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

Híbrido (presencial ou online)

Duração : 2 dias (15 horas) Referência : 1237

Preço : 870,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 2.200,00 € + 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.

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (1h00m)

Apresentar o percurso de aprendizagem.
Comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das suas competências.
Enquadramento global do tema.

Aplicação da aprendizagem

Alinhamento Estratégico

Sessão HÍBRIDA (2 dias / 12 horas)

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

Aplicação da aprendizagem

Business Case – Estratégia de Formação 70:20:10

2ª Classe Virtual (2h00m)

Apresentação dos Business Case desenvolvidos

Apresentação dos Business Case desenvolvidos.
Reflexão e balanço final das aprendizagens.

Métodos pedagógicos

Percurso de aprendizagem híbrido, com design pedagógico próprio para integrar todos os participantes,
independentemente da modalidade escolhida (presencial ou à distância);
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.



Formação pedagógica inicial de formadores
Desenvolver as suas competências pedagógicas

 Presencial

Duração : 6 dias (90 horas) Referência : 594

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).
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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.
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

Formação de formadores
Dominar as competências essenciais para uma formação bem sucedida em contexto presencial ou virtual

Híbrido (presencial ou online)

Duração : 3 dias (14 horas) Referência : 8511

Preço : 950,00 € + IVA

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

Para além das suas qualidades pessoais, os formadores devem dominar competências específicas para criar uma
dinâmica positiva e facilitar a aprendizagem. Devem concentrar-se nas necessidades dos seus formandos, tornar o
conteúdo acessível e encorajá-los a projetarem-se na sua implementação. Para tal, devem dominar uma grande
variedade de técnicas. 

Durante esta formação, irá treinar para adquirir o domínio necessário para a realização exercícios bem-sucedidos numa
sessão presencial ou em classe virtual.

Objetivos

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

Preparar um programa de formação, tendo em conta as necessidades dos participantes e os objetivos
profissionais visados.
Facilitar a formação presencial ou virtual, adotando uma postura apropriada, utilizando técnicas e ferramentas
para gerar uma dinâmica positiva e facilitar a aprendizagem e a sua implementação concreta.

Destinatários



Para quem

Formadores ocasionais, que têm necessidade de realizar sessões dinâmicas de formação na modalidade
presencial ou em classes virtuais.

Pré-requisitos

Acesso a um computador com câmara e ligação à Internet, permitindo a participação nas Classes Virtuais

Percurso de aprendizagem

Atividade online (0h30m)

Autoavaliação de competências pedagógicas

1ª Classe Virtual (3h30m)

Preparar a formação

Identificar as boas práticas na aprendizagem de adultos
Foco nas necessidades dos participantes

Definir objetivos
Determinação do progresso pedagógico

Selecionar os métodos e técnicas adequados

Atividade entre sessões (1h30m)

Atividades de consolidação

Criar suportes visuais convincentes para uma apresentação de sucesso
Prepare-se para subir ao palco

Preparar uma simulação

Prepare a sua formação utilizando os suportes fornecidos

2ª Classe Virtual (3h30m)

Conduzir atividades formativas em contexto de formação presencial ou virtual (treino e feedback)

Ter um bom início de formação
Gerar uma dinâmica de aprendizagem positiva
Construir as interações entre os formandos
Conduzir feedback útil aos formandos
Dominar a prática de várias técnicas e ferramentas de aprendizagem

Atividade entre sessões (1h30m)

Atividades de consolidação

Gerir situações difíceis durante uma apresentação
Aprender a praticar a escuta ativa

Desenhar a sua própria sequência e preparar a simulação de formação

Escolher o tema
Desenhar a sequência
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3ª Classe Virtual (3h30m)*

Conduzir atividades formativas em contexto de formação presencial ou virtual (treino e feedback)

Facilitar a compreensão e a retenção
Dar feedback útil aos formandos
Antecipar e reagir bem a situações difíceis

* Grupos com um máximo de 12 participantes

Métodos pedagógicos

Um conjunto de Classes Virtuais interativas e de desafios práticos individuais e em grupo entre as sessões,
focados na transferência da aprendizagem para o contexto de trabalho de cada um dos participantes.

Pontos fortes

Autoavaliação para identificar os aspetos a desenvolver e a sua progressão
Simulações que colocam os participantes na situação de apresentar ou observar uma apresentação, durante a
segunda e terceira classe virtual: os participantes são os formadores!
Experimentar diferentes técnicas de formação, dar e receber feedback.
Tornar-se mais consciente das necessidades dos formandos, através da contribuição da ciência cognitiva.
Aceder a documentação e atividades online concebidas para o ajudar a aprofundar e consolidar a sua
aprendizagem e que servem de guia de aplicação para a sua formação futura.



Best

HR Business Partner
O papel dos RH na estratégia das organizações

Híbrido (presencial ou online)

Duração : 2 dias (15 horas) Referência : 1232

Preço : 870,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 2.200,00 € + 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 Classe Virtual (1h00m)

Apresentar o percurso de aprendizagem.
Comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das suas competências.
Enquadramento global do tema.

Aplicação da aprendizagem

Business Case – Estratégia
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Sessão HÍBRIDA (2 dias / 12 horas)

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.
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.

