
Gestão da Performance e do Engagement
Usar as ferramentas de gestão de desempenho para promover resultados de negócio e o engagement das pessoas

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 1233

Preço : 850,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

⇒ Disponível em formato presencial e 100% digital 

Os modelos tradicionais de avaliação de desempenho parecem já não corresponder às necessidades e exigências das
organizações do sec. XXI, que exigem resultados e feedback mais rápidos, mais simples e mais ágeis.

Ao mesmo tempo, o engagement parece ganhar uma preponderância cada vez mais acentuada como medida de análise
da capacidade das organizações de reter e desenvolver os seus colaboradores. Desenhar e conceber modelos de Gestão
da Performance que potenciem o engagement e equipas de alto rendimento é uma competência “ganhadora” na Gestão
de Talentos do sec. XXI.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Identificar as exigências e melhores praticas de Gestão da Performance nas organizações do sec. XXI;
Implementar modelos ágeis de Gestão da Performance;
Compreender a importância da gestão do Engagement na Gestão da Performance.

Destinatários

Técnicos de recursos humanos, gestores e diretores que pretendam desenvolver metodologias de gestão da
performance e do engagement.

Percurso de aprendizagem

Gerir a performance nas empresas do Séc. XXI

Dinâmicas e características das organizações do Séc. XXI.
Dimensões da Performance Organizacional.
As novas exigências na Gestão de Desempenho.
Gestão por Objetivos.
Gestão por Valores.
Instrumentos de medição da execução estratégica.
Definição de KPIs e dashboards de performance.

Implementar modelos ágeis de Gestão da Performance

A importância do real time feedback.
Foco no desenvolvimento vs foco no desempenho.
A integração e alinhamento organizacional.
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Agilidade e flexibilidade nos modelos de Gestão da Performance.
Reconhecimento individual e social.
Modelos de Gestão da Performance.
Instrumentos e práticas de gestão da Performance.

Promover o Engagement para potenciar a Performance

Conceito de Engagement.
Engagement vs Clima Organizacional.
Dimensões do Engagement.
Impactos do Engagement na Performance e na retenção de talentos.
Medição e desenvolvimento do Engagement dos colaboradores.
Formas de promoção e desenvolvimento do Engagement.

Implementar processos de Gestão da Performance e Engagement

Definição do processo.
Matriz de intervenientes.
Formas de recolha de informação.
Modelos de reporting.
Comunicação e divulgação.

Métodos pedagógicos

Alternância entre exposições teóricas e exercícios práticos – individuais e em grupo;
Análise de casos em subgrupos;
Debates dirigidos com participação ativa do grupo;
Simulações de situações representativas do contexto profissional.

Pontos fortes

 Este curso oferece uma abordagem pratica para conceber modelos de Gestão da Performance, com impacto no
Engagement dos colaboradores.



Best

70:20:10 Certification Programme
Programa de certificação internacional no referencial 70:20:10

Blended

Duração : 5 dias (37 horas) Referência : 1170

Preço : 1.850,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

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 mantém 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 turnover;
Integração mais rápida de novos colaboradores.

 

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.



Destinatários

Profissionais de organizações que queiram implementar o referencial 70:20:10 de uma forma estruturada,
profissionais de formação e desenvolvimento que pretendam fazer a transição para especialistas de 70:20:10 e
profissionais de RH envolvidos em processos de gestão da performance organizacional.

Percurso de aprendizagem

O 70:20:10 Certification 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 início 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 1:1.
Performance Detective, Performance Tracker, Game Changer (parte 1);

Workshop 2:2.
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).

Métodos pedagógicos

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

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 Certification Programme é um programa 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 Certification 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 Certification Programme irá garantir que os serviços de L&D da sua organização se tornem
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sustentáveis e duradouros;
O 70:20:10 Certification 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 Certification 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.

 



Desenhar percursos formativos de alto impacto
Como integrar o referencial 70:20:10 na estratégia de formação

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 1237

Preço : 850,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A abordagem 70:20:10 surge como um modelo alternativo ao desenvolvimento de estratégias e percursos de
aprendizagem, cujo principal foco é o alinhamento das intervenções com os resultados de negócio e mudanças efetivas
nos processos de trabalho.

Implementar uma estratégia de aprendizagem centrada no modelo 70:20:10, mais do que potenciar os resultados de
intervenções especificas, possibilita e promove mais eficiência e eficácia nos processos formativos, conduzindo a
performances organizacionais mais efetivas e consistentes.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Identificar os principais pressupostos do modelo 70:20:10;
Aplicar os 5 papeis e tipologias de intervenção 70:20:10 num percurso formativo;
Desenhar um plano de ação para implementar uma estratégia de aprendizagem 70:20:10.

Destinatários

Gestores de formação, formadores e técnicos de formação e GRH que procurem novas ferramentas e métodos que
potenciem o sucesso pedagógico e o alinhamento a resultados organizacionais.

Percurso de aprendizagem

Alinhar os processos de L&D a resultados de negócio através da abordagem 70:20:10

O modelo conceptual 70:20:10.
Princípios e modelos de atuação.
Vantagens da implementação do modelo 70:20:10 na estratégia de formação.
O alinhamento efetivo com os resultados de negócio e processos de trabalho.

Desenvolver um percurso formativo com base nos 5 papeis de um projeto 70:20:10

Performance Detective.
Performance Arquitect.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/full-digital/desenhar-percursos-formativos-digital
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Performance Master Builder.
Performance Game Changer.
Performance Tracker.

Incorporar práticas e instrumentos 70:20:10 num percurso formativo

Objetivos, tipologias e formas de atividades 10.
Objetivos, tipologias e formas de atividades 20.
Objetivos, tipologias e formas de atividades 70.

Desenhar um plano de ação para implementar uma estratégia de aprendizagem 70:20:10

Definição de objetivos.
Planos de desenvolvimento 70:20:10.
Modelos de monitorização e acompanhamento.

Métodos pedagógicos

Alternância entre exposições teóricas e exercícios práticos – individuais e em grupo;
Análise de casos em subgrupos;
Debates dirigidos com participação ativa do grupo;
Simulações de situações representativas do contexto profissional.

Pontos fortes

Este curso oferece uma abordagem pratica para implementar uma estratégia de aprendizagem centrada no
modelo 70:20:10.



Best

Digital Learning: ferramentas digitais nos processos de aprendizagem –
4REAL®
Integrar o Digital Learning nos processos de L&D

Blended

Duração : 1 dia (11 horas) Referência : 1142

Preço : 700,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

⇒ Disponível em formato blended e 100% digital 

 A transformação digital está na ordem do dia, disso já não restam dúvidas. O modo
como acedemos à informação, estabelecemos relações, pensamos, agimos,
aprendemos, comunicamos é hoje diferente. Diferenças essas que se refletem nos
processos de formação.

Enquanto profissional da área, está preparado para responder aos desafios desta nova era? Descubra como tirar partido
do potencial transformador das ferramentas digitais na formação, através deste percurso.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão:

Compreender o potencial pedagógico das ferramentas digitais em qualquer modalidade formativa;
Integrar nos percursos de formação ferramentas digitais facilitadoras do processo e da aprendizagem (formal e
informal);
Desenvolver atividades formativas com recurso a ferramentas digitais, adaptando-as às necessidades de
desenvolvimento dos participantes.



Destinatários

Gestores e técnicos de formação, formadores e consultores e todos os profissionais de educação que procurem
desenvolver processos de aprendizagem integrando o digital.

Percurso de aprendizagem

Atividades digitais antes da sessão presencial

Classe virtual

Apresentar o percurso de aprendizagem.
Como potenciar os processos de aprendizagem na era digital.
Enquadrar a conceção de um Projeto Individual de Intervenção ao longo percurso

Aprendizagem online

Identificar os principais fatores e as condições facilitadoras da aprendizagem.
Enquadrar a utilidade das ferramentas digitais na otimização dos processos de aprendizagem.

Classe Virtual

Reconhecer a utilidade das ferramentas digitais na formação presencial.
Selecionar e adequar as ferramentas à estratégia pedagógica adotada.

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para maximizar a aprendizagem e potenciar um maior grau de
transferência para o local de trabalho

Sessão individual à distância

Análise e suporte ao desenvolvimento do Projeto Individual de Intervenção

Sessão presencial (1 dia / 7 horas)

Integrar as ferramentas digitais em qualquer modalidade, através de estudos de caso
Como e quando integrar as ferramentas digitais.
As vantagens, possibilidades e o objetivo das ferramentas digitais: as sondagens, os diagnósticos, os profilers,
os questionários e os quebra gelo, os jogos, etc..

Construir percursos de aprendizagem com componentes digitais
As plataformas e a condução das sessões síncronas à distância (possibilidades e cuidados a ter).
Os ativos e as ferramentas digitais nas sessões presenciais.
Que acompanhamento nas sessões assíncronas.

Iniciar o Projeto de Intervenção da sua Organização
O desenho das etapas do percurso: pensar objetivos, negócio e performance.
Selecionar as metodologias e ferramentas a integrar.

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após a sessão presencial

Classe virtual

Identificar e clarificar as principais dúvidas e obstáculos e vitórias alcançadas na concretização do projeto de
intervenção.

Upload do Projeto de Intervenção
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Upload do Projeto de Intervenção realizado para análise e feedback na sessão de e-coaching.

Sessão individual de e-coaching

Análise e feedback ao Projeto de Intervenção realizado.

 

Métodos pedagógicos

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 para a construção de percursos de aprendizagem e a
simulações que recriam o quotidiano profissional, classes virtuais e a elaboração de um Projeto de Intervenção
aplicada a cada uma das Organizações presentes.

Pontos fortes

Integrar novas ferramentas e práticas digitais no seu quotidiano como profissional de formação e educação;
As várias etapas que constituem o percurso, potenciam o maior envolvimento, compromisso e suporte à
transferência, nomeadamente o enfoque na performance.
A possibilidade de aceder e experienciar, na nossa plataforma LearningHub, a um conjunto de ferramentas
digitais.
Uma sessão individual que permite o acompanhamento e apoio ao desenvolvimento dos desafios lançados
Treino e desenvolvimento efetivo de competências



Formação pedagógica inicial de formadores
Desenvolver as suas competências pedagógicas

Blended

Duração : 6 dias (90 horas) Referência : 594B

Preço : 650,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Formar formadores é contribuir para a aprendizagem contínua das pessoas e o desenvolvimento das organizações.

A Cegoc orgulha-se de ter um contributo importante no domínio da Formação Pedagógica Inicial e Contínua de
Formadores contabilizando, nos últimos 10 anos, cerca de 2500 formandos na área da formação inicial de formadores,
distribuídos em cerca de 200 grupos de várias empresas em formato presencial e ou blended.

