
Atendimento e Vendas
Á distância Essencial

Duração : 1h30 Referência : 632E

Preço : 250,00 + IVA

Intra empresa : (desde) 1.600,00 € + IVA

Objetivos

No final do programa os formandos serão capazes de:

Identificar e levar em conta as expectativas operacionais e relacionais do cliente para melhor as satisfazer;
Implementar boas-práticas para que seja visto como confiável pelo cliente;
Estabelecer um primeiro contacto de sucesso com o cliente e recolher a informação de que necessita ao colocar
as questões corretas;
Fomentar o acordo do cliente para a solução através da captação da sua atenção, da boa estruturação dos seus
argumentos e da condução do processo de tomada de decisão;
Construir a lealdade no cliente em cada contacto, transformar os contactos em oportunidades de venda de forma
eficaz e lidar com potenciais reclamações.

Destinatários

Profissionais que têm contacto direto com o cliente e que tenham a responsabilidade (direta ou indireta) de
realizar a venda de soluções.

Percurso de aprendizagem

Os desafios da relação cliente

Satisfazer as duplas expectativas do cliente.
Fazer a distinção entre satisfação e fidelização.
Estar vigilante no momento certo.
Identificar as emoções-chave da fidelização do cliente.
Dominar as emoções.

Relação cliente, construir a confiança

O desafio de estabelecer contacto com os clientes.
Estabelecer uma forte relação com os clientes.
Desenvolver a colaboração em situações delicadas.

Relação cliente, praticar a escuta ativa

Criar condições facilitadoras à expressão do cliente.
Colocar as perguntas certas para identificar as necessidades dos seus clientes.
Identificar os potenciais obstáculos à compreensão mútua.



Escutar de forma empática

Relação cliente, conseguir o acordo

Basear a solução na necessidade do cliente.
Evidenciar os benefícios para o cliente.

Fidelizar através da relação com o cliente

Utilizar a satisfação do cliente para gerar a sua fidelização.
Identificar os aspetos chave que alavancam a fidelização do cliente.
Demonstrar uma atitude de orientação para o cliente.
Gerir situações de insatisfação.
Transformar os contactos de follow-up numa oportunidade de vendas suplementares.

Métodos pedagógicos

5 módulos digitais interativos para introduzir conceitos ou ferramentas, intercalados com desafios de
implementação prática;
e-tutoria ao longo de todo o percurso: acompanhamento individualizado, flexível e proativo do participante
(técnico e pedagógico).



Contact / Tel / Fax / Email
https://www.cegoc.pt/632E
Generated on 03/04/2020

Datas  2020  - Référence

De 06 abr a 24 abr De 04 mai a 22 mai De 01 jun a 19 jun
De 06 jul a 24 jul De 03 ago a 21 ago De 07 set a 25 set
De 05 out a 23 out De 02 nov a 20 nov De 01 dez a 21 dez



Princípios chave da gestão de projetos
Á distância Essencial

Duração : 2 horas Referência : 825E

Preço : 350,00 + IVA

Intra empresa : (desde) 1.800,00 € + IVA

Objetivos

No final do programa os formandos serão capazes de:

Formular as necessidades do projeto através de uma abordagem estruturada, usando ferramentas específicas;
Identificar um conjunto de métodos e ferramentas para recolher, ordenar, analisar formalizar e priorizar
necessidades para o utilizador;
Definir o método de apresentação do calendário mais adequado para o seu projeto;
Identificar o caminho crítico dos projetos e adotar a atitude correta nas flutuações no seu calendário;
Compreender o conceito de risco e o processo de o gerir no âmbito do projeto;
Identificar e monitorizar riscos;
Adotar uma abordagem que mobilize os elementos da equipa de um projeto.

Destinatários

Gestores de equipas de projeto e membros de equipas de projeto que queiram melhorar as suas competências de
gestão de projetos.

Percurso de aprendizagem

Detetar necessidades para o êxito do projeto –  Parte A

Os fatores chave para ser bem sucedido ao estruturar necessidades.
Preparar e dar início ao processo de definição de necessidades.

Detetar necessidades para o êxito do projeto –  Parte B

Recolher e analisar necessidades.
Desafiar e priorizar necessidades comprometer-se e partilhar necessidades.

