
GESTãO DE PROJETOS
Project management

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: 10GP’s, Chefes de Projeto, Team Leaders.
Membros de equipes de projeto.
Responsáveis de novos produtos.
Responsáveis de Obras.
Responsáveis de projetos de investigação e desenvolvimento.
Dirigentes e Quadros Superiores chamados a participar em grupos
de trabalho de um projeto.

Referência: 133

Objetivos: Uma formação que permite aos participantes:Dominar
as técnicas e ferramentas necessárias à gestão corrente de
projetos.
Aplicar corretamente os instrumentos de apoio ao planeamento de
projetos, através de uma abordagem metodológica que permita
homogeneizar a informação em ambiente de projeto.
Conhecer as ferramentas informáticas existentes para melhorar o
planeamento, organização e controlo dos projetos.

Métodos: Abordagem às melhores praticas de gestão de projetos -
IPMA® e PMI®.
Trabalhos práticos e exercícios para aprofundamento dos
conceitos.

 Best   Curso referenciado pelo PMI®

Este curso atribui 20 PDU’s para preparar ou manter a sua certificação PMP®ou PgMP®

O planeamento e a gestão de um projeto são aspetos cruciais para o desenvolvimento das empresas em contextos competitivos.

Através desta ação de formação os participantes abordam a gestão de projetos no contexto das suas organizações ficando dotados de
técnicas, ferramentas chave e competências comportamentais essenciais a qualquer gestor de projeto.

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

Programa

O contexto

Identificar os Sponsors e Stakeholders envolvidos no projeto.
Documentar as especificações.

A Equipa de Projeto

Contratualização da relação com o Gestor do Projeto
A formação da equipa.
As regras de delegação eficaz.

Gestão do Âmbito

Decompor o projeto em atividades coerentes.
Descrever a totalidade das atividades a serem executadas.
Construir a WBS do projeto.



Orçamento do projeto

Construir o orçamento inicial, integrando os custos internos e externos.
Estilos de gestão do Gestor do Projeto.
Os estágios de desenvolvimento da equipa de projeto.

A negociação

Negociar sem qualquer relação hierárquica.
Preparar e conduzir uma relação negociada.

Gestão do Tempo

Construir uma agenda com o método PERT.
Identificar o caminho crítico e as margens.
Desenhar o gráfico de Gantt.

Gestão de Risco

Identificar todos os riscos: ameaças e oportunidades.
Avaliar e tratar grandes riscos.

As Reuniões

Organizar e realizar uma reunião do projeto: lançamento, progresso, revisão do projeto, comitê de direção, conclusão.

Monitorização do Projeto

Monitorizar o progresso, avaliar tendências e tomar decisões

Gestão de Conflitos

Lidar adequadamente com situações de conflito.
Gerir comportamentos agressivos.

O Painel de controlo do projeto - "Dashboard"

Informar os Sponsors e as partes interessadas.
Produzir um painel sintético e visual.

Compromisso Pessoal

Desenvolver competências através de um Plano de Ação

 

Pontos Fortes

Utilização de um cenário como base para a formação ao longo de 3 dias.
Aquisição de conhecimentos especializados: métodos e ferramentas de gestão de projetos e gestão de equipes.
Recurso demonstrativo à ferramenta MS Project ®.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/133
07/10/2019

Datas e cidades – Referência: 133

Lisboa

21 Oct - 23 Oct 2019 09 Dec - 11 Dec 2019

Porto

02 Dec - 04 Dec 2019



CICLO: GESTãO DE PROJETOS + MICROSOFT PROJECT
Acompanhar o planeamento da gestão de projetos com software adequado

Duração: 5 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Chefes de projetos de toda a espécie.
Responsáveis de novos produtos.
Responsáveis de Obras.
Responsáveis de projetos de investigação e desenvolvimento,
engenharia, introdução de novas técnicas de gestão.
Chefes de projeto de organização.
Dirigentes e Quadros Superiores chamados a participar em grupos
de trabalho de um projeto.

Referência: 517

Objetivos: Uma formação que permite aos participantes:Dominar
as técnicas e ferramentas necessárias à gestão corrente de
projetos.
Aplicar corretamente os instrumentos de apoio ao planeamento de
projetos, através de uma abordagem metodológica que permita
homogeneizar a informação em ambiente de projeto.
Conhecer as ferramentas informáticas existentes para melhorar o
planeamento, organização e controlo dos projetos.
Estruturar e planear um projeto com o Microsoft Project;
Utilizar o Microsoft Project no acompanhamento da execução de
um projeto;
Executar tarefas de adaptação do Microsoft Project às suas
necessidades específicas.

Métodos: Esta formação privilegia uma pedagogia alternando os
aspetos metodológicos com o treino prático.
Utilização de um caso de estudo em que fica evidenciado o ciclo de
vida do projeto e aplicação do mesmo numa ferramenta de gestão
e controlo - Ms Project.
Trabalhos práticos de consolidação de conceitos teóricos.

 Best   Curso referenciado pelo PMI®

Este curso atribui 20 PDU’s para preparar ou manter a sua certificação PMP® ou PgMP®

O planeamento e a gestão de um projeto são aspetos cruciais para o desenvolvimento das empresas em contextos competitivos.
Através desta ação de formação os participantes abordam a gestão de projetos com recurso às melhores práticas de gestão de
projetos, descritas nos principais referenciais internacionais (PMBOK; ICB e ISO 21500), complementada pela abordagem pratica de um
case study suportado no MsProject

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

 



Programa

1ª PARTE - Gestão de projetos

O contexto
Identificar os Sponsors e Stakeholders envolvidos no projeto.
Documentar as especificações.

A Equipa de Projeto
Contratualização da relação com o Gestor do Projeto
A formação da equipa.
As regras de delegação eficaz.

Gestão do Âmbito
Decompor o projeto em atividades coerentes.
Descrever a totalidade das atividades a serem executadas.
Construir a WBS do projeto.

Orçamento do projeto
Construir o orçamento inicial, integrando os custos internos e externos.
Estilos de gestão do Gestor do Projeto.
Os estágios de desenvolvimento da equipa de projeto.

A negociação
Negociar sem qualquer relação hierárquica.
Preparar e conduzir uma relação negociada.

Gestão do Tempo
Construir uma agenda com o método PERT.
Identificar o caminho crítico e as margens.
Desenhar o gráfico de Gantt.

Gestão de Risco
Identificar todos os riscos: ameaças e oportunidades.
Avaliar e tratar grandes riscos.

As Reuniões
Organizar e realizar uma reunião do projeto: lançamento, progresso, revisão do projeto, comitê de direção, conclusão.

Monitorização do Projeto
Monitorizar o progresso, avaliar tendências e tomar decisões

Gestão de Conflitos
Lidar adequadamente com situações de conflito.
Gerir comportamentos agressivos.

O Painel de controlo do projeto - "Dashboard"
Informar os Sponsors e as partes interessadas.
Produzir um painel sintético e visual.

Compromisso Pessoal



Desenvolver competências através de um Plano de Ação
2ª PARTE - Microsoft Project

Introduzir o Microsoft Project como ferramenta de gestão de projetos
Iniciar um projeto.
Definição das opções.
Criação e alteração de calendários.
Abertura de um novo projeto.

Definir as atividades de um projeto
Criação de atividades; Hierarquia das atividades (WBS).
Atividades sumário; Visualização e alteração dos níveis de hierarquia.
Criação de milestones.
Tipos de atividades; Unidades de tempo; Duração das atividades.

Criar a estrutura de um projeto através de um referencial de cronograma e relação de atividades
Relações de dependência entre atividades; Formas de criar as relações de dependência; Tipos de relações de dependência.
Outras características de uma relação de dependência.

Alocar e definir os recursos
Recursos do projeto.
Tipos de recursos.
Criação de um recurso.
Parametrização e calendário de um recurso.
Formas de alocação de um recurso.
Afetação de recursos em função do tipo de atividade.
Duração vs. Trabalho; Afetação a tempo parcial; Sobrecarga de recursos.

Aprofundar as características de uma atividade
Definição de prioridades; Criação de restrições de datas.
Introdução de notas e anexos; Criação de uma atividade recorrente.

Aprofundar as características de um recurso
Definição da sua disponibilidade.
Criação de tabelas de custos.
Introdução de notas e anexos.

Caracterizar opções avançadas na gestão de custos e recursos
Criação e Aplicação de diferentes tabelas de custos.
Aplicação de Work Contours.
Definição e aplicação de overtime.
Criação de custos fixos numa atividade; Afetação de recursos de custo fixo.

Visualizar o projeto e introduzir os gráficos de Gantt
Aplicação e formatação de outras views.
Aplicação e formatação de outras tables.
Aplicação de filtros.
Definição e ordenação de grupos.
Visualizar gráficos de Gantt e opções disponíveis.
Personalização da escala de tempo.
Formatação de grelhas.
Criação e alteração de tipos de barras e de texto.
Opções de impressão.

Analisar a alocação de recursos
O Resource Usage e o Resource Graph; Identificação de sobrecargas; Personalização das vistas.
Acrescentar informação às vistas.
Opções de formatação.

Resolver problemas de sobrecarga de recursos
Considerações sobre o nivelamento de recursos.
Definição de parâmetros para o nivelamento.
Aplicação e anulação do nivelamento.
Análise na vista de Detail Gantt.



Introduzir métodos de acompanhamento de um projeto
O Tracking Gantt; Criação de uma Baseline e de planos interinos.
Atualização dos dados do projeto; Atualização dos dados de uma atividade;
Criação de uma interrupção no projeto.

Criar relatórios no Microsoft Project
Tipos de relatórios.
Visualização, paginação e impressão.
Criação de relatórios personalizados.

Exportar e analisar dados noutras aplicações
Criação e aplicação de mapas de exportação.
Exportação dos dados para o Excel.

Introduzir métodos de planeamento com múltiplos projetos
Projetos e subprojetos.
Inserir um projeto noutro.
Relações de dependência interprojeto.

Partilhar recursos
Criação de uma pool de recursos.
Atualização da pool de recursos.
Análise consolidada de todos os projetos que partilham a pool.
Considerações adicionais.

Pontos Fortes

Formadores Certificados;
Utilização de um caso prático que cobre o ciclo de vida de um projeto;
Suporte, por parte do formador, da utilização da ferramenta Microsoft Project face às necessidades reais dos participantes.
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Datas e cidades – Referência: 517

Lisboa

21 Oct - 05 Nov 2019 09 Dec - 13 Dec 2019

Porto

02 Dec - 06 Dec 2019



LIDERANçA PARA CHEFIAS DIRETAS E SUPERVISORES
Animar e motivar equipas

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

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

Referência: 002

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

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

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

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

Programa

Caracterizar o âmbito da liderança de equipas e pessoas

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

diferenças e complementaridades;
papéis e responsabilidades.

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

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

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

Motivar e animar a equipa

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

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



Desenvolver a sua eficácia de gestão e liderança

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

Comunicar eficazmente com os diferentes interlocutores

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

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

Pontos Fortes

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

28 Oct - 29 Oct 2019

Lisboa

13 Nov - 14 Nov 2019



MOTIVAR E MOBILIZAR EQUIPAS
Melhorar a performance através da motivação

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

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

Referência: 1107

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

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

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

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

Programa

Um novo sistema operativo

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

O “Segredo” do que verdadeiramente nos motiva

Motivação 1.0 e Motivação 2.0.
Motivação 3.0: Atualização de um Sistema Operativo para a Idade Concetual.
Porquê Motivação 3.0?
Uma atualização sobre as necessidades de envolvimento;
Os Motivadores 3.0: AUTONOMIA, MESTRIA E PROPÓSITO.
Por que razão os Motivadores 3.0 são mais apropriados para trabalhos mais complexos, criativos e concetuais?



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

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

MESTRIA – A vontade de ser sempre melhor em algo relevante

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

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

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

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

Atividades e recompensas do Tipo X e do Tipo I

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

O efeito de “Ressonância”

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

Pontos Fortes

UMA SOLUÇÃO “PREMIUM” no domínio da Motivação, que assenta nos resultados das mais recentes e avançadas investigações
sobre um domínio tão amplamente divulgado mas, por vezes, tão pouco compreendido.
O workshop está focalizado nos aspetos essenciais da motivação e do envolvimento dos colaboradores, de forma dinâmica,
atrativa e prática. Apresenta, por isso, um potencial significativo para obter elevados níveis de envolvimento, motivação,
inovação, mudança e redução do turnover nas organizações.
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12 Dec - 13 Dec 2019



SYSTEMIC TEAM COACHING PROGRAMME - LEVEL 1
Coaching Sistémico de Equipas

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

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

Referência: 1162

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

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

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



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

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

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

Programa

1º dia

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

2º dia

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

3º dia

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

https://static.cegoc.pt/wp-content/uploads/2019/03/11155135/systemic-nivel_1.png
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Pontos Fortes

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

Orador

Professor Peter Hawkins

Peter Hawkins é Presidente emérito do Bath Consultancy Group, conceituado professor na Henley Business School e ainda
Fundador e Presidente da Renewal Associates. Aos méritos alcançados como consultor, escritor e também investigador, junta o
reconhecimento internacional nas áreas de Liderança, desenvolvimento de equipas de direção, mudança de cultura, Coaching
executivo e Coaching Sistémico de Equipas.

Nos últimos 35 anos, trabalhou com várias empresas líderes internacionais na promoção da transformação organizacional,
ajudando-as a desenvolver a sua missão, os seus valores e as suas estratégias para o futuro.

Entre os seus best-sellers, destacam-se títulos como “Leadership Team Coaching in Practice” (2º edição, Kogan Page, 2018),
“Creating a Coaching Culture” (McGraw Hill, 2012) e ainda “The Wise Fool’s Guide to Leadership” (O Books, 2005).

Hawkins é casado, tem três filhos e cinco netos. Para além de um homem de família é também um apaixonado pelos animais e
pela jardinagem, tendo a seu cargo uma propriedade rural junto à cidade de Bath, na Inglaterra.



SYSTEMIC TEAM COACHING ADVANCED WORKSHOP – LEVEL 2

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Este workshop destina-se a todos aqueles que
concluíram o Systemic Team Coaching Programme e pretendem
elevar os seus conhecimentos de forma a aplicarem o Coaching a
equipas executivas e/ou a várias equipas dentro da mesma
organização.

Referência: 1228

Objetivos: No final da formação os participantes serão capazes
de:Conhecer as sete melhores formas de “vender” projetos de
Coaching Sistémico de Equipas;
Realizar um diagnóstico ao estado atual da equipa e respetivo
processo de co-diagnóstico e co-descoberta;
Desenhar um programa de Coaching para equipas (com a duração
de um ano);
Promover o Coaching de equipa através das disciplinas de
Validação (Comissioning) e Esclarecimento (Clarifying);
Trabalhar com a dinâmica de equipa na disciplina de Co-criação
(Co-Creating);
Fomentar o envolvimento da equipa com os seus principais
stakeholders na disciplina de Comunicação (Connecting);
Capacitar uma equipa para que esta se torne uma Learning Team;
Trabalhar com abordagens complementares ao Coaching de equipa
– conceitos de constellation e sculpting;
Passar do Coaching de equipa para o Coaching da "equipa das
equipas" – promover o Coaching aplicado às conexões entre várias
equipas dentro da mesma organização.

Métodos: Práticas simuladas, exercícios “experienciais” e estudos
de caso que permitem uma maior clarividência e discernimento
acerca da oportunidade de uma intervenção de coaching de
equipas.
Metodologias dinâmicas, com recurso a técnicas de “real-play”,
que possibilitam a utilização prática e “real” das técnicas e
conceitos preconizados no programa.

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

https://static.cegoc.pt/wp-content/uploads/2019/03/11155014/systemic-nivel_2.png


Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1228
07/10/2019

Programa

1º dia

Definir do plano geral para os três dias de formação.
Revisitar as Cinco Disciplinas e os Modelos CIDCLEAR.
Explorar as sete melhores formas de “vender” projetos de Coaching Sistémico de Equipas.
Desenhar um programa anual de Coaching Sistémico de Equipas.

2º dia

Como criar uma Team Charter eficaz - trabalhar com as disciplinas de Validação (Comissioning) e Esclarecimento (Clarifying).
Como implementar abordagens complementares - Team Constellations e Team Sculpting.
Fomentar o envolvimento da equipa com os seus principais stakeholders na disciplina de Comunicação (Connecting).
Explorar os cinco métodos para o desenvolvimento de uma Learning Team.

3º dia

Promover o Coaching na "equipa das equipas", abordagem e metodologia.
Explorar o modelo de Supervisão de Coaching Sistémico de Equipas segundo Hawkins: exercício de supervisão em pequenos
grupos.
Aplicação prática:

Trabalhar com desafios e estudos de caso trazidos pelos próprios participantes;
Aplicar os conhecimentos adquiridos através de exercícios em pequenos grupos.

Pontos Fortes

Os participantes terão a oportunidade de trazer um desafio inspirado na sua própria experiência de equipa ou proveniente de
uma outra equipa à qual tenham aplicado os princípios do Coaching, de forma a explorarem e colocarem em prática os
conhecimentos adquiridos durante o programa.

Orador

Professor Peter Hawkins

Peter Hawkins é Presidente emérito do Bath Consultancy Group, conceituado professor na Henley Business School e ainda
Fundador e Presidente da Renewal Associates. Aos méritos alcançados como consultor, escritor e também investigador, junta o
reconhecimento internacional nas áreas de Liderança, desenvolvimento de equipas de direção, mudança de cultura, Coaching
executivo e Coaching Sistémico de Equipas.

Nos últimos 35 anos, trabalhou com várias empresas líderes internacionais na promoção da transformação organizacional,
ajudando-as a desenvolver a sua missão, os seus valores e as suas estratégias para o futuro.

Entre os seus best-sellers, destacam-se títulos como “Leadership Team Coaching in Practice” (2º edição, Kogan Page, 2018),
“Creating a Coaching Culture” (McGraw Hill, 2012) e ainda “The Wise Fool’s Guide to Leadership” (O Books, 2005).

Hawkins é casado, tem três filhos e cinco netos. Para além de um homem de família é também um apaixonado pelos animais e
pela jardinagem, tendo a seu cargo uma propriedade rural junto à cidade de Bath, na Inglaterra.



GERIR A VELOCIDADE DA CONFIANçA®
Fortaleça a confiança no seu contexto de trabalho

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todos os colaboradores, líderes ou membros de
equipas.

Referência: 745

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Compreender a perceção que os outros têm da nossa
credibilidade – TQ – Quociente de Confiança.
Posicionar a construção de confiança como prioridade na atividade
profissional.
Compreender verdadeiramente o impacto, por vezes impercetível,
dos impostos de confiança.
Transformar impostos em dividendos – benefícios resultantes de
relações em que a confiança é crescente.
Definir Planos de Ação de Confiança a implementar com os seus
parceiros e interlocutores.

Métodos: Metodologia ativa e prática, com estudos de caso e
exercícios que visam aumentar e/ou consolidar os comportamentos
geradores de confiabilidade.

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

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

Baixo nível de confiança = velocidade reduzida, custos mais elevados.

Em suma, a confiança é uma alavanca estratégica para os negócios de hoje. Historicamente, a confiança tem sido abordada de forma
"branda", mas pesquisas recentes demonstram que a confiança tem um efeito mensurável, observável e relevante no resultado final
da empresa.