Tratando-se de um ciclo de formação homologado pelo IEFP, os  participantes, após a ação, com o CERTIFICADO CEGOC
DE FORMADOR,  poderão requerer junto  daquela entidade o CERTIFICADO DE COMPETÊNCIAS  PEDAGÓGICAS, requisito
fundamental para o exercício da atividade de  formador.

Objetivos

Objetivo Global:

Adquirir, atualizar e aperfeiçoar as competências pedagógicas transferíveis para a prática no seu papel de
formador.

 

Objetivos Específicos:

Avaliar o perfil de formador face ao contexto geral da Formação Profissional em Portugal:

1.1 Caracterizar os contextos/sistemas da Formação Profissional em Portugal;

1.2 Distinguir as competências exigíveis ao formador em função dos sistemas em que intervém;

1.3 Adotar uma perspetiva de autoavaliação relativamente à sua prática.

Preparar, dinamizar e avaliar unidades de formação:

2.1 Planificar unidades de formação tendo como base as orientações do plano de formação;



2.2 Formular adequadamente os objetivos pedagógicos orientadores da atividade formativa;

2.3 Conceber e aplicar uma metodologia adequada aos objetivos, aos públicos-alvo e ao contexto da
formação;

2.4 Desenvolver um dispositivo e avaliação das aprendizagens útil à sua prática pedagógica;

2.5 Utilizar e conceber de forma adequada os recursos didáticos e multimédia na formação, em função da
estratégia pedagógica adotada;

2.6 Adequar o processo de aprendizagem à especificidade do individuo adulto;

2.7 Desenvolver uma relação pedagógica eficaz e produtiva em função do grupo de formação.

Refletir sobre os sistemas de formação:

3.1 Desenvolver uma análise construtiva que possa contribuir para a melhoria dos sistemas de formação,
ao nível técnico-pedagógico e/ou organizacional.

Estabelecer uma relação pedagógica diferenciada, dinâmica e eficaz, de forma a favorecer a aquisição de
conhecimentos e competências, desenvolvimento de atitudes e comportamentos adequados ao desempenho
profissional.

Destinatários

Para quem

Todos os que pretendam obter a Certificação (CCP) para desenvolver e/ou reforçar os seus conhecimentos e
competências pedagógicas para realizar projetos de formação para adultos.

Pré-requisitos:

De acordo com a Portaria nº 214/2011 de 30 de maio, associados ao nível de qualificação escolar:

deve ter preferencialmente uma qualificação de nível superior;
não pode ter qualificações inferiores ao 9º ano de escolaridade.

Percurso de aprendizagem

O programa do curso é o mencionado no referencial do IEFP para a Certificação de Competências Pedagógicas (CCP).

O curso tem a duração de 90h: 3 sessões presenciais (42h: 2+2+2 dias) e 48h online.

Em todos os módulos haverá uma sessão síncrona, presencial ou online.

Este curso também está homologado na Modalidade Totalmente Presencial.

Módulo 1 - Formador: Sistema, contextos e perfil

Sessão síncrona | 6h on-line | 4h presencial

1.1 – Formador: Contextos de Intervenção (6h on-line).
1.2 - Aprendizagem, Criatividade e Empreendedorismo (4h presencial).

Módulo 2 - Simulação pedagógica inicial

Sessão síncrona | 10h presencial

2.1 – Preparação e Concretização das Simulações(4h presencial).
2.2 - Análise e Projeto de Melhoria (6h presencial).



Módulo 3 – Recursos didáticos e multimédia

Sessão síncrona | 10h on-line

3.1 – Exploração de Recursos Didáticos (4h on-line).
3.2 - Construção de Apresentações Multimédia (6h on-line).

Módulo 4 - Plataformas colaborativas e de aprendizagem

Sessão síncrona | 10h on-line

4.1 – Plataformas: Finalidades e Funcionalidades (4h on-line).
4.2 - Comunidades Virtuais de Aprendizagem (6h on-line).

Módulo 5 – Comunicação e dinamização de grupos em formação

Sessão síncrona | 6h on-line | 4h presencial

5.1 – Comunicação e Comportamento Relacional (6h on-line).
5.2 - Diversidade no Contexto da Formação (4h presencial).

Módulo 6 – Metodologias e estratégias pedagógicas

Sessão síncrona | 10h presencial

6.1 – Métodos e Técnicas Pedagógicas (6h presencial).
6.2 - Pedagogia e Aprendizagem Inclusiva e Diferenciada (4h presencial).

Módulo 7 – Operacionalização da formação: do plano à ação

Sessão síncrona | 10h on-line

7.1 – Competências e Objetivos Operacionais (4h on-line).
7.2 - Desenho do Processo de Formação Aprendizagem (6h on-line).

Módulo 8 – Avaliação da formação e das aprendizagens

Sessão síncrona | 6h on-line | 4h presencial

8.1 – Avaliação Quantitativa e Qualitativa (6h on-line).
8.2 - Avaliação: da Formação ao Contexto de Trabalho (4h presencial).

Módulo 9 – Simulação pedagógica final

Sessão síncrona | 10h presencial

9.1 – Preparação e Concretização das Simulações (4h presencial).
9.2 - Análise e Prospetiva Técnico-Pedagógica (6h presencial).

Métodos pedagógicos

Ao longo da formação os formandos poderão testar as diferentes modalidades pedagógicas e complementarmente
refletir sobre os aspetos teóricos e metodológicos trabalhados.
Cada formando elaborará um Plano de Desenvolvimento (a partir do feedback da autoscopia inicial) que orientará
a sua progressão ao longo da formação.
Cada módulo contemplará atividades práticas: momentos de reflexão individuais e em subgrupos; estudos de
caso; jogos pedagógicos e role-plays para treino e desenvolvimento das várias competências. As atividades serão
antecedidas de breves exposições de enquadramento e de síntese dos principais aspetos a reter.
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Os formandos irão construindo um projeto formativo, no âmbito da sua área de competências, que animarão na
fase final (simulação final).

Pontos fortes

OBTER A CERTIFICAÇÃO utilizando apenas 42 horas presenciais, o restante é realizado à distância com uma
gestão do tempo pessoal.
TREINO E DESENVOLVIMENTO efetivo das competências pedagógicas.
ACOMPANHAMENTO PERMANENTE da equipa de tutoria. Equipa de formadores com vasta experiência na área.
BOAS REFERÊNCIAS dos clientes que connosco trabalharam.



New Full Digital

Desenhar percursos formativos de alto impacto
Como integrar o referencial 70:20:10 na estratégia de formação

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 1237E

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 3.000,00 € + IVA

A abordagem 70:20:10 surge como um modelo alternativo ao desenvolvimento de estratégias e percursos de
aprendizagem, cujo principal foco é o alinhamento das intervenções com os resultados de negócio e mudanças efetivas
nos processos de trabalho.

Implementar uma estratégia de aprendizagem centrada no modelo 70:20:10, mais do que potenciar os resultados de
intervenções especificas, possibilita e promove mais eficiência e eficácia nos processos formativos, conduzindo a
performances organizacionais mais efetivas e consistentes.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Identificar os principais pressupostos do modelo 70:20:10;
Aplicar os 5 papeis e tipologias de intervenção 70:20:10 num percurso formativo;
Desenhar um plano de ação para implementar uma estratégia de aprendizagem 70:20:10.

Destinatários

Gestores de formação, formadores e técnicos de formação e GRH que procurem novas ferramentas e métodos que
potenciem o sucesso pedagógico e o alinhamento a resultados organizacionais.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/recursos-humanos-desenvolvimento-talento/desenhar-percursos-formativos-de-alto-impacto


Percurso de aprendizagem

1ª Etapa - Classe Virtual (2 horas)

Alinhar os processos de L&D a resultados de negócio através da abordagem 70:20:10

Apresentar o percurso de aprendizagem.
O modelo conceptual 70:20:10.
Princípios e modelos de atuação.
Vantagens da implementação do modelo 70:20:10 na estratégia de formação.
O alinhamento efetivo com os resultados de negócio e processos de trabalho.

2ª Etapa – Aplicação da aprendizagem

Plano de ação – Definição de Objetivos

Inicio da preparação do plano de ação.
Definição de objetivos de desenvolvimento e resultados críticos a alcançar.
Identificação dos resultados de negócio a impactar.

3ª Etapa - Classe Virtual (2 horas)

Os 5 papeis de um projeto 70:20:10

Performance Detective:

A importância do diagnóstico.
Metodologias e práticas de aplicação do Performance Detective.

Performance Arquitect

Desenhar o esboço de solução 70:20:10.

4ª Etapa – Aplicação da aprendizagem

Plano de ação – aplicar os papeis de Detective e Arquitect

5ª Etapa - Classe Virtual (2 horas)

Performance Master Builder

Identificar tarefas críticas.
Desenhar percurso.

Incorporar práticas e instrumentos 70:20:10 num percurso formativo

Objetivos, tipologias e formas de atividades 10.
Objetivos, tipologias e formas de atividades 20.
Objetivos, tipologias e formas de atividades 70.

6ª Etapa – Aplicação da aprendizagem

Plano de ação – aplicar o papel de Master Builder

Aprofundamento do plano de ação.
Desenho de um percurso formativo com base na metodologia Master Builder.

7ª Etapa - Classe Virtual (2 horas)

Performance Game Changer
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Criar conexões e condições para a mudança.
Estabelecer canais de comunicação e colaboração.

Performance Tracker

Definir plano de indicadores e de monitorização com base nos outputs previstos.

8ª Etapa – Aplicação da aprendizagem

Plano de ação – definir o papel de Game Changer e Tracker

Criar plano de gestão da mudança.
Definir indicadores de monitorização e medição de resultados.

9ª Etapa - Classe Virtual (2 horas)

Implementar uma estratégia de aprendizagem 70:20:10

Apresentação dos planos de ação desenvolvidos.
Estratégia de aprendizagem 70:20:10.

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios à distância,
incluindo desafios concretos de aplicação no contexto profissional.
Combina várias classes virtuais de curta duração e diferentes estímulos, para potenciar a aprendizagem e facilitar
a transferência da aprendizagem.



New Full Digital

eformador - etutor
Preparar, realizar e acompanhar uma formação à distância

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 1310E

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

O atual contexto exigiu-nos uma rápida adaptação em vários domínios mudando a nossa vida por completo. Mesmo para
os formadores que já estavam habituados a realizar percursos formativos numa modalidade Blended, existiam sempre
aqueles curtos momentos presenciais onde era estabelecida uma relação de alguma proximidade e eram desenvolvidas
as dinâmicas e metodologias mais participativas e o contacto direto com os participantes que facilitava o conhecimento
de cada um e o processo de aprendizagem.

Ficámos agora, obrigatoriamente, perante o 100% digital. Mais fácil? Mais difícil? É seguramente muito diferente de tudo
o que sabíamos fazer tão bem.

