
Full Digital

Teletrabalho e colaboração eficaz à distância
Beneficiar das potencialidades do trabalho remoto e manter níveis de desempenho

Á distância

Duração : 9 horas Referência : 1283

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

O contexto de mudança em que nos encontramos permite que possamos trabalhar a partir de qualquer lugar no mundo,
bastando para isso uma ligação à Internet. Possuir os meios apropriados e tomar as medidas adequadas é a chave para
beneficiar das potencialidades do teletrabalho e conseguir assim um desempenho pleno.

Objetivos

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

Dominar as ferramentas-chave para transformar uma parte do espaço pessoal em profissional;
Conhecer as recomendações de prevenção para os riscos profissionais;
Aplicar as regras básicas de organização para trabalhar remotamente a partir casa;
Identificar as ferramentas essenciais para otimizar o teletrabalho.

Destinatários

Profissionais que pretendem transformar a sua casa no seu ambiente de trabalho e que pretendam otimizar o seu
desempenho e conhecer as ferramentas facilitadoras do trabalho remoto e do home office disponíveis no
mercado, bem como todos os que encarem o teletrabalho como uma oportunidade e que queiram saber mais
sobre esta nova realidade.



Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (1h30m)

Apresentar o percurso de aprendizagem

Os desafios do teletrabalho

Trabalho Remoto vs. Home Office: principais diferenças

A estrutura do novo local de trabalho

Transformar o ambiente de trabalho de acordo com as medidas de Prevenção dos Riscos Profissionais:
Postura corporal;
Luminosidade e ruído;
Fadiga visual e concentração;
Período de atividade e de descanso de acordo com as medidas de Prevenção dos Riscos Profissionais.

Home Office: soluções para organizar espaços (partilhados por si e por outros em casa).

Aplicação da aprendizagem*

Desafios de aplicação prática: aumentar o comprometimento com o percurso de aprendizagem e estimular a
transferência da aprendizagem para o seu contexto real.

* Estes desafios ocorrem entre todas as etapas do percurso de aprendizagem (classes virtuais e aprendizagem
online), até à sua conclusão.

Aprendizagem online (0h45m)

Planear a sua semana, para se manter focalizado nas suas prioridades (1 Módulo interativo)

Considerar o ritmo biológico.
Planear as tarefas prioritárias.
Trabalhar por blocos homogéneos.

Transformar o local de trabalho de acordo com os critérios de Prevenção de Riscos Profissionais (Infográfico)

2ª Classe Virtual (2h30)

Trabalho remoto: a importância da organização para obter resultados

Os desafios do contexto (ex. trabalhar com crianças).
A importância da definição de prioridades.
O aperfeiçoamento dos métodos de trabalho pessoal.
A importância das rotinas.
A utilização do e-mail, telemóvel, reuniões...
A escolha das ferramentas corretas.

Definir um plano de ação e implementação individual

Identificação de 2 a 3 ações a implementar.

Aprendizagem online (0h45m)

Otimizar a utilização do Microsoft Office 365 (tutoriais online)



Sharepoint;
OneDrive;
Teams;
Planner.

3ª Classe Virtual (2h00m)

Aumentar a sua eficácia na utilização do Microsoft Office 365

Desenvolvimento e resolução de exercícios/casos práticos:
Sharepoint;
OneDrive;
Teams;
Planner.

Definir um plano de ação e implementação individual

Identificação de 2 a 3 ações a implementar.

Personalização do percurso de aprendizagem

Individualização do percurso de acordo com as necessidades individuais de cada participante (escolha de 1 sprint de
aprendizagem), e disponibilização de atividades digitais de acordo com as escolhas realizadas.

Sprint “Estratégias para reduzir o nível de stress”

Composto por 1 módulo interativo (0h30m)

Compreender como pode reduzir os efeitos negativos do stresse, relaxar o seu corpo e desenvolver o seu próprio
método para eliminar o stresse.

Sprint “Controlar as suas emoções”

Composto por 1 módulo interativo (0h30m)

Identificar os desafios do autocontrolo, a utilizar as ferramentas práticas de autocontrolo e a compreender a
importância do pensamento positivo.