A confiança tem um efeito dominó em todos os nossos relacionamentos, na nossa equipa, organização, no mercado e até mesmo na
sociedade. Este workshop permite-lhe desenvolver a confiança como um fator chave que facilita os relacionamentos e acelerar as
decisões de terceiros.

Programa

O que é a confiança

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

Confiabilidade Pessoal

Agir com integridade.
Ser exemplo e referência positiva.



Ser responsável.

Confiança nas Relações

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

Confiança na Organização

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

Confiança do Mercado

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

Confiança da Sociedade

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

Pontos Fortes

Trata-se de um workshop altamente interativo que envolve os participantes num processo pragmático de identificação e
redução do gap de confiança que existe nas suas equipas e Organização, reduzindo os custos dos “Impostos de Confiança”.
Gerindo a velocidade da confiança melhora a capacidade de influência acelera os resultados.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/745
07/10/2019

Datas e cidades – Referência: 745

Lisboa

21 Oct - 22 Oct 2019



GERAR E INCREMENTAR RELAçõES DE CONFIANçA®
Como gerar confiança

Duração: 1 dia

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todos os profissionais que desejam aumentar sua
credibilidade pessoal e desenvolver relacionamentos pessoais /
profissionais com base na confiança, a fim de alcançar resultados
sustentáveis ao longo do tempo.

Referência: 1230

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Desenvolver, restaurar e ampliar a confiança, através
dos seus comportamentos;
Criar um plano de ação para aumentar a sua credibilidade pessoal
e influência;
Aumentar a capacidade de comunicar de forma transparente,
respeitosa e direta;
Contribuir para o aumento da confiança no seio da equipa a que
pertencem;
Identificar o impacto de impostos e dividendos da confiança.

Métodos: Metodologia ativa e prática, com estudos de caso e
exercícios que visam aumentar e/ou consolidar os comportamentos
geradores de confiabilidade.

 Best  A confiança é a nova moeda de troca no mundo do trabalho moderno, cada vez mais
colaborativo e híper-conectado.

Ao contrário do que muitos pensam, criar confiança é uma habilidade que pode ser aprendida.

Quando a confiança é baixa, as pessoas suspeitam dos outros, do chefe e da organização. Isso afeta os resultados pessoais bem como
os da sua organização.

Quando a confiança é alta, a comunicação, a criatividade e a motivação crescem. A produtividade aumenta e a atenção é focada nos
resultados.

Através deste workshop, os participantes poderão conhecer e adotar os comportamentos e práticas que guiam equipas e organizações
altamente confiáveis.

Programa

O que é a confiança

O impacto da confiança na esfera pessoal e profissional
A confiança enquanto variável para aumentar os resultados de uma organização.

Confiança pessoal

Agir com integridade.
Saber ser um exemplo: caráter e competência.
Fortalecer os quatro pilares da credibilidade.

Confiança relacional

A confiança e a conta corrente emocional.
Os principais processos da confiança:



Desenvolver a confiança
Restaurar a confiança
Ampliar a confiança

Os comportamentos-chave a adotar para gerar e incrementar relações de confiança.
Contribuir para a resolução de conflitos e desentendimentos através da confiança
Melhorar as relações pessoais e profissionais

Pontos Fortes

Trata-se de um workshop altamente interativo que envolve os participantes num processo pragmático de identificação e
redução do gap de confiança que existe nas suas equipas e Organização, reduzindo os custos dos “Impostos de Confiança”.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1230
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Datas e cidades – Referência: 1230

Porto

13 Nov - 13 Nov 2019

Lisboa

06 Dec - 06 Dec 2019



OS 4 PAPEIS ESSENCIAIS DA LIDERANçA®
Como ser um líder de sucesso

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Gestores que são promovidos a cargos de liderança
de nível médio-alto e que procuram alcançar nível seguinte de
resultados
Gestores com experiência de nível médio-alto que desejam adquirir
um conjunto de ferramentas para assegurar os seus resultados
futuros

Referência: 1253

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Construir a confiabilidade e a credibilidade enquanto
líder
Construir e partilhar a visão com a equipa – onde estamos e onde
queremos estar
Executar a estratégia utilizando processos e sistemas consistentes
Promover e facilitar a melhoria da performance e o
desenvolvimento dos colaboradores e das equipas.

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

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

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

Programa

1 - Inspirar Confiança

Ser o líder credível que os outros escolhem seguir: com caracter e competência.

2 – Criar e partilhar a Visão

Definir claramente onde a sua equipa está e onde vai querer estar.

3 – Executar a Estratégia

Alcançar resultados sustentáveis, com e através das equipas, utilizando processos consistentes.

4 – Coach Potencial

Criar condições e proporcionar um ambiente que mobilize as pessoas e as equipas para o seu desenvolvimento e para darem o seu
melhor contributo.

Pontos Fortes

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



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1253
07/10/2019

Datas e cidades – Referência: 1253

Porto

24 Oct - 25 Oct 2019

Lisboa

18 Nov - 19 Nov 2019



LIDERANçA E GESTãO DE EQUIPAS - 4REAL®
Liderança para quadros, responsáveis e técnicos superiores

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Blended

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

Referência: 001

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:desenvolver a competência e a autonomia das pessoas
e equipas;
criar condições que facilitam a motivação;
comunicar eficazmente com os diferentes interlocutores;
experienciar o grau de eficácia de alguns comportamentos de
gestão e liderança dos desempenhos, e elaborar um “mapa” dos
seus pontos fortes e pontos de melhoria;
aplicar as principais atividades de gestão das pessoas e das
equipas (fixar objetivos, animar e motivar, delegar);
refletir sobre hipóteses de solução e respetivos impactos, para
alguns dos problemas reais da gestão de equipas e pessoas.

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

 Best  Neste percurso de aprendizagem 4REAL® em Liderança e Gestão de Equipas propomos
potenciar a sua autoconsciência, debater e partilhar ideias e boas práticas, e apoiá-lo na
fortalecimento e implementação das competências-chave na gestão e liderança da(s) sua(s)
equipas.

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

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


Programa

Atividades digitais antes da sessão presencial

Classe Virtual

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

Autodiagnóstico online

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

Desafios de aplicação prática

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

Sessão presencial (2 dias / 14 horas)

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

Saber como utilizar os estilos de gestão e liderança, de forma realista e adaptada aos contextos e às pessoas
Reforçar o seu impacto sobre a envolvente.
Afirmar-se face a diferentes tipos de equipas.
Identificar preferências de estilos de gestão e liderança nos seus interlocutores para melhorar o entendimento e a colaboração.

Exercícios práticos e outputs!

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

 

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

Exercícios práticos e outputs!

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

 

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

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



Exercícios práticos e outputs!

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

 

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

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após a sessão presencial

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

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

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

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

Desafios de aplicação prática

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

Pontos Fortes

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



Tel. 213 303 166
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Datas e cidades – Referência: 001

Porto

04 Nov - 20 Dec 2019

Lisboa

02 Dec - 01 Feb 2020



PROGRAMA DE FORMAçãO DE COACHES PROFISSIONAIS - NíVEL INICIAL
Compreender e vivenciar o mundo do coaching ICF

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todas as pessoas que queiram conhecer os aspetos
essenciais do coaching profissional, numa perspetiva muito prática,
alicerçada nas 11 competências centrais da ICF.
Profissionais que queiram vir a obter uma credenciação ICF como
coaches profissionais.
“Decisores” nos domínios da gestão, do desenvolvimento RH,
consultoria, educação desporto ou de outros que possam requerer
a contratação dos serviços de um coach profissional.
Dirigentes e quadros empresariais que pretendam utilizar o
coaching como uma ferramenta de desenvolvimento dos
colaboradores.
Líderes empresariais que pretendam utilizar o coaching numa
perspetiva de liderança.
Profissionais das áreas de formação, consultoria, terapia, educação
ou desporto que pretendam adquirir competências de coaching
para sua valorização profissional.

Referência: 1108

Objetivos: A formação no Nível Inicial contempla a aquisição dos
conceitos teóricos do Coaching e a compreensão de quais são as
principais competências do Coach Profissional.No final desta
formação os formandos vão:Compreender o que é o coaching, na
sua essência, e também aquilo que o distingue de outras
abordagens no domínio do desenvolvimento pessoal;
Alargar o conhecimento acerca dos contextos de utilização do
coaching, bem como das suas fontes de conhecimento e tipologias
de abordagem;
Conhecer as 11 competências centrais de coaching da ICF e
compreender as suas implicações na forma como se estrutura um
processo de coaching e nos próprios requisitos de desenvolvimento
do coach;
Iniciar o percurso da condução prática de uma conversação de
coaching profissional;
Vivenciar o poder transformador do Coaching;
Dominar algumas das ferramentas mais essenciais em coaching.

Métodos: Curso acreditado, com a sua mais alta distinção, pela
maior e mais reputada confederação mundial de coaching (ICF).
Formação ministrada por coaches detentores de credenciais de
nível PCC (Professional Certified Coach), com uma ampla
experiência nos vários domínios do coaching profissional, numa
cultura de partilha absoluta de conhecimento.
Metodologias centradas na prática das competências centrais da
ICF e que posicionam, através de práticas assistidas, o formando
nas diferentes perspetivas ou papéis “aluno, coachee e coach”.

 Best   A formação de Nível Inicial contempla a aquisição dos conceitos técnicos e conceptuais do coaching
profissional, bem como o desenvolvimento do perfil de competências do “Coach ICF”, através de uma
metodologia predominantemente prática e com referência a exemplos específicos e acesso direto à experiência
profissional dos docentes do curso.

Todos os conteúdos, documentos e ferramentas de apoio ao nosso Módulo Inicial do Programa de Formação de Coaches Profissional
(ACTP - ICF), estão disponíveis, online, na nossa plataforma LEARNING HUB.
A LEARNING HUB funcionará, para os novos alunos, como uma área de preparação e apoio ao seu percurso pedagógico. Após a
conclusão do curso funcionará como uma plataforma que ajudará os alunos a honrar o seu compromisso, ético e deontológico, de
desenvolverem continuamente as suas competências de coaching profissional.
Todos os alunos, depois de concluído o Módulo Inicial, terão acesso direto, autónomo e contínuo, a todas as ferramentas e
documentos de apoio, bem como aos respetivos conteúdos que são periodicamente revistos e atualizados.

Programa

O que é o coaching e o que não é o coaching profissional

Introdução ao conceito e filosofia de coaching da ICF.
Diferença entre o coaching e outros domínios de intervenção na área do desenvolvimento humano.



Os elementos chave do processo de Coaching.
Contextos de utilização, fontes de conhecimento e tipologias de abordagem em Coaching.

As competências de coaching profissional da ICF

Introdução às 11 competências centrais de coaching da ICF.
A estrutura e a essência de cada uma das fases de um processo de Coaching.
A aplicação das 11 competências da ICF na conversação de Coaching.

O perfil do coach

Perfil de características e de competências do coach.
Os principais obstáculos à eficácia do Coaching.
As crenças do coach.

A indagação poderosa

A arte e a prática da indagação no coaching profissional.
Características de uma pergunta poderosa.
As perguntas enquanto elemento estruturante de uma conversação de Coaching.

A escuta ativa

O impacto da escuta no estabelecimento da relação de Coaching.
Os diferentes níveis de escuta e as suas aplicações no coaching profissional.
Da escuta ativa à escuta empática.

A comunicação direta e a prática do feedback em coaching

O que é, para que serve e como se aplica o feedback interpessoal.
O uso do feedback e do feedforward em Coaching.
Dar e receber feedback para melhorar a efetividade de um coach.

Desenho de futuro e fecho do módulo de formação

Objetivos, resultados e compromissos de ação.
Conclusões e encerramento do módulo.

Pontos Fortes

Formação dada por Coaches credenciados com a distinção PCC-ICF, com ampla experiência em treino, mentoring e supervisão
de coaches profissinais e na entrega de serviços de executive e team coaching, em ambientes empresariais multinacionais e
multiculturais.
Formação acreditada pela ICF, com a sua mais alta distinção, ACTP-ICF.
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Datas e cidades – Referência: 1108

Lisboa

21 Oct - 23 Oct 2019

Porto

09 Dec - 11 Dec 2019



SYSTEMIC TEAM COACHING PROGRAMME - LEVEL 1
Coaching Sistémico de Equipas

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

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

Referência: 1162

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

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

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



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

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

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

Programa

1º dia

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

2º dia

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

3º dia

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

https://static.cegoc.pt/wp-content/uploads/2019/03/11155135/systemic-nivel_1.png
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Pontos Fortes

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

Orador

Professor Peter Hawkins

Peter Hawkins é Presidente emérito do Bath Consultancy Group, conceituado professor na Henley Business School e ainda
Fundador e Presidente da Renewal Associates. Aos méritos alcançados como consultor, escritor e também investigador, junta o
reconhecimento internacional nas áreas de Liderança, desenvolvimento de equipas de direção, mudança de cultura, Coaching
executivo e Coaching Sistémico de Equipas.

Nos últimos 35 anos, trabalhou com várias empresas líderes internacionais na promoção da transformação organizacional,
ajudando-as a desenvolver a sua missão, os seus valores e as suas estratégias para o futuro.

Entre os seus best-sellers, destacam-se títulos como “Leadership Team Coaching in Practice” (2º edição, Kogan Page, 2018),
“Creating a Coaching Culture” (McGraw Hill, 2012) e ainda “The Wise Fool’s Guide to Leadership” (O Books, 2005).

Hawkins é casado, tem três filhos e cinco netos. Para além de um homem de família é também um apaixonado pelos animais e
pela jardinagem, tendo a seu cargo uma propriedade rural junto à cidade de Bath, na Inglaterra.



COACHING GENERATIVO
Generative Coaching com Robert Dilts

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: O Coaching Generativo destina-se a coaches e a todos
aqueles que estejam interessados em construir estados
generativos positivos, para si e para os outros, nas mais diversas
áreas pessoais e profissionais, mas tendo como foco central uma
jornada de criatividade e mudança, isto é, ir para além do que já
existe ou é conhecido.

Referência: 1225

Objetivos: Construir estados generativos assentes em novas
realidades, novos recursos e novas capacidades disponíveis,
assentes em processos criativos que estejam à altura de qualquer
desafio.
Alcançar metas e propósitos individuais, de equipa e
organizacionais, com olhos postos num futuro renovado e
disruptivo com o passado.

Métodos: Esta será uma formação essencialmente prática e
profundamente experiencial que integra os trabalhos de
investigação sobre Modelagem de Fatores de Sucesso trazidos por
um dos principais contribuintes para o avanço da Programação
Neurolinguística Robert Dilts e ainda as pesquisas do Poder
Generativo da autoria do reconhecido autor e psicoterapeuta
Stephen Gilligan.

 Best  Este curso atribui 12 unidades CCE da ICF na área de Competências Chave (Core Competencies) e 12 unidades CCE da ICF na
área de Desenvolvimento de Recursos (Resource Development).

Como espécie sentimos a necessidade, desde os primórdios, de cooperar e ajudamo-nos uns aos outros a melhorar as nossas vidas.
Esta propensão foi evoluindo até como profissão e assume hoje variadíssimas formas. Inspirado no latim generare, que significa gerar,
criar, fazer nascer ou realizar algo novo, o Coaching Generativo, co-desenvolvido por Robert Dilts e Stephen Gilligan, é a versão da
terceira geração da Programação Neurolinguística (PNL) mais usada por especialistas do desenvolvimento de pessoas.

O Coaching é um processo construído em parceria entre o cliente e o coach, que tem como principal objetivo apoiar o cliente na
concretização do seu máximo potencial para um melhor desempenho individual ou em equipa, seja através da otimização das suas
forças ou através da superação das suas resistências e interferências internas.

O foco central do Coaching Generativo é a nossa capacidade de (re)criar a nossa realidade individual ou coletiva: Como criar uma vida
profissional bem-sucedida e com sentido? Como criar relacionamentos interpessoais de excelência? Como desenvolver e melhorar o
seu relacionamento intrapessoal? Deixar para trás as rotinas comportamentais e a zona de conforto, despertando uma novidade de
atitudes, ações e maneiras de encarar a vida – não só os seus obstáculos, como também as oportunidades que estes representam. O
principal objetivo do Coaching Generativo é proporcionar a cada individuo a ajuda e as ferramentas necessárias para que ele possa
aprender, crescer, evoluir e captar o seu pleno potencial, muitas vezes escondido ou bloqueado por crenças e barreiras pessoais
limitadoras.

O Coaching Generativo assume que a nossa realidade é construída e que esse processo criativo pode ser moldado, conscientemente,
de forma a obtermos resultados mais positivos.

Se entendermos o Coach como alguém que, segundo Dilts, nos acompanha e orienta, a primeira pergunta que podemos fazer a quem
quiser embarcar na viagem do Coaching Generativo é: “Para onde queremos ir?”. O processo crítico para prosseguir esta viagem e
alcançar o nosso potencial mais profundo, é precisamente o foco deste programa certificante que, de uma forma prática combina as
ferramentas da Modelagem de Fatores de Sucesso trazidas por um dos mais importantes contribuintes para a Programação
Neurolinguística, Robert Dilts, com o conceito de Poder Generativo do reconhecido autor e psicoterapeuta, Stephen Gilligan.



Programa

1 – Criar um campo de COACH (generativo)

Através de um estado de COACH, estabelece uma sintonia que irá facilitar a libertação da consciência criativa e das suas infinitas
possibilidades:

C – Centered: Centrado, ligado ao nosso corpo e à nossa inteligência

O – Open: Aberto ao outro e ao mundo que nos rodeia

A – Attending with Awareness: Alerta, consciente e liberto de ideias pré-concebidas e limitadoras

C – Connected: Conectado com a nossa inteligência cognitiva, somática e relacional

H – Holding: Capacidade de acolher, abraçar e transformar tudo o que que surge dentro e fora de nós

2 – Estabelecer uma intenção/ um objetivo

Tem como objetivo identificar e estabelecer as metas propostas, de forma a conduzir as infinitas possibilidades da consciência
criativa.

O que quero alcançar?
Qual é a minha missão?
Qual é a minha visão/ o meu sonho?
O que defendo na vida?

3 – Desenvolver um estado generativo

Tem como objetivo partir à descoberta, promover a atualização e o enriquecimento do potencial interno, dando asas à criatividade,
de forma a utilizar novos recursos que desembocam na criação de resultados inovadores e disruptivos.

Como desenvolver e manter estados criativos de consciência.

4 – Entrar em ação

Procura identificar os passos necessários para atingir o sucesso, assim como ajustar os respetivos planos de ação para o colocar
em prática, tendo como principal parceiro o criativo inconsciente.

Como melhorar o desempenho através do criativo inconsciente.

5 – Transformar os obstáculos

Explora a possibilidade de os obstáculos poderem ser transformados em recursos e em experiências positivas, como parte
integrante do projeto de sucesso em plena evolução. Assistimos à aplicação de princípios do Mindfullness que inspiram o
positivismo nas situações mais adversas, entre eles as Técnicas de Aikido e Erickson.

Identificar e superar problemas e obstáculos como parte integrante do sucesso.
Aplicar as técnicas de Aikido e Ericksonianas.
Transformar experiências e comportamentos negativos.

6 – Estabelecer práticas de crescimento e mudança contínuos

Procura mostrar vários exemplos de práticas generativas a desenvolver no quotidiano, que visam incorporar os conhecimentos
adquiridos neste curso mas aplicados à realidade e às necessidades de cada participante.

Como aplicar práticas generativas no quotidiano.

