
ESTRATéGIA: INSTRUMENTOS E PROCESSOS
Diversificar o portefólio de ferramentas de apoio à gestão e ao crescimento organizacional

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Gestores e outros profissionais das áreas do
planeamento, estratégia, direção, new business, entre outras.
Profissionais que desejem ganhar competências na utilização de
instrumentos e processos de conceção e definição estratégica.
Empreendedores e gestores de empresas.

Referência: 1080
Preço: 1.300,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:articular os diferentes conceitos, dimensões e níveis de
decisão estratégica;
escolher e aplicar ferramentas para identificar, organizar e analisar
fatores-chave do enquadramento estratégico;
otimizar os processos formais e tácitos de conceção e decisão
estratégicas na sua organização.

Métodos: Sessões teóricas e aplicadas de instrumentos:de análise
e planeamento estratégico e
para a tomada de decisão.

 BEST   As decisões estratégicas são tomadas em contextos cada vez mais marcados pela mudança acelerada, turbulência, incerteza e
imprevisibilidade. Assim, é essencial que as organizações e os seus quadros alarguem o seu portefólio de ferramentas capazes de
contribuir para “mapear o território estratégico" e de ser utilizadas em processos de tomada de decisão.

A componente central deste curso é dedicada à exemplificação de instrumentos e processos estratégicos para identificar, organizar e
interpretar fatores-chave do contexto decisional e analisar atores estratégicos.

Programa

Analisar as características e evolução do ambiente de negócios e da atividade da empresa

Exigências dos consumidores e dos clientes: a era “one to one”.
Aceleração da mundialização das atividades e da competição.
Impacto do comércio eletrónico nos canais de venda e de distribuição.
Modelo de Porter das 5 forças (a empresa e a evolução do ambiente).

Identificar o campo estratégico da empresa

Princípios da estratégia e das operações: as matrizes estratégicas (BCG, Mckinsey).
Análise da concorrência, mercados-alvo e posicionamento estratégico.
Efetuar o diagnóstico da empresa.

Conhecer as manobras estratégicas

Abordagens tradicionais da estratégia: domínio pelos custos, focalização, diferenciação ou aliança.
A progressão pelas vantagens concorrenciais: possibilidades e limites.
Orientação estratégica pela criação de valor.
Vigilância estratégica: ter sucesso pela antecipação.

Dominar a dimensão financeira da estratégia

Objetivos de rentabilidade, de crescimento e de produtividade.
Como financiar o desenvolvimento: endividamento, tesouraria, reforço dos capitais próprios.
Otimização das fontes de financiamento da empresa.



Desdobrar a estratégia na empresa

Partilhar a estratégia: equipa de reflexão estratégica.
Comunicar os objetivos estratégicos: obter a adesão.
Resistência à mudança: origem, natureza e modos de expressão.
Criar a dinâmica da mudança: conhecer e antecipar as fases de transformação de uma organização.

Fomentar a apropriação da estratégia pelos seus principais atores

Transformar objetivos estratégicos em planos a médio prazo, orçamentos de investimento e orçamentos operacionais.
Estabelecer grupos de projeto.
Conceber quadros de indicadores estratégicos: aplicar a orientação estratégica.
Dinamizar a estratégia: os cenários, as alternativas.
Manter a motivação: acompanhar os indicadores, reconhecer as performances excecionais e os sucessos coletivos.

Pontos Fortes

Elevada componente prática
Temas essenciais à gestão empresarial nos dias de hoje
Dinâmico e de acordo com necessidades atuais
Programa inovador e abrangente



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1080

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 1080

Lisboa

18 Mar - 20 Mar 2019 16 Out - 18 Out 2019



PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS COMO ESTRATéGIA PARA O DESENVOLVIMENTO

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Funcionários da administração pública dos diversos
ministérios (finanças, planeamento, obas públicas, ambiente,
saúde, educação, justiça);
Funcionários de empresas públicas;
Empresas construtoras e fornecedoras de equipamentos;
Empresas de consultoria e de projeto.

Referência: 1251

Objetivos: No final da ação os formandos serão capazes
de:Reconhecer o potencial do recurso ao modelo de PPP para o
desenvolvimento de projetos de infraestrutura e de serviços
públicos;
Identificar as etapas do ciclo de vida de uma PPP, incluindo o seu
desenho, montagem e implementação;
As vantagens e desvantagens desta modalidade de contratação
pública.

Métodos: Método ativo e expositivo, com recursos a diversos
exercícios e Estudos de Caso (reais), analisados à luz das melhores
práticas e de acordo com os sectores de atividade das empresas
presentes em sala.

A limitação dos recursos públicos para a realização de novos investimentos e os requisitos de qualidade de serviço e de eficiência cada
vez mais exigentes têm conduzido à procura crescente de contratação em regime de Parceria Público-Privada (PPP).

De facto, os últimos anos têm em todo o mundo sido caracterizados pelo acentuar do emprego desta modalidade de contratação
pública, que embora complexa e exigente permite alcançar bons resultados e ultrapassar o gap das infraestruturas

Os transportes nos seus vários ramos, a saúde, o ambiente, a energia, a educação, as prisões e a reabilitação urbana, constituem
algumas das áreas talhadas para a instituição das PPP. Assim, é expectável que nos países em vias de desenvolvimento, nos próximos
anos, os maiores projectos a realizar consagrem este modelo no seu desenvolvimento.