4ª Classe Virtual (1h00)

Consolidar a aprendizagem

Avaliar e efetuar o balanço dos resultados.
Partilhar boas práticas e oportunidades de melhoria.
Desenhar ações de continuidade do processo individual de Desenvolvimento.

Métodos pedagógicos

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

Pontos fortes

Uma metodologia adaptada aos atuais contextos do teletrabalho.
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Uma formação que permite a cada participante:

Adaptar as suas rotinas à realidade do trabalho remoto;
Aumentar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional;
Diminuir dos níveis de ansiedade associados ao registo de trabalhar remotamente;
Escolher as ferramentas tecnológicas mais adequadas à sua realidade.



Best Full Digital

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

Á distância

Duração : 8 horas Referência : 1282

Preço : 750,00 € + IVA

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

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

Objetivos

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

Compreender o valor acrescentado dos modelos Lean e Agile;

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


Aplicar metodologias ágeis nos processos de RH;
Aplicar práticas e instrumentos de Smart Working.

Destinatários

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

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (2h00m)

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 gestão de pessoas.

 
Aplicação da aprendizagem

Desafios de aplicação prática: estimular a aplicação do mindset agile e a identificação no contexto de trabalho de
oportunidades de agilização dos processos e métodos de trabalho.

2ª Classe Virtual (2h00m)

Compreender os pressupostos e princípios do Smart Working

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

 

Aplicação da aprendizagem
Desafios de aplicação prática: estimular a aplicação dos princípios de SmartWorking.

 

Personalização do percurso de aprendizagem

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

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

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

3ª Classe Virtual (2h00m)
Atração e retenção de talento.
A aprendizagem ágil.
Agile Performance Management.
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Aplicação da aprendizagem
Desafios de aplicação prática: estimular a aplicação dos princípios de Agile HR.

 
4ª Classe Virtual (2h00m)

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

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

3ª Classe Virtual (2h00m)
Desafios da implementação de práticas de Smart Working.
Instrumentos e Ferramentas de Smart Working.
Implementar novas formas de trabalho e gestão de equipas.

 
Aplicação da aprendizagem

Desafios de aplicação prática: estimular a aplicação dos princípios de SmartWorking.

 
4ª Classe Virtual (2h00m)

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

Métodos pedagógicos

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



New

Organização eficaz do trabalho
Á distância

Duração : 2 horas Referência : 1316

Preço : 200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A proliferação de comunicação supérflua, a crescente massa informativa, as várias distrações e a diversidade de projetos
a realizar em simultâneo obrigam-nos a ser extremamente produtivos e eficazes em contexto de trabalho para
atingirmos os nossos objetivos.

Para fazer face a esta realidade, existem três fatores que assumem um papel fundamental: o tempo, o ambiente e os
métodos de trabalho, que cada vez mais terão de ser geridos numa lógica de selfempowerment.

Objetivos

No final da Classe Virtual os participantes deverão ser capazes de:

Compreender a relação entre si, o seu papel e o seu ambiente organizacional;
Lidar com três dimensões essenciais: Tempo, Ambiente e Métodos de trabalho;
Desenvolver a autoconsciência acerca das suas responsabilidade e prioridades;
Aumentar a proatividade no sentido da autodeterminação e da gestão da network.

Destinatários

Profissionais, líderes e gestores que pretendam melhorar a sua organização do trabalho.

Percurso de aprendizagem

Selfempowerment: Compreender a relação entre nós, o nosso papel e o seu ambiente
organizacional.

Compreender como lidar com três dimensões essenciais:

Tempo
Ambiente
Métodos de trabalho

Desenvolver a autoconsciência acerca das suas responsabilidade e prioridades.

Desenvolver a proatividade no sentido da autodeterminação e da gestão da network.
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Métodos pedagógicos

Formação 100% digital, com a duração de 2 horas, durante a qual os participantes têm diversas oportunidades de
interagir através de exercícios interativos, trabalhos de grupo através de virtual break-out rooms, chat, etc., que
possibilitam um feedback imediato e uma partilha enriquecedora com participantes de outras empresas.



