolo Empresarial que lhe permita agir com segurança.
Reduzir o stresse:
lidar com as interrupções diárias – refocar, reenergizar e retomar a atividade;



defender-se da sobrecarga de trabalho: estabelecer limites – calma, confiança e comunicação assertiva.
Elaborar um plano de ação pessoal.

Secretariar a equipa – reforçar a boa performance da equipa que apoia

Desenvolver uma lógica de cooperação:
o quadro de repartição de tarefas;
a delegação e o controlo – com ou sem autoridade; evitar os problemas de delegação mais comuns;
o apoio à tomada de decisão;
contribuir para a resolução de problemas:

reconhecer uma crise iminente – a atitude preventiva;
usar técnicas simples de resolução de problemas; - a abordagem centrada na solução - como “vender” ideias ao
gestor/equipa;

saber dizer não – sem sentimento de culpa;
quando e como pedir ajuda quando precisa de recursos;
prevenir o conflito no seio da equipa;
acrescentar valor ao desempenho através da criatividade.

Estabelecer relações interpessoais construtivas e duradouras em contexto profissional

Conhecer os processos de comunicação e o seu impacto no relacionamento interpessoal:
descobrir o seu perfil comunicacional.
Adquirir um melhor conhecimento de si próprio(a) – as diferentes formas de exprimir a sua personalidade.
Melhorar as relações com os outros:
analisar as relações interpessoais no meio profissional;
interpretar as reações dos diferentes interlocutores e saber enfrentá-las;
desenvolver uma postura construtiva e promover um clima de trabalho produtivo.

Desenvolver a proatividade e espírito de iniciativa

Afirmar-se no quotidiano profissional: a atitude assertiva.
Fortalecer a sua motivação.
Intensificar o campo de autonomia e desempenhar com excelência as principais missões.
Agarrar as oportunidades e traduzi-las em sucessos profissionais.
Preparar-se para os novos desafios e as exigências atuais do Management.
Conhecer as suas reações em contexto de mudança.
Identificar os recursos que a tornam emocionalmente inteligente.

Pontos Fortes

Ganhar em eficácia e aumentar a performance no desempenho da função de secretariado executivo;
Conhecer as novas competências do secretariado executivo, desenvolver a capacidade de comunicação interpessoal e aprender
a agir de forma pró-ativa e mais profissional.
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ATENDIMENTO TELEFóNICO EM INGLêS
Melhorar a qualidade do atendimento telefónico em língua inglesa

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todos os profissionais que:necessitam de aperfeiçoar
e dominar o Inglês para contatar com clientes visando o seu
atendimento e satisfação, e que têm como missão gerar e
contribuir para uma imagem de excelência das empresas;
necessitam da Língua Inglesa para interagir direta e indiretamente
com clientes insatisfeitos e que necessitam de melhorar as suas
competências na gestão de reclamações.

Referência: 1226

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:acolher o cliente em Inglês criando primeiras
impressões dinâmicas;
transmitir uma imagem profissional e atualizada da organização;
transmitir um bom funcionamento da organização;
compreender a situação e/ou pedido do cliente em Inglês, de forma
a responder adequadamente;
captar a atenção do cliente para lhe apresentar soluções em
Inglês;
concluir as interações em Inglês com o cliente salvaguardando
total disponibilidade para futuras interações;
gerir os incidentes críticos e as reclamações em Inglês, sanando a
insatisfação e minimizando a emoção negativa que lhe está
associada;
adotar comportamentos associados a um atendimento telefónico
em Inglês, efetivo, padronizado e excelente.

Métodos: Exposições pelo formador de elementos chave do
Atendimento Telefónico em Inglês.
Roleplays de situações concretas de Atendimento Telefónico em
Inglês. Visionamento e análise crítica. Repetição de roleplays.
Exposições pelo formador das boas práticas do Atendimento
Telefónico em Inglês.

O Atendimento telefónico em Inglês é um imperativo que está presente em quase todas as organizações da atualidade.