Programa

Características do modelo PPP

Princípios-chave das PPP.
Motivação na sua utilização.
Eficiência e risco.
Value for Money.
Vantagens e desvantagens.
Modelos de PPP.
Sectores de aplicação.
O modelo de financiamento das PPP.
Perfil de cash-flows.
Financiamento privado.



Financiamento público.
Taxas de desconto.
Special Purpose Vehicle.

O lançamento de PPP

Modelo de decisão:
Priorização de investimentos;
estudos preliminares;
comparador do sector público e Value for Money.

Preparação e lançamento do concurso.
Acesso ao mercado e modelos de procurement.
Avaliação de propostas.
Negociação e desenho do contrato final.

Estrutura do contrato de PPP

Aspectos críticos no desenho contratual.
Estrutura tipo de um contrato de PPP.
Definição do serviço. Partilha de risco.
Modelo financeiro.
Especificação de resultados.
Prémios e penalidades.
Modelo de governança do contrato

Gestão e alocação de risco em PPP

Análise e gestão do risco. Matriz de risco. Princípios de alocação do risco. Mitigação e gestão do risco.

Gestão do contrato

Princípios da gestão de contratos.
Accountability.
Transparência.
Value for money.
Monitorização e controlo.
Modelos de governo de PPP.
Agências públicas de controlo de PPP.
Gestão Transversal versus Gestão Sectorial.
Resolução de conflitos.
Renegociação contratual.
Sequestro, resgate e rescisão.

Regulação contratual

Princípios da regulação contratual.
O papel das agências reguladoras.
Regulação de PPPs

Futuro do modelo PPP

Análise das principais tendências no domínio das PPP.
Conclusões

Formador



RUI CUNHA MARQUES, licenciado, pós-graduado, mestre, doutorado e agregado, é Professor
Catedrático da área disciplinar de Sistemas e Gestão de Infra-estruturas no Departamento de Engenharia Civil, Arquitectura e
Georrecursos no Instituto Superior Técnico (IST) da Universidade de Lisboa, Portugal.

É investigador do Centro de Engenharia Civil - Investigação e Inovação para a Sustentabilidade, IST (CERIS / CESUR), da Public
Utility Research Center (PURC) na Universidade da Florida e do Centro of Local Government (CLG) na Universidade de New England
na Austrália, universidade onde é Professor Convidado da Business School.

As suas áreas de especialização incluem a regulação de serviços públicos, avaliação de desempenho, gestão de projectos e
contratação pública, particularmente parcerias público-privadas e sobretudo de serviços de infraestruturas. É autor de mais de 400
publicações científicas em diversos países, incluindo 11 livros e duas teses e mais de 180 artigos científicos.

Produziu mais de 400 relatórios técnicos. É actualmente consultor do Banco Mundial e no passado colaborou com outras
organizações internacionais, como o Banco Europeu de Investimento, Banco Interamericano de Desenvolvimento, União Europeia,
Nações Unidas e Millenium Challenge Corporation, bem como com diversas entidades governamentais e empresas privadas de
vários países. Tem trabalhos desenvolvidos em mais de 20 países nos cinco continentes. Recentemente publicou os livros:
“Infrastructure Public-Private Partnerships: Decision, Management and Development”, “Public-Private Partnerships: Infrastructure,
Transportation and Local Services” e “O Estado e as Parcerias Público-Privadas”, editado por várias editoras internacionais de
renome.

O Professor Rui Cunha Marques tem desempenhado várias posições de consultor junto de entidades públicas e privadas em países
tão diversos, como a Albânia, Angola, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Colômbia, Espanha, EUA, França,
Guiné, Marrocos, Moçambique, Perú, Reino Unido, Roménia ou Uruguai, entre muitos outros, nas áreas de desenvolvimento
institucional, gestão de projetos e empreendimentos e parcerias publico privadas (PPP), regulação de serviços públicos e avaliação
de desempenho de serviços públicos de infraestruturas.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1251

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 1251

Lisboa

12 Dez - 14 Dez 2018



PLANEAMENTO POR CENáRIOS
Decidir em contexto de incerteza

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Gestores e outros profissionais das áreas do
planeamento, estratégia, inovação, research, new business, entre
outras.
Profissionais que desejem ganhar competências na utilização de
ferramentas e liderança de processos de cenarização, prospetiva e
análise de tendências.
Empreendedores e gestores de pequenas e médias empresas.

Referência: 1105
Preço: 1.150,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da ação os participantes serão capazes
de:desenvolver e utilizar cenários;
aplicar ferramentas para a tomada de decisão em contexto de
incerteza;
fazer o scanning da informação relevante para a tomada de
decisão;
identificar e criar vantagem competitiva a partir de tendências,
megatendências, incertezas e wild cards;
decidir sobre a oportunidade e a forma de implementação de
processos de environmental/horizon scanning e planeamento por
cenários.

Métodos: Laboratório focalizado na experimentação hands-on do
método dos cenários (scenario planning and thinking), uma das
metodologias mais utilizadas para a definição estratégica em
contexto de incerteza e mudança acelerada.

As decisões estratégicas são tomadas em contextos cada vez mais marcados pela mudança acelerada, turbulência, incerteza e
imprevisibilidade.

Assim, é essencial fornecer às organizações e aos seus quadros, ferramentas que incorporem a gestão da incerteza, “mapeando o
território estratégico" e orientando a tomada de decisão.