Best #UP

#UP - Gerir e controlar o seu tempo
Gerir o tempo e as prioridades

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 8531

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A gestão de prioridades e o controlo de prazos são competências essenciais para a sua eficiência e sucesso. Métodos e
ferramentas de gestão de tempo tornam-se, como tal, necessários para permitir que se antecipe e se organize
diariamente.

No entanto, o sucesso na aplicação de métodos e ferramentas de gestão de tempo depende fortemente do modo como
funcionamos e de como percecionamos o tempo.

 

Estrutura do Percurso de Aprendizagem

Os percursos de aprendizagem #UP 4REAL® são constituídos por "sprints" de aprendizagem que visam o
desenvolvimento e uma competência especifica: um módulo de aprendizagem digital complementado por diversos
desafios práticos para impulsionar a aplicação e transferência da aprendizagem para o contexto de trabalho.

Os participantes dispõem de uma pré-seleção de quatro sprints, de entre os quais escolhem os dois que pretendem
realizar, de acordo com os seus objetivos e necessidades de desenvolvimento profissional.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/eficacia-pessoal-profissional/gestao-do-tempo-4real


Objetivos

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

Estabelecer uma organização pessoal eficaz diariamente.
Agir e interagir com os outros de forma a preservar as suas prioridades.
Gerir a energia pessoal para otimizar a sua eficácia ao longo do tempo.

Destinatários

Todos os profissionais que desejem melhorar, de forma sustentável, a sua gestão do tempo.

Percurso de aprendizagem

Preparação (30 minutos)
Aceder ao percurso de aprendizagem e conhecer as suas etapas.
Descarregar o Passaporte de implementação.
Identificar o “Learning Buddy”: escolher um colega, gestor, supervisor ou outro interlocutor que faça parte da
organização ou da rede de contactos do participante.
O papel do “Learning Buddy” ao longo do percurso de aprendizagem:

Acompanhar e apoiar o participante, ajudando-o a identificar oportunidades de implementação e a recolher
evidências para a obtenção do certificado.

Personalização do percurso de aprendizagem (90 minutos)
Classe virtual de apresentação e clarificação do percurso de aprendizagem e das opções de personalização
(sprints de aprendizagem).
Escolha de 2 sprints de aprendizagem.

Sprint “Planear a sua semana focando-se nas suas prioridades chave”

Ter em consideração seu ritmo biológico para planear as tarefas prioritárias adequadamente.
Organizar sessões de trabalho.
Agendar compromissos e reuniões no momento certo.
Prever tempo para gerir o inesperado.

Sprint “Lidar com as solicitações preservando as prioridades”

Lidar com uma solicitação urgente quando tem a sua agenda cheia ou quando essa solicitação não é uma de suas
prioridades.
Dizer não com diplomacia.
Gerir os seus emails com eficácia.
Priorizar as solicitações.
Negociar o prazo, a entrega ou as suas outras prioridades, se necessário.

Sprint “Gerir a sobrecarga de trabalho”

Identificar os “maus hábitos” associados ao excesso de trabalho e substituí-los por hábitos eficazes.
Adotar estratégias e comportamentos que ajudem a combater a fadiga.

Sprint “Aumentar a eficiência na realização de atividades complexas”

Definir e priorizar os resultados esperados.
Gerir atividades complexas com criatividade.
Planear tarefas e subtarefas.
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Desenvolver ideias.
Aumentar a sua capacidade de concentração.

Aprendizagem e aplicação (10 horas)

Aquisição e transferência da aprendizagem através de vídeos, módulos interativos e/ou de treino intensivo,
infográficos e desafios práticos.
Recolha de evidências e registo no Passaporte de Implementação.

E-Coaching (90 minutos)
Classe virtual de e-coaching com o grupo de participantes para:

Apoiar o grupo na implementação e transferência da aprendizagem;
Partilhar as evidências de implementação e os resultados obtidos.

Certificação (30 minutos)
Partilha de Passaporte de Implementação para análise e validação de especialista CEGOC.
Acesso a certificado de implementação, tendo por base a validação do Passaporte de Implementação.