Pontos Fortes

Mergulhar no vasto potencial criativo humano é um processo árduo, mas ao mesmo tempo recompensador, quando as metas e os
objetivos propostos são cumpridos. Através do Coaching Generativo, indivíduos, equipas e empresas serão capazes de:

Abraçar a mudança e a criatividade com força renovada;
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Enfrentar a realidade com um novo leque de possibilidades;
Saber gerir bloqueios, ansiedades e situações de crise;
Aprender a transformar dificuldades em recursos e oportunidades;
Colocar em marcha o pleno potencial, muitas vezes escondido ou bloqueado;
Tomar consciência das capacidades e competências disponíveis;
Descobrir como estabelecer metas concretas para o futuro;
Criar novos resultados e realidades diferentes do passado;
Alcançar a transformação positiva individual e coletiva que desejam ver no mundo.

Orador

Robert Dilts

Robert Dilts é investigador, escritor, professor, orador e consultor no campo da Programação Neurolinguística (PNL), desde a sua
criação em 1975 por John Grinder e Richard Bandler.

Estudante de longa data e colega de Grinder e Bandler, Robert também estudou pessoalmente com Milton H. Erickson, M.D. e
Gregory Bateson. No seu vasto currículo literário, Robert inclui vários livros dedicados à PNL, destacando-se como principal autor
do “Volume I de Programação Neurolinguística” (com John Grinder, Richard Bandler e Judith DeLozier, 1980), considerado ainda
hoje o grande manual de referência na área.

Outras obras de Robert incluem títulos como “From Coach to Awakener” (2003), onde explora o papel do Coaching na superação
de barreiras e melhoria da performance de pessoas e equipas; ou ainda “The Hero\\\'s Journey” (2009), uma viagem de auto-
descoberta que mostra um caminho de aprendizagem e transformação capaz de nos empurrar para fora da nossa zona de
conforto. Robert é licenciado em Tecnologia Comportamental pela Universidade da Califórnia, em Santa Cruz.

Estudioso desde cedo, em 1977, ainda universitário, recebeu do Presidente uma bolsa de estudos pelo seu trabalho de
investigação sobre a correlação entre o movimento ocular e a função cerebral, realizada no Langley Porter Neuropsychiatric
Institute, em São Francisco.



SYSTEMIC TEAM COACHING ADVANCED WORKSHOP – LEVEL 2

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Este workshop destina-se a todos aqueles que
concluíram o Systemic Team Coaching Programme e pretendem
elevar os seus conhecimentos de forma a aplicarem o Coaching a
equipas executivas e/ou a várias equipas dentro da mesma
organização.

Referência: 1228

Objetivos: No final da formação os participantes serão capazes
de:Conhecer as sete melhores formas de “vender” projetos de
Coaching Sistémico de Equipas;
Realizar um diagnóstico ao estado atual da equipa e respetivo
processo de co-diagnóstico e co-descoberta;
Desenhar um programa de Coaching para equipas (com a duração
de um ano);
Promover o Coaching de equipa através das disciplinas de
Validação (Comissioning) e Esclarecimento (Clarifying);
Trabalhar com a dinâmica de equipa na disciplina de Co-criação
(Co-Creating);
Fomentar o envolvimento da equipa com os seus principais
stakeholders na disciplina de Comunicação (Connecting);
Capacitar uma equipa para que esta se torne uma Learning Team;
Trabalhar com abordagens complementares ao Coaching de equipa
– conceitos de constellation e sculpting;
Passar do Coaching de equipa para o Coaching da "equipa das
equipas" – promover o Coaching aplicado às conexões entre várias
equipas dentro da mesma organização.

Métodos: Práticas simuladas, exercícios “experienciais” e estudos
de caso que permitem uma maior clarividência e discernimento
acerca da oportunidade de uma intervenção de coaching de
equipas.
Metodologias dinâmicas, com recurso a técnicas de “real-play”,
que possibilitam a utilização prática e “real” das técnicas e
conceitos preconizados no programa.

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

1º dia

Definir do plano geral para os três dias de formação.
Revisitar as Cinco Disciplinas e os Modelos CIDCLEAR.
Explorar as sete melhores formas de “vender” projetos de Coaching Sistémico de Equipas.
Desenhar um programa anual de Coaching Sistémico de Equipas.

2º dia

Como criar uma Team Charter eficaz - trabalhar com as disciplinas de Validação (Comissioning) e Esclarecimento (Clarifying).
Como implementar abordagens complementares - Team Constellations e Team Sculpting.
Fomentar o envolvimento da equipa com os seus principais stakeholders na disciplina de Comunicação (Connecting).
Explorar os cinco métodos para o desenvolvimento de uma Learning Team.

3º dia

Promover o Coaching na "equipa das equipas", abordagem e metodologia.
Explorar o modelo de Supervisão de Coaching Sistémico de Equipas segundo Hawkins: exercício de supervisão em pequenos
grupos.
Aplicação prática:

Trabalhar com desafios e estudos de caso trazidos pelos próprios participantes;
Aplicar os conhecimentos adquiridos através de exercícios em pequenos grupos.

Pontos Fortes

Os participantes terão a oportunidade de trazer um desafio inspirado na sua própria experiência de equipa ou proveniente de
uma outra equipa à qual tenham aplicado os princípios do Coaching, de forma a explorarem e colocarem em prática os
conhecimentos adquiridos durante o programa.

Orador

Professor Peter Hawkins

Peter Hawkins é Presidente emérito do Bath Consultancy Group, conceituado professor na Henley Business School e ainda
Fundador e Presidente da Renewal Associates. Aos méritos alcançados como consultor, escritor e também investigador, junta o
reconhecimento internacional nas áreas de Liderança, desenvolvimento de equipas de direção, mudança de cultura, Coaching
executivo e Coaching Sistémico de Equipas.

Nos últimos 35 anos, trabalhou com várias empresas líderes internacionais na promoção da transformação organizacional,
ajudando-as a desenvolver a sua missão, os seus valores e as suas estratégias para o futuro.

Entre os seus best-sellers, destacam-se títulos como “Leadership Team Coaching in Practice” (2º edição, Kogan Page, 2018),
“Creating a Coaching Culture” (McGraw Hill, 2012) e ainda “The Wise Fool’s Guide to Leadership” (O Books, 2005).

Hawkins é casado, tem três filhos e cinco netos. Para além de um homem de família é também um apaixonado pelos animais e
pela jardinagem, tendo a seu cargo uma propriedade rural junto à cidade de Bath, na Inglaterra.



OS 7 HáBITOS DAS PESSOAS ALTAMENTE EFICAZES®
Aumentar a sua eficácia pessoal e profissional

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todas as pessoas que pretendam desenvolver os seus
níveis de eficácia pessoal e profissional, aplicando um processo de
mudança consolidado “inside out”.

Referência: 679

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Aumentar a produtividade e a capacidade de liderar-se
a si próprio.
Ganhar em eficácia e desempenho para alcançar de forma
consistente objetivos pessoais e profissionais.
Compreender como promover o compromisso e a colaboração.
Adotar práticas globais de eficácia pessoal num continuum de
maturidade.
Desenvolver a capacidade de gerar soluções inovadoras que
aproveitam a diversidade e acrescentam valor.

Métodos: Metodologia ativa e prática.

 Best  O curso de 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes®, baseado no best seller de Stephen R. Covey, conduz os participantes ao
longo de um continuum de desenvolvimento e mudança pessoal através de hábitos e práticas quotidianas, alinhadas por princípios de
eficácia.

Este curso atribui 9.5 unidades CCE da ICF na área de Competências Chave (Core
Competencies) e 10.5 unidades CCE da ICF na área de Desenvolvimento de Recursos (Resource Development).

Programa

Hábito 1 – Seja proativo®

Desenvolva uma atitude positiva. Procure alternativas para além dos obstáculos. Concentre-se e atue nas coisas que pode
influenciar e não naquelas que estão para além do seu alcance. Expanda o raio de alcance da sua capacidade de influência.

Sou livre de escolher e sou, em última instância, responsável pela minha felicidade:

Parar e responder com base nos princípios e nos resultados desejados.
Usar linguagem proativa.
Focalizar-se no seu círculo de influência.

Hábito 2 - Comece com o fim em mente®

Tenha uma visão clara do Legado que quer construir na sua vida, a nível pessoal e a nível profissional.



Definindo claramente a minha visão e propósito na vida fará toda a diferença:

Definir os resultados antes de agir.
Criar e viver de acordo com a minha Declaração de Missão Pessoal.
Alinhar a missão pessoal com a missão organizacional.
Definir o maior e melhor Contributo que é capaz de dar.

Hábito 3 - Dê prioridade ao que é prioritário®

Seja reconhecido pelas suas excelentes capacidades de focalização e concretização das suas prioridades.

Reservo tempo para o que é mais importante:

Definir prioridades.
Focalizar-se no que é Importante.
Reduzir o efeito das atividades de Quadrante IV.
Dizer “não” ao Quadrante III.
Adotar um estilo de vida Quadrante II.

Da Vitória Privada à Vitória Pública

A Conta Corrente Emocional (CCE) é uma metáfora relativa à confiança que existe nas relações interpessoais:

Conta Corrente Emocional.
Construir a sua CEE.

Hábito 4 - Pense Ganhar-Ganhar®

Desenvolva uma atitude de cooperação nas interações que estabelece. Envolva-se com entusiasmo no desenvolvimento e
fortalecimento da sua equipa. Reconheça as vantagens da cooperação vs os perigos da competição.

Os recursos são abundantes, chegam para todos e ainda sobra:

Desenvolver uma Mentalidade de Abundância.
Equilibrar Determinação e Consideração.
Considerar os ganhos das outras pessoas da mesma forma que considera os seus.
Criar Acordos Ganhar-Ganhar

Hábito 5 - Procure primeiro compreender para depois ser compreendido®

Desenvolva a capacidade de compreender cada problema em profundidade e de estabelecer uma comunicação empática,
transparente e cooperante capaz de fortalecer os níveis de confiança à sua volta.

Aumento a minha influência nos outros se os procurar compreender primeiro:

Identificar os vários níveis de escuta.
Praticar a Escuta Empática.
Procurar ser compreendido com respeito.

Hábito 6 - Crie sinergias®

À medida que procura alcançar melhores soluções, seja inovador na resolução de problemas e tomada de decisão. Não se limite a
aceitar as diferenças. Valorize o facto de as outras pessoas terem opiniões, perspetivas, competências e paradigmas diferentes. É
nas diferenças que reside o poder da inovação e da criatividade.

Juntos vamos criar algo melhor do que qualquer um de nós tem em mente:

Definição de sinergia.
Processos da sinergia.
Valorizar as diferenças.
Procure a Terceira Alternativa.

Hábito 7 - Afine as suas ferramentas pessoais®

Desenvolva a sua eficácia através da renovação continua, quer a nível físico, quer intelectual. Invista no seu desenvolvimento



enquanto “Pessoa Total”.

Todos os dias, reservo tempo para mim próprio, porque isso me dá a capacidade de fazer tudo o resto:

As 4 dimensões da “Pessoa Total”.
Alcançar a Vitória Privada Diária.

Pontos Fortes

Programa CCE (Continuing Coach Education) aprovado pelo ICF. Este curso atribui 9,5 unidades CCE da ICF na área de
Competências Chave (Core competencies) e 10,5 unidades CCE da ICF na área Outras habilidades e ferramentas (Other skills
and tools).
Uma formação funcional e de alto impacto que alterna a teoria com a prática através de exercícios personalizados que reforçam
a aprendizagem de novas praticas e condutas.
Um kit pedagógico completo que inclui a possibilidade de realização de um questionário 360º prévio à formação.
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Datas e cidades – Referência: 679

Lisboa

21 Oct - 23 Oct 2019 04 Dec - 06 Dec 2019

Porto

20 Nov - 22 Nov 2019



ASSERTIVIDADE
Comunicação assertiva para promover o entendimento e fomentar os acordos

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Gestores e líderes de equipas (hierárquicos ou
funcionais)
Todos os profissionais que necessitem potenciar uma atitude
assertiva e melhorar a eficácia comportamental em situações de
tensão ou conflito.

Referência: 006

Objetivos: Este curso permite:Enfrentar com mais autoconfiança e
eficácia as situações em que sente ansiedade, frustração,
dificuldade de comunicar com interlocutores difíceis, lidar com
conflitos e enfrentar insucessos.
Utilizar o autocontrolo e a autorregulação das emoções.
Reduzir as reações emocionais ineficazes no relacionamento
interpessoal.
Saber lidar com os comportamentos negativos do outro.
Desenvolver a autoconfiança.
Gerir os desacordos com êxito e fomentar a adesão para os
acordos finais.

Métodos: Pedagogia ativa com recurso a ferramentas de
autoanálise e auto-observação, exercícios práticos e roleplays com
feedback estruturado, para conhecer e experimentar novas
ferramentas e adotar novos comportamentos conducentes à
autoafirmação.

 Best  Saber afirmar-se e criar empatia nas relações interpessoais é uma das competências chave para o sucesso profissional.

O curso Assertividade permite-lhe afirmar-se nos vários contextos e desenvolver os seus recursos pessoais para lidar com situações
geradas pela adoção de atitudes de comunicação ineficazes.

Programa

Identificar o seu perfil assertivo nas relações profissionais e extraprofissionais

Conhecer o seu modo habitual de relacionamento interpessoal.
Caracterizar as atitudes de passividade, agressividade e manipulação e o seu impacto no relacionamento interpessoal.
Definir o que significa “ser assertivo”.
Respeitar e fazer-se respeitar.
Identificar as situações em que para si a assertividade é necessária.

Saber comunicar com os diferentes interlocutores utilizando uma postura assertiva

Neutralizar os pensamentos negativos ou bloqueadores: utilizar uma linguagem positiva.
Desenvolver a autoconfiança e o autodomínio.
Selecionar os comportamentos que lhe permitem:

agir face à passividade;
desativar a agressividade verbal e não verbal;
identificar e desarmar a manipulação.

Treinar-se na utilização das principais técnicas de desenvolvimento da atitude assertiva

Saber escutar.
Criar empatia.
Saber dizer “não” com assertividade, preservando a relação.
Saber formular pedidos de forma construtiva.



Dar e receber feedback.
Aumentar a sua recetividade às críticas e encará-las como oportunidades.
Formular críticas construtivas:

o método “DESC” de Bower para lidar com situações difíceis.

Criar compromissos realistas em caso de desacordo

Estabelecer relacionamentos baseados na clareza e na transparência.
Tratar os mal entendidos.
Estimular a colaboração interpessoal e a cooperação nas equipas.
Adotar comportamentos ganhar-ganhar

Pontos Fortes

Pedagogia ativa com recurso a ferramentas de autoanálise e auto-observação, exercícios práticos e roleplays com feedback
estruturado, para conhecer e experimentar novas ferramentas e adotar novos comportamentos conducentes à autoafirmação.
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Datas e cidades – Referência: 006

Porto

21 Nov - 22 Nov 2019

Lisboa

02 Dec - 03 Dec 2019



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

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

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

Referência: 1046

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

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

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

Programa

A “Literacia Emocional”: identificar e reconhecer as Emoções

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

Desenvolver as Competências Intrapessoais: promover e sustentar o equilibrio pessoal

Autoconhecimento, perceção, avaliação e expressões das próprias emoções.
Compreender o modo como os sentimentos influenciam os comportamentos e as atitudes.
Fazer uma boa gestão dos sentimentos impulsivos e das emoções deprimentes.
Identificar e controlar os seus “piratas emocionais” (emotional highjacking).
Desenvolver uma consciência orientadora dos seus valores e objetivos e promover estratégias de Auto motivação.
Manter-se resiliente em situações de elevada exposição a fatores de “burnout” (exigências múltiplas, conflitos de prioridades,
prescrições paradoxais).
Cultivar o otimismo e o humor e permanecer positivo perante as adversidades.

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

Promover a capacidade para reconhecer e compreender as emoções dos outros.
Saber lidar com pessoas e contextos diferentes, através do desenvolvimento da empatia.



Aperceber-se das necessidades dos outros (clientes externos, clientes internos, colegas de trabalho, colaboradores, chefias,
etc.) através de uma correta leitura das suas pistas emocionais.
Tomar partido da própria capacidade de expressar as emoções para aumentar o impacto da sua comunicação com os outros.
Assumir-se como exemplo da mudança que gostaria de ver nos outros.

Plano Pessoal de progresso

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

Pontos Fortes

Elaboração de um Plano Pessoal de Progresso que permite fazer o followup das competências emocionais básicas.
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Lisboa

28 Oct - 29 Oct 2019 09 Dec - 10 Dec 2019

Porto

14 Nov - 15 Nov 2019



OS 7 HáBITOS DAS PESSOAS ALTAMENTE EFICAZES®
Aumentar a sua eficácia pessoal e profissional

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todas as pessoas que pretendam desenvolver os seus
níveis de eficácia pessoal e profissional, aplicando um processo de
mudança consolidado “inside out”.

Referência: 679

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Aumentar a produtividade e a capacidade de liderar-se
a si próprio.
Ganhar em eficácia e desempenho para alcançar de forma
consistente objetivos pessoais e profissionais.
Compreender como promover o compromisso e a colaboração.
Adotar práticas globais de eficácia pessoal num continuum de
maturidade.
Desenvolver a capacidade de gerar soluções inovadoras que
aproveitam a diversidade e acrescentam valor.

Métodos: Metodologia ativa e prática.

 Best  O curso de 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes®, baseado no best seller de Stephen R. Covey, conduz os participantes ao
longo de um continuum de desenvolvimento e mudança pessoal através de hábitos e práticas quotidianas, alinhadas por princípios de
eficácia.

Este curso atribui 9.5 unidades CCE da ICF na área de Competências Chave (Core
Competencies) e 10.5 unidades CCE da ICF na área de Desenvolvimento de Recursos (Resource Development).

Programa

Hábito 1 – Seja proativo®

Desenvolva uma atitude positiva. Procure alternativas para além dos obstáculos. Concentre-se e atue nas coisas que pode
influenciar e não naquelas que estão para além do seu alcance. Expanda o raio de alcance da sua capacidade de influência.

Sou livre de escolher e sou, em última instância, responsável pela minha felicidade:

Parar e responder com base nos princípios e nos resultados desejados.
Usar linguagem proativa.
Focalizar-se no seu círculo de influência.

Hábito 2 - Comece com o fim em mente®

Tenha uma visão clara do Legado que quer construir na sua vida, a nível pessoal e a nível profissional.



Definindo claramente a minha visão e propósito na vida fará toda a diferença:

Definir os resultados antes de agir.
Criar e viver de acordo com a minha Declaração de Missão Pessoal.
Alinhar a missão pessoal com a missão organizacional.
Definir o maior e melhor Contributo que é capaz de dar.

Hábito 3 - Dê prioridade ao que é prioritário®

Seja reconhecido pelas suas excelentes capacidades de focalização e concretização das suas prioridades.

Reservo tempo para o que é mais importante:

Definir prioridades.
Focalizar-se no que é Importante.
Reduzir o efeito das atividades de Quadrante IV.
Dizer “não” ao Quadrante III.
Adotar um estilo de vida Quadrante II.

Da Vitória Privada à Vitória Pública

A Conta Corrente Emocional (CCE) é uma metáfora relativa à confiança que existe nas relações interpessoais:

Conta Corrente Emocional.
Construir a sua CEE.