Este curso, em formato de laboratório, está focalizado na experimentação hands-on do Método dos Cenários (Scenario Planning and
Thinking), uma das metodologias mais utilizadas para a definição estratégica em contexto de incerteza e mudança acelerada.

Programa

Introdução - conceitos e métodos para pensar o futuro

Conceitos de base (cenários e horizon scanning - início da simulação)

Fontes de scanning.
Forças de mudança.
Tendências.
Megatendências / tendências pesadas – as forças que vão moldar o futuro.
Sinais fracos.
Wildcards.
Incertezas e incertezas cruciais.

O planeamento por cenários: a escola lógico-intuitiva, Porter e a escola francesa

Simulação de futuros possíveis: um processo de scanning e planeamento por cenários - continuação da
simulação



Simulação: da antecipação à estratégia / da antecipação à ação - conclusão da simulação

Cenários e horizon scanning: projetos e iniciativas

Notas sobre liderança e implementação de processos de prospetiva estratégica e cenarização

Pontos Fortes

Este curso integra, de uma forma dinâmica, interativa e com base numa simulação, duas atividades críticas no mundo de hoje e
respetivas ferramentas:

o scanning do contexto estratégico, explorando diferentes abordagens e ferramentas;
a simulação de futuros possíveis, através da construção e exploração de cenários contrastados e desafiantes.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1105

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 1105

Porto

06 Dez - 07 Out 2018

Lisboa

10 Dez - 11 Dez 2018



ESTRATéGIA E CRIATIVIDADE: DESIGN THINKING PARA A INOVAçãO NA EMPRESA
Uso estratégico da criatividade como catalisador de inovação e da transformação do capital humano único das organizações

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Gestores e outros profissionais das áreas do
planeamento, marketing, estratégia, inovação,
sustentabilidade, research, newbusiness, entre outras.
Profissionais que desejem ganhar competências na utilização e
implementação da abordagem do Design Thinking para potenciar a
inovação estratégica e a sua mais-valia nos processos decisionais e
criativos das organizações.
Empreendedores e gestores de pequenas e médias empresas.

Referência: 1140
Preço: 1.300,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Através desta formação os participantes podem:Aplicar
a abordagem do Design Thinking para capitalizar o talento,
criatividade, engenho e conhecimento do capital humano das
organizações;
Implementar ferramentas criativas e analíticas com maior uso nas
abordagens Design Thinking para o entendimento de problemas e
exploração de soluções;
Criar, desenvolver, estruturar, planificar e implementar processos
participativos e colaborativos de Design Thinking.

Métodos: Laboratório teórico e prático (hands on) focalizado na
experimentação e compreensão-pela-ação da abordagem Design
Thinking (simulação Design Lab).
Será simulado um processo sistémico de Design Thinking com
aplicação direta de ferramentas criativas e de análise para a
identificação de novas oportunidades, resolução de problemas e/ou
criação de soluções estratégicas e inovadoras.

O capital humano é uma grande força empresarial e das organizações, muitas vezes pouco explorado e/ou utilizado.

A criatividade, talento e engenho das pessoas e das organizações é visto como um campo confuso, quase caótico e incerto, difícil de
gerir e, deste modo, com pouca utilidade estratégica. Porém, estes 3 elementos, muitas vezes de forma fortuita e ocasional, têm o
poder de abrir novos ciclos de negócio às empresas, com alto contributo na durabilidade e prosperidade das mesmas.

A necessidade do uso do engenho, criatividade, talentos únicos e conhecimento acumulado do capital humano das organizações tem
vindo a aumentar pelo seu potencial competitivo e inovador. O Design Thinking (DT) é uma abordagem que permite explorar de forma
aberta e participativa, porém estruturada e bem enquadrada, o potencial humano, para encontrar oportunidades, resolver problemas
e/ou explorar soluções válidas e singulares.

Este curso tem o intuito de, num equilíbrio entre teoria e prática, capacitar os participantes, as suas equipas, departamentos e as
organizações com uma abordagem sistémica, com novos processos e ferramentas que apoiam e fomentam o talento individual e de
grupo de forma colaborativa e estratégica.

Programa

Posicionamento histórico e princípios hereditários da abordagem do Design Thinking: definições, processos
e aplicações chave

Conceitos e processo base

Tipologias de perspectivas e o impacto estratégico.
Processos e objetivos associados à abordagem do Design Thinking - O processo sistémico e o seu impacto nos processos de
inovação.
Ferramentas associadas ao Design Thinking.
Capacidades chave associadas ao Design thinking.



Explorar de forma prática e aplicada o processo sistémico do Design Thinking

A importância da desconstrução da problemática e o conceito de “wicked problem”.
A lógica abdutiva.
Compreender as fases processuais – reflexão-na-ação.
Aplicar as ferramentas chave – ferramentas de base criativa.
A relevância da cultura virada para o trabalho em equipa e comum – a coconstrução.

O lado estratégico e competitivo da abordagem do Design Thinking

O enquadramento estratégico pela prospectiva.
A exploração de oportunidades pela inovação estratégica.
A criação de soluções pela apreensão da natureza do problema pela experimentação – Design Lab.