Este percurso para e-formadores pretende desenvolver competências pedagógicas e de utilização de ferramentas
digitais para todos os formadores que pretendem realizar as suas formações na modalidade 100% digital.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Conceber uma sessão formativa transformando o presencial em digital;
Integrar os princípios da aprendizagem nesta nova realidade;
Estruturar e conduzir sessões formativas à distância;
Acompanhar os participantes no seu percurso de aprendizagem;
Lidar com as situações dificultadoras do processo;
Desenvolver, através do treino, as suas competências de ecomunicador e eformador.

Destinatários

Formadores que, habitualmente realizavam formação presencial e pretendam desenvolver as suas competências
para realizar sessões formativas totalmente digitais.



Percurso de aprendizagem

1ª Etapa - Classe Virtual (2 horas)

Transformar o presencial em digital

Como transformar o presencial em digital:
Quais os principais desafios?
Quais as principais dificuldades? O que mudou?
Os diferentes papeis e necessidades na formação à distância (o eformador e o etutor).

Momentos síncronos e assíncronos.
As classes virtuais:

Estruturar o Guião:
Preparar os conteúdos, os métodos e técnicas pedagógicas e a participação;
os suportes e a gestão dos tempos;

Escolher a ferramenta.
Momentos assíncronos – a possibilidade de construir percurso:

Acompanhar, motivar e encorajar os participantes durante todo o programa;
Dar feedback para facilitar a progressão.

2ª Etapa – Aplicação da aprendizagem (duração estimada: 2 horas)

Elaborar a estrutura da uma intervenção e preparar uma curta introdução para apresentar na classe virtual
seguinte.
Preparar o Plano de Comunicação da formação à distância.

3ª Etapa - Classe Virtual (2 horas)

O eformador e a aprendizagem

O papel e as competências do eformador:
A energia e a gestão do stresse;
A comunicação: verbal e não verbal;
O foco nos objetivos e nos participantes.

Os fatores chave para a aprendizagem.
Focar a atenção e manter o engagement.
curtos exercícios de treino – 5’ por participante para introduzirem e captarem o interesse dos restantes elementos
do grupo face ao tema que irão apresentar na próxima sessão.
Feedback e esclarecimento de dúvidas.

4ª Etapa – Aplicação da aprendizagem (duração estimada: 1 hora)

Preparar a sua sequência formativa.

5ª Etapa - Classe Virtual (1 hora)

Conduzir a sua “Classe Virtual”

Dinamizar e gerir a participação:
A atenção aos formandos;
A utilização dos meios disponíveis;
A gestão de situações difíceis.

Garantir a atenção e o foco.
Lançar as atividades.
Cuidados a ter: o que devo evitar? O que tenho que garantir?
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6ª Etapa - Classe Virtual (2 horas para um grupo máximo de 5 participantes)

Conduzir a sua “Classe Virtual” (Continuação)

Dinamizar uma Classe Virtual com a duração de 15 minutos.
Efetuar o balanço do percurso de aprendizagem.

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante dos participantes e combina metodologias ativas para
potenciar a performance no contexto de trabalho, através de:

Um conjunto de classes virtuais nas quais os participantes terão oportunidade de experimentar as ferramentas e
realizar as suas intervenções recebendo feedback dos colegas e formador, expor as suas reflexões, partilhas e
conquistas bem como sistematizar os conteúdos trabalhados;
Infográficos com a apresentação e sistematização das ideias chave;
Estudos de caso e desafios concretos de aplicação no contexto profissional.



New Full Digital

Moodle para Formadores
Criação e gestão de cursos em Moodle

Á distância

Duração : 12h30 Referência : 1329

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Num contexto de constante inovação tecnológica, é necessário que os formadores acompanhem esta evolução e sejam
capazes de integrar, de forma efetiva, novas ferramentas de informação e comunicação no processo de ensino e
aprendizagem.

Aprender a usar plataforma Moodle - um dos LMS (Learning Management System) mais popular do mundo, é um objetivo
prioritário dos formadores e professores que desejam incrementar expertises pedagógicas fundamentais para contextos
de formação online.

Este curso pretende responder a este desafio promovendo e incentivando uma utilização criativa do Moodle dotando os
seus participantes de competências na área do planeamento, criação de recursos educativos e construção de cursos
acessíveis em todo o tipo de dispositivos, desktop ou mobile.

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes serão capazes de construir um curso de formação na
plataforma Moodle que deverão apresentar na etapa final do percurso. Para tal, irão adquirir as competências
necessárias para serem capazes de:

Distinguir diferentes modalidades de ensino;
Planear e implementar um curso online;
Selecionar estratégias pedagógicas adequadas aos recursos tecnológicos;
Criar recursos educacionais interativos;
Gerir um curso na plataforma Moodle.

Destinatários

Formadores, professores e profissionais de RH que queiram conhecer mais sobre o Moodle e sobre abordagens
pedagógicas online.

Percurso de aprendizagem

Introdução à Plataforma Moodle

Classe Virtual (60 minutos)



Apresentar o percurso de aprendizagem.
Detalhar a metodologia a ser usada e esclarecimento de dúvidas.
Aspetos genéricos da plataforma e configurações gerais básicas.
Verificação da configuração de contas no Moodle dos formandos, para simulação das aplicações práticas
propostas (perfil professor)

Após a Classe virtual os participantes serão desafiados a iniciar a aplicação da aprendizagem através de tarefas a
realizar na plataforma Moodle.

Ambiente Virtual de aprendizagem (AVA Moodle)

Classe Virtual (90 minutos)

Apresentação e exploração dos Ambiente Virtual de aprendizagem (AVA Moodle) – Princípios básicos:

Ambientação específica da plataforma.
Ensino presencial, blended e online.
Tendências e desafios na formação online.
Princípios de Learning Experience e Course Design.
Noções de acessibilidade e usabilidade em formação a distância.
Configurações gerais de um curso.
Organização dos cursos.
Organização de tópicos e sequências de recursos.
Inscrições de formandos.

Desafios de aplicação prática com acompanhamento (Duração estimada* – 60 minutos)

Após a Classe virtual os participantes serão desafiados a resolver, à distância e de forma assíncrona, casos e
desafios práticos relativos aos conteúdos abordados. Durante esta etapa os especialistas CEGOC realizam um
acompanhamento individualizado, flexível e proativo do participante (técnico e pedagógico), no sentido de esclarecer
dúvidas ou questões relacionadas com os desafios lançados e com as temáticas abordadas, com o objetivo de
estimular a implementação e facilitar a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho.

 

* A duração poderá variar, dependendo da experiência prévia, objetivos pessoais e dedicação do formando.

Gestão e criação de Recursos Educativos

Classe Virtual (90 minutos)

Balanço das aprendizagens realizadas e desafios implementados relativamente aos princípios básicos do Ambiente
Virtual de aprendizagem (AVA Moodle): esclarecimento de dúvidas ou questões.

Apresentação e exploração da temática Gestão e criação de Recursos Educativos:

Criação e gestão de Recursos na plataforma.
Reutilização e publicação de recursos.
Tipos de recursos e suas aplicações.
Gerir e acompanhar fóruns.
Produção de recursos multimédia (vídeo e H5P).
Noções de recursos SCORM e suas aplicações.
Gerir notificações e alertas.
Recursos para Mobile Learning, aspetos relevantes.

Desafios de aplicação prática com acompanhamento (Duração estimada* – 60 minutos)

Após a Classe virtual os participantes serão desafiados a resolver, à distância e de forma assíncrona, casos e
desafios práticos relativos aos conteúdos abordados. Durante esta etapa os especialistas CEGOC realizam um



acompanhamento individualizado, flexível e proativo do participante (técnico e pedagógico), no sentido de esclarecer
dúvidas ou questões relacionadas com os desafios lançados e com as temáticas abordadas, com o objetivo de
estimular a implementação e facilitar a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho.

 

* A duração poderá variar, dependendo da experiência prévia, objetivos pessoais e dedicação do formando.

Estratégias pedagógicas para a aplicação de recursos e atividades online

Classe Virtual (90 minutos)

Balanço das aprendizagens realizadas e desafios implementados relativamente à Gestão e criação de Recursos
Educativos: esclarecimento de dúvidas ou questões.

Apresentação e exploração da temática Estratégias pedagógicas para a aplicação de recursos e atividades online:

Configuração de Atividades na plataforma.
Criação e gestão de testes online.
Gerir bases de dados de questões.
Estratégias de Avaliação Online.
Acompanhamento de fóruns online.
Configuração de avaliação.
Uso de estratégias e recursos de Gamificação.

Desafios de aplicação prática com acompanhamento (Duração estimada* – 60 minutos)

Após a Classe virtual os participantes serão desafiados a resolver, à distância e de forma assíncrona, casos e
desafios práticos relativos aos conteúdos abordados. Durante esta etapa os especialistas CEGOC realizam um
acompanhamento individualizado, flexível e proativo do participante (técnico e pedagógico), no sentido de esclarecer
dúvidas ou questões relacionadas com os desafios lançados e com as temáticas abordadas, com o objetivo de
estimular a implementação e facilitar a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho.

 

* A duração poderá variar, dependendo da experiência prévia, objetivos pessoais e dedicação do formando.

Produção do curso online

Classe Virtual (90 minutos)

Balanço das aprendizagens realizadas e desafios implementados relativos às estratégias pedagógicas para a
aplicação de recursos e atividades online: esclarecimento de dúvidas ou questões.

Apresentação e exploração da temática Produção do curso online:

Construção e implementação do “course design” na plataforma.
Otimização de recursos para contextos Mobile Learning.
Relatórios e tracking de atividades.
Learning Analytics em contexto Moodle.
Backup e restore de cursos online - Reutilização e gestão dos recursos.

Desafios de aplicação prática com acompanhamento (Duração estimada* – 60 minutos)

Após a Classe virtual os participantes serão desafiados a resolver, à distância e de forma assíncrona, casos e
desafios práticos relativos aos conteúdos abordados. Durante esta etapa os especialistas CEGOC realizam um
acompanhamento individualizado, flexível e proativo do participante (técnico e pedagógico), no sentido de esclarecer
dúvidas ou questões relacionadas com os desafios lançados e com as temáticas abordadas, com o objetivo de
estimular a implementação e facilitar a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho.



Tel. 213 303 166
https://www.cegoc.pt/1329
Criado em 23/12/2020

 

* A duração poderá variar, dependendo da experiência prévia, objetivos pessoais e dedicação do formando.

Apresentação de cursos e balanço da aprendizagem

Classe Virtual (90 minutos)

Balanço das aprendizagens realizadas e desafios implementados relativos à produção do curso online:
esclarecimento de dúvidas ou questões.

Breve apresentação dos cursos desenvolvidos ao longo do curso percurso de aprendizagem, seguida de feedback
estruturado sobre os seus trunfos e áreas de melhoria.

Métodos pedagógicos

Uma metodologia que inclui exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas de
experiências e reflexões interativas com o grupo de participantes que permitem o treino de técnicas e ferramentas
alinhadas com as melhores práticas de mercado, bem como a consolidação dos conceitos.