Hábito 4 - Pense Ganhar-Ganhar®

Desenvolva uma atitude de cooperação nas interações que estabelece. Envolva-se com entusiasmo no desenvolvimento e
fortalecimento da sua equipa. Reconheça as vantagens da cooperação vs os perigos da competição.

Os recursos são abundantes, chegam para todos e ainda sobra:

Desenvolver uma Mentalidade de Abundância.
Equilibrar Determinação e Consideração.
Considerar os ganhos das outras pessoas da mesma forma que considera os seus.
Criar Acordos Ganhar-Ganhar

Hábito 5 - Procure primeiro compreender para depois ser compreendido®

Desenvolva a capacidade de compreender cada problema em profundidade e de estabelecer uma comunicação empática,
transparente e cooperante capaz de fortalecer os níveis de confiança à sua volta.

Aumento a minha influência nos outros se os procurar compreender primeiro:

Identificar os vários níveis de escuta.
Praticar a Escuta Empática.
Procurar ser compreendido com respeito.

Hábito 6 - Crie sinergias®

À medida que procura alcançar melhores soluções, seja inovador na resolução de problemas e tomada de decisão. Não se limite a
aceitar as diferenças. Valorize o facto de as outras pessoas terem opiniões, perspetivas, competências e paradigmas diferentes. É
nas diferenças que reside o poder da inovação e da criatividade.

Juntos vamos criar algo melhor do que qualquer um de nós tem em mente:

Definição de sinergia.
Processos da sinergia.
Valorizar as diferenças.
Procure a Terceira Alternativa.

Hábito 7 - Afine as suas ferramentas pessoais®

Desenvolva a sua eficácia através da renovação continua, quer a nível físico, quer intelectual. Invista no seu desenvolvimento



enquanto “Pessoa Total”.

Todos os dias, reservo tempo para mim próprio, porque isso me dá a capacidade de fazer tudo o resto:

As 4 dimensões da “Pessoa Total”.
Alcançar a Vitória Privada Diária.

Pontos Fortes

Programa CCE (Continuing Coach Education) aprovado pelo ICF. Este curso atribui 9,5 unidades CCE da ICF na área de
Competências Chave (Core competencies) e 10,5 unidades CCE da ICF na área Outras habilidades e ferramentas (Other skills
and tools).
Uma formação funcional e de alto impacto que alterna a teoria com a prática através de exercícios personalizados que reforçam
a aprendizagem de novas praticas e condutas.
Um kit pedagógico completo que inclui a possibilidade de realização de um questionário 360º prévio à formação.
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21 Oct - 23 Oct 2019 04 Dec - 06 Dec 2019

Porto

20 Nov - 22 Nov 2019



AS 5 ESCOLHAS PARA UMA PRODUTIVIDADE EXTRAORDINáRIA®

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todas as pessoas que pretendem aumentar os seus
níveis de produtividade, por forma a gerar equilíbrio nas suas
vidas.

Referência: 900

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Compreender a diferença entre urgente e importante.
Avaliar a sua produtividade.
Saber dizer “não” às atividades irrelevantes e não importantes.
Reduzir e gerir eficazmente as situações de crise.
Eliminar os desperdícios de tempo e as atividades de baixa
prioridade.
Identificar atividades de valor acrescentado - melhorar o equilíbrio
e a produtividade.
Conhecer um processo de definição de objetivos pessoais e
profissionais.
Compreender em que medida as relações de elevada qualidade
conduzem a resultados de elevada qualidade.
Criar equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.
Compreender a importância dum sistema de planeamento eficaz:
integrado, móvel e personalizado.
Implementar um processo de planeamento semanal.
Implementar um processo de planeamento diário.
Conceber um plano de integração de ferramentas de planeamento
múltiplas.
Aplicar boas práticas para a gestão de email, interrupções e
procrastinação.
Filtrar eficazmente a informação que recebe.

Métodos: Metodologia ativa e prática, que visa aumentar e/ou
desenvolver a sua produtividade.

 Best  O volume de informações com que lidamos diariamente coloca frequentemente em causa
a nossa capacidade de pensar com clareza e tomar decisões sábias sobre o que é realmente
importante.

Ao reagirmos a esses estímulos sem reflexão imediata, não conseguimos alcançar os objetivos mais importantes da nossa vida
profissional e pessoal.

A abordagem FranklinCovey neste workshop permite-lhe aplicar técnicas e métodos para se focar nas atividades mais importantes.
Suportada em estudos científicos e anos de experiência, esta solução traz não apenas uma melhoria mensurável na produtividade,
mas também um sentido regenerado de compromisso e autorrealização.

Programa

1 - AJA SOBRE O IMPORTANTE

Não reaja ao urgente

Tornar prioritário o que é, efetivamente, importante.
Construir uma cultura organizacional de Q2.
Focar-se nas atividades de valor acrescentado.



Tel. 213 303 166
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2 - PERSIGA O EXTRAORDINÁRIO

Não se fique pelo banal

Saber como redefinir os seus papéis em termos de resultados extraordinários.
Garantir um equilíbrio entre os seus vários papéis.
Saber definir o extraordinário.

3 - DAR PRIORIDADE ÀS PEDRAS GRANDES

Não se disperse com assuntos pouco relevantes

Gerir a sua atenção.
Planificar a sua atividade no Q2.

4 - DOMINE A TECNOLOGIA

Não se deixe dominar por ela

Utilizar a tecnologia a seu favor.
Identificar comportamentos a corrigir.

5 - ALIMENTE A SUA CHAMA

Não se deixe queimar

Saber como recarregar a sua energia física e mental de forma consciente.
Aplicar os 5 Drivers de Energia™ para saber gerir as suas energias.

Pontos Fortes

Este workshop de 2 dias combina princípios intemporais com o que a neurociência tem de mais atual para o ajudar a gerir
melhor as suas decisões, atenção e energia, para que as suas escolhas criem valor extraordinário para si e para a sua
Organização



GERAR E INCREMENTAR RELAçõES DE CONFIANçA®
Como gerar confiança

Duração: 1 dia

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todos os profissionais que desejam aumentar sua
credibilidade pessoal e desenvolver relacionamentos pessoais /
profissionais com base na confiança, a fim de alcançar resultados
sustentáveis ao longo do tempo.

Referência: 1230

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Desenvolver, restaurar e ampliar a confiança, através
dos seus comportamentos;
Criar um plano de ação para aumentar a sua credibilidade pessoal
e influência;
Aumentar a capacidade de comunicar de forma transparente,
respeitosa e direta;
Contribuir para o aumento da confiança no seio da equipa a que
pertencem;
Identificar o impacto de impostos e dividendos da confiança.

Métodos: Metodologia ativa e prática, com estudos de caso e
exercícios que visam aumentar e/ou consolidar os comportamentos
geradores de confiabilidade.

 Best  A confiança é a nova moeda de troca no mundo do trabalho moderno, cada vez mais
colaborativo e híper-conectado.

Ao contrário do que muitos pensam, criar confiança é uma habilidade que pode ser aprendida.

Quando a confiança é baixa, as pessoas suspeitam dos outros, do chefe e da organização. Isso afeta os resultados pessoais bem como
os da sua organização.

Quando a confiança é alta, a comunicação, a criatividade e a motivação crescem. A produtividade aumenta e a atenção é focada nos
resultados.

Através deste workshop, os participantes poderão conhecer e adotar os comportamentos e práticas que guiam equipas e organizações
altamente confiáveis.

Programa

O que é a confiança

O impacto da confiança na esfera pessoal e profissional
A confiança enquanto variável para aumentar os resultados de uma organização.

Confiança pessoal

Agir com integridade.
Saber ser um exemplo: caráter e competência.
Fortalecer os quatro pilares da credibilidade.

Confiança relacional

A confiança e a conta corrente emocional.
Os principais processos da confiança:



Desenvolver a confiança
Restaurar a confiança
Ampliar a confiança

Os comportamentos-chave a adotar para gerar e incrementar relações de confiança.
Contribuir para a resolução de conflitos e desentendimentos através da confiança
Melhorar as relações pessoais e profissionais

Pontos Fortes

Trata-se de um workshop altamente interativo que envolve os participantes num processo pragmático de identificação e
redução do gap de confiança que existe nas suas equipas e Organização, reduzindo os custos dos “Impostos de Confiança”.
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Porto

13 Nov - 13 Nov 2019

Lisboa

06 Dec - 06 Dec 2019



GESTãO DO TEMPO - 4REAL®
Métodos e ferramentas para aumentar a sua produtividade

Duração: 1 dia

Tipologia: Full immersion Blended

Para quem?: Profissionais com autonomia para planear e organizar
as suas atividades, que queiram melhorar de forma sustentável a
gestão do seu tempo.

Referência: 009

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Aumentar a sua produtividade fazendo escolhas
conscientes e alinhadas com os seus objetivos;
Manter o foco naquilo que é prioritário;
Planear e organizar estrategicamente as suas atividades e o seu
tempo.

Métodos: Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante
do participante através de vários desafios, quer à distância quer na
sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para
potenciar a performance no contexto de trabalho:
autodiagnosticos, estudos de caso e simulações que recriam o
quotidiano profissional na sessão presencial, classes virtuais e
desafios concretos de aplicação no contexto profissional.

 Best  Quantas vezes sente que o tempo disponível não é suficiente para realizar todas as atividades previstas, ao mesmo tempo que
as urgências teimam em surgir, tornando-se difícil alcançar os resultados pretendidos?

Descubra como pode aumentar a sua produtividade e melhorar o planeamento e organização do seu tempo através deste percurso
4REAL®: um percurso focado na transferência da aprendizagem para o seu local de trabalho e que possibilita a individualização e
personalização do seu processo de aprendizagem para potenciar a sua performance.

Este é um percurso de aprendizagem que lhe permite:

aumentar a sua produtividade fazendo escolhas conscientes e alinhadas com os seus objetivos;
manter o focus naquilo que é prioritário;
planear e organizar estrategicamente as suas atividades e o seu tempo.

 

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


 

Programa

Atividades digitais antes da sessão presencial

Classe virtual

Apresentar o percurso de aprendizagem;
Comprometer os participantes no processo de desenvolvimento de competências que permitem rentabilizar o seu tempo.

Audodiagnóstico online

Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre os fatores individuais de desperdício de tempo.

Aprendizagem online

Planear a sua semana, para se manter focalizado nas suas prioridades.

Desafios de aplicação prática

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

Sessão presencial (1 dia / 7 horas)

Reconhecer o impacto das minhas escolhas e comportamentos na forma como rentabilizo o meu tempo
Refletir sobre as minhas práticas de gestão do tempo

Ser proativo e orientar a minha ação para aquilo que é verdadeiramente importante
Clarificar o propósito da minha função e as principais áreas de responsabilidade
Definir prioridades no âmbito da minha função: a matriz de prioridades de Eisenhower
Planear e organizar estrategicamente as atividades na minha agenda de forma realista e equilibrada

Aumentar a minha produtividade e eliminar os fatores de desperdício de tempo, utilizando as ferramentas chave de
gestão do tempo

Escolher os métodos e ferramentas mais eficazes
Elaborar um Plano de Ação Compromisso.

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática através da resolução de estudos de caso.

 

Definir um plano de ação das mudanças a pôr em prática
Identificar prioridades de mudança relativamente aos objetivos.



Elaborar o seu Plano de Ação.

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após a sessão presencial

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

Como lidar com a pressão no local de trabalho?
Consigo equilibrar a minha vida profissional e pessoal?

Desafios de aplicação prática

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

Classe Virtual

Consolidar e partilhar boas práticas e resultados do plano de ação.

Pontos Fortes

As várias etapas que constituem o percurso 4REAL® potenciam o maior envolvimento, compromisso e suporte à transferência,
nomeadamente o enfoque na performance.
O suporte da plataforma Learning Hub o que permite ao participante a visualização imediata de todo o percurso identificando o
caminho a percorrer e o que já realizou.
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CICLO - MARKETING DIGITAL
Implementar uma estratégia de comunicação digital

Duração: 11 dias

Tipologia: Blended Blended

Para quem?: Para profissionais de Marketing, de marketing digital e
gestores de marketing.

Referência: 1125

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Otimizar websites/blogs;
Promover a marca/empresa nos meios digitais;
Desenvolver conteúdos online e offline;
Utilizar as regras da comunicação digital;
Elaborar mensagens segmentadas de acordo com o público-alvo;
Otimizar as redes sociais em linha com os objetivos da empresa;
Analisar, intrepretar e tomar decisões estratégicas com base na
informação fornecida pelo Google Analytics.

Métodos: Exposição de conteúdos;
Análise de casos práticos;
Exercícios para consolidação de conhecimentos.

 Best  Este curso vai permitir-lhe:

obter conhecimento em áreas do Marketing Digital que são fundamentais para permitir a otimização, a correta promoção e análise
e direcionamento do investimento.
obter conhecimento em áreas do Marketing Digital que são fundamentais tais como Email Marketing, Social Media Marketing assim
como a área Mobile para retirar todo o partido destes novos meios de interação como o consumidor, não esquecendo a importância
de chegar aos decisores e influenciadores através da otimização, da correta promoção destes meios de comunicação.
envolver o público-alvo com conteúdo que o motiva a participar e a converter as ações planeadas, criando valor de negócio.

 

Programa

SEO e Google Ads

1ª parte – SEO/SEM - Search Engine Optimization / MARKETING

Introdução e conceitos-chave

Como funcionam os motores de pesquisa



Fatores a ter em conta no On Page SEO

Pesquisa de Keywords.
Meta Tags.
Títulos.
Densidade de keywords.

Fatores a ter em conta no Off Page SEO

Tipo de conteúdo.
Tipo de referência.
Velocidade e disponibilidade.
Boas práticas.

Boas práticas e más praticas penalizadas pelos motores de pesquisa

Medir o impacto do SEO

Exercícios práticos

Enquadramento Google Search Console no perfil de Webmaster

Gestão de erros.
Disponibilidade.
Velocidade.
Submissão ao motor de pesquisa.
Utilitários especiais (Disavow).
Sitempas.xml (web, video, news).

Benchmarking com sites

Análise de site próprio (empresas presentes) vs principais concorrentes.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação

Sessão Online

2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

 
2ª parte - Google Ads

Introdução ao Google Ads

O que são anúncios do Google Ads.
Conceitos gerais e principais vantagens.
Configuração de uma conta Google Ads.
Vista geral do Google Ads.

Campanhas Google Ads

Estabelecimento de objetivos da rede de pesquisa.
Planear campanhas em função de estar na rede de pesquisa ou na rede de display do Google.
Pesquisa de palavras-chave para search.
Criação de grupos de anúncios.
Segmentação:

Por clique ou por visualização;
Localização;
Tipo dispositivo (desktop, móvel);
Horários;
Orçamento.

Formatos de anúncios.
Copy do anúncio.

Análise das atuais campanhas (das empresas presentes)



Análise de campanhas próprias.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação.

Sessão Online

2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

 
3ª PARTE – Análise e otimização de resultados

Análise de resultados

Otimização de resultados.
Importância da otimização contínua.

Utilização avançada do Google Ads

Configuração de remarketing através do Google Analytics.
Configuração Google Ads com integração com o Google Analytics.
Conversão com base no download e instalações de Apps.
Segmentação de utilizadores.

Visão geral e utilização do Google Ads Editor

Análise das atuais campanhas (das empresas presentes)

Análise de campanhas próprias.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação

Sessão Online

2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

Sessão Online Individual

1,5 hora
Feedback individual sobre a implementação do Plano de Ação e esclarecimento de questões

Comunicação Digital

1ª parte – Copyright

Introdução ao Web Copywriting

Diferenças entre offline e online.
Os 3 pilares do Copywriting.
Critérios de sucesso de qualquer comunicação online.

Escrever conteúdos com valor

Como criar mensagens para os diferentes Públicos-Alvo.
Fórmula Copywriting.
Converter características em benefícios.
Tornar as mensagens credíveis.
Regras para escrever Títulos, Leads, Body Copy e Call-to-Action.

Processo de criação e revisão de mensagens

As etapas de criação de mensagens.
As etapas de revisão de mensagens.
Tornar os conteúdos claros e legíveis.

Regras de Copywriting para diferentes formatos online



Adaptar mensagens offline para online.
Sites e Landing Pages.
Emails e Newsletters.
Campanhas PPC.
SEO e usabilidade.

Análise de Copy existente (empresas presentes)

Análise do Copy vs principais concorrentes.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação

Sessão Online

2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

 
2ª Parte - Email Marketing

O Email Marketing em números

Base de Dados

Como criar uma Base de Dados.
Questões legais de uma Base de Dados.
Como angariar novos registos para a minha Base de Dados.

Landing Page (Página de destino)

A anatomia de uma Landing Page de sucesso.
Como criar Formulários que sejam preenchidos.
Plataformas de Landing Pages.

Planeamento em Email Marketing

A importância da Relevância.
As vantagens da Personalização.
Como fazer a Calendarização.
O Plano de Conteúdos.

Que Plataforma de Email Marketing deverei escolher

Tipo de plataformas.
Critérios de escolha.

Boas Práticas em Email Marketing

A estrutura de um Email.
O Design de um Email.
Boas práticas.

Métricas e Testes

Como realizar Testes para garantir o sucesso.
As Métricas do Email Marketing.

Trabalho Prático: Análise de campanhas de e-mail marketing existentes (empresas presentes)

Análise de campanhas.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação

Sessão Online

2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação



 
3ª Parte - Mobile Marketing

Conceitos de Mobile Marketing

Onde podemos interagir com o Mobile

Os dispositivos (smarthphone e tablet).
SMS.
Website (responsive design).
App’s.

Tipos de App

Utilitária (informativa e de suporte).
Mobile commerce (compra no dispositivo).
Geo-Localização.
Gamming.
Realidade aumentada.
Notificações em App’s.

Criação de conteúdos para mobile

Imagens.
Texto.
Navegação.
Boas práticas.

Criação de campanhas de Marketing para mobile

Análise de campanhas existentes (empresas presentes).
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação.

Sessão Online

2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

Sessão Online Individual

1,5 hora
Feedback individual sobre a implementação do Plano de Ação e esclarecimento de questões.

Gestão de redes sociais

1ª Parte - Facebook

Introdução

Definição e tipologia do Facebook.
Contextualização dos clientes nas suas vertentes sociodemográficas.

Marketing e comunicação

Definição de objetivos para a rede social.
Alinhamento da audiência às personas.
Definição do plano de comunicação alinhado no tom das personas.
Identificar embaixadores e detratores.
Analisar qual o dia e a hora mais adequada.
Ferramentas adequadas ao ecossistema social.

Criação e Gestão de conta de Facebook

Perfis Individuais vs Perfis de páginas.
Páginas vs Grupos.



Aplicações dentro do Facebook e casos de sucesso.
Gestão de utilizadores e agências com base no Facebook Business.
Validar termos e condições das páginas do Facebook.
Preparação da página do Facebook:

Criação e configuração de página;
Gestão de utilizadores (administradores, gestores,..);
Criação de url para a página;
Boas práticas nos tipos posts (Estado, Link, Foto e Vídeo).

Análise de resultados da página do Facebook:
Alcance da página;
Alcance dos posts;
Interação e consumo das publicações;
Perceber quais os posts que têm mais impacto nos objetivos das organizações.

Gestão de crises

Criar ou analisar página de Facebook

Criação ou análise de páginas de Facebook das empresas presentes.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação.