Planeamento de projetos - Parte A

Transformar a ideia inicial num plano concreto.
Consolidar o emprenho da equipa na execução do projeto.

Planeamento de projetos - Parte B

Ver e ajustar os espaços de manobra no plano de projeto.
Formalizar e divulgar o emprenho da equipa de projeto.



Prever os riscos dos projetos – Parte A

Definir riscos e dominar o processo de gestão associado.
Identificar riscos.
Avaliar os riscos.

Prever os riscos dos projetos – Parte B

Agir proporcionalmente ao risco.
Monitorizar a exposição do projeto aos riscos.

Gestão de projetos, mobilizar os membros da equipa

Envolver cada membro da equipa: entrevista de envolvimento.
Reunião de Kickoff: envolver a equipa.
Reunião de acompanhamento: manter a motivação ao longo do projeto.

Métodos pedagógicos

7 módulos digitais interativos para introduzir conceitos ou ferramentas, intercalados com desafios de
implementação prática;
e-tutoria ao longo de todo o percurso: acompanhamento individualizado, flexível e proativo do participante
(técnico e pedagógico).



Contact / Tel / Fax / Email
https://www.cegoc.pt/825E
Generated on 03/04/2020
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Desenvolver as competências do Gestor recém nomeado
Á distância Essencial

Duração : 2 horas Referência : 814E

Preço : 350,00 + IVA

Intra empresa : (desde) 1.800,00 € + IVA

Objetivos

No final do programa os formandos serão capazes de:

Definir o que fazer para aumentar o êxito nas primeiras etapas na sua nova função de gestor;
Realizar entrevistas iniciais com os seus colegas de trabalho ou gerir situações mais delicadas, como gerir ex-
colegas, técnicos especializados e colegas mais seniores;
Compreender a dimensão emocional do seu papel de gestor, bem como identificar e lidar com as emoções dos
seus colaboradores;
Adaptar as suas respostas ao grau de maturidade emocional dos seus colegas;
Mobilizar a equipa através de um projeto com significado;
Transformar um projeto num plano de ação e de o comunicar à equipa enquanto um projeto mobilizador;
Dar feedback positivo para motivar o outro e melhorar a sua autoconfiança.

Destinatários

Gestores recentemente promovidos.

Percurso de aprendizagem

Ter êxito nos primeiros passos como gestor - Parte A

Perceber o que muda na função do gestor.
Preparar a nomeação com o responsável hierárquico.

Ter êxito nos primeiros passos como gestor - Parte B

Conduzir a primeira reunião como gestor.
Estabelecer uma relação eficaz com os colaboradores.
Tomar as primeiras decisões enquanto gestor.

Lidar com as emoções da sua equipa – Parte A

Identificar as emoções dos seus colaboradores.
Praticar a escuta empática.

Lidar com as emoções da sua equipa – Parte B

Reagir adequadamente.
Identificar os sinais de instabilidade emocional no seio da equipa.



Apresentar soluções ajustadas.

Orientar as ações individuais e da equipa – Parte A

Porquê definir um projeto de equipa.
Definir um projeto de equipa.

Orientar as ações individuais e da equipa – Parte B

Do projeto ao plano de ação.
Comunicar o projeto à equipa.

Dar feedback

Aprender um método para dar feedback positivo e construtivo.
Ver um exemplo de feedback positivo e construtivo.
Praticar, dar feedback quando tem de interagir com diferentes personagens e perfis.

Métodos pedagógicos

6 módulos digitais interativos para introduzir conceitos ou ferramentas, intercalados com desafios de
implementação prática;
1 módulo digital de treino intensivo, para treinar e melhorar uma competência;
e-tutoria ao longo de todo o percurso: acompanhamento individualizado, flexível e proativo do participante
(técnico e pedagógico).