Este percurso de aprendizagem usa métodos pedagógicos adequados a contextos de aprendizagem online e
blended. Vão ser implementados desafios de aprendizagem que usam princípios de inteligência coletiva e
colaborativa, acompanhados e executados na plataforma Moodle. Ao longo do percurso vão ser usados recursos que
potenciam a performance dos formandos, tais como: 

Um conjunto de classes virtuais nas quais os participantes poderão expor as suas reflexões, partilhas e conquistas
bem como sistematizar os conteúdos trabalhados e a lançar online;
Desafios concretos de aplicação real;
Partilha de dúvidas e resultados em modo social e colaborativo.



Best

People Management 5.0
As tendências e novos modelos de intervenção RH na sociedade 5.0

Presencial

Duração : 3 dias (21 horas) Referência : 1231

Preço : 1.050,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A sociedade 5.0 é marcada essencialmente pelo posicionamento do ser humano no centro da inovação e transformação
tecnológica. Para corresponder aos desafios da Era Digital é necessário que a função HR de adapte e adeque às novas
exigências do mercado e das organizações.

Esta ação de formação permite-lhe analisar e repensar o posicionamento e modo de atuação da Gestão de Pessoas,
desenvolvendo conceitos como:

O impacto da “Gig Economy” nos HR;
Desafios e tendências emergentes na Gestão de Pessoas;
Novas abordagens aos processos de RH.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Compreender os impactos da sociedade 5.0 na Gestão de Pessoas;
Identificar as novas tendências e abordagens aos processos de RH;
Definir estratégias de desenvolvimento do Capital Humano em alinhamento com a estratégia organizacional.

Destinatários

Técnicos de recursos humanos, gestores e diretores que pretendam desenvolver o seu conhecimento sobre as
novas tendências e práticas de GRH.

Percurso de aprendizagem

Alinhar os objetivos de capital humano aos novos desafios: a Gestão de Pessoas na Era da
Inovação

Os impactos da Era Digital e da “Gig Economy” na Gestão de Pessoas.
Gestão da mudança num mundo “VUCA”.
Desafios de diversidade, inclusão e igualdade.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/full-digital/people-management-digital
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Implementar novas abordagens na intervenção em Gestão de Pessoas: as novas tendências na
Gestão de Pessoas

RH “Outside-In” – definir estratégias de RH partindo do exterior.
Organizações ágeis – as metodologias Lean e Agile ao serviço dos RH.
A Economia da Experiência – importância do Employer Branding e Employee

Alinhar o propósito de RH com o propósito organizacional: a Estratégia de Desenvolvimento do
Capital Humano

Alinhamento com estratégia da empresa - impacto da estratégia de negócio sobre a gestão do capital humano.
“Strategic Workforce Planning”.
O papel dos HR Business Partners no alinhamento estratégico.
Medição da execução estratégica.

Adequar os processos de Gestão de Pessoas às melhores práticas atuais e exigências do Sec.
XXI

Atração e Seleção de Talento.
Employee Value Proposition.
Engagement e Retenção de Talento.
Gestão da Performance.
Aprendizagem e Desenvolvimento de Carreira.
Total Rewards e Gestão Flexível de Benefícios e Compensações.
Workplace e Well Being.
People Analytics.

Utilizar a comunicação interna como fonte de engagement e alinhamento cultural

Estratégias e práticas de comunicação interna.
Marketing Interno de RH.

Métodos pedagógicos

Alternância entre exposições teóricas e exercícios práticos – individuais e em grupo;
Análise de casos em subgrupos;
Debates dirigidos com participação ativa do grupo;
Simulações de situações representativas do contexto profissional.

Pontos fortes

Este curso oferece uma visão integrada das tendências emergentes e novas abordagens na Gestão de Pessoas.



HR Business Partner
O papel dos RH na estratégia das organizações

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 1232

Preço : 850,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Com o posicionamento estratégico que a função RH tem assumido nas organizações torna-se essencial que os gestores
desenvolvam competências que vão muito além da tradicional gestão de processos de RH.

O HR Business Partner deve ser o efetivo parceiro e consultor interno das organizações em todos os aspetos ligados à
Gestão das Pessoas, assegurando a mediação perfeita entre as necessidades de negócio e da organização, e as
necessidades e motivações individuais dos colaboradores.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Reconhecer o papel dos HR Business Partners nas organizações;
Desenvolver as competências HRBP;
Elaborar um business case para implementação de uma estratégia HRBP.

Destinatários

Técnicos de recursos humanos, HR Business Partners e gestores que pretendam desenvolver competências
estratégicas em GRH.

Percurso de aprendizagem

Alinhar o propósito de RH com o propósito organizacional: a Estratégia de Desenvolvimento do
Capital Humano

Alinhamento com A estratégia da empresa - impacto da estratégia de negócio sobre a gestão do capital humano.
“Strategic Workforce Planning”.
O papel dos HR Business Partners no alinhamento estratégico.
Medição da execução estratégica.

Definir a proposta de valor do Business Partner nas organizações

Enquadramento Organizacional.
Propósito e papéis fundamentais.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/full-digital/hr-business-partner-digital
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Competências Críticas.

Desenvolver as competências de Business Partner

Dominar o Negócio.
Agir como consultor interno.
Atuar como parceiro estratégico.
Posicionar-se como Executive Coach.
Potenciar a mudança.
Ser facilitador e “Employee Champion”.
Gerir projetos.
Medir resultados.

Desenvolver um plano de transição para o modelo HRBP: Business Case

Elaboração de business case para implementação da estratégica HRBP.

Métodos pedagógicos

Alternância entre exposições teóricas e exercícios práticos – individuais e em grupo;
Análise de casos em subgrupos;
Debates dirigidos com participação ativa do grupo;
Simulações de situações representativas do contexto profissional.

Pontos fortes

Este curso oferece um desenvolvimento prático e integrado da função HR Business Partner.



Agile HR
As metodologias ágeis ao serviço da Gestão de Pessoas

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 1235

Preço : 850,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Mais do que uma metodologia de gestão de projetos, o modelo Agile é uma nova forma de pensar e agir, assente no
conceito de agilidade, que significa não apenas fazer mais rápido, mas sim evitar o desperdício de fazer mais que o
necessário.

As metodologias Lean e Agile estão a ganhar uma importância relevante nas praticas de Gestão, nomeadamente na
Gestão de RH, trazendo novas abordagens que potenciam resultados mais rápidos, eficazes e eficientes.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Compreender o valor acrescentado dos modelos Lean e Agile;
Aplicar metodologias ágeis nos processos de RH;
Elaborar um Business Case de implementação dos conceitos.

Destinatários

Técnicos de recursos humanos, gestores e diretores que pretendam desenvolver o seu conhecimento sobre as
novas tendências e práticas de GRH.

Percurso de aprendizagem

Compreender os pressupostos e princípios das metodologias Lean e Agile

Lean Thinking – a filosofia da eliminação dos desperdícios.
Metodologia ágeis – conceitos e modelo de abordagem.
O Manifesto Agile.
Os 12 princípios Agile e implicações para a função RH.

Construir organizações ágeis

Práticas de Gestão.
Liderança ágil.
A agilidade como competência do futuro.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/full-digital/agile-smart-working
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A cadeia de valor de RH.
Employee value proposition.

Aplicar as metodologias ágeis nos processos de RH

Atração e retenção de talento.
A aprendizagem ágil.
Agile Performance Management.
Criação de valor nos RH.
A agilidade de entrega de resultados.
Foco e dedicação ao “cliente”.

Elaborar um Business Case para a agilidade

Métodos pedagógicos

Alternância entre exposições teóricas e exercícios práticos – individuais e em grupo;
Análise de casos em subgrupos;
Debates dirigidos com participação ativa do grupo;
Simulações de situações representativas do contexto profissional.

Pontos fortes

 Este curso oferece uma abordagem prática a uma das maiores tendências emergentes na Gestão de Pessoas.



Employer Branding e Employee Experience
As ferramentas de excelência na atração e retenção de talentos

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 1236

Preço : 850,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

⇒ Disponível em formato presencial e 100% digital 

A atração e retenção de talentos são dos maiores desafios que as organizações enfrentam, num mercado de trabalho
cada vez mais dotado de talentos de elevada qualificação e competência.

As estratégias de Employer Branding e Employee Experience surgem como estratégias para atrair e reter os melhores
talentos, num mundo competitivo e numa Economia da Experiência onde, cada vez mais, os colaboradores são vistos
como mais um cliente a quem será importante proporcionar experiências positivas para aumentar a sua “fidelização”.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Diferenciar os conceitos de Employer Branding e Employee Experience;
Definir uma estratégia eficaz de Employer Branding;
Identificar as dimensões essenciais do Employee Experience.

Destinatários

Técnicos de recursos humanos, gestores e diretores que pretendam desenvolver novas metodologias de atração,
gestão e retenção de talento.

Percurso de aprendizagem

Alinhar os objetivos de capital humano aos novos desafios: a Gestão de Pessoas na Era da
Inovação

Os impactos da Era Digital e da “Gig Economy” na Gestão de Pessoas.
Gestão da mudança num mundo “VUCA”.
Desafios de diversidade, inclusão e igualdade.

Atrair os melhores talentos através de uma estratégia eficaz de Employer Branding

A importância do Employer Branding.
Estratégia de Employer Branding:

Definição da Marca de Empregador;
Employee Value Proposition;
Cultura e Imagem.

Técnicas e instrumentos de Employer Branding.
Canais de comunicação e promoção do Employer Branding.
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Promover a retenção de talentos recorrendo a uma Employee Experience distintiva

A relação entre a Employee Experience e o Engagement.
A importância de proporcionar experiências distintivas aos colaboradores.
As 5 dimensões da Employee Experience:

Emocional;
Intelectual;
Física;
Tecnológica;
Cultural.

As 10 regras para potenciar experiências positivas de trabalho.
O desenho do Employee Journey Roadmap.

Elaborar um plano de ação para a promoção do Employer Branding e Employee Experience

Métodos pedagógicos

Alternância entre exposições teóricas e exercícios práticos – individuais e em grupo;
Análise de casos em subgrupos;
Debates dirigidos com participação ativa do grupo;
Simulações de situações representativas do contexto profissional.

Pontos fortes

 Este curso oferece uma abordagem pratica para promover estratégias eficazes de atração e retenção de talentos.



New Full Digital

People Analytics
Recorrer a indicadores para definir, monitorizar e prever ações e prioridades de RH

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 1234

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 3.000,00 € + IVA

Com a evolução da importância e papel estratégico da Gestão de Pessoas nas organizações, torna-se também cada vez
mais essencial que as áreas de Recursos Humanos consigam medir os resultados da sua intervenção, bem como analisar
de forma objetiva o impacto que as ações RH têm nos resultados de negócio.