 

Pontos Fortes

Compreender as vantagens competitivas e os desafios culturais que advêm da abordagem Design Thinking;
Identificar participantes a envolver e compreender as ferramentas de gestão de grupos no processo Design Thinking;
Analisar os resultados por forma a identificar os fatores-chave e estratégicos com impacto na sua organização.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1140

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 1140

Porto

15 Nov - 16 Nov 2018



TOMADA DE DECISãO - MéTODOS E INSTRUMENTOS
Decidir para agir

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Responsáveis que desejam melhorar as suas
competências na tomada de decisão em situações de gestão de
recursos e de pessoas.

Referência: 567
Preço: 790,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Distinguir e aplicar métodos e técnicas de tomada de
decisão complexa;
Resistir aos erros e ilusões que diminuem a qualidade das
decisões;
Identificar as características individuais que fomentam ou
perturbam a capacidade de decisão;
Tirar partido das ferramentas de apoio à tomada de decisão;
Usar técnicas de apoio à decisão em grupo;
Transformar a decisão num plano de ação.

Métodos: Para além das intervenções do formador, a metodologia
pedagógica do curso inclui exercícios práticos, envolvendo a
utilização de instrumentos de decisão, estudo de caso,
autodiagnósticos individuais e simulações de decisão em grupo.

Para quem tem responsabilidades de gestão e coordenação, para agir com eficácia em todos os domínios, é necessário desenvolver
boas práticas de tomada de decisão.

A tomada de decisão constitui uma atividade permanente e fundamental que influencia todo o funcionamento da empresa.

Programa

Desenvolver os métodos para decidir melhor: tomada de decisão individual

Como decidir: etapas do processo lógico-racional de tomada de decisão.
Pontos fortes e limites do método racional:

Avaliação do grau de incerteza da situação;
Análise e avaliação do risco na tomada de decisão.

Métodos para delimitar os problemas, estabelecer critérios e ponderar alternativas: multiatributos e trocas equivalentes.

Identificar e classificar o seu estilo de tomada de decisão

Autodiagnóstico das tendências individuais (pontos fortes e pontos fracos).
“Como tomo decisões?”
Tomar consciência dos automatismos pessoais na análise da informação:

Reações habituais em situações de crise e/ou de urgência.

Saber analisar a informação para decidir com eficácia

Racionalidade e intuição: processos opostos ou complementares?
Distorções e “armadilhas” na recolha e análise de informação para a decisão: ancoragem, disponibilidade e representatividade.
“De vitória em vitória até à derrota final”: evitar a escalada irracional de compromisso, ou como inverter ou redirecionar uma
decisão inadequada.

Tirar partido dos sistemas de apoio à decisão

Decisão assistida por computador.
Ferramentas de tratamento de informação para apoio à tomada de decisão.



Antecipar cenários de aplicação da decisão para selecionar a informação pertinente.

Decidir individualmente ou em grupo?

Várias cabeças pensam melhor do que só uma? Vantagens e desvantagens da decisão em grupo.
Graus de participação na tomada de decisão: quando consultar os parceiros e colaboradores.
Problemas na tomada de decisão em grupo: procedimentos e técnicas para melhorar a qualidade da decisão.
Técnicas de criatividade para a decisão em grupo:

Variantes do “brainstorming”.
Grupo Nominal Delphi.

Passar da decisão à ação: como garantir a adesão dos outros

Comunicar decisões - como reforçar a eficácia persuasiva das suas mensagens:
Em reuniões (equipas, comités ou outros);
Num contacto individual.

Conseguir a responsabilização de todos os implicados na decisão.
Elaborar um plano de ação coerente com a natureza da decisão.
Saber avaliar a eficácia das decisões: O balanço do plano de ação.

APÓS A FORMAÇÃO EM SALA:

OFERTA DE 1 MÓDULO DE E-LEARNING

Sistema de apoio à decisão.

Pontos Fortes

Enfoque pragmático – centra-se na prática de decisão no quotidiano.
Elevada abrangência – trata da decisão individual e nos grupos de trabalho.
Alta Aplicabilidade – fornece instrumentos de aplicação imediata na decisão individual e de grupo.
Um bloco completo de competências - os participantes adquirem práticas que lhes permitem enquadrar as decisões e comunica-
las eficazmente aos colaboradores ou aos colegas.
Aprofundamento - acesso a um módulo de formação e-learning que permite aprofundar a formação depois da sessão presencial.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/567

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 567

Lisboa

12 Nov - 13 Nov 2018



LIDERAR E GERIR A MUDANçA
Estratégias-chave para lidar com a mudança na organização

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Dirigentes de empresa, Quadros de topo, Gestores ou
responsáveis de equipas.
Organizações públicas ou privadas que desejam implementar
mudanças rapidamente, quer local quer internacionalmente.
Organizações envolvidas em processos de fusão ou aquisição.

Referência: 8501
Preço: 850,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Através desta formação os participantes
podem:reconhecer o seu próprio perfil de líder da mudança;
identificar o perfil da sua equipa;
clarificar os seus objetivos de mudança e comunicá-los à equipa;
envolver a equipa e torná-la proactiva relativamente à mudança;
construir uma rede de aliados num ambiente de mudança;
ter sucesso nos primeiros passos rumo à mudança.
 

Métodos: Pedagogia ativa com recurso, entre outros, a:coaching
pelos pares: feedback e conselhos práticos em pares;
avaliação dos estilos de líder de mudança.