Contact / Tel / Fax / Email
https://www.cegoc.pt/814E
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Liderar equipas para obter resultados
Á distância Essencial

Duração : 2 horas Referência : 666E

Preço : 400,00 + IVA

Intra empresa : (desde) 2.000,00 € + IVA

Objetivos

No final do programa os formandos serão capazes de:

Adotar um estilo de gestão eficaz e de se adaptar a diferentes circunstâncias e colaboradores;
Mobilizar a energia individual da sua equipa para impulsionar o desempenho coletivo;
Comunicar de forma eficaz com os seus colegas e colaboradores, selecionando as ferramentas e adaptando-as ás
necessidades da situação;
Preparar e conduzir entrevistas face a face e reuniões de grupo;
Gerir as suas próprias emoções para se tornar um melhor gestor;
Adotar a postura e as boas práticas de um gestor-coach;
Dar feedback positivo para motivar o outro e melhorar a sua autoconfiança;

Destinatários

Qualquer gestor que pretenda melhorar as suas práticas de liderança.

Percurso de aprendizagem

Os estilos de gestão

Reconhecer e diferenciar os estilos de gestão.
Adotar os aspetos eficazes de cada estilo.
Adaptar o estilo à situação e aos colaboradores.

Encorajar e manter a motivação da equipa

Compreender como funciona a motivação.
Agir sobre as alavancas motivacionais certas.
Conduzir uma delegação motivante.

Competências relacionais do gestor - Parte A

Escolher as ferramentas de comunicação adequadas.
Conduzir uma reunião.

Competências relacionais do gestor - Parte B

Conduzir uma entrevista individual.
Gerir situações delicadas.



Competências emocionais do gestor

Compreender como funcionam as emoções.
Reconhecer e gerir as suas próprias emoções.
Gerir situações com forte carga emocional.

Tornar-se um gestor-coach - Parte A

O papel do gestor-coach – benefícios e desafios.
Aprender as especificidades do papel do gestor-coach.

Tornar-se um gestor-coach - Parte B

Desenvolver algumas das ferramentas do gestor-coach.
Coaching de equipas.

Dar feedback

Aprender um método para dar feedback positivo e construtivo.
Ver um exemplo de feedback positivo e construtivo.
Praticar, dar feedback quando tem de interagir com diferentes personagens e perfis.

Métodos pedagógicos

7 módulos digitais interativos para introduzir conceitos ou ferramentas, intercalados com desafios de
implementação prática;
1 módulo digital de treino intensivo, para treinar e melhorar uma competência;
e-tutoria ao longo de todo o percurso: acompanhamento individualizado, flexível e proativo do participante
(técnico e pedagógico).



Contact / Tel / Fax / Email
https://www.cegoc.pt/666E
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Melhorar a sua assertividade
Á distância Essencial

Duração : 2h30 Referência : 1194E

Preço : 400,00 + IVA

Intra empresa : (desde) 2.000,00 € + IVA

Objetivos

No final do programa os formandos serão capazes de:

Reagir em situações de tensão, afirmando a sua posição de forma assertiva e não agressiva,
Identificar rapidamente comportamento manipulador, através da compreensão dos motivos que lhe estão
subjacentes e da forma como ele se manifesta;
Usar a assertividade para lidar com a manipulação;
Afirmar a sua posição de forma calma e assertiva, bem como reformular uma crítica de modo construtivo.
Expressar as suas ideias de modo calmo e assertivo;
Aplicar técnicas relacionais simples para comunicar de forma mais eficaz;
Usar a sincronização de forma apropriada;
Aprender como lidar com o feedback bem formulado ou com críticas formuladas de forma desajeitada;
Recolher feedback junto das pessoas do seu contexto permitindo-lhe reforçar os seus pontos fortes e desenvolver
as suas áreas de melhoria.

Destinatários

Qualquer pessoa cuja função dependa da construção e manutenção de relações bem sucedidas e que queira ser
mais assertivo na sua relação com os outros.

Qualquer profissional que receba feedback ou críticas formuladas de forma desajeitada e/ou que pretenda obter
um feedback eficaz.

Percurso de aprendizagem

Assertividade, Conhecer o seu perfil - Parte A

Identificar as características do comportamento assertivo.
Identificar as características do comportamento passivo.
Identificar as características do comportamento agressivo.

Assertividade, Conhecer o seu perfil - Parte B

Identificar as características do comportamento manipulador.
Desenvolver a assertividade.



As ferramentas da assertividade - Parte A

Os segredos da assertividade.
Crítica construtiva.

As ferramentas da assertividade - Parte B

Fazer um pedido de modo assertivo.
Como dizer não.