Por esse motivo, conseguir elaborar e implementar uma estratégia eficaz de People Analytics é, na dinâmica atual das
organizações, uma competência crítica para as funções RH.

Objetivos

Um percurso que lhe permitirá:

Compreender as conceitos e princípios de People Analytics;
Elaborar uma estratégia de People Analytics alinhada com as necessidades de negócio;
Implementar dashboards e modelos de monitorização RH

Destinatários

Técnicos de recursos humanos, HR Business Partners e gestores que pretendam implementar modelos de
monitorização dos resultados de GRH.

Percurso de aprendizagem

1ª Parte – Classe virtual (2 horas)

Compreender a importância dos HR Analytics na execução da estratégia organizacional

Apresentar o percurso de aprendizagem.
Alinhamento com estratégia da empresa - impacto da estratégia de negócio sobre a gestão do capital humano.
O ciclo da execução estratégica.
Medição dos impactos e resultados estratégicos.
Conceito e âmbito de intervenção dos People Analytics.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/recursos-humanos-desenvolvimento-talento/people-analytics-presencial


2ª Parte – Aplicação online

Exercício individual de Reflexão

Questionário de Self Assessment do nível de maturidade da política de HR Analytics.

Business Case HR Analytics – Estratégia

Início da elaboração do Business Case para a estratégia de HR Analytics
Identificação dos pilares estratégicos da organização
Definição dos objetivos estratégicos da política de HR Analytics e fatores críticos de sucesso

3ª Parte – Classe virtual (2 horas)

Aplicar o Balance Scorecard de RH para definir a estratégia de People Analytics

A cadeia de valor RH.
Scorecard Estratégico.
Scorecard de Recursos Humanos.
Estratégia de People Analytics.

4ª Parte – Aplicação online

Business Case HR Analytics – Balanced Scorecard

Aprofundamento do Business Case para a estratégia de HR Analytics.
Elaboração do Scorecard Estratégico para a estratégia de HR Analytics.

5ª Parte – Classe virtual (2 horas)

Definir as métricas e KPIs de Gestão de Pessoas

Da estratégia às métricas.
Matriz de Performance RH.
Tipos de métricas e KPIs.
A integração dos conceitos Big Data/Small Data em People Analytics.

6ª Parte – Aplicação online

Business Case HR Analytics – KPIs

Aprofundamento do Business Case para a estratégia de HR Analytics.
Elaboração do dashboard de KPIs.

7ª Parte – Classe virtual (2 horas)

Implementar a estratégia de People Analytics

Dashboards de monitorização.
Modelos de recolha, análise e reporting.
Análise preditiva de negócio através do People Analytics.

8ª Parte – Aplicação online

Business Case HR Analytics – Implementação

Aprofundamento do Business Case para a estratégia de HR Analytics.
Definição dos processos de monitorização e plano de implementação.



Tel. 213 303 166
https://www.cegoc.pt/1234
Criado em 23/12/2020

9ª Parte – Classe virtual (2 horas)

Balanço final e conclusão do curso

Apresentação dos Business Cases desenvolvidos.
Reflexão e conclusões finais.

Métodos pedagógicos

Uma metodologia que inclui:

Exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas de experiências e reflexões
interativas com o grupo de participantes que permitem o treino de técnicas e ferramentas alinhadas com as
melhores práticas de mercado, bem como a consolidação dos conceitos;
O desenvolvimento por parte de todos os participantes de um Business Case aplicado à empresa na qual trabalha.

Pontos fortes

Este curso oferece uma visão prática de como definir e implementar uma estratégia eficaz de People Analytics.



Código do trabalho
A Legislação Laboral ao serviço da Gestão

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 544

Preço : 850,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

O conhecimento do código do trabalho, a identificação dos seus princípios e regras basilares nas quais assenta, o início,
vigência e cessação do contrato de trabalho passando pelo inestimável conhecimento da organização racional e
inteligente dos tempos de trabalho, são hoje ferramentas imprescindíveis e competências absolutamente necessárias.

A aplicação criteriosa e imaginativa das soluções legais, hoje múltiplas e variadas, são recursos essenciais para distinguir
a sua empresa pela qualidade do relacionamento humano, do nível da sua competência e da racionalidade dos seus
procedimentos.

Tais as propostas e objetivos do curso de formação Código do trabalho:

prático, formativo e informativo;
sobre o mundo da legislação laboral.

Objetivos

No final da formação os Participantes deverão ser capazes de:

Conhecer e compreender o que distingue uma relação laboral de outras relações de trabalho. Exemplificação de
diferentes relações laborais;
Enumerar e compreender o alcance dos direitos e deveres da Entidade Empregadora e do Trabalhador;
Enumerar os vários tipos de contratos de trabalho e regimes específicos;
Conhecer os Conceitos relacionados com tempo de trabalho, como o Período Normal de trabalho, horário de
trabalho, banco de horas, adaptabilidade, entre outros;
Enumerar tipos de flexibilidade laboral e regimes legais previstos existentes na lei laboral portuguesa para melhor
gestão do tempo laboral;
Determinar tipos de faltas e respetivas consequências na prestação laboral;
Conhecer o regime de ausências a título de férias e feriados bem como as licenças laborais;
Conhecer os conceitos de categoria e função, distinguindo-os;
Enumerar regras legais sobre a categoria designadamente conceitos como mobilidade funcional;
Enumerar as formas de cessação do contrato de trabalho;
Identificar quando e como se aplicam as diversas formas de cessação do contrato de trabalho;
Conhecer os procedimentos necessários à cessação do contrato de trabalho pela entidade empregadora e pelo
Trabalhador;
Enumerar e conhecer alternativas à cessação do contrato de trabalho;

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/full-digital/codigo-trabalho-digital


Determinar as consequências práticas e antecipar as medidas adequadas a uma equilibrada gestão de recursos
humanos.

Destinatários

Técnicos de recursos humanos, gestores e diretores que pretendam desenvolver o seu conhecimento sobre a
legislação em vigor.

Percurso de aprendizagem

Natureza do Contrato de Trabalho

Noção e elementos essenciais de Contrato de Trabalho.
Figuras Afins do Contrato de Trabalho:

Contrato de Prestação de Serviços;
Contrato de Agência;
Contrato de mandato;

Legislação Aplicável: Código de Trabalho, Instrumentos de Regulamentação Coletiva e Regulamento Interno.

Formação do Contrato de Trabalho

Capacidade e legitimidade.
Período Experimental.
Pacto de Permanência.
Pacto de Exclusividade.

As diversas modalidades do contrato de trabalho

Introdução. Regra Geral.
Contrato de trabalho a termo resolutivo:

Noções gerais;
Admissibilidade e forma;
Duração do contrato;
Renovação do contrato a termo certo;
Cessação. Compensação.

Contrato de trabalho a tempo parcial:
Noções gerais;
Regime.

Contrato de trabalho intermitente:
Noções gerais;
Regime.

Contrato de trabalho em comissão de serviço:
Noções gerais;
Regime.

Contrato de trabalho em regime de teletrabalho:
Noções gerais;
Regime.

Duração e Organização do Tempo de Trabalho

Introdução.
Noções:

Tempo de Trabalho;
Horário de Trabalho;
Período Normal de Trabalho.

Duração do Trabalho e Direito ao Descanso:
Intervalos de descanso obrigatórios;



Trabalho Suplementar. Modalidade e Retribuição;
Isenção de Horário de Trabalho.

Distribuição do Tempo de Trabalho:
Banco de Horas. Noção, Modalidades e Formas de compensação;
Trabalho por Turnos;
Trabalho Noturno.

Feriados:
Obrigatórios;
Regime das Pontes;
Retribuição da prestação em feriados.

Faltas:
Noção e Classificação;
Faltas Justificadas:

Licença de Parentalidade;
Assistência a Filhos;

Faltas Injustificadas.
Férias:

Direito e Duração;
Marcação e Gozo efetivo;
Retribuição de Férias;
Caso Especial: Licença sem Retribuição.

Atividade do Trabalhador

Da Atividade do Trabalhador. Noção. Disponibilidade ou obrigatoriedade?
Categoria e Função.
Obrigatoriedade de prestação de Funções Afins ou Funcionalmente ligadas.
Variação da atividade Laboral: Mobilidade Funcional.

Retribuição

Noção de Retribuição. Importância e Consequências legais.
Tipos de Retribuição: Espécie ou em dinheiro.
Princípios da Remuneração:

Irredutibilidade;
Suficiência Salarial;
Igualdade Remuneratória;
Intangibilidade.

O regime da cessação do contrato de trabalho

Princípios gerais do regime da cessação do contrato de trabalho.
Caducidade do contrato de trabalho.
Revogação do contrato de trabalho. Mútuo Acordo:

Regime Geral;
Acordo com direito a subsídio desemprego pelo Trabalhador.

Cessação por iniciativa do empregador:
Despedimento Coletivo;
Despedimento por Extinção Posto de Trabalho;
Despedimento por Inadaptação;
Encerramento definitivo;
Despedimento com Justa Causa. Remissão.

Cessação por iniciativa do trabalhador:
Denúncia do Contrato de Trabalho. Aviso Prévio;
Resolução com Justa Causa;
Abandono de Trabalho.
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O despedimento com justa causa

O conceito de justa causa. Tipologia legal.
Tramitação.
Decisão de Despedimento: Fundamentos e Consequência.
Créditos laborais pós-despedimento.
Ilicitude do Despedimento: Compensação ou Reintegração.

Métodos pedagógicos

Exposição temática;
Exemplos práticos/Case Studies;
Análise e discussão de situações apresentadas pelos participantes.

Pontos fortes

Aumentar o grau de conhecimento dos mecanismos legais que a Lei Laboral Portuguesa confere para melhor poder
rentabilizar os recursos humanos, nomeadamente:

conhecer o que distingue o Contrato de Trabalho dos restantes, designadamente da Prestação de Serviços, de
forma a tomar a melhor opção com relação a vínculo e custos com RH;
compreender o regime dos vários tipos de Contratos de Trabalho e Modalidades de Organização da Duração do
Trabalho de modo a poder optar pela melhor solução para a empresa com relação à rentabilidade de trabalhador e
polivalência que lhe pode ser exigida;
propor uma nova visão sobre as possibilidades de fazer cessar Contratos de Trabalho ao abrigo da lei mas com
menor custo e exigência.



O Regulamento Geral de Proteção de Dados e a Gestão de Recursos
Humanos
O Impacto do RGPD na Gestão de Pessoas

Presencial

Duração : 1 dia ( 7 horas) Referência : 1254

Preço : 450,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

⇒ Disponível em formato presencial e 100% digital 

O RGPD tem impacto em todos os stakholders singulares. Os trabalhadores e colaboradores como pessoas singulares,
têm direitos consagrados no RGPD e podem exercê-los. Nesta medida, as equipas de Gestão de Recursos Humanos
devem preparar-se para dar as respostas certas. O nosso curso pode ajudá-lo a dar passos seguros na adoção das
medidas certas numa área tão sensível com a gestão de pessoas:

identificar os principais impactos do RGPD na Gestão de Pessoas;
identificar as principais medidas de conformidade a adotar na Gestão de Pessoas;
conceber um plano estratégico de conformidade e harmonização do RGPD com o Código do Trabalho.