Métodos pedagógicos

Uma solução 100% digital que conjuga classes virtuais, módulos interativos e módulos de treino intensivo com a
possibilidade de personalização do percurso de aprendizagem de acordo com as necessidades individuais de cada
um dos participantes.

Pontos fortes

Uma solução 100% digital organizada em “sprints”: uma sequência de aprendizagem online, dedicada ao
desenvolvimento de uma competência e à sua aplicação ao contexto de trabalho.
Possibilidade de personalização do percurso de aprendizagem de acordo com as necessidades individuais de cada
um dos participantes:
Um percurso complementar de “Learning buddy” (colega, gestor, supervisor, etc.) para acompanhar o
participante, ajudando-o a implementar boas práticas no contexto real de trabalho e retirar o máximo partido da
experiência formativa #UP 4REAL®.



Best Full Digital

As 5 escolhas para uma produtividade extraordinária®
A produtividade enquanto resultado das suas escolhas quotidianas

Á distância

Duração : 6 horas Referência : 900

Preço : 950,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 4.250,00 € + IVA

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

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

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

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Compreender a diferença entre urgente e importante.
Avaliar a sua produtividade.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/franklincovey/as-5-escolhas-para-uma-produtividade-extraordinaria-presencial


Saber dizer “não” às atividades irrelevantes e não importantes.
Reduzir e gerir eficazmente as situações de crise.
Eliminar os desperdícios de tempo e as atividades de baixa prioridade.
Identificar atividades de valor acrescentado - melhorar o equilíbrio e a produtividade.
Conhecer um processo de definição de objetivos pessoais e profissionais.
Compreender em que medida as relações de elevada qualidade conduzem a resultados de elevada qualidade.
Criar equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.
Compreender a importância dum sistema de planeamento eficaz: integrado, móvel e personalizado.
Implementar um processo de planeamento semanal.
Implementar um processo de planeamento diário.
Conceber um plano de integração de ferramentas de planeamento múltiplas.
Aplicar boas práticas para a gestão de email, interrupções e procrastinação.
Filtrar e gerir eficazmente a informação que recebe.

Destinatários

Todas as pessoas que pretendem melhorar a sua capacidade de gerir prioridades e múltiplas solicitações e
aumentar os seus níveis de produtividade, salvaguardando o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Percurso de aprendizagem

1 - AJA SOBRE O IMPORTANTE

Não reaja ao urgente

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

2 - PERSIGA O EXTRAORDINÁRIO

Não se fique pelo banal

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

3 - DAR PRIORIDADE ÀS PEDRAS GRANDES

Não se disperse com assuntos pouco relevantes

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

4 - DOMINE A TECNOLOGIA

Não se deixe dominar por ela

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

5 - ALIMENTE A SUA CHAMA

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

Métodos pedagógicos

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

Pontos fortes

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



New Full Digital

Comunicar e relacionar-se em contexto digital
Desenvolver as suas competências de relacionamento à distância

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 1284

Preço : 750,00 € + IVA

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

Relacionarmo-nos com colegas, colaboradores, chefias e clientes sempre foi um desafio e, num  contexto em que a
grande maioria das interações são mediadas pelo digital, a tarefa não se tornou mais simples. À problemática da eficácia
da nossa comunicação acresce a integração dos dispositivos, softwares e ferramentas que nem sempre nos dão a
resposta imediata que pretendíamos e, naturalmente, a nossa gestão emocional face às adversidades.

Neste sentido o que lhe propomos com este percurso é que (re)visitemos, em conjunto, algumas das técnicas de
comunicação e relacionamento para potenciarmos interações mais produtivas e positivas, fazendo uma viagem ao
“maravilhoso mundo das nossas emoções”, para desta forma podermos consciencializá-las e assim, mais agilmente lidar
com elas, nomeadamente nos momentos em que somos assolados pelo stresse e ansiedade que o ambiente nos
imprime.

Objetivos

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

Ter um melhor conhecimento do papel das emoções e do seu impacto nos nossos relacionamentos;
Compreender o modo como os sentimentos influenciam os comportamentos e as atitudes;
Fazer uma boa gestão dos sentimentos impulsivos e das emoções deprimentes;
Utilizar as ferramentas e técnicas da comunicação assertiva para desenvolver relacionamentos produtivos;
Dar feedback útil e construtivo;



Identificar as estratégias que permitem lidar com o nosso stresse;
Definir e focar-se nas suas prioridades.