Os responsáveis pela gestão e direção de áreas ou departamentos são uma referência para os elementos das suas equipas. Como tal,
a forma como gerem contextos de mudança transforma-se num referencial para a equipa dado que, não só encarnam e representam a
organização, mas também devem saber responder com agilidade às evoluções do mercado e da concorrência.

Além disso, assumem riscos, atuam segundo novas regras e criam modelos de funcionamento inovadores.

Estas são apenas algumas das capacidades que as suas equipas esperam destas pessoas.

Atualmente, gerir implica lidar com a mudança! E, na mudança, os gestores são um guia  para as suas equipas:

o seu comportamento é uma referência para o comportamento da equipa durante a mudança;
simbolizam e representam a organização.

Para serem eficazes, precisam de ter flexibilidade e capacidade de levar as suas equipas a adaptarem-se rapidamente,
salvaguardando a competitividade da organização.

 

Programa

Introdução: os cinco talentos a desenvolver

Atitudes diferentes, para personalizar a mudança junto das partes interessadas: Cada nova situação é, em si mesma, uma
mudança.
O ritmo da mudança e a sua variabilidade:

na mesma empresa coexistem horizontes temporais diferentes;
a evolução dos projetos da empresa no contexto socioeconómico;
os ciclos humanos vs. os económicos.

Os 3 níveis da mudança.

Primeiro talento: encarnar a mudança

Os quatro estilos do líder da mudança:
estilo CONCETUAL: centrado no pensamento e nos processos;
estilo ESTRATEGA: centrado no pensamento e nas relações;



estilo MOBILIZADOR: centrado na ação e nas relações;
estilo METÓDICO: centrado na ação e nos processos.

Segundo talento: a sua lucidez para escolher a estratégia

Cinco princípios para alcançar a lucidez:
a aplicação prática dos 5 princípios da lucidez.

Lidar com a mudança:
dois grandes contextos de mudança.

Ser resiliente, preparar-se para mudar e criar a mudança.
A estratégia dos objetivos.
Ser lúcido quanto às vantagens de não mudar e às consequências negativas de uma mudança bem-sucedida.
Sete critérios para a definição de objetivos de mudança exequíveis:

A atratividade do objetivo;
A formulação do objetivo;
A precisão do objetivo;
A adequação do objetivo a valores importantes;
A responsabilidade pelo objetivo;
A aceitação das consequências inerentes à concretização do objetivo;
O primeiro passo em direção ao objetivo.

Terceiro talento: a sua capacidade de criar o futuro

Metáforas ao serviço da mudança:
motivar implica “trazer a lume” as emoções;
exemplos de metáforas;
três sugestões para utilizar metáforas;
o que englobam as metáforas?

Quadro de objetivos:
estados desejados;
perguntas de contexto;
dar largas à imaginação;
o carisma do líder da mudança;
técnicas persuasivas ao serviço da mudança.

Quarto talento: a sua rede de aliados

Três princípios para construir a sua rede de aliados:
para que servem as redes?
identificar aliados na equipa ou no grupo de projeto;
tipos de redes;

Que rede escolher?
O percurso provável da assimilação da mudança.

Quinto talento: os seus primeiros passos

As melhores mudanças começam com resultados imediatos.
Planear o progresso: mudanças temporizáveis e atingíveis.

Formação online opcional

Pode completar esta formação presencial com os seguintes módulos online:

Gerir a mudança: identificar o seu perfil;
Gerir a mudança: processos e instrumentos;
Gerir a mudança: criar uma visão de futuro;
Gerir a mudança: a rede de aliados;
Desencadear a dinâmica da mudança.



Pontos Fortes

No final da formação os participantes estão aptos a:
demonstrar confiança no exercício do seu papel de “líder da mudança”;
transformar problemas em soluções;
melhorar a sua capacidade de influência construindo redes de aliados;
impulsionar o seu desenvolvimento profissional, tornando-se mais adaptáveis.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/8501

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 8501

Lisboa

19 Nov - 20 Nov 2018



DRIVE WORKSHOP
Aprender o que a ciência sabe e as organizações não praticam.

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

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

Referência: 1107
Preço: 950,00 € (iva não incluído)

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

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

 BEST  O Drive Workshop™ abala os paradigmas tradicionais sobre o que realmente motiva os seres humanos e como é que podemos
usar esse conhecimento para trabalhar de um modo mais inteligente, ter uma melhor performance e viver a vida mais intensamente.

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

Faça aqui o download da brochura do Drive Workshop.

Programa

Um novo sistema operativo

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

O “Segredo” do que verdadeiramente nos motiva

Motivação 1.0 e Motivação 2.0.
Motivação 3.0: Atualização de um Sistema Operativo para a Idade Concetual.
Porquê Motivação 3.0?
Uma atualização sobre as necessidades de envolvimento;
Os Motivadores 3.0: AUTONOMIA, MESTRIA E PROPÓSITO.



Por que razão os Motivadores 3.0 são mais apropriados para trabalhos mais complexos, criativos e concetuais?

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

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

MESTRIA – A vontade de ser sempre melhor em algo relevante

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

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

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

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

Atividades e recompensas do Tipo X e do Tipo I

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

O efeito de “Ressonância”

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

Pontos Fortes

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



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1107

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 1107

Lisboa

22 Nov - 23 Nov 2018 06 Mai - 07 Mai 2019 05 Nov - 06 Nov 2019



O LíDER COACH
Libertar o “melhor” que existe nas pessoas

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Dirigentes e quadros que pretendam desenvolver as
competências de coaching para promover um maior envolvimento
e progresso dos seus colaboradores e equipas.