 

Conheça AQUI a nossa oferta de Consultoria em RGPD.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

conhecer os impactos do RGPD na Gestão RH;
identificar as várias atividades de tratamento de dados da Gestão RH;
conhecer as principais questões do RGPD relacionadas com a conservação dos dados dos trabalhadores e
colaboradores na Gestão RH;
conhecer os limites do tratamento de dados impostos pela legislação da proteção de dados nas relações jurídico-
laborais;
identificar os princípios do RGPD que regem as matérias relativas à Gestão RH.

Destinatários

Diretores Gerais, Diretores de Recursos Humanos, Técnicos RH e outros profissionais da área de gestão de
pessoas.

Percurso de aprendizagem

Admissão de Trabalhadores

Apresentação de propostas:
Anúncios e candidaturas.

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


Recolha de documentos:
O pedido de cartão do cidadão;
O pedido de fotocópia de documentos.

Registo interno dos dados:
Gestão do cadastro.

Contratação:
Gestão interna dos dados;
Os dados do contrato de trabalho.

Acolhimento e integração:
Acolhimento e a partilha de dados na Intranet.

Formação profissional:
Registos internos;
Elaboração do plano de formação;
Envio dos dados a entidades terceiras;
A partilha com as entidades formadoras.

Prazo de conservação dos dados

Candidaturas por resposta a anúncio.
Candidaturas espontâneas.
Pedir consentimento?
Exercício de direitos pelos candidatos excluídos.

A gestão dos dados dos trabalhadores

Tratamento de dados no processo de remuneração.
Envio dos dados a entidades terceiras:

Elaboração do relatório único.
Legitimação de acessos:

Princípio da funcionalidade: quem pode saber quem ganha o quê?
Os mapas de pessoal:

Elaboração e registo;
Afixação?

Controlo de assiduidade

Meios de controlo da assiduidade:
Sistemas de biometria;
Dados biométricos: dados gerais ou sensíveis?
Consentimento ou interesses legítimos.

Controlo da assiduidade e gestão da remuneração.
Registo de faltas:

Tratamento do dado “motivo da falta”;
Prazo de conservação do dado “motivo da falta”.

Tratamento de dados de filiação sindical

Consentimento e obrigação do tratamento
Exercício do direito de oposição.

Tratamento de dados de processos e sanções disciplinares

Prazo de conservação dos dados do processo disciplinar.

Os serviços de Medicina do Trabalho e tratamento dos dados

Os exames médicos.



As fichas de aptidão.
Os acidentes de trabalho:

Relação com as Seguradoras.
Testes de alcoolemia, consumo de drogas e HIV.
Dados sobre hábitos de consumo:

Consumo de tabaco, café, alimentação;
Qualidade do sono.

O tratamento de dados sensíveis

Dados sobre orientação religiosa, política/partidária, clubística.
Dados étnicos.
Vida e orientação sexual.
Dados de saúde.

Controlo de chamadas telefónicas, videovigilância, e-mail e internet

O correio eletrónico:
Consequências da atribuição de e-mail a trabalhador;
Permitir ou proibir o uso para fins pessoais;
Necessidade de Regulamento interno;
É possível aceder à conta de e-mail dos trabalhadores?

Acesso à internet:
Monitorização, legal ou ilegal?
Um caso na jurisprudência.

A gravação de chamadas:
Gravação de chamadas e conhecimento dos trabalhadores.

Sistemas de videovigilância.

Sistemas de geo localização de viaturas, computadores e telemóveis

Atividades legitimadas a incorporar GPS.
Utilização da viatura para fins particulares.
A monitorização das viaturas.
A via verde e a faturação.
O MDM (mobile device management).

Os limites do poder de controlo do empregador e o código do trabalho

Os direitos fundamentais do trabalhador:
Direito à Privacidade;
Direitos de Personalidade.

Relações entre o Responsável pelo Tratamento dos Dados e os Subcontratantes

O contrato de prestação de serviços:
Liberdade de estipulação do contrato ou obrigação jurídica?
Como cumprir o RGPD?

A responsabilidade pela violação dos dados:
Ações judiciais: direito dos titulares dos dados.

Relações internas e direito de regresso.

Cessação da relação contratual laboral

A conservação dos dados.
O exercício dos direitos pelo ex trabalhador.
O prazo de conservação dos dados após a cessação:
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A ação judicial do ex trabalhador, impacto na conservação.

A cultura de privacidade nas organizações

Violação da privacidade pelos trabalhadores:
Violação de dados da empresa;
Violação de dados de colegas;

Sanções disciplinares?

O respeito dos valores da empresa:
Comprometimento pela privacidade.

Métodos pedagógicos

Centrado na partilha de experiências, este curso alterna os contributos teóricos e as reflexões entre o grupo de
participantes:

exposições pelo formador, complementadas com a troca de experiências e reflexões com o grupo de
participantes;
recurso sistemático ao “ESTUDO de CASO” para melhor compreender os temas abordados.

Pontos fortes

Programa diferenciador face às ofertas de programas generalistas que o mercado apresenta.



Processamento salarial: impostos e contribuições
Definição de pacotes salariais, incidência fiscal e contributiva e declarações obrigatórias

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 153

Preço : 850,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

⇒ Disponível em formato presencial e 100% digital 

O peso dos impostos e contribuições no custo do emprego tem suscitado a necessidade de construção de “pacotes”
salariais diferenciados.

Para se poder otimizar a incidência fiscal e contributiva é necessário conhecer as sujeições e isenções, as bases de
tributação, fiscal e contributiva, as condições a respeitar e as declarações a enviar.

Dominar os procedimentos para cumprimentos das obrigações declarativas torna-se indispensável para os profissionais
da atualidade, mitigando riscos de coimas e penalidades fiscais e contributivas.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Saber identificar os diversos tipos de “pacotes” salariais;
Conhecer as bases de incidência fiscal e contributiva e as isenções aplicáveis às remunerações;
Dominar as taxas aplicáveis e o processo de cálculo dos impostos e contribuições;
Saber otimizar o efeito fiscal e contributivo;
Saber aplicar os códigos nas diversas situações aplicáveis;
Conhecer o novo regime dos profissionais independentes;
Conhecer as obrigações declarativas e saber preencher os formulários disponibilizados pela AT e Segurança
Social.

Destinatários

Para quem

Contabilistas certificados, técnicos de contabilidade, fiscalidade e de recursos humanos.

Pré-requisitos

Conhecimentos elementares de fiscalidade, código contributivo e processamento salarial.

https://www.cegoc.pt/creditos-occ/
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Percurso de aprendizagem

Remunerações: construção de “pacotes salariais”

A evolução do mercado de trabalho e o peso da tributação.
Tendências na remuneração do trabalho.
Remunerações baseadas no desempenho.
Remunerações em espécie: tipologia.

Processamento de remunerações em sede de IRS: categoria A

Conceito de remuneração e rendimentos não sujeitos.
Rendimentos isentos.
Remunerações em espécie.
Isenções e benefícios fiscais.
Retenção na fonte: rendimentos dispensados e taxas aplicáveis.
Obrigações declarativas:

Declaração mensal de remunerações: preenchimento e escolha dos códigos adequados;
Declaração anula de rendimentos.

Processamento e comunicações à AT.

Pagamento de honorários

Rendimentos sujeitos e isenções.
Emissão de faturas, recibos e faturas-recibos e sua anulação.
Retenção na fonte.
Benefícios fiscais.
Obrigações declarativas:

Modelo 10: preenchimento e escolha dos códigos apropriados;
Declaração anual de rendimentos.

Contribuições para a segurança social

Base de incidência contributiva.
Isenções e taxas aplicáveis.
Rendimentos em espécie.
Conceito de “regularidade”.
Cálculo das contribuições e preenchimento da declaração de remunerações.
O novo regime para o trabalho independente.

Métodos pedagógicos

Através da apreensão dos conhecimentos teóricos e aplicação prática em sala, com base em casos de estudo e
preenchimento declarativo nas aplicações da AT e da Segurança Social.

Pontos fortes

Um percurso de aprendizagem que o ajudará a:

Dominar os principais aspetos práticos no dia-a-dia das empresas;
Cumprir as obrigações declarativas através das aplicações da AT e Segurança Social.



Alterações ao Código do Trabalho
Impacto na Gestão de Recursos Humanos

Presencial

Duração : 1 dia ( 7 horas) Referência : 1255

Preço : 400,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

⇒ Disponível em formato presencial e 100% digital 

Já conhece as novas alterações ao código do trabalho? Podemos partilhar consigo o que os nossos consultores e
formadores da área jurídico-laboral entendem sobre as mesmas.

Através desta ação de formação prepare-se para tão importantes mudanças.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

identificar todas as mudanças esperadas;
planear as mudanças jurídico-laborais exigidas.

Destinatários

Diretores gerais, diretores jurídicos, advogados, diretores de recursos humanos, técnicos de recursos humanos e
quaisquer pessoas que trabalham na área da gestão administrativa de recursos humanos.

Percurso de aprendizagem

A Contratação a Termo

Alterações à duração máxima dos contratos:
Impacto no contrato a termo certo;
Impacto no contrato a termo incerto.
Alterações aos motivos justificativos da contratação a termo:
Contratar jovens à procura do primeiro emprego;
A abertura de novas empresas e estabelecimentos.
Limites à negociação coletiva na contratação a termo.
Abusos na contratação a termo:
Taxa adicional de segurança social.
Análise crítica e casos práticos.

Contratos de trabalhadores temporários

Limites ao número de renovações.
A substituição de trabalhador ausente.
A substituição de trabalhador temporariamente impedido de trabalhar.
Consequências da violação das novas normas.
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Análise crítica e casos práticos.

O Período Experimental

A nova duração do período experimental.
Questões de constitucionalidade.
O estágio profissional e o período experimental.
Análise crítica e casos práticos.

O acréscimo excecional e substancial da atividade da empresa

Os novos contratos de curta duração:
O novo período de duração do contrato de curta duração.
Análise crítica e casos práticos.

A organização do tempo de trabalho

As novas regras dos bancos de horas:
O banco de horas individual;
Os bancos de horas já instituídos.
As novas regras dos bancos de horas grupais.
Análise crítica e casos práticos.

As novas regras do trabalho suplementar

A alteração do regime instituído.
A negociação coletiva e a alteração das percentagens legais do trabalho suplementar.
Análise crítica e casos práticos.

A denúncia das convenções coletivas

Métodos pedagógicos

Centrado na partilha de experiências, este curso alterna os contributos teóricos e as reflexões entre o grupo de
participantes:

exposições pelo formador, complementadas com a troca de experiências e reflexões com o grupo de
participantes;
recurso sistemático ao “ESTUDO de CASO” para melhor compreender os temas abordados.