Destinatários

Quadros, chefias e todos profissionais para quem a comunicação e o relacionamento interpessoal produtivos e
positivos, são competências chave para a concretização dos seus objetivos, em qualquer contexto (seja, ou não,
em contextos de elevada incerteza).

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (1h30m)

A importância das emoções

Apresentar e clarificar o percurso de aprendizagem.
O contexto atual e o impacto na gestão do nosso dia e dos nossos relacionamentos pessoais e profissionais.
A importância das emoções e o seu impacto nas atitudes de comunicação.

Aprendizagem online (1h00m)

Realização de 3 módulos interativos:

O impacto das emoções (2 Módulos interativos)

Compreender a dimensão emocional do seu papel de gestor e lidar com as emoções dos seus colaboradores.
Identificar o suporte mais adequado para as reações a determinadas emoções.
Adaptar as suas respostas ao grau de maturidade emocional dos seus colegas.

Controlar as suas emoções

Estabelecer formas práticas de gerir as suas emoções ao longo do tempo. Lidar com a tensão e conseguir
controlar melhor as suas emoções.

Aplicação da aprendizagem

Desafios de aplicação prática: aumentar o comprometimento com o percurso de aprendizagem e estimular a
transferência da aprendizagem para o seu contexto real.

* Estes desafios ocorrem entre todas as etapas do percurso de aprendizagem (classes virtuais e aprendizagem
online), até à sua conclusão.

2ª Classe Virtual (2h00m)

A importância do contexto e da tecnologia

Balanço das aprendizagens realizadas à distância: Boas práticas e dificuldades.
O impacto da atual situação (contexto, profissional e pessoal) e das nossas emoções na forma como comunicamos
e nos relacionamos.
Os constrangimentos das tecnologias: cuidados a ter.
A importância de dar e receber um feedback construtivo.

Aprendizagem online (1h30m)

Realização de 4 módulos interativos e 1 módulo de treino intensivo:



Assertividade: O seu perfil (2 módulos interativos)

Determinar o seu grau de assertividade, assim como identificar formas de se tornar mais assertivo.
Reagir em situações de tensão, afirmando a sua posição de forma assertiva e não agressiva.
Compreender as características do comportamento manipulador.
Usar a assertividade para lidar com a manipulação.

Ferramentas de Assertividade (2 módulos interativos)

Explorar os princípios da assertividade.
Identificar as formas preferências de se comportar.
Usar o método DESC como forma de estruturar uma crítica construtiva.
Saber formular pedidos.
Saber dizer não de forma adequada.

Pedir feedback (1 módulo de treino intensivo

Recolher feedback junto de pessoas do seu contexto permitindo-lhe reforçar os seus pontos fortes e desenvolver
as suas áreas de melhoria.

3ª Classe Virtual (2h00m)

Treino prático

Balanço global das aprendizagens realizadas à distância: Boas práticas e dificuldades.
Exercícios de role-play para treino das técnicas de comunicação.
Estudos de Caso para estruturação de feedbacks a partir de situações do quotidiano dos participantes
(previamente preparadas).
Desafio para a escolha do sprint final.

Personalização do percurso de aprendizagem

Individualização do percurso de acordo com as necessidades individuais de cada participante (escolha de 1 sprint de
aprendizagem), e disponibilização de atividades digitais de acordo com as escolhas realizadas.

Sprint “Estratégias para gerir o stresse”

Composto por 1 módulo interativo (1h00m)

Usar métodos eficazes para gerir o stresse no dia-a-dia.
Identificar os tipos de situação suscetíveis de provocar stresse e a forma como este stresse o afeta.

Sprint “Focalizar-se nas suas prioridades”

Composto por 2 módulos interativos (1h00m)

Adquirir competências que lhe permitam lidar com as várias pressões do contexto, utilizando um critério de
tomada de decisão apropriado à sua realidade.
Clarificar e estruturar as suas responsabilidades e respetivas atividades para tomar as respetivas decisões.
Fazer as escolhas certas em termos de opções e de esforço despendido.