Referência: 851
Preço: 790,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:Identificar os pontos
chave da ação de coaching;
Adaptar a ação do Líder Coach às circunstâncias e às pessoas;
Analisar as competências básicas para ser um Líder Coach;
Conhecer e saber aplicar as etapas fundamentais de um processo
de coaching das pessoas e das equipas;
Desenvolver um plano de ação com os colaboradores

Métodos: O curso desenrola-se de acordo com uma metodologia
essencialmente prática, onde os participantes treinarão as
competências básicas da atuação de um líder Coach.

O curso permite desenvolver as competências de coaching nos gestores e líderes das empresas e organizações.

Programa

O contexto do coaching

O que é o coaching.
O coaching e a sua relação com o contexto organizacional.
O que se pode obter através da aplicação das técnicas e modelos de coaching.

De “Chefes” a “Coaches”

A relação entre liderança e coaching.
Como passar do “perfil” de “chefe” ao perfil de “coach”.
Promover o autodesenvolvimento, para desenvolver os outros: as qualidades de um coach.
Ser capaz de escutar, para ser capaz de falar: da escuta à comunicação não verbal.
“Se queres uma equipa campeã, pensa como um campeão”: da Auto motivação ao pensamento positivo.

O processo de coaching

O processo de coaching individual e as suas etapas.
Como desenvolver ao máximo as capacidades próprias e as dos outros.
As fases do processo de coaching de equipas.
Como conseguir uma equipa de “elevado rendimento”.
Aplicações práticas.

O desenvolvimento de um plano de coaching

Os cinco pontos básicos do plano.
Estabelecimento de metas pessoas de progresso.
Benefícios do coaching.

Pontos fortes

Praticar um método sistemático para estimular e facilitar o desenvolvimento das pessoas.
Melhorar a comunicação entre chefias e colaboradores.



Melhorar a motivação e o envolvimento dos colaboradores.
Programa acreditado pela ICF como CCE (Continuing Coach Education).
* O curso atribui 14 unidades CCE da ICF na área de Competências Chave (Core Competencies).



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/851

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 851

Lisboa

09 Mai - 10 Mai 2019 07 Nov - 08 Nov 2019



LIDERANçA E GESTãO DE EQUIPAS
Liderança para quadros, responsáveis e técnicos superiores

Duração: 2 dias

Tipologia: Master Class Presencial

Para quem?: Responsáveis hierárquicos e gestores que exerçam
uma função transversal na sua organização, com necessidade de
mobilizar elementos de qualquer área para obter resultados no seu
trabalho.

Referência: 001
Preço: 1.050,00 € (iva não incluído)

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

Métodos: Metodologia ativa e prática, com estudos de caso e
simulações que recriam os ambientes da gestão e liderança
organizacional.
Partilha de boas práticas para promover a melhoria das
competências esperadas na função.
Inclui 2 sessões de coaching individual, com a duração de 60
minutos.

 BEST  Desenvolver as competências de liderança é um investimento fundamental, as organizações necessitam que os seus
responsáveis e gestores saibam agir/”fazer agir”, de forma autónoma, corresponsável e competente.

No curso, Liderança e gestão de equipas propomos debater e partilhar ideias e boas práticas conducentes ao fortalecimento das
competências-chave da gestão e liderança.

Programa

Caracterizar o âmbito da liderança e gestão de equipas e pessoas

As responsabilidades associadas à gestão e liderança de equipas.
Missão, desafios, valores e cultura da organização.
Liderar pelo exemplo.
Analisar os resultados do seu estilo pessoal de gestão e liderança:

Identificar pontos fortes e áreas de melhoria

Saber como utilizar os estilos de gestão e liderança, de forma realista e adaptada aos contextos e às
pessoas

Reforçar o seu impacto sobre a envolvente.
Afirmar-se face a diferentes tipos de equipas.
Identificar preferências de estilos de gestão e liderança nos seus interlocutores para melhorar o entendimento e a colaboração.

Diagnosticar o grau de competência e autonomia dos colaboradores

Diagnosticar as necessidades de evolução das pessoas e das equipas.



Organizar o trabalho e facilitar a progressão individual/coletiva.
Utilizar as entrevistas e reuniões para mobilizar as equipas.

Refletir sobre as motivações

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

Comunicar eficazmente com os diferentes interlocutores

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

Definir um plano de ação das mudanças a pôr em prática

Identificar prioridades de mudança relativamente aos objetivos.
Elaborar o seu plano de ação.

APÓS A FORMAÇÃO EM SALA:

Inclui 2 SESSÕES INDIVIDUAIS DE COACHING (2h)

Visando o acompanhamento e a promoção da mudança junto de cada um dos formandos, facilitando o processo de atingimento
dos objetivos identificados no plano de ação:

cada sessão de coaching individual terá a duração de 60 minutos;
as sessões de coaching individual serão desenvolvidas por coaches certificados;
a CEGOC encontra-se disponível para ajustar o número de sessões de coaching mediante as necessidades do formando.

Um maior número de sessões, para além das previstas no âmbito do curso de formação, requer a realização de um pedido
expresso à CEGOC e a apresentação, por parte desta, de uma proposta de intervenção com honorários específicos e a determinar
de acordo com as necessidades individuais de cada formando.