People Analytics - Presencial
Recorrer a indicadores para definir, monitorizar e prever ações e prioridades de RH

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 1234P

Preço : 880,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Com a evolução da importância e papel estratégico da Gestão de Pessoas nas organizações, torna-se também cada vez
mais essencial que as áreas de Recursos Humanos consigam medir os resultados da sua intervenção, bem como analisar
de forma objetiva o impacto que as ações RH têm nos resultados de negócio.

Por esse motivo, conseguir elaborar e implementar uma estratégia eficaz de People Analytics é, na dinâmica atual das
organizações, uma competência crítica para as funções RH.

Objetivos

Objetivos:

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Compreender as conceitos e princípios de People Analytics;
Elaborar uma estratégia de People Analytics alinhada com as necessidades de negócio;

Implementar dashboards e modelos de monitorização RH.

Destinatários

Técnicos de recursos humanos, HR Business Partners e gestores que pretendam implementar modelos de
monitorização dos resultados de GRH.

Percurso de aprendizagem

Compreender a importância dos HR Analytics na execução da estratégia organizacional

Alinhamento com estratégia da empresa - impacto da estratégia de negócio sobre a gestão do capital humano.
O ciclo da execução estratégica.
Medição dos impactos e resultados estratégicos.
Conceito e âmbito de intervenção dos People Analytics.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/recursos-humanos-desenvolvimento-talento/people-analytics
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Aplicar o Balance Scorecard de RH para definir a estratégia de People Analytics

A cadeia de valor RH.
Scorecard Estratégico.
Scorecard de Recursos Humanos.
Estratégia de People Analytics.

Definir as métricas e KPIs de Gestão de Pessoas

Da estratégia às métricas.
Matriz de Performance RH.
Tipos de métricas e KPIs.
A integração dos conceitos Big Data/Small Data em People Analytics.

Implementar a estratégia de People Analytics

Dashboards de monitorização.
Modelos de recolha, análise e reporting.
Análise preditiva de negócio através do People Analytics.

Métodos pedagógicos

Alternância entre exposições teóricas e exercícios práticos – individuais e em grupo;
Análise de casos em subgrupos;
Debates dirigidos com participação ativa do grupo;
Simulações de situações representativas do contexto profissional.

Pontos fortes

Este curso oferece uma visão prática de como definir e implementar uma estratégia eficaz de People Analytics.



New Full Digital

Agile & Smart Working
Potenciar resultados mais rápidos, eficazes e eficientes

Á distância

Duração : 8 horas Referência : 1282

Preço : 750,00 € + IVA

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

Mais do que uma metodologia de gestão de projetos, o modelo Agile é uma nova forma de pensar e agir, assente no
conceito de agilidade, que significa não apenas fazer mais rápido, mas sim evitar o desperdício de fazer mais que o
necessário. Esta abordagem tem vindo a potenciar o desenvolvimento de novas práticas de Gestão de Pessoas, e
impulsionado diferentes formas de trabalhar, como o Smart Working, que potenciam resultados mais rápidos, eficazes e
eficientes.

Objetivos

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

Compreender o valor acrescentado dos modelos Lean e Agile;
Aplicar metodologias ágeis nos processos de RH;
Aplicar práticas e instrumentos de Smart Working.

Destinatários

Técnicos de recursos humanos, gestores e diretores que pretendam implementar modelos ágeis nas dinâmicas de
trabalho de equipas remotas.

Percurso de aprendizagem

1ª Etapa – Classe Virtual (2h00)

Apresentar e clarificar o percurso de aprendizagem.
Lean Thinking – a filosofia da eliminação dos desperdícios
Metodologia ágeis – conceitos e modelo de abordagem.
O Manifesto Agile.
Os 12 princípios Agile e implicações para a gestão de pessoas.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/recursos-humanos-desenvolvimento-talento/agile-hr


2ª Etapa – Aprendizagem online e aplicação

Desafios de aplicação prática: Interações à distância através do envio de desafios para estimular a aplicação do
mindset agile e identificação no contexto de trabalho de oportunidades de agilização dos processos e métodos de
trabalho.

3ª Etapa – Classe Virtual (2h00)

As diferentes formas de trabalho
O que é o Smart Working
Princípios de Smart working

4ª Etapa – Aprendizagem online e aplicação

Desafios de aplicação prática: Interações à distância através do envio de desafios para estimular a aplicação dos
princípios de SmartWorking.

5ª Etapa – Personalização do percurso de aprendizagem

Individualização do percurso de acordo com as necessidades individuais de cada participante (escolha de 1 sprint de
aprendizagem), e realização de atividades digitais para aprofundar uma de duas questões:

Como aplicar os princípios Agile às políticas de Gestão de Recursos Humanos?
Como implementar princípios de Smart Working na Gestão de Equipas?

 

Sprint “Como aplicar os princípios Agile às políticas de Gestão de Recursos Humanos?”

Classe Virtual – 2h00

Atração e retenção de talento.
A aprendizagem ágil.
Agile Performance Management.

Atividades digitais entre classes virtuais

Desafios de aplicação prática - Interações à distância através do envio de desafios para estimular a aplicação dos
princípios de Agile HR.

Classe Virtual – 2h00

A cadeia de valor de RH.
Criação de valor nos RH.
A agilidade de entrega de resultados.

 

Sprint “Como implementar princípios de Smart Working na Gestão de Equipas?”

Classe Virtual – 2h00

Desafios da implementação de práticas de Smart Working.
Instrumentos e Ferramentas de Smart Working.
Implementar novas formas de trabalho e gestão de equipas.

Atividades digitais entre classes virtuais

Desafios de aplicação prática - Interações à distância através do envio de desafios para estimular a aplicação dos
princípios de SmartWorking.
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Classe Virtual – 2h00

Definir uma política de Smart Working
Promover a mudança nas formas de trabalhar
Definir um plano de ação para implementação eficaz da política de Smart Working

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
distância quer nas classes virtuais. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no
contexto de trabalho: estudos de caso, classes virtuais entre todos os participantes e o especialista Cegoc, e
desafios concretos de aplicação no contexto profissional.



New Full Digital

Código do trabalho
A Legislação Laboral ao serviço da Gestão

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 544E

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 3.000,00 € + IVA

O conhecimento do código do trabalho, a identificação dos seus princípios e regras basilares nas quais assenta, o início,
vigência e cessação do contrato de trabalho passando pelo inestimável conhecimento da organização racional e
inteligente dos tempos de trabalho, são hoje ferramentas imprescindíveis e competências absolutamente necessárias.

A aplicação criteriosa e imaginativa das soluções legais, hoje múltiplas e variadas, são recursos essenciais para distinguir
a sua empresa pela qualidade do relacionamento humano, do nível da sua competência e da racionalidade dos seus
procedimentos.

Tais as propostas e objetivos do curso de formação Código do trabalho:

prático, formativo e informativo;
sobre o mundo da legislação laboral.

Objetivos

No final da formação os Participantes deverão ser capazes de:

Conhecer e compreender o que distingue uma relação laboral de outras relações de trabalho. Exemplificação de
diferentes relações laborais;
Enumerar e compreender o alcance dos direitos e deveres da Entidade Empregadora e do Trabalhador;
Enumerar os vários tipos de contratos de trabalho e regimes específicos;
Conhecer os Conceitos relacionados com tempo de trabalho, como o Período Normal de trabalho, horário de
trabalho, banco de horas, adaptabilidade, entre outros;
Enumerar tipos de flexibilidade laboral e regimes legais previstos existentes na lei laboral portuguesa para melhor

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/recursos-humanos-desenvolvimento-talento/codigo-do-trabalho


gestão do tempo laboral;
Determinar tipos de faltas e respetivas consequências na prestação laboral;
Conhecer o regime de ausências a título de férias e feriados bem como as licenças laborais;
Conhecer os conceitos de categoria e função, distinguindo-os;
Enumerar regras legais sobre a categoria designadamente conceitos como mobilidade funcional;
Enumerar as formas de cessação do contrato de trabalho;
Identificar quando e como se aplicam as diversas formas de cessação do contrato de trabalho;
Conhecer os procedimentos necessários à cessação do contrato de trabalho pela entidade empregadora e pelo
Trabalhador;
Enumerar e conhecer alternativas à cessação do contrato de trabalho;
Determinar as consequências práticas e antecipar as medidas adequadas a uma equilibrada gestão de recursos
humanos.

Destinatários

Técnicos de recursos humanos, gestores e diretores que pretendam desenvolver o seu conhecimento sobre a
legislação em vigor.

Percurso de aprendizagem

1ª Etapa - Classe Virtual (2 horas)

Natureza do Contrato de Trabalho

Noção e elementos essenciais de Contrato de Trabalho.
Figuras Afins do Contrato de Trabalho:

Contrato de Prestação de Serviços;
Contrato de Agência;
Contrato de mandato;

Legislação Aplicável: Código de Trabalho, Instrumentos de Regulamentação Coletiva e Regulamento Interno.

Formação do Contrato de Trabalho

Capacidade e legitimidade.
Período Experimental.
Pacto de Permanência.
Pacto de Exclusividade.

As diversas modalidades do contrato de trabalho

Introdução. Regra Geral.
Contrato de trabalho a termo resolutivo:

Noções gerais;
Admissibilidade e forma;
Duração do contrato;
Renovação do contrato a termo certo;
Cessação. Compensação.

Contrato de trabalho a tempo parcial:
Noções gerais;
Regime.

Contrato de trabalho intermitente:
Noções gerais;
Regime.

Contrato de trabalho em comissão de serviço:
Noções gerais;



Regime.
Contrato de trabalho em regime de teletrabalho:

Noções gerais;
Regime.

Após a Classe virtual os participantes serão desafiados a resolver casos práticos que incentivam à implementação da
aprendizagem no contexto de trabalho.

2ª Etapa - Classe Virtual (2 horas)

As diversas modalidades do contrato de trabalho (continuação)

Contrato de trabalho intermitente:
Noções gerais;
Regime.

Contrato de trabalho em comissão de serviço:
Noções gerais;
Regime.

Contrato de trabalho em regime de teletrabalho:
Noções gerais;
Regime.
Regime.

Duração e Organização do Tempo de Trabalho

Introdução.
Noções:

Tempo de Trabalho;
Horário de Trabalho;
Período Normal de Trabalho.

Duração do Trabalho e Direito ao Descanso:
Intervalos de descanso obrigatórios;
Trabalho Suplementar. Modalidade e Retribuição;
Isenção de Horário de Trabalho.

Distribuição do Tempo de Trabalho:
Banco de Horas. Noção, Modalidades e Formas de compensação;
Trabalho por Turnos;
Trabalho Noturno.

Feriados:
Obrigatórios;
Regime das Pontes;
Retribuição da prestação em feriados.