4ª Classe Virtual (1h00m)

Balanço global das aprendizagens realizadas à distância: Boas práticas e dificuldades.
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Métodos pedagógicos

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

Um conjunto de classes virtuais nas quais os participantes poderão expor as suas reflexões, partilhas e conquistas
bem como sistematizar os conteúdos trabalhados e a lançar online;
Módulos interativos para apresentação de conceitos e técnicas;
Módulos interativos de treino de ferramentas especificas;
Vídeos motivacionais para lançar as temáticas e desencadear a reflexão;
Autodiagnósticos, estudos de caso e desafios concretos de aplicação no contexto profissional.



New

Colaboração remota
Á distância

Duração : 2 horas Referência : 1311

Preço : 200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A globalização de negócios e organizações, o ritmo acelerado, as exigências impostas e os objetivos cada vez mais
ambiciosos, exigem muitas vezes que trabalhemos com colegas, clientes e fornecedores remotamente.

Neste contexto temos não só de lidar com barreiras linguísticas e fusos horários diferentes, como trabalhar com modelos
culturais, organizacionais e comunicativos diferentes daqueles com que normalmente nos deparamos.

Independentemente das motivações e objetivos empresariais, operar ou gerir grupos heterogéneos apresenta diversos
desafios profissionais, entre os quais a necessidade de ultrapassar muitos dos nossos paradigmas enquanto gestores e
líderes.

Como tal, é essencial conhecer os fundamentos da gestão remota, especialmente os seus limites e oportunidades em
termos de desempenho e saber identificar o seu impacto nos resultados organizacionais e nos relacionamentos
interpessoais.

Objetivos

No final da Classe Virtual os participantes deverão ser capazes de:

Conhecer os pré-requisitos para uma colaboração remota eficaz com equipas virtuais;
Identificar ferramentas de colaboração à distância a utilizar;
Desenvolver estratégias para melhorar o Smart Work - Life Balance individual e coletivo. 

Destinatários

Profissionais, líderes e gestores que no seu quotidiano trabalhem remotamente com colegas, clientes e/ou
fornecedores.

Percurso de aprendizagem

Colaboração remota: o que é?

Equipa virtual: os pré-requisitos para uma colaboração eficaz

Remote Working: ferramentas de colaboração à distância
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O modelo V.I.R.T.U.A.L.

Smart Work - Life Balance: como encontrar o equilíbrio certo?

Métodos pedagógicos

Formação 100% digital, com a duração de 2 horas, durante a qual os participantes têm diversas oportunidades de
interagir através de exercícios interativos, trabalhos de grupo através de virtual break-out rooms, chat, etc., que
possibilitam um feedback imediato e uma partilha enriquecedora com participantes de outras empresas.



Full Digital

Microsoft Teams
Organizar informação e comunicar em equipa

Á distância

Duração : 5 horas Referência : 1292

Preço : 300,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 1.200,00 € + IVA

A Organização da equipa e comunicação com a mesma é algo fundamental! Com o Microsoft Teams, temos uma
ferramenta que nos dá essas possibilidades de modo fácil, prático e eficaz na gestão da informação e de equipas,
independente do local onde nos encontramos.

Objetivos

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

Criar equipas;
Colaborar em equipas;
Marcar reuniões.

Destinatários

Utilizadores do Office 365 que necessitem de ter e saber utilizar uma ferramenta de colaboração e partilha.

Percurso de aprendizagem

Classe Virtual (2h30m)

Criar equipas.
Criar Canais.
Realizar Vídeo conferencia em equipa.
Partilhar ficheiros e pastas.
Como podem vários utilizadores trabalhar, em simultâneo, num ficheiro.
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Classe Virtual (2h30m)

Marcar reuniões.
Adicionar elementos à equipa.
Ligação ao OneDrive e SharePoint.
Adicionar tarefas.
Adicionar Aplicações.

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do e combina diversificadas metodologias para
potenciar a performance no contexto de trabalho: classes virtuais entre todos os participantes e o especialista
Cegoc, exercícios e desafios concretos de aplicação no contexto profissional.