Oferta de 2 módulos de e-learning

Encorajar e manter a motivação da equipa.
Competências relacionais do Gestor.

Pontos Fortes

Uma metodologia baseada em estudos de caso e simulações que recriam os ambientes da gestão e liderança organizacional.
Esta formação inclui 2 sessões de coaching individual* que permitem perspetivar a transferência de conhecimentos e
competências para o contexto profissional. Estas sessões serão baseadas no projeto de mudança dos formandos, fazendo
recurso ao modelo de referência de liderança utilizado nas sessões em sala (modelo desenvolvido por Dominique Chalvin).
As sessões de coaching individual serão desenvolvidas por coaches certificados com a duração de 60 minutos.
Partilha de boas práticas para promover a melhoria das competências esperadas na função.

  * Notas: a CEGOC encontra-se disponível para ajustar um maior número de sessões de coaching mediante as necessidades do
formando. Um maior número de sessões para além das previstas no âmbito do curso de formação requer a realização de um
pedido expresso à CEGOC e a apresentação, por parte desta, de uma proposta de intervenção com honorários específicos e a
determinar de acordo com as necessidades individuais dos formandos.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/001

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 001

Porto

26 Nov - 27 Nov 2018

Lisboa

03 Dez - 04 Dez 2018



LIDERANçA PARA CHEFIAS DIRETAS E SUPERVISORES
Animar e motivar equipas

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

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

Referência: 002
Preço: 850,00 € (iva não incluído)

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

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

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

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

Programa

Caracterizar o âmbito da liderança de equipas e pessoas

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

diferenças e complementaridades;
papéis e responsabilidades.

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

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

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

Motivar e animar a equipa

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

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



Desenvolver a sua eficácia de gestão e liderança

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

Comunicar eficazmente com os diferentes interlocutores

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

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

Pontos Fortes

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



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/002

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 002

Porto

21 Nov - 22 Nov 2018 10 Dez - 11 Dez 2018 25 Mar - 26 Mar 2019
06 Jun - 07 Jun 2019 14 Out - 15 Out 2019

Lisboa

28 Jan - 29 Jan 2019 02 Abr - 03 Abr 2019 08 Jul - 09 Jul 2019
13 Nov - 14 Nov 2019



GESTãO DE CONFLITOS
Ultrapassar conflitos e negociar soluções

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Quadros e chefias para quem resolver conflitos e
negociar constituem parte importante da atividade profissional de
gestão e de coordenação de pessoas.

Referência: 456
Preço: 790,00 € (iva não incluído)

Objetivos: distinguir os diferentes tipos de conflitos e prever as
suas consequências práticas;
controlar o diálogo durante a resolução do conflito face a face;
construir uma relação de confiança durante o processo negocial;
conduzir a negociação para uma solução conjunta do conflito;
fechar um acordo estável enquanto solução negociada de um
conflito.

Métodos: A metodologia segue uma orientação de pedagogia
activa, com participação contínua dos formandos:Estudo de casos
Análise e simulação de situações de conflito
Diagnóstico e discussão dos estilos individuais de gestão dos
conflitos

A Gestão de Conflitos constitui uma resposta à inevitável divergência de interesses e de objetivos.

Lidar adequadamente com estas situações, criando um clima de confiança, e conseguir soluções através da negociação com
vantagens para as partes e para a Organização constitui um desafio para qualquer gestor.

No curso Gestão de Conflitos, os participantes desenvolverão competências que lhes permitam:

saber como sair das situações de diálogo difícil;
construir uma solução conjunta dos conflitos, tirando partido das divergências;
encontrar as soluções equilibradas para cada parte;
saber como lidar com os conflitos online.

Programa

Analisar a dinâmica relacional em situações de conflitos

Os tipos de conflitos nas organizações: conflitos de crenças e conflitos de recursos escassos.
As relações de poder e o seu impacto na dinâmica relacional e na eclosão de conflitos.
A comunicação ineficaz como fator de conflito.
As relações de força: atitudes de ataque e defesa.

Identificar os estilos pessoais nas situações de conflito

Como lida com os conflitos? Conhecer-se melhor a si mesmo – autodiagnóstico do estilo individual de gestão dos conflitos.
Conhecer melhor o outro e a forma como ele reage.
Selecionar os comportamentos chave e os meios práticos para reforçar uma atitude de base positiva.
Ultrapassar os bloqueios pessoais que dificultam a procura de critérios comuns para construir soluções conjuntas.

Desenvolver as atitudes e comportamentos que facilitem a resolução dos conflitos

Fases do desenvolvimento dos conflitos: da perceção de incompatibilidade à busca das soluções.
Construir e manter um clima de confiança: utilizar um processo de comunicação com base nos interesses mútuos.
Potenciar a atitude cooperativa nos outros para facilitar a negociação.



Escolher as estratégias negociais a utilizar: a negociação como forma positiva de resolução de conflitos

Caracterizar as situações de negociação na resolução de conflitos. Escolher entre negociar ou não negociar.
As principais estratégias de negociação: estratégias integrativa e distributiva.
Escolher a sua estratégia em função do objetivo e da situação.
Fazer as escolhas adequadas e adaptá-las ao processo de negociação: negociar em bloco ou ponto por ponto.
Avaliar a relação de poder na negociação: poder expresso, poder real, poder percebido.

Atuar nas várias fases da negociação

A fase de preparação: ponto-chave do êxito da negociação:
Os objetivos;
As concessões e os limites;
A argumentação de apoio;
Como analisar os interesses e as posições da outra parte.