Faltas:
Noção e Classificação;
Faltas Justificadas:

Licença de Parentalidade;
Assistência a Filhos;

Faltas Injustificadas.
Férias:

Direito e Duração;
Marcação e Gozo efetivo;
Retribuição de Férias;
Caso Especial: Licença sem Retribuição.

Atividade do Trabalhador

Da Atividade do Trabalhador. Noção. Disponibilidade ou obrigatoriedade?



Categoria e Função.
Obrigatoriedade de prestação de Funções Afins ou Funcionalmente ligadas.
Variação da atividade Laboral: Mobilidade Funcional.

Após a Classe virtual os participantes serão desafiados a resolver casos práticos que incentivam à implementação da
aprendizagem no contexto de trabalho.

3ª Etapa - Classe Virtual (2 horas)

Retribuição

Noção de Retribuição. Importância e Consequências legais.
Tipos de Retribuição: Espécie ou em dinheiro.
Princípios da Remuneração:

Irredutibilidade;
Suficiência Salarial;
Igualdade Remuneratória;
Intangibilidade.

O Direito à Personalidade no Código de Trabalho

Liberdade de Expressão e de Opinião.
Integridade Física e Moral. Mobbing.
Proteção de Dados Pessoais.
Dados Biométricos.
Utilização de Meios de Vigilância.

Após a Classe virtual os participantes serão desafiados a resolver casos práticos que incentivam à implementação da
aprendizagem no contexto de trabalho.

4ª Etapa - Classe Virtual (2 horas)

O regime da cessação do contrato de trabalho

Princípios gerais do regime da cessação do contrato de trabalho.
Caducidade do contrato de trabalho.
Revogação do contrato de trabalho. Mútuo Acordo:

Regime Geral;
Acordo com direito a subsídio desemprego pelo Trabalhador.

Cessação por iniciativa do empregador:
Despedimento Coletivo;
Despedimento por Extinção Posto de Trabalho;
Despedimento por Inadaptação;
Encerramento definitivo;
Despedimento com Justa Causa. Remissão.

Cessação por iniciativa do trabalhador:
Denúncia do Contrato de Trabalho. Aviso Prévio;
Resolução com Justa Causa;
Abandono de Trabalho.

Procedimentos Disciplinares e Sanções

Poder Disciplinar da Entidade Empregadora.

Após a Classe virtual os participantes serão desafiados a resolver casos práticos que incentivam à implementação da
aprendizagem no contexto de trabalho.
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5ª Etapa - Classe Virtual (2 horas)

Procedimentos Disciplinares e Sanções (Continuação)

Processo Disciplinar: Tramitação.
Sanções aplicáveis ao Trabalhador: tipos e escolha.

O despedimento com justa causa

O conceito de justa causa. Tipologia legal.
Tramitação.
Decisão de Despedimento: Fundamentos e Consequência.
Créditos laborais pós-despedimento.
Ilicitude do Despedimento: Compensação ou Reintegração.

Métodos pedagógicos

Uma metodologia que inclui exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas
de experiências e reflexões interativas com o grupo de participantes que permitem o treino de técnicas e
ferramentas alinhadas com as melhores práticas de mercado, bem como a consolidação dos conceitos.



New Full Digital

HR Business Partner
O papel dos RH na estratégia das organizações

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 1232E

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 3.000,00 € + IVA

Com o posicionamento estratégico que a função RH tem assumido nas organizações torna-se essencial que os gestores
desenvolvam competências que vão muito além da tradicional gestão de processos de RH.

O HR Business Partner deve ser o efetivo parceiro e consultor interno das organizações em todos os aspetos ligados à
Gestão das Pessoas, assegurando a mediação perfeita entre as necessidades de negócio e da organização, e as
necessidades e motivações individuais dos colaboradores.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Reconhecer o papel dos HR Business Partners nas organizações;
Desenvolver as competências HRBP;
Elaborar um business case para implementação de uma estratégia HRBP.

Destinatários

Técnicos de recursos humanos, HR Business Partners e gestores que pretendam desenvolver competências
estratégicas em GRH.

Percurso de aprendizagem

1ª Etapa - Classe Virtual (2 horas)

Alinhar o propósito de RH com o propósito organizacional: a Estratégia de Desenvolvimento do Capital Humano

Apresentar o percurso de aprendizagem.
Alinhamento com A estratégia da empresa - impacto da estratégia de negócio sobre a gestão do capital humano.
“Strategic Workforce Planning”.
O papel dos HR Business Partners no alinhamento estratégico.
Medição da execução estratégica..

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/recursos-humanos-desenvolvimento-talento/hr-business-partner


2ª Etapa – Aplicação da aprendizagem

HRBP Business Case – Analise de Negócio

Inicio da preparação do Business Case.
Análise estratégica de negócio.
Identificação dos resultados de negócio a impactar.

3ª Etapa - Classe Virtual (2 horas)

Definir a proposta de valor do Business Partner nas organizações

Enquadramento Organizacional.
Propósito e papéis fundamentais.
Competências Críticas.

4ª Etapa - Aplicação da aprendizagem

HRBP Business Case – Proposta de Valor HRBP

Business Case – definir a proposta de valor HRBP.

5ª Etapa - Classe Virtual (2 horas)

Desenvolver as competências de Business Partner

Dominar o Negócio.
Agir como consultor interno.
Atuar como parceiro estratégico.
Posicionar-se como Executive Coach.

6ª Etapa - Aplicação da aprendizagem

HRBP Business Case – plano de ação individual6.

Aprofundamento do Business Case.
Plano de ação individual para desenvolvimento das competências HRBP.

7ª Etapa - Classe Virtual (2 horas)

Desenvolver as competências de Business Partner (continuação)

Potenciar a mudança.
Ser facilitador e “Employee Champion”.
Gerir projetos.
Medir resultados.

8ª Etapa - Aplicação da aprendizagem

HRBP Business Case – plano de ação individual8.

Aprofundamento do Business Case.
Plano de ação individual para desenvolvimento das competências HRBP.

9ª Etapa - Classe Virtual (2 horas)

Apresentação dos HRBP Business Cases desenvolvidos

Apresentação dos business cases desenvolvidos.
Reflexão e balanço final das aprendizagens.
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Métodos pedagógicos

Alternância entre exposições teóricas e exercícios práticos – individuais e em grupo;
Análise de casos em subgrupos;
Debates dirigidos com participação ativa do grupo.



New Full Digital

People Management 5.0
As tendências e novos modelos de intervenção RH na sociedade 5.0

Á distância

Duração : 12 horas Referência : 1231E

Preço : 900,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A sociedade 5.0 é marcada essencialmente pelo posicionamento do ser humano no centro da inovação e transformação
tecnológica. Para corresponder aos desafios da Era Digital é necessário que a função HR de adapte e adeque às novas
exigências do mercado e das organizações.

Esta ação de formação permite-lhe analisar e repensar o posicionamento e modo de atuação da Gestão de Pessoas,
desenvolvendo conceitos como:

O impacto da “Gig Economy” nos HR;
Desafios e tendências emergentes na Gestão de Pessoas;
Novas abordagens aos processos de RH.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Compreender os impactos da sociedade 5.0 na Gestão de Pessoas;
Identificar as novas tendências e abordagens aos processos de RH;
Definir estratégias de desenvolvimento do Capital Humano em alinhamento com a estratégia organizacional.

Destinatários

Técnicos de recursos humanos, gestores e diretores que pretendam desenvolver o seu conhecimento sobre as
novas tendências e práticas de GRH.

Percurso de aprendizagem

1ª Parte – Classe Virtual (2 horas)

Alinhar os objetivos de capital humano aos novos desafios: a Gestão de Pessoas na Era da Inovação

Os impactos da Era Digital e da “Gig Economy” na Gestão de Pessoas.
Gestão da mudança num mundo “VUCA”.
Desafios de diversidade, inclusão e igualdade.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/recursos-humanos-desenvolvimento-talento/people-management-50


Implementar novas abordagens na intervenção em Gestão de Pessoas: as novas tendências na Gestão de Pessoas

RH “Outside-In” – definir estratégias de RH partindo do exterior.
Organizações ágeis – as metodologias Lean e Agile ao serviço dos RH.
A Economia da Experiência – importância do Employer Branding e Employee

2ª Parte – Aplicação da aprendizagem

Business Case – Desafios GRH

Inicio da preparação do Business Case.
Análise dos principais desafios na GRH.

3ª Parte – Classe Virtual (2 horas)

Alinhar o propósito de RH com o propósito organizacional: a Estratégia de Desenvolvimento do Capital Humano

Alinhamento com estratégia da empresa - impacto da estratégia de negócio sobre a gestão do capital humano.
“Strategic Workforce Planning”.
O papel dos HR Business Partners no alinhamento estratégico.
Medição da execução estratégica.

4ª Parte – Aplicação da aprendizagem

Business Case – Proposta de Valor GRH

Definir a proposta de valor GRH.

5ª Parte – Classe Virtual (2 horas)

Adequar os processos de Gestão de Pessoas às melhores práticas atuais e exigências do Sec. XXI

Atração e Seleção de Talento.
Employee Value Proposition.

6ª Parte – Aplicação da aprendizagem

Business Case – Atração de Talento

Elaboração de um plano de ação para a otimização dos processos de atração de talento, com base em
metodologias ágeis.

7ª Parte – Classe Virtual (2 horas)

Adequar os processos de Gestão de Pessoas às melhores práticas atuais e exigências do Sec. XXI (continuação)

Engagement e Retenção de Talento.
Gestão da Performance.
Aprendizagem e Desenvolvimento de Carreira.

8ª Parte – Aplicação da aprendizagem

Business Case – Desenvolvimento de Talento

Elaboração de um plano de ação para a otimização dos processos de desenvolvimento de talento, com base em
metodologias ágeis.

9ª Parte – Classe Virtual (2 horas)

Adequar os processos de Gestão de Pessoas às melhores práticas atuais e exigências do Sec. XXI (continuação)
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Total Rewards e Gestão Flexível de Benefícios e Compensações.
Workplace e Well Being.
People Analytics.

10ª Parte – Aplicação da aprendizagem

Business Case – Gestão de Talento e Motivação

Elaboração de um plano de ação para a otimização dos processos de gestão de talento e motivação, com base em
metodologias ágeis.

11ª Parte – Classe Virtual (2 horas)

Utilizar a comunicação interna como fonte de engagement e alinhamento cultural

Estratégias e práticas de comunicação interna.
Marketing Interno de RH.

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios à distância,
incluindo desafios concretos de aplicação no contexto profissional.

Uma metodologia que inclui:

Exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas de experiências e reflexões
interativas com o grupo de participantes que permitem o treino de técnicas e ferramentas alinhadas com as
melhores práticas de mercado, bem como a consolidação dos conceitos;
O desenvolvimento por parte de todos os participantes de um Business Case aplicado à empresa na qual trabalha.