Adaptar-se aos outros para comunicar de forma mais eficaz - Parte A

Identificar os benefícios da sincronização não-verbal.
Mais sobre a sincronização.

Adaptar-se aos outros para comunicar de forma mais eficaz - Parte B

Como sincronizar de modo eficaz.
Como sincronizar de modo a comunicar de forma mais eficaz.
Parar de sincronizar para reajustar o rumo da interação.

Acolher críticas formuladas desajeitadamente

Aprender um método para lidar com o feedback bem formulado ou com críticas formuladas de forma desajeitada.
Ver um exemplo de cada uma das duas situações.
Praticar a resposta ao feedback bem formulado e às críticas formuladas de forma desajeitada, interagindo com
diferentes perfis.

Pedir feedback

Aprender um método simples de como pedir feedback.
Ver um exemplo de como pedir feedback.
Praticar como pedir feedback para aumentar a sua consciência sobre os seus pontos fortes e áreas de melhoria,
através de diálogos com diferentes personagens e perfis.

Métodos pedagógicos

6 módulos digitais interativos para introduzir conceitos ou ferramentas, intercalados com desafios de
implementação prática;
2 módulos digital de treino intensivo, para treinar e melhorar uma competência;
e-tutoria ao longo de todo o percurso: acompanhamento individualizado, flexível e proativo do participante
(técnico e pedagógico).
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Realizar apresentações bem sucedidas
Á distância Essencial

Duração : 1h30 Referência : 622E

Preço : 250,00 + IVA

Intra empresa : (desde) 1.600,00 € + IVA

Objetivos

No final do programa os formandos serão capazes de:

Identificar o seu estilo de comunicação e o estilo dos seus interlocutores para comunicar e argumentar de forma
mais eficaz;
Adaptar a mensagem à audiência;
Reagir de forma positiva às diferentes situações que surgem durante uma apresentação;
Adaptar as suas táticas de influência de acordo com o grau de adesão/concordância e comprometimento dos
nossos interlocutores;
Receber e gerir as perguntas do público de maneira apropriada como parte de uma sessão de apresentação ao
público ou de uma reunião.

Destinatários

Gestores e todos os profissionais que tenham de apresentar e defender ideias em público e que lideram e/ou
participam em reuniões.

Percurso de aprendizagem

Os estilos de comunicação

Identificar os vários estilos de comunicação.
Descrever os quatro estilos de comunicação.
Desenvolver a flexibilidade em situações de comunicação.

Estruturar mensagens que causem impacto

Identificar as caraterísticas das principais situações de expressão publica no local de trabalho.
Definir o objetivo, mensagem, alvo e contexto.
Adaptar a mensagem à situação.

Gerir situações difíceis durante a apresentação

Dominar as especificidades das intervenções em publico.
Determinar o que pode dificultar a comunicação.
Gerir situações difíceis.



Obter o apoio dos seus interlocutores

Conhecer o mapa de parceiros e os 5 perfis diferentes com os quais pode ter de lidar durante a apresentação de
uma ideia ou um projeto.
Ver um exemplo de como lidar com cada um dos perfis.
Praticar a resposta e a interação interagir com os 5 perfis.

Gerir as P&R (perguntas e respostas)

Receber positivamente as questões da audiência.
Gerir as questões ao longo da reunião.

Métodos pedagógicos

4 módulos digitais interativos para introduzir conceitos ou ferramentas, intercalados com desafios de
implementação prática;
1 módulo digital de treino intensivo, para treinar e melhorar uma competência;
e-tutoria ao longo de todo o percurso: acompanhamento individualizado, flexível e proativo do participante
(técnico e pedagógico).
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Aumentar a sua produtividade através da gestão eficaz do tempo
Á distância Essencial

Duração : 2 horas Referência : 674E

Preço : 350,00 + IVA

Intra empresa : (desde) 1.800,00 € + IVA

Objetivos

No final do programa os formandos serão capazes de:

Descentrar-se das tarefas urgentes e voltar ao foco nas suas prioridades;
Identificar as atividades ‘comedoras de tempo geradas por outras pessoas e identificar soluções;
Ganhar o controlo das tecnologias de que dispõe;
Lidar com as várias pressões do contexto, utilizando um critério de tomada de decisão apropriado à sua realidade;
Estruturar as suas responsabilidades e respetivas atividades para fazer as escolhas certas em termos de opções e
de esforço despendido;
Desenvolver estratégias que lhe permitem ganhar tempo no trabalho com outros;
Gerir melhor o seu tempo sem prejudicar o seu relacionamento com os outros.