Sessão Online

2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

 
2ª Parte – Facebook - campanhas

Como estabelecer uma campanha

Validar termos e condições nas promoções.
Cuidados a ter ao nível da Landing Page da campanha.
Criação de tags para diferentes meios online e offline.
Tags de urls:

Url Builder Desktop;
Url Builder App.

Configuração de objetivos.
Anúncios no Facebook:

Adhoc “promoted” post;
Audiências importadas “custom audiences”;
Tipos de anúncios;
Gerir o Power Editor;
Usar o target móvel ou desktop.

Recursos: Google Analytics

Relatórios e análise de campanhas

Análise dos resultados da campanha.
Elaborar um Dashboard personalizado para campanhas.
Análise de resultados dos anúncios do Facebook:

Alcance da página;
Alcance dos posts;
Interação e consumo das publicações;
Perceber quais os posts que tem mais impacto nos objetivos das organizações;
Analisar qual o dia e a hora mais adequada;
Otimização de anúncios.

Criar ou analisar uma campanha de Facebook

Criação ou análise de campanhas das empresas presentes.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação.



Sessão Online

2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

 
3ª Parte - Linkedin

Introdução

Definição e tipologia do LinkedIn.
Contextualização dos utilizadores nas suas vertentes sociodemográficas.

Marketing e comunicação

Definição de objetivos para a rede social.
Contextos profissionais e pessoas para posicionamento na rede.
Definição do plano de comunicação alinhado no tom das personas.
Analisar qual o dia e a hora mais adequada.

Linkedin

Página de Empresas.
Alinhamento das personas no Linkedin.
Que estratégia usar?
Publicação de Artigos.
Plano de comunicação

 
4ª Parte – linkedin - campanhas

Como estabelecer uma campanha

Anúncios no Linkedin.
Distribuição de conteúdo de acordo com o público-alvo.
Otimização de resultados.

Criar ou analisar página e/ou campanha de LinkedIn

Criação ou análise de páginas das empresas presentes.
Criação ou análise de campanhas das empresas presentes.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação.

Sessão Online

2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

 
5ª Parte – instagram, pinterest e youtube

Introdução

Definição e tipologia do Instagram, Youtube e Pinterest.
Contextualização dos seguidores nas suas vertentes sociodemográficas.

Marketing e comunicação

Definição de objetivos para cada uma das redes sociais.
Alinhamento da audiência às personas.
Definição do plano de comunicação alinhado no tom das personas.

Criação e Gestão de conta de Instagram / Pinterest

Contas Individuais vs Contas Corporativas.
Validar termos e condições das páginas de Instagram / Pinterest.



Preparação da conta de Instagram / Pinterest:
Criação e configuração da conta;
Gestão de utilizadores (administradores, gestores,..);
Boas práticas nos tipos de posts (Foto e Vídeo).

Análise de resultados da conta de Instagram / Pinterest:
Alcance e impacto dos posts.

Gestão de crises.

Como estabelecer uma campanha

Anúncios no Instagram / Pinterest.
Otimização de resultados.

Criação e Gestão de canal de Youtube

Preparação do canal do Youtube:
Criação e configuração do canal;
Gestão de utilizadores (administradores, gestores,..);
Boas práticas a implementar.

Análise de resultados do canal de Youtube:
Alcance do canal;
Alcance dos vídeos;
Perceber quais os vídeos que tem mais impacto nos objetivos das organizações.

Gestão de crises.
A publicidade no Youtube.

Criar ou analisar contas de INSTAGRAM, PINTEREST E canal de Youtube

Criação ou análise contas/ canal das empresas presentes.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação.

Sessão Online

2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

Sessão Online Individual

1,5 hora
Feedback individual sobre a implementação do Plano de Ação e esclarecimento de questões

Analytics

Introdução ao Digital Analytics
Conceitos Base de Digital Analytics.
Negócio digital e plataformas Digitais.
As diferentes plataformas digitais e novos negócios.
Indicadores e métricas.

Configuração base
Visão geral da plataforma do Google Analytics.
Gestão da Plataforma:

Contas;
Propriedades;
Vistas;
utilizadores

Relatórios:
“Real time”;
Inteligência;
Audiência;
Comportamento;
Aquisição;
Conversão.
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Configuração de objetivos:
Funis;
Eventos;
Por página.

Exercícios práticos de configuração da ferramenta.

Configurar a Conta Google Analytics
Criação ou análise da conta Google Analytics das empresas presentes.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação

Sessão Online
2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

Configuração base
Como estabelecer um plano de medição:

Múltiplos domínios (“cross domain”);
Por tipo de dispositivo e aplicação (Desktop, Mobile e Tablet);
Medir comportamentos;
Diferentes tipos de propriedade digital.

A necessidade de medir mais do que visitantes e páginas visualizadas:
Medir comportamentos:

Conclusão de formulários;
Download de documentos e ficheiros;
Conclusão de carrinhos de compra;
Partilha nas redes sociais.

Usando Dimensões e métricas (variáveis) para ter integrações para enriquecer os nossos dados.
Medir trafego de origens das redes sociais e de outros meios online e offline.
Saber configurar as integrações com o Google Analytics como:

Google Search Console;
Google Adwords;
Google Play Console (mobile).

Elaborar um Dashboard personalizado direcionado a função da organização.
Elaborar relatórios personalizados para adotar as diferentes configurações.
Elaboração de segmentos avançados para efetuar análise e estudo de comportamentos, assim como analisar.
Vista geral do Google Analytics (relatórios e Dashboards).

Gestão de Métricas - Conta Google Analytics
Análise de Métricas da conta Google Analytics das empresas presentes.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação

Sessão Online

2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

Sessão Online Individual
1,5 hora
Feedback individual sobre a implementação do Plano de Ação e esclarecimento de questões.

Pontos Fortes

Abordagem holistica ao marketing digital, assente em casos reais e com apoio à implementação de práticas corretas no seio das
organizações.



70:20:10 CERTIFICATION PROGRAMME
Programa de certificação internacional no referencial 70:20:10

Duração: 5 dias

Tipologia: Blended Presencial

Para quem?: Profissionais de Recursos Humanos e das áreas de
Formação & Desenvolvimento que pretendam realizar a transição
para o referencial 70:20:10.
Gestores de formação e desenvolvimento responsáveis pela
aprendizagem organizacional.
Consultores envolvidos na capacitação e desenvolvimento de
pessoas.

Referência: 1170

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Executar projetos de transformação de aprendizagens
com base no referencial 70:20:10
Aplicar os cinco novos papéis do profissional de L&D para potenciar
os resultados das ações formativas
Implementar a abordagem 70:20:10 nos seus projetos formativos

Métodos: Formação Presencial;
Digital Learning;
Atividades com contexto de trabalho;
Sessões de partilha.

 Best  Profissionais de L&D de todo o mundo estão a implementar o referencial 70:20:10 para ajudar a expandir a gama de serviços
que oferecem e promoverem uma maior conexão com os objetivos de negócio core. O 70:20:10 fornece uma oportunidade concreta
para tornar esses serviços relevantes e atualizados, garantindo que eles potenciam a aprendizagem e desempenho à velocidade do
negócio. Num mundo em mudança, o 70:20:10 está a criar um novo futuro para a L&D, garantindo que a função se mantenha na
vanguarda da evolução.

Exemplos de resultados que podem ser alcançados recorrendo à metodologia 70:20:10

Crescimento de vendas
Redução de erro
Aumento de produtividade
Aumento da satisfação do cliente
Redução de incidentes de não conformidades
Redução do absentismo
Redução do turn over
Integração mais rápida de novos colaboradores
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Programa

O 70:20:10 Expert Programme é uma jornada de performance. Isto significa que não existe um planeamento detalhado de todas as
atividades, nomeadamente as atividades online, que são acordadas e agendadas no inicio do programa. O programa segue
habitualmente o seguinte percurso formativo:

 

Kick Off

Na sessão de Kick Off são explicados os métodos de trabalho para o programa e exploradas expetativas

Workshops

2 Workshops de 2 dias e meio que incluem sessões interativas baseadas em experiências práticas, fornecendo a oportunidade
de experimentar e receber feedback de especialistas e pares.
Tópicos centrais:

Workshop 11.
Performance Detective, Performance Tracker, Game Changer (parte 1)

Workshop 22.
Performance Architect, Performance Master Builder, Game Changer (parte 2).
Performance Game Changer: comunicar à organização

Trabalho prático nos seus próprios projetos com apoio online (acompanhamento do case study, micro-learning,comunidade de
prática e consultoria).

Pontos Fortes

Workshops presenciais;
Suporte online, comunidade e consultoria;
Construção de um case study da sua própria organização como base de exploração do referencial 70:20:10;
Programa de desenvolvimento profissional com duração de 6 meses no seu local de trabalho.

Benefícios

Benefícios para a sua equipa de L&D e para a sua organização:

O 70:20:10 Programme é uma atividade chave que contribui para o desenvolvimento de uma área de L&D de elevada
performance
Potencia a que as equipas de L&D executem projeto de real valor acrescentado para a organização
O 70:20:10 Programme proporcionará um impacto mensurável nos negócios porque os serviços baseados nos princípios de
70:20:10 contribuem para aumentar a produtividade e a qualidade/segurança do trabalho
O 70:20:10 Programme irá garantir que os serviços de L&D da sua organização se tornem sustentáveis e duradouros
O 70:20:10 Programme providencia resultados tangíveis do retorno do investimento, na medida em que é criado um business
case eficaz, em comparação às metodologias tradicionais de formação
O 70:20:10 Programme é desenhado para promover resultados com maior otimização de tempo e custos, em comparação às
soluções tradicionais de aprendizagem formal

Benefícios para os participantes:

Desenvolver atividades de forma metódica usando os 5 papéis e 31 tarefas críticas
Linguagem partilhada entre as equipas de L&D e outros interlocutores da organização
Maior cooperação e conexão com o negócio, tendo em conta que as intervenções 70 e 20 estão inteiramente alinhadas com as
necessidades reais de negócio e elencadas diretamente com as práticas quotidianas de trabalho
Competências mais desenvolvidas para os profissionais de L&D pela aplicação da metodologia 70:20:10
Benefícios adicionais pelo desenvolvimento de novas competências: competências de consultoria, gestão da mudança e gestão
de projetos

 



CONTABILIDADE NíVEL 1 - 4REAL®
Bases fundamentais de contabilidade financeira

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Blended

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

Referência: 048

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de: Compreender o papel e os princípios da contabilidade
financeira;
Identificar, mensurar e comunicar eventos económicos e
financeiros relacionados com a contabilidade;
Conhecer os tratamentos contabilísticos dos ativos fixos, dos
inventários, das contas a receber e a pagar e vendas e compras,
dos registos em bancos e respetivas reconciliações bancárias;
Distinguir entre gastos de investimento e gastos correntes;
Conhecer e saber preparar um balanço e uma demonstração de
resultados.

Métodos: Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante
do participante através de vários desafios, quer à distância quer na
sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para
potenciar a performance no contexto de trabalho: estudos de caso,
utilização de aplicações informáticas semelhantes às existentes no
mercado que recriam os ambientes organizacionais, classes
virtuais entre todos os participantes e o especialista Cegoc,
intercaladas com o processo de formação em sala, para facilitar a
aplicação dos conceitos adquiridos e aferir as práticas
implementadas e desafios concretos de aplicação no contexto
profissional.

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

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

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

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


 

Programa

Atividades digitais antes das sessões presenciais

Avaliação online de conhecimentos

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para dominar os
principais conceitos e exercitar o registo e o controlo das principais operações contabilísticas;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial sobre os conceitos fundamentais de
contabilidade financeira*.

Aprendizagem online

Adquirir conceitos estruturais e fundamentais para potenciar o treino prático em sala:
Introdução à contabilidade

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

Conceitos e princípios relacionados com a preparação e apresentação de demonstrações financeiras
A natureza, princípios e âmbito da contabilidade
A natureza, princípios e objetivos financeiros e registos relacionados numa organização
Os utilizadores da informação financeira e informação relacionada e as suas diversas necessidades
As asserções subjacentes às demonstrações financeiras
As características qualitativas das demonstrações financeiras
Os elementos das demonstrações financeiras
Critérios para o reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras
Mensuração dos elementos das demonstrações financeiras
O conceito de capital e sua manutenção
A natureza, o papel e o significado das teorias contabilísticas e princípios
Princípios da estrutura conceptual da contabilidade
As normas contabilísticas em vigor
O conceito e o papel da apresentação verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras

Desafios de aplicação prática

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

 

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



1ª sessão presencial (2 dia / 14 horas)

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

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as normas contabilísticas
O tratamento contabilístico dos ativos correntes:

Caixa e depósitos e reconciliações bancárias;
Contas a receber e a pagar e reconciliação de saldos;
Os incobráveis e os efeitos contabilísticos e fiscais;
Acréscimos e diferimentos;
O processo de compras e o tratamento dos inventários.

O tratamento contabilístico dos ativos não correntes como tangíveis (fixos), intangíveis, e depreciações e amortizações dos
ativos fixos.
Tratamento fiscal das depreciações e amortizações.
O tratamento das vendas e o cálculo e registo de custo das vendas.
Os descontos, abatimentos e devoluções.
Cálculo e contabilização dos gastos com o pessoal (tipos de rendimentos, incidência de IRS e TSU).

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.

Atividades digitais entre sessões presenciais

Classe virtual

Esclarecer dúvidas ou questões relacionadas com as temáticas abordadas para facilitar a transferência da aprendizagem para o
contexto real de trabalho.

Desafios de aplicação prática

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

2ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

A preparação e a apresentação de demonstrações financeiras para empresas comerciais
A demonstração de resultados: compreender as várias rubricas e o significado dos resultados intermédios.
O balanço: distinção entre corrente e não corrente e compreensão das diversas rubricas.

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após as sessões presenciais

Classe Virtual

Facilitar a aplicação “on-the-job” dos principais conceitos, técnicas e ferramentas de contabilidade financeira.
Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades;
Consolidar, detalhar e partilhar boas práticas na implementação dos conceitos fundamentais, ferramentas e técnicas de
contabilidade financeira, tendo em conta a realidade organizacional de cada participante.

Desafios de aplicação prática

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

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

Pontos Fortes

A abordagem 4REAL® e as várias etapas que constituem o percurso potenciam o maior envolvimento, compromisso e suporte à
transferência, nomeadamente o enfoque na performance.
Um percurso com forte componente prática que lhe permite:

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



GERIR A FISCALIDADE DA EMPRESA: IRC - IVA - IRS - 4REAL®
Aplicação prática dos impostos à realidade empresarial

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Blended

Para quem?: Contabilistas certificados, técnicos de contabilidade e
profissionais envolvidos no processo fiscal da empresa.

Referência: 105

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de: Conhecer a organização do sistema fiscal Português e
o peso relativos dos três principais impostos;
Dominar os conhecimentos básicos para aplicação dos Códigos do
IVA, IRC e IRS, na ótica das empresas;
Aplicar os códigos nas diversas situações correntes das
organizações;
Conhecer as obrigações declarativas e saber preencher os
formulários disponibilizados pela AT.

Métodos: Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante
do participante através de vários desafios, quer à distância quer na
sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para
potenciar a performance no contexto de trabalho: estudos de caso
e preenchimento declarativo nas aplicações da AT na sessão
presencial, utilização de software próprio que recria os ambientes
organizacionais, classes virtuais entre todos os participantes e o
especialista Cegoc, intercaladas com o processo de formação em
sala, para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos e aferir as
práticas implementadas e desafios concretos de aplicação no
contexto profissional.

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

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

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

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

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


 

Programa

Atividades digitais antes das sessões presenciais

Avaliação online de conhecimentos

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para realizar tarefas
concretas na área da fiscalidade da empresa, com especial enfoque nos códigos do IVA, IRC e IRS;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial relativamente aos impostos em causa e
com base na legislação e nas interpretações da AT*.

Aprendizagem online

Adquirir conceitos estruturais e fundamentais para potenciar o treino prático em sala:
O sistema fiscal português:

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

Normas tributárias:
Princípio da legalidade tributária;
Aplicação das normas fiscais no tempo e no espaço: a retroatividade fiscal,

Desafios de aplicação prática

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

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

1ª sessão presencial (2 dias / 14 horas)

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

isenções completas ou taxa zero;
isenções incompletas.

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



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

O Direito à dedução.
As regularizações do imposto.
As obrigações dos sujeitos passivos:

declarativas: anuais, recapitulativas e periódicas;
inscrição, alterações e cessação.

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

O IRS – Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
Incidência Real e Pessoal.
Tipologia/Categoria dos rendimentos.
Os rendimentos empresariais e profissionais:

Âmbito dos rendimentos;
Retenção na fonte;
Emissão de Faturas ou Fatura/Recibo;
Obrigações declarativas.

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

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática através da resolução de estudos de caso.

 

Atividades digitais entre sessões presenciais

Classe virtual

Esclarecer dúvidas ou questões relacionadas com as temáticas abordadas para facilitar a transferência da aprendizagem para o
contexto real de trabalho.

Desafios de aplicação prática

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

2ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

O IRC – Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas
Incidência.
Isenções.
Determinação da Matéria Coletável.
As principais correções fiscais:

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

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

Exercícios práticos e outputs!
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Aplicação prática através da resolução de estudos de caso.

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após as sessões presenciais

Classe Virtual

Facilitar a aplicação “on-the-job” dos códigos do IVA, IRC e IRS;
Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades;
Consolidar, detalhar e partilhar boas práticas na na aplicação da legislação fiscal em vigor.

Desafios de aplicação prática

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

Avaliação online de conhecimentos

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

Pontos Fortes

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

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



FINANçAS PARA NãO FINANCEIROS - 4REAL®
O fundamental das finanças empresariais

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Blended

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

Referência: 127

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:  Conhecer e compreender os conceitos financeiros
mais relevantes;
Apreciar o impacto das decisões quotidianas sobre os resultados
globais das empresas;
Dominar o processo orçamental, calculando as suas principais
componentes de: negócio, de financiamento e de investimento;
Saber elaborar demonstrações financeiras previsionais.

Métodos: Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante
do participante através de vários desafios, quer à distância quer na
sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para
potenciar a performance no contexto de trabalho: estudos de caso,
utilização de software próprio que recria os ambientes
organizacionais, classes virtuais entre todos os participantes e o
especialista Cegoc, intercaladas com o processo de formação em
sala, para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos e aferir as
práticas implementadas e desafios concretos de aplicação no
contexto profissional.

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

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

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

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


 

Programa

Atividades digitais antes das sessões presenciais

Avaliação online de conhecimentos

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

Aprendizagem online

Adquirir conceitos estruturais e fundamentais para potenciar o treino prático em sala:
Posição financeira: compreender o balanço:

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

Desempenho: A demonstração de resultados
Ligação com o balanço;
Os rendimentos;
Os gastos;
Os resultados intermédios e sua interpretação;

Tesouraria: A demonstração de fluxos de caixa
Diferenças entre rendimentos e recebimentos, gastos e pagamentos;
Os fluxos de entrada e os fluxos de saída;
Classificação das atividades: Operacional, Financiamento e Investimento;

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

Desafios de aplicação prática

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

 

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

 

1ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

Apreciar o equilíbrio financeiro de uma empresa
Diferenças entre fato económico e fato financeiro.
Conhecer e aplicar os indicadores chave:

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

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

 

Compreender o impacto económico e financeiro das ações comerciais
Determinar o ciclo de exploração e as suas componentes.