As relações com parceiros não-falantes da Língua Portuguesa tornaram-se uma prática diária com a qual os colaboradores têm de
lidar. Logo, o atendimento telefónico em Inglês é a porta de entrada para o desenvolvimento de novas relações e uma ferramenta
fundamental para a transmissão de uma Imagem dinâmica e proativa.

O domínio de um conjunto de técnicas de autoaperfeiçoamento no desempenho individual, técnicas de comunicação e inter-
relacionamento pessoal, bem como lidar com situações de conflito e reclamação são também fatores decisivos para a qualidade do
atendimento telefónico.

Este curso permite-lhe identificar e consolidar os aspetos fundamentais  do atendimento telefónico em Inglês, nomeadamente
quanto a rececionar, filtrar, encaminhar e resolver chamadas.

Programa

Lidar com as especificidades do atendimento telefónico em Inglês

A comunicação por telefone: boas práticas e erros a evitar:
aplicar as regras de cortesia, atendimento e protocolo no atendimento telefónico em Inglês;
acolher o cliente em Inglês de forma diferenciadora e positiva;
utilizar a voz como veículo privilegiado de comunicação;
saber lidar em Inglês com a situação apresentada pelo cliente.



Desenvolver a Satisfação e Fidelização do Cliente utilizando a Língua Inglesa

Avaliar o impacto da função de atendimento na empresa e no cliente.
Reforçar a imagem da empresa:
identificar os comportamentos-chave a adotar para salvaguardar a satisfação e a fidelização do cliente;
conhecer e ultrapassar as barreiras e os constrangimentos ao processo de comunicação em Língua Inglesa.

Acolher o cliente em Inglês desenvolvendo uma relação de confiança

A formação de uma Primeira Impressão Positiva:
a importância do sorriso, da voz e da postura;
os comportamentos verbais e não-verbais a adotar;
as regras de cortesia, etiqueta e protocolo.

Compreender o cliente que comunica em Inglês para melhor o satisfazer

Distinguir as necessidades operacionais e relacionais do cliente.
Demonstrar disponibilidade e determinação na compreensão do cliente:
utilizar as perguntas para diagnosticar a situação do cliente;
manifestar compreensão pelo cliente através da empatia e da reformulação;
controlar o diálogo, salvaguardando a relação e a qualidade do atendimento.

Apresentar soluções em Inglês “à medida” do cliente

Transformar barreiras em oportunidades para o cliente.
Encaminhar adequadamente o cliente face a situações de reduzida autonomia.
Garantir o envolvimento do cliente durante a apresentação da solução: a importância da concordância progressiva.

Concluir o contacto em Inglês de forma positiva

Saber conduzir o cliente para o fecho, defendendo a solução apresentada.
Acompanhar e despedir-se do cliente, garantindo a total satisfação do cliente.

Gerir Reclamações em Inglês sanando a insatisfação do cliente

O que é uma reclamação e o que não é.
O impacto e a importância das reclamações no desenvolvimento das empresas.
Compreender o envolvimento emocional e as expectativas do cliente que reclama:
o que leva o cliente a reclamar;
lidar com as emoções disruptivas do cliente insatisfeito.
Analisar a situação do cliente, centrando-se nos factos e na procura de soluções mutuamente satisfatórias.
Apresentar soluções satisfatórias para o cliente e para a empresa:
resolver satisfatoriamente as reclamações dos clientes: sugerir persuasivamente soluções/atuações;
dizer “não” a um cliente que não tem razão: saber manter a firmeza em situações difíceis.

Pontos Fortes

 Curso de formação eminentemente prático em que, através de diversos exercícios e momentos de partilha, os formandos
podem esclarecer as suas dúvidas sobre a utilização da Língua Inglesa no Atendimento Telefónico assim como treinam a
utilização profissional deste idioma.

Pré-requisitos

Conhecimentos básicos da Língua Inglesa.
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