Destinatários

Qualquer pessoa que queira retomar o controlo do seu tempo face à constante necessidade de lidar com tarefas
urgentes, gerir pedidos e responder às solicitações do quotidiano.

Percurso de aprendizagem

Gestão do tempo, defina as suas prioridades

Distinguir Importância e Urgência.
Definir prioridades através da matriz de Eisenhower.
Planar e organizar estrategicamente as suas atividades.

Lidar com as atividades “comedoras de tempo” – Parte A

Identificar os seus “comedores de tempo”.
Lidar com “comedores de tempo” gerados por outras pessoas.

Lidar com as atividades “comedoras de tempo” – Parte B

Lidar com os “comedores de tempo” relacionados com o ambiente organizacional.
Lidar com os “comedores de tempo” associados às novas tecnologias.
Eliminar os “comedores de tempo” pessoais.

Focalizar-se no essencial e tratar as prioridades – Parte A

Fazer a distinção entre o que é essencial, prioritário e urgente.
Harmonizar as esferas de vida e os papéis.



Focalizar-se no essencial e tratar as prioridades – Parte B

Clarificar as prioridades da respetiva função.
Utilizar o método de coeficientes multiplicadores.

Métodos e ferramentas para aumentar a sua produtividade

Ser assertivo na relação com os outros.
Organizar as reuniões e telefonemas.
Descobrir a importância da agenda.
Melhorar a sua organização e a do seu espaço de trabalho.

Lidar com pedidos urgentes

Responder a um pedido urgente típico.
Dizer não com tato.

Métodos pedagógicos

7 módulos digitais interativos para introduzir conceitos ou ferramentas, intercalados com desafios de
implementação prática;
e-tutoria ao longo de todo o percurso: acompanhamento individualizado, flexível e proativo do participante
(técnico e pedagógico).
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Comunicação e relacionamento interpessoal
Á distância Essencial

Duração : 1h30 Referência : 1195E

Preço : 250,00 + IVA

Intra empresa : (desde) 1.600,00 € + IVA

Objetivos

No final do programa os formandos serão capazes de:

Construir relações de trabalho bem-sucedidas usando os três pilares da excelência interpessoal.
Desenvolver uma estratégia de rede para as suas relações.
Exercer o nível correto de influência e definirá objetivos adequados antes de agir.
Limitar os comportamentos ineficazes e a usar reflexos simples para comunicar de forma calma e assertiva.
Recorrer aos seus valores para comunicar de forma mais eficaz e construir relações duradouras, baseadas na
confiança.
Usar a comunicação não verbal de modo eficaz.

Destinatários

Qualquer pessoa cuja função dependa da construção e manutenção de relações bem sucedidas.

Percurso de aprendizagem

Os três pilares da excelência interpessoal

A sua posição na organização.
A importância da estratégia de rede.
Mobilizar as suas qualidades pessoais.
Ferramentas para desenvolver relações eficazes.

Desenvolver uma estratégia de comunicação interpessoal

Cartografar a sua rede de atores-chave.
Definir o seu grau de influência sobre os diferentes atores.
Definir objetivos concretos para a ação.

Conhecer-se melhor para comunicar melhor - Parte A

Explorar as 4 atitudes principais das relações pessoais.
Desenvolver estratégias para limitar as atitudes ineficazes.

Conhecer-se melhor para comunicar melhor - Parte B

Consciencializar os seus valores.
Explorar as questões relacionadas com a confiança.



Três ferramentas facilitadoras da comunicação interpessoal

Melhorar a comunicação não verbal.
Exprimir-se de forma aberta: discurso franco.

Métodos pedagógicos

5 módulos digitais interativos para introduzir conceitos ou ferramentas, intercalados com desafios de
implementação prática;
e-tutoria ao longo de todo o percurso: acompanhamento individualizado, flexível e proativo do participante
(técnico e pedagógico).
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