Prazo médio de recebimentos:
Políticas de concessão de crédito;

Incobráveis e recuperação de créditos;
Cálculo de imparidades;
Políticas de pós-venda;
Os descontos e o custo financeiro explícito e implícito.

O prazo médio de pagamentos:
O preço de compra e suas componentes;
Os efeitos dos descontos obtidos;
Gestão das devoluções.

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

Agir sobre a rentabilidade

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

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

Avaliar o equilíbrio económico.

Exercícios práticos e outputs!

Construir um quadro de bordo (“Tableaux de Bord”) ou um quadro de indicadores eficaz para pilotar uma unidade de negócio.

 

Atividades digitais entre sessões presenciais

Classe virtual

Esclarecer dúvidas ou questões relacionadas com as temáticas abordadas para facilitar a transferência da aprendizagem para o
contexto real de trabalho.

Desafios de aplicação prática

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

 

2ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

Construir um orçamento
Saber utilizar e construir um orçamento:

O processo orçamental;
A descentralização orçamental;
A previsão das atividades: articulação e interligação entre os diversos orçamentos parcelares.

Estabelecer previsões dos vários orçamentos:
Do negócio:

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

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

Do financiamento:
Síntese financeira da exploração;
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Financiamento das necessidades de tesouraria;
A gestão dos fluxos de tesouraria.

Elaboração dos mapas previsionais.

Exercícios práticos e outputs!

Construir um orçamento.

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após as sessões presenciais

Classe Virtual

Facilitar a aplicação “on-the-job” dos conceitos, ferramentas e técnicas fundamentais das finanças empresariais;
Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades;
Consolidar, detalhar e partilhar boas práticas na implementação dos conceitos, técnicas e ferramentas financeiras de acordo
com a realidade organizacional de cada participante.

Desafios de aplicação prática

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

Avaliação online de conhecimentos

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

Pontos Fortes

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

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



CONTABILIDADE NíVEL 2 - 4REAL®
Estudo e aplicação das normas de contabilidade e preparação das demonstrações financeiras

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Blended

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

Referência: 169

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de: Preparar demonstrações financeiras;
Discutir a tratamento contabilístico de ativos não correntes e
correntes, passivos, intangíveis, incluindo as despesas de
desenvolvimento, bem como o tratamento do Rédito, dos
benefícios dos empregados, dos encargos financeiros de
financiamento e dos impostos correntes;
Compreender a aplicação nas normas legais relacionadas com os
eventos em análise;
Saber comunicar o resultado do processo contabilístico através de
demonstrações financeiras adequadamente preparadas;
Interpretar e usar informação financeira para efeitos de tomada de
decisão nos negócios.

Métodos: Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante
do participante através de vários desafios, quer à distância quer na
sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para
potenciar a performance no contexto de trabalho: estudos de caso,
classes virtuais entre todos os participantes e o especialista Cegoc,
intercaladas com o processo de formação em sala, para facilitar a
aplicação dos conceitos adquiridos e aferir as práticas
implementadas e desafios concretos de aplicação no contexto
profissional.

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

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

Através deste percurso de aprendizagem 4REAL® irá:

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

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


 

Programa

Atividades digitais antes das sessões presenciais

Avaliação online de conhecimentos

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para dominar as
rubricas mais relevantes, com base na normalização contabilística em vigor, e saber comunicar os seus efeitos;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial relativamente à aplicação das normas de
contabilidade e preparação das demonstrações financeiras*.

Aprendizagem online

Adquirir conceitos estruturais e fundamentais para potenciar o treino prático em sala:
Conceitos e princípios relacionados com a preparação e apresentação de demonstrações financeiras:

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

Desafios de aplicação prática

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

 

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

 

1ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

Identificação, mensuração e comunicação das transações económicas e financeiras usando as normas contabilísticas
O tratamento contabilístico dos ativos não correntes:

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

O tratamento dos impostos correntes, com especial enfoque no registo e apuramento do IVA.
O rédito: reconhecimento e mensuração. As vendas, as prestações de serviços, os juros e os royalties.
Benefícios dos empregados de curto prazo e particular enfoque no tratamento dos fundos de pensões.
A natureza, o propósito e o tratamento contabilístico das rubricas de capital e reservas.



Correção de erros e realização de estimativas (accruals).
Encargos financeiros de financiamento: capitalização e uso do método do juro efetivo.

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.

Atividades digitais entre sessões presenciais

Classe virtual

Esclarecer dúvidas ou questões relacionadas com as temáticas abordadas para facilitar a transferência da aprendizagem para o
contexto real de trabalho.

Desafios de aplicação prática

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

2ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

A preparação, a apresentação e análise de demonstrações financeiras para empresas comerciais
A demonstração de resultados: preparação e análise de conteúdo.
O balanço: distinção entre corrente e não corrente e análise das principais rubricas.
Demonstração dos fluxos de caixa: distinção entre atividades (operacional, investimentos e financiamento) e ligação com o
balanço.
Demonstração de alterações em capital próprio: preparação e análise de conteúdo.
O anexo: preparação e análise de conteúdo.

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após as sessões presenciais

Classe Virtual

Facilitar a aplicação “on-the-job” das normas de contabilidade e dos conceitos, técnicas e ferramentas para preparar
demonstrações financeiras.
Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades;
Consolidar, detalhar e partilhar boas práticas na aplicação das normas de contabilidade e preparação das demonstrações
financeiras, tendo em conta a realidade organizacional de cada participante.

Desafios de aplicação prática

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

Avaliação online de conhecimentos

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

Pontos Fortes

A abordagem 4REAL® e as várias etapas que constituem o percurso potenciam o maior envolvimento, compromisso e suporte à
transferência, nomeadamente o enfoque na performance.
Um percurso com forte componente prática que lhe permite:

Dominar as principais transações e capacidade para comunicar os seus efeitos;
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Datas e cidades – Referência: 169

Porto

29 Oct - 05 Dec 2019

Lisboa

30 Oct - 11 Dec 2019



MODELOS DE CONTROLO DE GESTãO - 4REAL®
Sistemas de orçamentação, controlo de performance e análise quantitativa

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Blended

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

Referência: 234

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de: Compreender a importância do conhecimento do
processo de negócio para um adequado planeamento;
Analisar e resolver diferentes tipos de problemas de tomada de
decisões de contabilidade de gestão, aplicando várias técnicas e
métodos de controlo de gestão;
Usar ferramentas adequadas para preparar o orçamento e
monitorizar o desempenho;
Ilustrar e avaliar métodos de custeio baseados nas atividades,
custos marginais e de absorção e outros métodos e técnicas de
custeio
Saber usar técnicas de controlo e avaliação do desempenho.

Métodos: Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante
do participante através de vários desafios, quer à distância quer na
sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para
potenciar a performance no contexto de trabalho: estudos de caso,
utilização de software próprio que recria os ambientes
organizacionais, classes virtuais entre todos os participantes e o
especialista Cegoc, intercaladas com o processo de formação em
sala, para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos e aferir as
práticas implementadas e desafios concretos de aplicação no
contexto profissional.

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

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

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

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

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


 

Programa

Atividades digitais antes das sessões presenciais

Avaliação online de conhecimentos

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para elaborar
orçamentos e monitorizar resultados da empresa;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimentos inicial face aos sistemas de orçamentação,
controlo de performance e análise quantitativa das organizações*.

Aprendizagem online

Adquirir conceitos estruturais e fundamentais para potenciar o treino prático em sala:
O processo de negócio, o plano de atividades e a sua relação com orçamento
Identificação da relevância, forças e fraquezas da orçamentação e do controlo orçamental
Tipo de sistemas de orçamentação

Orçamentos fixos
Orçamentos flexíveis
Orçamentos de base zero
Orçamento incremental

Orçamentos periódicos e continuados, de curto e de longo prazo
Questões quantitativas em orçamentação:  Teoria e aplicação da curva de aprendizagem, fatores limitativos e programação
linear
A árvore orçamental

Orçamento base e orçamentos subsidiários;
Orçamentos económicos e de tesouraria

Desafios de aplicação prática

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

 

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

 

1ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

O orçamento como ferramenta de tomada de decisão
Orçamento geral (“Master budget”).
Orçamentos subsidiários: económicos, investimento, tesouraria e financiamento.
Orçamentos flexíveis e análise de variações.



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

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.

Atividades digitais entre sessões presenciais

Classe virtual

Esclarecer dúvidas ou questões relacionadas com as temáticas abordadas para facilitar a transferência da aprendizagem para o
contexto real de trabalho.

Desafios de aplicação prática

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

2ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

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

Monitorização e controlo de desempenho
Cálculo das variações: regressão por mínimos quadrados; diagrama de dispersão com correlação; previsão com regressão;
conceitos de séries temporais e sazonalidade para a análise de dados temporizados.
Determinação das causas.
Medidas corretivas.

Custeio padrão (“Standard costing”)
O uso e limitações do custeio padrão.
A determinação dos padrões (“Standards”).
Identificação e cálculo de desvios: vendas (incluindo quantidade e “mix”), custos (incluindo “mix” e “yield”), abordagem pelo
custo marginal e por absorção.
Identificação das variações significativas e suas correlações.
Tendências, materialidade e controlabilidade das variações.
Incerteza e análise de variações.

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após as sessões presenciais

Classe Virtual

Facilitar a aplicação “on-the-job” dos conceitos, técnicas e métodos de controlo de gestão;
Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades;
Consolidar, detalhar e partilhar boas práticas de orçamentação, controlo de performance e análise quantitativa.

Desafios de aplicação prática

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

Avaliação online de conhecimentos

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



Pontos Fortes

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

Dominar os principais conceitos, métodos e técnicas para o controlo de gestão
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Datas e cidades – Referência: 234

Porto

07 Nov - 12 Dec 2019

Lisboa

08 Nov - 13 Dec 2019



O ESSENCIAL DO CONTROLO DE GESTãO - 4REAL®
A determinação dos preços e tipos de custos usando modelos e métodos para a sua gestão

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Blended

Para quem?: Diretores e técnicos do controlo de gestão,
contabilistas certificados e diretores de unidades de negócio.

Referência: 776

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de: Compreender o papel do controlo de gestão e a
análise quantitativa numa organização;
Analisar e resolver diferentes tipos de problemas de tomada de
decisões de contabilidade de gestão, aplicando várias técnicas e
métodos de controlo de gestão;
Usar várias classificações para analisar custos numa organização;
Descrever e aplicar princípios relacionados com os custos dos
diferentes recursos usados num negócio;
Ilustrar e avaliar métodos de custeio baseados nas atividades,
custos marginais e de absorção e outros métodos e técnicas de
custeio
Saber preparar as bases para  a elaboração do orçamento.

Métodos: Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante
do participante através de vários desafios, quer à distância quer na
sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para
potenciar a performance no contexto de trabalho: estudos de caso,
utilização de software próprio que recria os ambientes
organizacionais, classes virtuais entre todos os participantes e o
especialista Cegoc, intercaladas com o processo de formação em
sala, para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos e aferir as
práticas implementadas e desafios concretos de aplicação no
contexto profissional.

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

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

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

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


 

Programa

Atividades digitais antes das sessões presenciais

Avaliação online de conhecimentos

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para a definição e
controlo de objetivos, formação e gestão de margens e resultados;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial face ao controlo de gestão*.

Aprendizagem online

Adquirir conceitos estruturais e fundamentais para potenciar o treino prático em sala:

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

A estrutura conceptual da contabilidade e controlo de gestão:

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

Custos diretos e indiretos;
Custos fixos e variáveis;
Custos do período e dos produtos;
Custos controláveis e não controláveis;
Custos evitáveis e inevitáveis;
“Sunk costs”;
Custos orçamentados, custos padrão e custos atuais: comparação e análise;
Os conceitos de custos unitários, centros de custo e centros de resultados;

Diferenças entre sistemas de custeio marginal e por absorção.

Desafios de aplicação prática

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

 

 



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

1ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

A determinação dos custos dos recursos usados nas atividades
Materiais:

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

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

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

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

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

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

Custeio nos serviços:
Âmbito do custeio do serviço;
Identificação de unidades de custeio apropriadas;
A recolha, classificação e determinação dos custos.

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.

 

Atividades digitais entre sessões presenciais

Classe virtual

Esclarecer dúvidas ou questões relacionadas com as temáticas abordadas para facilitar a transferência da aprendizagem para o
contexto real de trabalho.

Desafios de aplicação prática

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

2ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

A definição de preços de bens e serviços
Preço objetivos e preço mínimo.
Relação preço/procura.
A fixação de preços de encomendas especiais e de produtos de ciclo de vida curtos.
Preços de transferência entre divisões de um grupo.
Preços em empresas de serviços.
Preços de serviços internos.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/776
07/10/2019

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

Métodos de controlo de gestão
Controlo de custos: diferença face à determinação dos custos.
Preparação de planos de monitorização.
Monitorização e controlo de desempenho.
Custos relevantes e o processo de decisão.
Redução de custos: técnicas como estudo de processos, tempos e movimentos e ainda análise de valor.
Necessidades da tomada de decisões.

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.

 

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após as sessões presenciais

Classe Virtual

Facilitar a aplicação “on-the-job” dos conceitos, técnicas e métodos de controlo de gestão;
Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades;
Consolidar, detalhar e partilhar boas práticas de orçamentação, controlo de performance e análise quantitativa.

Desafios de aplicação prática

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

Avaliação online de conhecimentos

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

Pontos Fortes

A abordagem 4REAL® e as várias etapas que constituem o percurso potenciam o maior envolvimento, compromisso e suporte à
transferência, nomeadamente o enfoque na performance.
Um percurso com forte componente prática que lhe permite:

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



CICLO: O CONTROLO DE GESTãO - 4REAL®
Modelos e métodos para a gestão, controlo de performance e análise quantitativa

Duração: 4 dias

Tipologia: Full immersion Blended

Para quem?: Diretores do controlo de gestão, técnicos
especializados em orçamentação e controlo orçamental,
contabilistas certificados e gestores de unidades de negócio.

Referência: 1100

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de: Compreender o papel do controlo de gestão e a
análise quantitativa numa organização;
Analisar e resolver diferentes tipos de problemas de tomada de
decisões de contabilidade de gestão, aplicando várias técnicas e
métodos de controlo de gestão;
Usar várias classificações para analisar custos numa organização;
Descrever e aplicar princípios relacionados com os custos dos
diferentes recursos usados num negócio;
Ilustrar e avaliar métodos de custeio baseados nas atividades,
custos marginais e de absorção e outros métodos e técnicas de
custeio
Saber preparar as bases para  a elaboração do orçamento.
Compreender a importância do conhecimento do processo de
negócio para um adequado planeamento;
Analisar e resolver diferentes tipos de problemas de tomada de
decisões de contabilidade de gestão, aplicando várias técnicas e
métodos de controlo de gestão;
Usar ferramentas adequadas para preparar o orçamento e
monitorizar o desempenho;
Ilustrar e avaliar métodos de custeio baseados nas atividades,
custos marginais e de absorção e outros métodos e técnicas de
custeio
Saber usar técnicas de controlo e avaliação do desempenho.

Métodos: Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante
do participante através de vários desafios, quer à distância quer na
sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para
potenciar a performance no contexto de trabalho: estudos de caso,
utilização de software próprio que recria os ambientes
organizacionais, classes virtuais entre todos os participantes e o
especialista Cegoc, intercaladas com o processo de formação em
sala, para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos e aferir as
práticas implementadas e desafios concretos de aplicação no
contexto profissional.

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

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

Conhecer o processo de negócio, elaborar um orçamento realista e monitorizar o seu resultado é uma vantagem competitiva para as



empresas que agem por antecipação.

Os profissionais devem assim estar preparados para corresponder às necessidades das empresas e encontrar técnicas e métodos
adequados para realizar o planeamento, a gestão, o controlo e o reporte e aconselhamento do desempenho das organizações. Saiba
como o pode fazer, através deste percurso de aprendizagem 4REAL® : um percurso personalizável e focado na sua performance no
contexto real de trabalho!

 

Programa

Atividades digitais antes das sessões presenciais

Avaliação online de conhecimentos

Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das competências necessárias para a definição e
controlo de objetivos, formação e gestão de margens e resultados, elaboração de orçamentos e monitorização de resultados da
empresa;
Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre o seu grau de conhecimento inicial face ao controlo de gestão*.

Aprendizagem online

Adquirir conceitos estruturais e fundamentais para potenciar o treino prático em sala:
Os negócios e os seus processos:

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

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

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

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


Custos controláveis e não controláveis;
Custos evitáveis e inevitáveis;
“Sunk costs”;
Custos orçamentados, custos padrão e custos atuais: comparação e análise;
Os conceitos de custos unitários, centros de custo e centros de resultados;

Diferenças entre sistemas de custeio marginal e por absorção.

Desafios de aplicação prática

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

 

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

 

1ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

A determinação dos custos dos recursos usados nas atividades
Materiais:

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

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

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

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

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

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

Custeio nos serviços:
Âmbito do custeio do serviço;
Identificação de unidades de custeio apropriadas;
A recolha, classificação e determinação dos custos.

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.

Atividades digitais entre sessões presenciais

Classe virtual

Esclarecer dúvidas ou questões relacionadas com as temáticas abordadas para facilitar a transferência da aprendizagem para o
contexto real de trabalho.

Desafios de aplicação prática



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

2ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

A definição de preços de bens e serviços
Preço objetivos e preço mínimo.
Relação preço/procura.
A fixação de preços de encomendas especiais e de produtos de ciclo de vida curtos.
Preços de transferência entre divisões de um grupo.
Preços em empresas de serviços.
Preços de serviços internos.

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

Métodos de controlo de gestão
Controlo de custos: diferença face à determinação dos custos.
Preparação de planos de monitorização.
Monitorização e controlo de desempenho.
Custos relevantes e o processo de decisão.
Redução de custos: técnicas como estudo de processos, tempos e movimentos e ainda análise de valor.
Necessidades da tomada de decisões.

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após as duas primeiras sessões presenciais

Classe Virtual

Facilitar a aplicação “on-the-job” dos conceitos, técnicas e métodos de controlo de gestão;
Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades;
Consolidar, detalhar e partilhar boas práticas de orçamentação, controlo de performance e análise quantitativa.

Desafios de aplicação prática

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

Atividades digitais de preparação para as últimas sessões presenciais

Aprendizagem online

Adquirir conceitos estruturais e fundamentais para potenciar o treino prático em sala:
O processo de negócio, o plano de atividades e a sua relação com orçamento
Identificação da relevância, forças e fraquezas da orçamentação e do controlo orçamental
Tipo de sistemas de orçamentação

Orçamentos fixos
Orçamentos flexíveis
Orçamentos de base zero
Orçamento incremental

Orçamentos periódicos e continuados, de curto e de longo prazo
Questões quantitativas em orçamentação:  Teoria e aplicação da curva de aprendizagem, fatores limitativos e programação
linear
A árvore orçamental

Orçamento base e orçamentos subsidiários;
Orçamentos económicos e de tesouraria



Desafios de aplicação prática

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

3ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

O orçamento como ferramenta de tomada de decisão
Orçamento geral (“Master budget”).
Orçamentos subsidiários: económicos, investimento, tesouraria e financiamento.
Orçamentos flexíveis e análise de variações.

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

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.

Atividades digitais entre sessões presenciais

Classe virtual

Esclarecer dúvidas ou questões relacionadas com as temáticas abordadas para facilitar a transferência da aprendizagem para o
contexto real de trabalho.