Aplicação da aprendizagem

Business Case HR Business Partner

2ª Classe Virtual (2h00m)

Apresentação dos Business Cases desenvolvidos

Apresentação dos Business Cases desenvolvidos.
Reflexão e balanço final das aprendizagens.

Métodos pedagógicos

Percurso de aprendizagem híbrido, com design pedagógico próprio para integrar todos os participantes,
independentemente da modalidade escolhida (presencial ou à distância);
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.



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

Híbrido (presencial ou online)

Duração : 2 dias (15 horas) Referência : 1234

Preço : 900,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 2.200,00 € + 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 Classe Virtual (1h00m)

Apresentar o percurso de aprendizagem.
Comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das suas competências.
Enquadramento global do tema

Aplicação da aprendizagem

Alinhamento Estratégico
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Sessão HÍBRIDA (2 dias / 12 horas)

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.

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.

Aplicação da aprendizagem

Business Case People Analytics

2ª Classe Virtual (2h00m)

Apresentação dos Business Case People Analytics desenvolvidos

Apresentação dos Business Case desenvolvidos.

Métodos pedagógicos

Percurso de aprendizagem híbrido, com design pedagógico próprio para integrar todos os participantes,
independentemente da modalidade escolhida (presencial ou à distância);
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 percurso oferece uma visão prática de como definir e implementar uma estratégia eficaz de People Analytics.



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

Híbrido (presencial ou online)

Duração : 2 dias (15 horas) Referência : 1236

Preço : 870,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 2.200,00 € + IVA

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

1ª Classe Virtual (1h00m)

Apresentar o percurso de aprendizagem.
Comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das suas competências.
Enquadramento global do tema.

Aplicação da aprendizagem

Desafios na Atração e Retenção de Talento



Sessão HÍBRIDA (2 dias / 12 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.

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.

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

Aplicação da aprendizagem

Business Case – Estratégia de Employer Branding e Employee Experience

2ª Classe Virtual (2h00m)

Apresentação dos Business Case desenvolvidos

Apresentação dos Business Case desenvolvidos.
Reflexão e balanço final das aprendizagens.

Métodos pedagógicos

Percurso de aprendizagem híbrido, com design pedagógico próprio para integrar todos os participantes,
independentemente da modalidade escolhida (presencial ou à distância);
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.
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Pontos fortes

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



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

Híbrido (presencial ou online)

Duração : 3 dias (20.5 horas) Referência : 1231

Preço : 1.050,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 3.250,00 € + IVA

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 Classe Virtual (0h30m)

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



Aplicação da aprendizagem

Desafios na Gestão de Pessoas

Sessão HÍBRIDA (3 dias / 18 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.

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.

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

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.

Aplicação da aprendizagem

Plano de ação People Management 5.0

2ª Classe Virtual (2h00m)

Apresentação dos Plano de ação People Management 5.0 desenvolvidos



Tel. 213 303 166
https://www.cegoc.pt/1231
Criado em 18/12/2022

Apresentação dos Plano de ação desenvolvidos.
Reflexão e balanço final das aprendizagens.

Métodos pedagógicos

Percurso de aprendizagem híbrido, com design pedagógico próprio para integrar todos os participantes,
independentemente da modalidade escolhida (presencial ou à distância);
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.



Agile HR
As metodologias ágeis ao serviço da Gestão de Pessoas

Híbrido (presencial ou online)

Duração : 2 dias (15 horas) Referência : 1235

Preço : 870,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 2.200,00 € + 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.

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

1ª Classe Virtual (1h00m)

Apresentar o percurso de aprendizagem.
Comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das suas competências.
Enquadramento global do tema.

Aplicação da aprendizagem

Necessidades de agilização em RH
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Sessão HÍBRIDA (2 dias / 12 horas)

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.
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

Aplicação da aprendizagem

Plano de Ação para a agilidade em RH

2ª Classe Virtual (2h00m)

Apresentação dos Plano de ação para a agilidade em RH

Apresentação dos Plano de ação desenvolvidos.
Reflexão e balanço final das aprendizagens.

Métodos pedagógicos

Percurso de aprendizagem híbrido, com design pedagógico próprio para integrar todos os participantes,
independentemente da modalidade escolhida (presencial ou à distância);
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.



Código do trabalho
A Legislação Laboral ao serviço da Gestão

Híbrido (presencial ou online)

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 544

Preço : 850,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 2.150,00 € + 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
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

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;
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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.

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.



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

Híbrido (presencial ou online)

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 153

Preço : 850,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 2.200,00 € + IVA

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.

Este curso atribui 14 créditos OCC da Ordem dos Contabilistas Certificados

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


Percurso de aprendizagem

Sessão híbrida (2 dias / 12 horas)

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.

Classe Virtual (2h00m)

Facilitar a aplicação “on-the-job” e consolidar, detalhar e partilhar boas práticas na implementação dos principais
conceitos, técnicas e ferramentas abordadas.
Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades.
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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: estudos de caso e classes virtuais entre todos os participantes e o especialista Cegoc para
facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos e aferir as práticas implementadas e desafios concretos de aplicação
no contexto profissional.

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.