Best Full Digital

Gerir projetos à distância
Técnicas e ferramentas para gerir projetos online

Á distância

Duração : 16 horas Referência : 1280

Preço : 1.050,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 3.500,00 € + IVA

Curso referenciado pelo PMI®

Este curso atribui 16 PDU’s para preparar ou manter a sua certificação PMP®ou PgMP®

A Gestão de Projetos é de fundamental importância para a execução de estratégias empresariais, especialmente em
ambientes competitivos. Gerir projetos, por vezes, pode não ser uma tarefa simples. Ainda mais num contexto em que
as equipas são confrontadas com a necessidade de trabalhar remotamente.

Através desta formação, os participantes podem:

Adquirir uma visão clara a prática de como realizar de forma simples e eficiente a Gestão de Projetos - que promova a
transformação das suas empresas, com o uso de processos, técnicas e ferramentas consagradas no mercado;
Compreender como utilizar ferramentas colaborativas para permitir que as equipas possam trabalhar de forma
remota em projetos reais das empresas;
Aceder a um conjunto de artigos e ferramentas complementares para aprofundar as temáticas de acordo com as suas
necessidades.

PMBOK, PMP, PgMP, PMI-SP, PMI-RMP e o logotipo PMI Registered Education
Provider são marcas registradas do Project Management Institute, Inc.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/gestao-projetos/gestao-de-projetos


Objetivos

Um percurso de aprendizagem que permite aos participantes:

Conhecer os conceitos fundamentais de gestão de projetos;
Aplicar técnicas e ferramentas necessárias à gestão de projetos;
Realizar tarefas de gestão de projetos de forma colaborativa e remota.

Destinatários

Gestores de projetos, membros de equipas e profissionais que venham a fazer parte de equipas de projetos e
pretendam adquirir conhecimentos fundamentais sobre gestão de projetos.

Percurso de aprendizagem

1ª Classe virtual (2h00m)

Conhecer os conceitos fundamentais da Gestão de Projetos: melhorar a performance do gestor no seio da empresa 

Definição de projetos, programas e portfólios.
Origem dos projetos.
Relação de projetos e objetivos da empresa.
Justificação, objetivos e benefícios.
Definição de stakeholders.
Definição de deliverables.
Restrições e pressupostos.
Apresentação de ferramenta de colaboração online.
Dinâmica online de definição de projetos.

Após a Classe virtual serão disponibilizados online recursos complementares (artigos, estudos de caso, vídeos e
ferramentas) para complementar os conteúdos abordados e/ou preparar a etapa seguinte.

2ª Classe virtual (2h00m)

Compreender o que é um Ciclo de Vida e as áreas de gestão de projetos, bem como aprender a iniciar um projeto de
forma correta

Definição de Processos e Grupos de Processos.
Ciclo de Vida de Produto x Ciclo de Vida de Projetos.



Áreas de Conhecimento.
Função da Iniciação.
Identificação e análise de stakeholders.
Dinâmica online de identificação e análise de stakeholders.

Após a Classe virtual serão disponibilizados online recursos complementares (artigos, estudos de caso, vídeos e
ferramentas) para complementar os conteúdos abordados e/ou preparar a etapa seguinte.

3ª Classe virtual (3h00m)

Compreender o que é o Planeamento do Projeto e suas etapas (Parte I)

Identificação e priorização de requisitos.
Definição de deliverables.
Construção de WBS.
Dinâmica Online de definição de requisitos e construção de WBS.
Definição e sequencia de atividades.
Estimativas de duração.
Redes PERT.
Gráficos de Gantt.
Caminho Crítico.
Construção de Cronogramas.
Dinâmica Online de construção de Diagramas de Gantt.

Após a Classe virtual serão disponibilizados online recursos complementares (artigos, estudos de caso, vídeos e
ferramentas) para complementar os conteúdos abordados e/ou preparar a etapa seguinte.