Desafios de aplicação prática

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

4ª sessão presencial (1 dia / 7 horas)

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

Monitorização e controlo de desempenho
Cálculo das variações: regressão por mínimos quadrados; diagrama de dispersão com correlação; previsão com regressão;
conceitos de séries temporais e sazonalidade para a análise de dados temporizados.
Determinação das causas.
Medidas corretivas.

Custeio padrão (“Standard costing”)
O uso e limitações do custeio padrão.
A determinação dos padrões (“Standards”).
Identificação e cálculo de desvios: vendas (incluindo quantidade e “mix”), custos (incluindo “mix” e “yield”), abordagem pelo
custo marginal e por absorção.
Identificação das variações significativas e suas correlações.
Tendências, materialidade e controlabilidade das variações.
Incerteza e análise de variações.

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática com resolução de casos e simulação do contexto real.

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após as sessões presenciais

Classe Virtual

Facilitar a aplicação “on-the-job” dos conceitos, técnicas e métodos de controlo de gestão;
Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades;
Consolidar, detalhar e partilhar boas práticas de orçamentação, controlo de performance e análise quantitativa.
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Desafios de aplicação prática

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

Avaliação online de conhecimentos

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

Pontos Fortes

A abordagem 4REAL® e as várias etapas que constituem o percurso potenciam o maior envolvimento, compromisso e suporte à
transferência, nomeadamente o enfoque na performance.
Um percurso com forte componente prática que lhe permite:

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



DPO - PREPARAçãO DE RESPONSáVEIS E ENCARREGADOS DE PROTEçãO DE DADOS
Implementar o regulamento geral de proteção de dados de acordo com a Lei de Execução do RGPD em Portugal

Duração: 5 dias

Tipologia: Blended Blended

Para quem?: Gestores, técnicos superiores, assistentes técnicos e
todos os colaboradores da empresa designados para exercer
funções de Encarregado ou Responsável de Proteção de Dados, em
todos os setores.

Referência: 1218

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de: Conhecer a problemática da proteção de dados
pessoais segundo o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento
Europeu e do Conselho;
Identificar os contornos específicos da Nova Lei de Execução do
RGPD em Portugal a Lei 58/2019, de 8/8
Identificar as funções específicas do encarregado de proteção de
dados;
Identificar as competências essenciais para o desempenho com
sucesso da função de Encarregado de Proteção de Dados (DPO)
Identificar as fases da Auditoria Interna de Implementação do
Regulamento;
Identificar GAPS existentes entre a prática e o exigido no
Regulamento;
Propor a adoção de medidas essenciais ao cumprimento do
estatuído no Regulamento.

Métodos: Pedagogia ativa que intercala sessões presenciais e à
distância para apoio à implementação do novo regime geral do
regulamento de proteção de dados e que recorre a: Métodos
ativos, através da resolução de casos práticos reais e académicos
Método interrogativa através de resposta a questões dos
formandos;
Método expositivo.

 Best  Este curso trata as normas específicas que regem as funções do responsável e encarregado de dados (EPD - DPO) e que visam a
identificação do processo de implementação do novo regime geral do regulamento de proteção de dados.

Neste curso é proposto um Modelo de Competências a desenvolver pelo Encarregado de Proteção de Dados para que o desempenho
das funções seja assegurado com um máximo de sucesso.

Um curso de aplicação prática que contempla o apoio aos formandos do novo regime geral do regulamento de proteção de dados, ao
longo de 5 semanas, através de aulas virtuais.

 



 

Conheça AQUI a nossa oferta de Consultoria em RGPD.

Programa

O direito de proteção de dados da União Europeia e a projeção no direito interno

O novo quadro europeu de proteção de dados: conceitos e princípios no Regulamento Geral de Proteção de Dados.
Os direitos dos titulares de dados.

A proteção de dados no direito do trabalho

As bases de dados biométricos para controlo do acesso e saída do trabalhador do local de trabalho.
Os testes médicos permitidos.
O controlo da taxa de alcoolémia e de substâncias psicotrópicas.
O tratamento de dados em centrais telefónicas, o controlo do e-mail e do acesso à internet.

A videovigilância e a compressão da privacidade

O uso de Geolocalização (GPS)

O direito de proteção de dados da União Europeia e a projeção no direito interno

Segurança e avaliação de impacto do tratamento de dados.
Códigos de conduta e certificação.
Estatuto da Autoridade de Controlo.
Aplicação de sanções e vias de recurso.
Análise de Jurisprudência.
A figura do encarregado de proteção de dados e o papel do responsável pelo tratamento de dados à escala da EU.

A Lei 58/2019, de 8/8, que assegura a execução do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais
(RGPD) em Portugal

As especificidades da Nova Lei face ao RGPD.
Impacto nos Processos de Implementação em curso.
As Normas da Nova Lei relativas ao EPD/DPO.
As Normas do Novo Regime das Coimas.
Análise crítica.

O Encarregado de Proteção de Dados no regime da Nova Lei de Execução do RGPD

O Encarregado de Proteção de Dados no regime do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).
A Obrigatoriedade de Nomeação.
As Competências do Encarregado de Proteção de Dados:

Competências Comportamentais;
Competências Técnicas.

https://www.cegoc.pt/regulamento-geral-protecao-dados/
https://www.cegoc.pt/regulamento-geral-protecao-dados/
https://www.cegoc.pt/regulamento-geral-protecao-dados/


Recrutar Encarregados de Proteção de Dados (EPD)

As competências do EPD/DPO à luz do RGPD:
O Modelo de Competências proposto.

Funções do Encarregado de Proteção de Dados (EPD)

Funções Principais.
Funções de Complementaridade.

EPD/DPO Ponto de Contacto Institucional com a CNPD

Contactos com os Titulares dos Dados.
Contactos com Subcontratantes.

Metodologias de Resposta aos Pedidos

Cumprimento dos Prazos.

Guião de Auditoria

Procedimentos técnicos e operacionais do EPD.
Sistemas de Controlo de Gestão da Proteção de Dados.

Metodologia e Plano Operacional do EPD

Plano de Implementação do RGPD

Auditoria Inicial.
Relatório Analítico de Conformidade.
Medidas Corretivas.
Formação.
Auditorias.
Exemplos de Formulários.

Pontos Fortes

Forte componente Prática;
Identificação precisa das fases da Auditoria de Implementação;
Acesso a formulários específicos utilizados nas várias fases de implementação das medidas a adotar;
Criação de Códigos de Conduta;
Acesso a Jurisprudência.
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Porto

10 Oct - 29 Nov 2019

Lisboa

11 Nov - 19 Dec 2019



KEY ACCOUNT MANAGEMENT
O desenvolvimento de relações estratégicas na gestão de clientes-chave

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Responsáveis comerciais, Key Account Managers,
comerciais responsáveis por adquirir e gerir contas estratégicas,
quer pela sua dimensão, potencial e/ou reputação de mercado

Referência: 309

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Enquadrar o Key Account Management na estratégia
da sua empresa;
Segmentar a carteira de Contas Chave para implementar
estratégias de abordagem e crescimento;
Dominar os circuitos de decisão e os principais atores do Grupo
Real de Influência e Decisão (GRID) nas suas Contas Chave;
Conceber um Account Plan assente numa visão partilhada do
futuro;
Desenhar, a partir de instrumentos de Value Mapping uma
Proposta de Valor à medida de cada Cliente Chave;
Precaver os aspetos mais táticos na defesa da rentabilidade junto
dessas Contas Chave.

Métodos: Breves exposições seguidas de exercícios práticos, para
apoiar a transferência da formação para o dia-a-dia do formando:
Os formandos são convidados a trabalhar sobre um dos seus
clientes reais ao longo dos exercícios práticos individuais.
Utilização de um Case Study de apoio para trabalhos de grupo.
Utilização de um KAM Toolbox com ferramentas em excel para
apoiar a construção do seu Account Plan.

 Best  Um cliente estratégico mal acompanhado e mal gerido será sempre uma presa fácil para concorrentes que estejam mais atentos
e preparados.

O Key Account Management (KAM), enquanto modelo estratégico de (re)organização comercial, tem como  premissa diferenciar o
nível de serviço dado a clientes com maior importância estratégica, com vista à construção de alianças mais fortes, rentáveis e de
longo prazo, permitindo às empresas atingir, sustentadamente, melhores resultados comerciais e financeiros.

Este workshop foi concebido para ajudar qualquer profissional de vendas a repensar o seu modelo de abordagem e relacionamento
atual e, enquanto gestor de Contas Chave, definir estratégias que lhe permita superar as expectativas crescentes dos seus principais
clientes e atingir os resultados esperados pela sua organização.

Programa

Enquadrar o Key Account Management na estratégia da sua empresa

Clarificar o propósito do Key Account Management no contexto da estratégia comercial da sua empresa.
Identificar as missões chave, tarefas, atribuições e competências críticas de um Key Account Manager.
Instalar uma cultura de Key Account Management na sua empresa: Condições necessárias e recursos críticos.

Segmentar a carteira de Contas Chave para implementar estratégias de abordagem e crescimento

Analisar uma carteira de clientes e saber como segmenta-la por Contas Chave e Contas Chave em Desenvolvimento.
Utilizar KPI’s para qualificar com objetividade a Atratividade dos seus clientes e a sua Posição Competitiva nesses clientes.
Diagnosticar o contexto de mercado de uma Conta Chave e de um Conta Chave em Desenvolvimento para identificar os seus
constrangimentos, obstáculos, recursos e oportunidades.
Interpretar os sinais e tendências de uma Conta Chave para tomar atempadamente decisões, de investimento ou



desinvestimento, que fortaleçam a sua Posição Competitiva.

Dominar os circuitos de tomada de decisão nas suas Contas Chave

Aumentar a sua eficácia na fidelização de Contas Chave através de relacionamentos rentáveis, estratégicos e duradouros
aprendendo a:

reconhecer interlocutores relevantes com papéis formais ou informais, nos diferentes processos de tomada de decisão em
curso;
realizar uma análise sócio-dinâmica do GRID (Grupo Real de Influência e Decisão): interesses, alianças e abordagens
possíveis no contexto da Conta Chave;
clarificar os objetivos pessoais, critérios de preferências e motivações de compra de cada elemento do GRID;
construir os 3 Mapas do GRID: Mapa de Contatos, Mapa de Influência e o Mapa de Relacionamentos.

Borboletas, Duetos ou Diamantes? Reforçar a posição de parceiro preferencial escolhendo o modelo relacional mais adequado.
Assegurar o contributo das áreas internas para potenciar o relacionamento e o networking no contexto de projetos em curso nas
suas Contas Chave.
Conquistar maior customer intimacy definindo G.R.O.W’s para a sua equipa de acompanhamento às Contas Chave.

Conceber um Account Plan assente numa visão partilhada do futuro

Conhecer os elementos mais habituais na construção de um Account Plan.
Instrumentos de diagnóstico, financeiros e de marketing, a considerar na fase de elaboração de um Account Plan.
Estimar cenários de investimento e receita por forma a precaver desvios e minimizar riscos.

Desenhar uma Proposta de Valor à medida para cada Conta Chave

Convocar os diferentes meios ao dispor de um KAM para construir barreiras à entrada de concorrentes nas suas Contas Chave.
Identificar a Cadeia de Valor das suas Contas Chave e agir sobre a forma como elas percecionam o seu contributo para essa
cadeia.
O papel da criatividade e inovação para aumentar as suas atribuições centrais de Valor.
Conceber uma proposta à medida de cada Conta Chave cujo valor seja percecionado e reconhecido pelos seus principais
interlocutores.
Comunicar de forma persuasiva a sua proposta de Valor aos diferentes responsáveis pela sua aprovação e conduzir a
negociação final tendo em conta os bloqueios possíveis e as táticas mais utilizadas pelos compradores.
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Porto

16 Oct - 17 Oct 2019

Lisboa

18 Nov - 19 Nov 2019



TéCNICAS DE VENDA
As ferramentas essenciais da venda consultiva

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Técnicos comerciais, vendedores e delegados
comerciais.

Referência: 020

Objetivos: Preparar metodicamente cada contacto comercial;
Detetar as necessidades e critérios de decisão do cliente;
Apresentar a oferta de forma persuasiva;
Dominar o tratamento das objeções;
Usar técnicas de fecho de venda.

Métodos: Pedagogia ativa e participativa, com envolvimento
contínuo em:trabalhos de grupo;
exercícios práticos individuais;
roleplay de venda.

 Best  Hoje, vender é um ofício exigente. E muito mais rigoroso do que no passado...

Para responder a essa exigência e necessidade de rigor, no curso de Técnicas de venda, os participantes interiorizam um modelo
eficaz para abordar clientes ou prospetos e treinam técnicas de venda adequadas a cada fase do contacto.

Da criação de um clima de confiança na relação com o cliente ao fecho da venda, passando pela apresentação persuasiva da oferta, o
curso permite adquirir métodos e instrumentos práticos de venda indispensáveis para maximizar a rentabilidade os contactos
comerciais

Programa

Conhecer o perfil de competências de um comercial

Olhar para a venda de forma estratégica: os 5 C de uma abordagem comercial.
O vendedor como consultor: a venda enquanto processo centrado no cliente.

Organizar-se e planear os contactos comerciais

Gerir a carteira de clientes e prospetos:
Saber gerir o tempo de forma rentável: frequência de contactos, acompanhamento dos clientes…
Recolher a informação necessária: necessidades, posicionamento da concorrência, resultados do último contato, evolução do
negócio;
O cliente-empresa: saber analisar o circuito de decisão de compra e distinguir os diferentes papéis que influenciam a decisão
de compra (GRID).

Definir objetivos precisos para cada contacto.
Organizar a oferta e escolher uma estratégia para a abordagem do cliente.

Criar e manter um clima de confiança com o cliente

O que fazer no contacto inicial: primeiros passos de uma abordagem comercial:
Fazer uma apresentação atraente da empresa e da oferta;
Iniciar a visita de prospeção: script e técnicas para liderar o diálogo.

Procedimentos e técnicas para criar empatia e gerar confiança:
Sincronização verbal e não verbal;
Comunicação verbal e não verbal: os erros a evitar;
Como criar um clima de concordância progressiva.



Identificar necessidades e motivações de compra

Como utilizar perguntas durante a venda: técnicas de sondagem.
Técnicas de controlo do diálogo: saber conjugar a escuta e os diferentes tipos de perguntas.
Face a um cliente sem necessidade aparente: saber orientar o diálogo para despertar o desejo de mudança e a busca de
solução.

Argumentar de forma persuasiva e responder eficazmente às objeções do cliente

Criar e desenvolver um argumentário de vendas:
Características de um bom argumento;
Apresentar a oferta como solução para problemas do cliente;
Utilizar o material de apoio para reforçar o impacto dos argumentos;
Técnicas de presentação do preço e das condições financeiras.

Técnicas de tratamento de objeções: superar as dúvidas do cliente num clima de concordância.
“É muito caro” - como lidar com as 5 dúvidas clássicas do cliente face ao preço.

Fechar a venda - o momento da verdade

Como facilitar a adesão do cliente à compra: técnicas de pré-fecho.
Como concluir: detetar sinais de compra e usar técnicas de fecho da venda.
Consolidar a relação comercial e preparar a próxima entrevista: como estreitar a ligação com o cliente.

APÓS A FORMAÇÃO EM SALA:

OFERTA DE 2 MÓDULOS DE E-LEARNING
Preparar o êxito da entrevista de vendas;
Descobrir as necessidades e motivações do cliente.

Pontos Fortes

UM MÉTODO DE APLICAÇÃO IMEDIATA: mais do que exercitar, o treino prepara o comercial para se adaptar a situações de
venda concretas.
ORGANIZAÇÃO: o comercial adquire instrumentos para organizar o dia a dia e preparar os contactos com os clientes.
PEDAGOGIA ATIVA E PARTICIPATIVA, COM ENVOLVIMENTO CONTÍNUO EM: trabalhos de grupo; exercícios práticos individuais;
role-play de venda.
APRENDIZAGEM DURADOURA: um itinerário pedagógico que permite praticar, desde o primeiro momento, e refletir em todos os
momentos.
MÓDULOS DE FORMAÇÃO E-LEARNING que permitem aprofundar a formação depois da sessão presencial.
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Porto

14 Nov - 15 Nov 2019

Lisboa

09 Dec - 10 Dec 2019



CICLO - MARKETING DIGITAL
Implementar uma estratégia de comunicação digital

Duração: 11 dias

Tipologia: Blended Blended

Para quem?: Para profissionais de Marketing, de marketing digital e
gestores de marketing.

Referência: 1125

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Otimizar websites/blogs;
Promover a marca/empresa nos meios digitais;
Desenvolver conteúdos online e offline;
Utilizar as regras da comunicação digital;
Elaborar mensagens segmentadas de acordo com o público-alvo;
Otimizar as redes sociais em linha com os objetivos da empresa;
Analisar, intrepretar e tomar decisões estratégicas com base na
informação fornecida pelo Google Analytics.

Métodos: Exposição de conteúdos;
Análise de casos práticos;
Exercícios para consolidação de conhecimentos.

 Best  Este curso vai permitir-lhe:

obter conhecimento em áreas do Marketing Digital que são fundamentais para permitir a otimização, a correta promoção e análise
e direcionamento do investimento.
obter conhecimento em áreas do Marketing Digital que são fundamentais tais como Email Marketing, Social Media Marketing assim
como a área Mobile para retirar todo o partido destes novos meios de interação como o consumidor, não esquecendo a importância
de chegar aos decisores e influenciadores através da otimização, da correta promoção destes meios de comunicação.
envolver o público-alvo com conteúdo que o motiva a participar e a converter as ações planeadas, criando valor de negócio.

 

Programa

SEO e Google Ads

1ª parte – SEO/SEM - Search Engine Optimization / MARKETING

Introdução e conceitos-chave

Como funcionam os motores de pesquisa



Fatores a ter em conta no On Page SEO

Pesquisa de Keywords.
Meta Tags.
Títulos.
Densidade de keywords.

Fatores a ter em conta no Off Page SEO

Tipo de conteúdo.
Tipo de referência.
Velocidade e disponibilidade.
Boas práticas.

Boas práticas e más praticas penalizadas pelos motores de pesquisa

Medir o impacto do SEO

Exercícios práticos

Enquadramento Google Search Console no perfil de Webmaster

Gestão de erros.
Disponibilidade.
Velocidade.
Submissão ao motor de pesquisa.
Utilitários especiais (Disavow).
Sitempas.xml (web, video, news).

Benchmarking com sites

Análise de site próprio (empresas presentes) vs principais concorrentes.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação

Sessão Online

2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

 
2ª parte - Google Ads

Introdução ao Google Ads

O que são anúncios do Google Ads.
Conceitos gerais e principais vantagens.
Configuração de uma conta Google Ads.
Vista geral do Google Ads.

Campanhas Google Ads

Estabelecimento de objetivos da rede de pesquisa.
Planear campanhas em função de estar na rede de pesquisa ou na rede de display do Google.
Pesquisa de palavras-chave para search.
Criação de grupos de anúncios.
Segmentação:

Por clique ou por visualização;
Localização;
Tipo dispositivo (desktop, móvel);
Horários;
Orçamento.

Formatos de anúncios.
Copy do anúncio.

Análise das atuais campanhas (das empresas presentes)



Análise de campanhas próprias.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação.

Sessão Online

2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

 
3ª PARTE – Análise e otimização de resultados

Análise de resultados

Otimização de resultados.
Importância da otimização contínua.