Saber conduzir a negociação – os métodos eficazes em cada etapa:
O enquadramento da negociação e os interesses mútuos;
Controlar o diálogo – a arte de perguntar;
Tratar os diferentes tipos de objeções;
Sair de uma situação de impasse: a chave para desbloquear uma situação e retomar o diálogo em clima de cooperação.

Procedimentos para concluir acordos – técnicas de fecho da negociação:
Conseguimos um acordo fiável?

Saber avaliar a eficácia de uma negociação.

Lidar com o conflito online

Efeitos do uso das tecnologias de comunicação (email, sms, chat) sobre o comportamento social: oportunidades e ameaças.
Limites e enviesamentos gerados pelos media online: da ilusão de sincronicidade à escalada de conflito verbal.

APÓS A FORMAÇÃO EM SALA:

OFERTA DE 2 MÓDULOS DE E-LEARNING

Dinâmica do conflito nas organizações.
Conflitos nos grupos de trabalho e nas equipas.

Pontos fortes

Enfoque integrado – o conflito é tratado nas diferentes formas que assume nas organizações: interpessoal, grupal.
Orientação prática – os participantes treinam estratégias e técnicas para agir face aos conflitos.
Desenvolvimento pessoal – o curso permite que cada participante detete e analise os pontos fortes e fracos do seu estilo
individual de gestão de conflitos.



Tel. 213 303 166
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SYSTEMIC TEAM COACHING PROGRAMME - LEVEL 1
Coaching Sistémico de Equipas

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

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

Referência: 1162
Preço: 950,00 € (iva não incluído)

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

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

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



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

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

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

Programa

1º dia

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

2º dia

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

3º dia

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



Advantages

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

Orador

Professor Peter Hawkins

Peter Hawkins é Presidente emérito do Bath Consultancy Group, conceituado professor na Henley Business School e ainda
Fundador e Presidente da Renewal Associates. Aos méritos alcançados como consultor, escritor e também investigador, junta o
reconhecimento internacional nas áreas de Liderança, desenvolvimento de equipas de direção, mudança de cultura, Coaching
executivo e Coaching Sistémico de Equipas. Nos últimos 35 anos, trabalhou com várias empresas líderes internacionais na
promoção da transformação organizacional, ajudando-as a desenvolver a sua missão, os seus valores e as suas estratégias para o
futuro. Entre os seus best-sellers, destacam-se títulos como “Leadership Team Coaching in Practice” (2º edição, Kogan Page,
2018), “Creating a Coaching Culture” (McGraw Hill, 2012) e ainda “The Wise Fool’s Guide to Leadership” (O Books, 2005). Hawkins
é casado, tem três filhos e cinco netos. Para além de um homem de família é também um apaixonado pelos animais e pela
jardinagem, tendo a seu cargo uma propriedade rural junto à cidade de Bath, na Inglaterra.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1162

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 1162

Lisboa

22 Mai - 24 Mai 2019



PREPARAçãO DE RESPONSáVEIS E ENCARREGADOS DE PROTEçãO DE DADOS (EPD -
DPO)
Implementar o novo regulamento geral de proteção de dados

Duração: 5 dias

Tipologia: Full immersion Blended

Para quem?: Este curso é dirigido a Gestores, Técnicos Superiores,
Assistentes Técnicos e todos os colaboradores da empresa,
designados para exercer funções de Encarregado de Proteção de
Dados, em todos os setores.

Referência: 1218
Preço: 1.550,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Conhecer a problemática da proteção de dados
pessoais segundo o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento
Europeu e do Conselho;
Identificar as funções específicas do encarregado de proteção de
dados;
Identificar as fases da Auditoria Interna de Implementação do
Regulamento;
Identificar GAPS existentes entre a prática e o exigido no
Regulamento;
Propor a adoção de medidas essenciais ao cumprimento do
estatuído no Regulamento.

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

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

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

Conheça a nossa oferta de Consultoria em RGPD.

Programa



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

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

A proteção de dados no direito do trabalho

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

A videovigilância e a compressão da privacidade

O uso de Geolocalização (GPS)

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

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

O Encarregado de Proteção de Dados no regime da Lei da Proteção de Dados (LPD)

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

Competências Comportamentais;
Competências Técnicas.

Recrutar Encarregados de Proteção de Dados (EPD)

Funções do Encarregado de Proteção de Dados (EPD)

Funções Principais.
Funções de Complementaridade.

EPD Ponto de Contacto Institucional

Contactos com os Titulares dos Dados

Contactos com Subcontratantes

Metodologias de Resposta aos Pedidos

Guião de Auditoria

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

Metodologia e Plano Operacional do EPD

Plano de Implementação do RGPD

Auditoria Inicial.
Relatório Analítico de Conformidade.
Medidas Corretivas.
Formação.



Auditorias.

Advantages

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

Consultoria em RGPD

Conheça a nossa oferta de Consultoria em RGPD.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1218

Datas e cidades: 01 Novembro 2018 – Referência: 1218

Lisboa

15 Nov - 20 Dez 2018 25 Fev - 12 Abr 2019 06 Mai - 26 Jun 2019
16 Set - 31 Out 2019 11 Nov - 19 Dez 2019

Porto

08 Mai - 27 Jun 2019 10 Out - 29 Nov 2019