Utilização avançada do Google Ads

Configuração de remarketing através do Google Analytics.
Configuração Google Ads com integração com o Google Analytics.
Conversão com base no download e instalações de Apps.
Segmentação de utilizadores.

Visão geral e utilização do Google Ads Editor

Análise das atuais campanhas (das empresas presentes)

Análise de campanhas próprias.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação

Sessão Online

2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

Sessão Online Individual

1,5 hora
Feedback individual sobre a implementação do Plano de Ação e esclarecimento de questões

Comunicação Digital

1ª parte – Copyright

Introdução ao Web Copywriting

Diferenças entre offline e online.
Os 3 pilares do Copywriting.
Critérios de sucesso de qualquer comunicação online.

Escrever conteúdos com valor

Como criar mensagens para os diferentes Públicos-Alvo.
Fórmula Copywriting.
Converter características em benefícios.
Tornar as mensagens credíveis.
Regras para escrever Títulos, Leads, Body Copy e Call-to-Action.

Processo de criação e revisão de mensagens

As etapas de criação de mensagens.
As etapas de revisão de mensagens.
Tornar os conteúdos claros e legíveis.

Regras de Copywriting para diferentes formatos online



Adaptar mensagens offline para online.
Sites e Landing Pages.
Emails e Newsletters.
Campanhas PPC.
SEO e usabilidade.

Análise de Copy existente (empresas presentes)

Análise do Copy vs principais concorrentes.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação

Sessão Online

2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

 
2ª Parte - Email Marketing

O Email Marketing em números

Base de Dados

Como criar uma Base de Dados.
Questões legais de uma Base de Dados.
Como angariar novos registos para a minha Base de Dados.

Landing Page (Página de destino)

A anatomia de uma Landing Page de sucesso.
Como criar Formulários que sejam preenchidos.
Plataformas de Landing Pages.

Planeamento em Email Marketing

A importância da Relevância.
As vantagens da Personalização.
Como fazer a Calendarização.
O Plano de Conteúdos.

Que Plataforma de Email Marketing deverei escolher

Tipo de plataformas.
Critérios de escolha.

Boas Práticas em Email Marketing

A estrutura de um Email.
O Design de um Email.
Boas práticas.

Métricas e Testes

Como realizar Testes para garantir o sucesso.
As Métricas do Email Marketing.

Trabalho Prático: Análise de campanhas de e-mail marketing existentes (empresas presentes)

Análise de campanhas.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação

Sessão Online

2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação



 
3ª Parte - Mobile Marketing

Conceitos de Mobile Marketing

Onde podemos interagir com o Mobile

Os dispositivos (smarthphone e tablet).
SMS.
Website (responsive design).
App’s.

Tipos de App

Utilitária (informativa e de suporte).
Mobile commerce (compra no dispositivo).
Geo-Localização.
Gamming.
Realidade aumentada.
Notificações em App’s.

Criação de conteúdos para mobile

Imagens.
Texto.
Navegação.
Boas práticas.

Criação de campanhas de Marketing para mobile

Análise de campanhas existentes (empresas presentes).
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação.

Sessão Online

2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

Sessão Online Individual

1,5 hora
Feedback individual sobre a implementação do Plano de Ação e esclarecimento de questões.

Gestão de redes sociais

1ª Parte - Facebook

Introdução

Definição e tipologia do Facebook.
Contextualização dos clientes nas suas vertentes sociodemográficas.

Marketing e comunicação

Definição de objetivos para a rede social.
Alinhamento da audiência às personas.
Definição do plano de comunicação alinhado no tom das personas.
Identificar embaixadores e detratores.
Analisar qual o dia e a hora mais adequada.
Ferramentas adequadas ao ecossistema social.

Criação e Gestão de conta de Facebook

Perfis Individuais vs Perfis de páginas.
Páginas vs Grupos.



Aplicações dentro do Facebook e casos de sucesso.
Gestão de utilizadores e agências com base no Facebook Business.
Validar termos e condições das páginas do Facebook.
Preparação da página do Facebook:

Criação e configuração de página;
Gestão de utilizadores (administradores, gestores,..);
Criação de url para a página;
Boas práticas nos tipos posts (Estado, Link, Foto e Vídeo).

Análise de resultados da página do Facebook:
Alcance da página;
Alcance dos posts;
Interação e consumo das publicações;
Perceber quais os posts que têm mais impacto nos objetivos das organizações.

Gestão de crises

Criar ou analisar página de Facebook

Criação ou análise de páginas de Facebook das empresas presentes.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação.

Sessão Online

2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

 
2ª Parte – Facebook - campanhas

Como estabelecer uma campanha

Validar termos e condições nas promoções.
Cuidados a ter ao nível da Landing Page da campanha.
Criação de tags para diferentes meios online e offline.
Tags de urls:

Url Builder Desktop;
Url Builder App.

Configuração de objetivos.
Anúncios no Facebook:

Adhoc “promoted” post;
Audiências importadas “custom audiences”;
Tipos de anúncios;
Gerir o Power Editor;
Usar o target móvel ou desktop.

Recursos: Google Analytics

Relatórios e análise de campanhas

Análise dos resultados da campanha.
Elaborar um Dashboard personalizado para campanhas.
Análise de resultados dos anúncios do Facebook:

Alcance da página;
Alcance dos posts;
Interação e consumo das publicações;
Perceber quais os posts que tem mais impacto nos objetivos das organizações;
Analisar qual o dia e a hora mais adequada;
Otimização de anúncios.

Criar ou analisar uma campanha de Facebook

Criação ou análise de campanhas das empresas presentes.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação.



Sessão Online

2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

 
3ª Parte - Linkedin

Introdução

Definição e tipologia do LinkedIn.
Contextualização dos utilizadores nas suas vertentes sociodemográficas.

Marketing e comunicação

Definição de objetivos para a rede social.
Contextos profissionais e pessoas para posicionamento na rede.
Definição do plano de comunicação alinhado no tom das personas.
Analisar qual o dia e a hora mais adequada.

Linkedin

Página de Empresas.
Alinhamento das personas no Linkedin.
Que estratégia usar?
Publicação de Artigos.
Plano de comunicação

 
4ª Parte – linkedin - campanhas

Como estabelecer uma campanha

Anúncios no Linkedin.
Distribuição de conteúdo de acordo com o público-alvo.
Otimização de resultados.

Criar ou analisar página e/ou campanha de LinkedIn

Criação ou análise de páginas das empresas presentes.
Criação ou análise de campanhas das empresas presentes.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação.

Sessão Online

2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

 
5ª Parte – instagram, pinterest e youtube

Introdução

Definição e tipologia do Instagram, Youtube e Pinterest.
Contextualização dos seguidores nas suas vertentes sociodemográficas.

Marketing e comunicação

Definição de objetivos para cada uma das redes sociais.
Alinhamento da audiência às personas.
Definição do plano de comunicação alinhado no tom das personas.

Criação e Gestão de conta de Instagram / Pinterest

Contas Individuais vs Contas Corporativas.
Validar termos e condições das páginas de Instagram / Pinterest.



Preparação da conta de Instagram / Pinterest:
Criação e configuração da conta;
Gestão de utilizadores (administradores, gestores,..);
Boas práticas nos tipos de posts (Foto e Vídeo).

Análise de resultados da conta de Instagram / Pinterest:
Alcance e impacto dos posts.

Gestão de crises.

Como estabelecer uma campanha

Anúncios no Instagram / Pinterest.
Otimização de resultados.

Criação e Gestão de canal de Youtube

Preparação do canal do Youtube:
Criação e configuração do canal;
Gestão de utilizadores (administradores, gestores,..);
Boas práticas a implementar.

Análise de resultados do canal de Youtube:
Alcance do canal;
Alcance dos vídeos;
Perceber quais os vídeos que tem mais impacto nos objetivos das organizações.

Gestão de crises.
A publicidade no Youtube.

Criar ou analisar contas de INSTAGRAM, PINTEREST E canal de Youtube

Criação ou análise contas/ canal das empresas presentes.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação.

Sessão Online

2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

Sessão Online Individual

1,5 hora
Feedback individual sobre a implementação do Plano de Ação e esclarecimento de questões

Analytics

Introdução ao Digital Analytics
Conceitos Base de Digital Analytics.
Negócio digital e plataformas Digitais.
As diferentes plataformas digitais e novos negócios.
Indicadores e métricas.

Configuração base
Visão geral da plataforma do Google Analytics.
Gestão da Plataforma:

Contas;
Propriedades;
Vistas;
utilizadores

Relatórios:
“Real time”;
Inteligência;
Audiência;
Comportamento;
Aquisição;
Conversão.
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Configuração de objetivos:
Funis;
Eventos;
Por página.

Exercícios práticos de configuração da ferramenta.

Configurar a Conta Google Analytics
Criação ou análise da conta Google Analytics das empresas presentes.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação

Sessão Online
2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

Configuração base
Como estabelecer um plano de medição:

Múltiplos domínios (“cross domain”);
Por tipo de dispositivo e aplicação (Desktop, Mobile e Tablet);
Medir comportamentos;
Diferentes tipos de propriedade digital.

A necessidade de medir mais do que visitantes e páginas visualizadas:
Medir comportamentos:

Conclusão de formulários;
Download de documentos e ficheiros;
Conclusão de carrinhos de compra;
Partilha nas redes sociais.

Usando Dimensões e métricas (variáveis) para ter integrações para enriquecer os nossos dados.
Medir trafego de origens das redes sociais e de outros meios online e offline.
Saber configurar as integrações com o Google Analytics como:

Google Search Console;
Google Adwords;
Google Play Console (mobile).

Elaborar um Dashboard personalizado direcionado a função da organização.
Elaborar relatórios personalizados para adotar as diferentes configurações.
Elaboração de segmentos avançados para efetuar análise e estudo de comportamentos, assim como analisar.
Vista geral do Google Analytics (relatórios e Dashboards).

Gestão de Métricas - Conta Google Analytics
Análise de Métricas da conta Google Analytics das empresas presentes.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação

Sessão Online

2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

Sessão Online Individual
1,5 hora
Feedback individual sobre a implementação do Plano de Ação e esclarecimento de questões.

Pontos Fortes

Abordagem holistica ao marketing digital, assente em casos reais e com apoio à implementação de práticas corretas no seio das
organizações.



GERAR E INCREMENTAR RELAçõES DE CONFIANçA®
Como gerar confiança

Duração: 1 dia

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todos os profissionais que desejam aumentar sua
credibilidade pessoal e desenvolver relacionamentos pessoais /
profissionais com base na confiança, a fim de alcançar resultados
sustentáveis ao longo do tempo.

Referência: 1230

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Desenvolver, restaurar e ampliar a confiança, através
dos seus comportamentos;
Criar um plano de ação para aumentar a sua credibilidade pessoal
e influência;
Aumentar a capacidade de comunicar de forma transparente,
respeitosa e direta;
Contribuir para o aumento da confiança no seio da equipa a que
pertencem;
Identificar o impacto de impostos e dividendos da confiança.

Métodos: Metodologia ativa e prática, com estudos de caso e
exercícios que visam aumentar e/ou consolidar os comportamentos
geradores de confiabilidade.

 Best  A confiança é a nova moeda de troca no mundo do trabalho moderno, cada vez mais
colaborativo e híper-conectado.

Ao contrário do que muitos pensam, criar confiança é uma habilidade que pode ser aprendida.

Quando a confiança é baixa, as pessoas suspeitam dos outros, do chefe e da organização. Isso afeta os resultados pessoais bem como
os da sua organização.

Quando a confiança é alta, a comunicação, a criatividade e a motivação crescem. A produtividade aumenta e a atenção é focada nos
resultados.

Através deste workshop, os participantes poderão conhecer e adotar os comportamentos e práticas que guiam equipas e organizações
altamente confiáveis.

Programa

O que é a confiança

O impacto da confiança na esfera pessoal e profissional
A confiança enquanto variável para aumentar os resultados de uma organização.

Confiança pessoal

Agir com integridade.
Saber ser um exemplo: caráter e competência.
Fortalecer os quatro pilares da credibilidade.

Confiança relacional

A confiança e a conta corrente emocional.
Os principais processos da confiança:



Desenvolver a confiança
Restaurar a confiança
Ampliar a confiança

Os comportamentos-chave a adotar para gerar e incrementar relações de confiança.
Contribuir para a resolução de conflitos e desentendimentos através da confiança
Melhorar as relações pessoais e profissionais

Pontos Fortes

Trata-se de um workshop altamente interativo que envolve os participantes num processo pragmático de identificação e
redução do gap de confiança que existe nas suas equipas e Organização, reduzindo os custos dos “Impostos de Confiança”.



Tel. 213 303 166
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Datas e cidades – Referência: 1230

Porto

13 Nov - 13 Nov 2019

Lisboa

06 Dec - 06 Dec 2019



NEGOCIAçãO COMERCIAL: TéCNICAS, ESTRATéGIAS E TáTICAS (NíVEL 1) - 4REAL®
Para além da venda: saber negociar

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Blended

Para quem?: Técnicos comerciais, vendedores e delegados
comerciais.

Referência: 163

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:preparar metodicamente as negociações;
desenvolver um estilo eficaz de negociação;
escolher a estratégia negocial adequada a cada situação;
usar técnicas específicas para se afirmar face às pressões táticas e
às “armadilhas” dos compradores;
equilibrar o poder negocial.

Métodos: Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante
do participante através de vários desafios, quer à distância quer na
sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para
potenciar a performance no contexto de trabalho:
autodiagnósticos, estudos de caso e rolepay na sessão presencial,
classes virtuais e desafios concretos de aplicação no contexto
profissional.

 Best  Face à concorrência agressiva e a clientes dispostos a obter mais gastando menos, ao comercial de hoje não basta usar
argumentação adequada e demonstrar os benefícios da oferta. Mesmo quando a venda parece conseguida, o negócio está longe de
estar garantido.

No percurso de aprendizagem Negociação comercial 4REAL® , os participantes adquirem as técnicas de negociação necessárias para
concluir o acordo, trocando concessões por contrapartidas de forma rentável e assegurando, simultaneamente, a confiança para criar
valor na relação futura com o cliente.

Através da abordagem 4REAL® é incentivado ao longo de todo o percurso a realizar uma mudança efetiva de comportamentos no seu
contexto real de trabalho, tendo em conta as suas necessidades individuais, para melhorar a sua performance e melhorar os seus
resultados.

 

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


Programa

Atividades digitais antes das sessões presenciais

Classe virtual

Apresentar o percurso de aprendizagem;
Comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das suas competências de negociação comercial;
Diferenciar a venda da negociação.

Aprendizagem online

Como preparar negociações ganhar-ganhar.

Desafios de aplicação prática

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

1ª Sessão presencial (1 dia / 7 horas)

Compreender a dinâmica da negociação
Características globais das negociações e especificidades da negociação comercial.
O processo negocial: etapas e objetivos.

Aumentar a compreensão mútua para melhor conhecer as posições e os interesses do seu interlocutor
Saber distinguir posições, interesses e critérios de decisão.
Enquadrar a negociação: clarificar o contexto e estabelecer uma relação positiva e facilitadora do processo negocial.
Usar as técnicas de controlo do diálogo para obter e partilhar informação.
Expressar o seu acordo ideal, sustentando-o em argumentos… e resistir à tentação de fazer, de imediato, concessões.
Escutar os pedidos iniciais da outra parte sem entrar, de imediato, na negociação.

Exercícios práticos e outputs!

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

 

Construir uma solução satisfatória para ambas as partes
Convencer a outra parte da legitimidade dos seus pedidos:
repetir os seus argumentos, explicar as suas necessidades e o seu propósito;
saber usar a argumentação persuasiva para apoiar as propostas e contrapropostas.
Aprofundar as objeções, compreender a necessidade por detrás do pedido:
saber tratar as objeções mantendo um clima de concordância.
Propor/Procurar novas soluções.
Trocar, de forma equilibrada, concessões por contrapartidas:
controlar o desenrolar da negociação: sínteses parciais, reenquadramento e check-up de pontos de acordo;
dominar a dinâmica da troca de concessões por contrapartidas.

Exercícios práticos e outputs!

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

 

Atividades digitais entre sessões presenciais

Autodiagnóstico online

Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre os estilos e comportamentos de gestão de conflito de interesses.

Aprendizagem online



Conhecer os diferentes estilos e estratégias negociais.

Desafios de aplicação prática

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

2ª Sessão presencial (1 dia / 7 horas)

Compreender as duas orientações estratégicas da negociação.
A negociação integrativa e a negociação distributiva.

Conduzir a negociação comercial
Equilibrar a relação de poder no seio da negociação comercial:
Avaliar a relação de forças entre as diferentes partes: O poder negocial será relativo?
Distinguir poder real de poder expresso na mesa da negociação;
Fatores de poder na negociação comercial;
Saber equilibrar o poder quando a relação de forças é desfavorável.
Lidar com as manobras táticas e identificar as “armadilhas” dos compradores
Princípios táticos da negociação competitiva: controlo das concessões e exigência de contrapartidas.
Identificar e saber resistir às “armadilhas” do comprador (ameaça da concorrência, simulação de urgência, ultimato…).

Exercícios práticos e outputs!

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

 

Concretizar o acordo
Técnicas e procedimentos de pré-fecho: influenciar o acordo final.
Fechar um acordo a longo prazo:
Formalizar, de forma precisa, o acordo;
Salientar os benefícios mútuos do resultado e agradecer à outra parte.

Exercícios práticos e outputs!

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

 

Definir um plano de ação das mudanças a pôr em prática
Identificar prioridades de mudança e elaborar o seu Plano de Ação.

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após as sessões presenciais

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

Como negociar recorrendo às TIC?
Sou criativo nas minhas negociações?
Como desenvolver um processo de negociação intercultural?

Desafios de aplicação prática

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

Classe Virtual

Consolidar e partilhar boas práticas e resultados do plano de ação.



Pontos Fortes

Um método testado para preparar as negociações: depois da formação a maioria dos participantes refere-o como uma mais-
valia importante para a sua prática.
Ritmo intensivo de simulação-análise-reflexão que mantém a dinâmica de aprendizagem.
Métodos de simulação e treino especialmente adaptados à aprendizagem das competências de negociação.
Um “caixa de ferramentas” essencial: técnicas específicas para cada passo da negociação, scripts para encontrar saídas
racionais para as situações difíceis.
Garantia de desenvolvimento e continuidade da aprendizagem através da abordagem 4REAL:

As várias etapas que constituem o percurso e que potenciam o maior envolvimento, compromisso e suporte à transferência,
nomeadamente o enfoque na performance.
O suporte da plataforma Learning Hub o que permite ao participante a visualização imediata de todo o percurso identificando
o caminho a percorrer e o que já realizou.
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Datas e cidades – Referência: 163

Lisboa

10 Oct - 11 Nov 2019 03 Dec - 17 Jan 2020

Porto

02 Dec - 16 Jan 2020



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.



Tel. 213 303 166
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Lisboa

06 Nov - 08 Nov 2019

Porto

26 Nov - 28 Nov 2019



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
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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.



Tel. 213 303 166
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Datas e cidades – Referência: 032

Lisboa

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

Porto

02 Dec - 03 Dec 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.



Tel. 213 303 166
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Lisboa

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

Porto

25 Nov - 26 Nov 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.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/948
07/10/2019

Datas e cidades – Referência: 948

Lisboa

11 Nov - 15 Nov 2019