4ª Classe virtual (2h00m)

Compreender o que é o Planeamento do Projeto e suas etapas (Parte II)

Técnicas de estimativa de custos.
Criação de orçamentos.
Avaliar a necessidade de recursos:
Os diferentes tipos de recursos.
Matriz RACI.
Definição de Qualidade.
Qualidade de Produto e de Processo.
Definição de padrões de Qualidade.
Planeamento da qualidade do projeto.

Após a Classe virtual serão disponibilizados online recursos complementares (artigos, estudos de caso, vídeos e
ferramentas) para complementar os conteúdos abordados e/ou preparar a etapa seguinte.

5ª Classe virtual (3h00m)

Compreender o que é Planeamento do Projeto e suas etapas (Parte III)

Planeamento e ações de gestão de stakeholders.
Técnicas de gestão dos stakeholders.
Dinâmica Online de gestão de stakeholders.
Aquisições em Projetos.
Matriz de Comunicação.
Identificação de Riscos.
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Medição e Priorização de Riscos.
Momentos de Resposta aos Riscos.
Estratégias de Respostas aos Riscos.
Dinâmica Online de gestão de riscos.

Após a Classe virtual serão disponibilizados online recursos complementares (artigos, estudos de caso, vídeos e
ferramentas) para complementar os conteúdos abordados e/ou preparar a etapa seguinte.

6ª Classe virtual (2h00m)

Identificar as principais atividades de Execução, Monitorização e Controlo e Encerramento de Projetos

Auditorias de Qualidade.
Obtenção de Recursos.
Gestão de Equipas.
Comprometimento dos Stakeholders.
Recolha de Lições Aprendidas.
Recolha de dados de desempenho.
Comunicação durante o projeto.
Implementação de respostas aos riscos.
Monitorizar o progresso, avaliar tendências e tomar decisões.
Relatórios de Desempenho.
Controlo Integrado de Mudanças.
Desmobilização de Recursos.
Lições Aprendidas.
Encerramento Formal de Projetos.

Após a Classe virtual serão disponibilizados online recursos complementares (artigos, estudos de caso, vídeos e
ferramentas) para complementar os conteúdos abordados e/ou preparar a etapa seguinte.

7ª Classe virtual (2h00m)

Identificar as principais funcionalidades da ferramenta Trello

Apresentação da Ferramenta.
Funcionalidades básicas.
Como montar painéis KANBAN e organizar fluxo de tarefas.

Após a Classe virtual serão disponibilizados online recursos complementares (artigos, estudos de caso, vídeos e
ferramentas) para complementar os conteúdos abordados e/ou preparar a etapa seguinte.

Métodos pedagógicos

Exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas de experiências e reflexões
interativas com o grupo de participantes que permitem o treino de técnicas e ferramentas alinhadas com as
melhores práticas de mercado, bem como a consolidação dos conceitos;
Realização de atividades online de planeamento e controlo de projetos utilizando ferramentas colaborativas.

Pontos fortes

Associação de conceitos e ferramentas práticas a cenários reais dos participantes;
Dinâmicas em grupo online e disponibilização de materiais para aprofundamentar e complementar as
aprendizagens realizadas.



Best #UP

#UP - Desenvolver a colaboração e o trabalho em equipa
Saber trabalhar em equipa

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 8532

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Todos nós gostamos de trabalhar em equipa... quando esta apresenta resultados!

Este percurso de aprendizagem foca-se na eficiência coletiva, na capacidade de desenvolver fortes hábitos de trabalho
em equipa durante as reuniões e na implementação de um plano de ação eficaz no seu local de trabalho.

Mas não se fica por aqui… através deste percurso pode também melhorar a forma como interage individualmente com
os seus pares, aumentar a sua capacidade de colaborar com um colega em particular, e desenvolver as suas
competências para dar feedback positivo e construtivo.

Estrutura do Percurso de Aprendizagem

Os percursos de aprendizagem #UP 4REAL® são constituídos por "sprints" de aprendizagem que visam o
desenvolvimento e uma competência especifica: um módulo de aprendizagem digital complementado por diversos
desafios práticos para impulsionar a aplicação e transferência da aprendizagem para o contexto de trabalho.

Os participantes dispõem de uma pré-seleção de quatro sprints, de entre os quais escolhem os dois que pretendem
realizar, de acordo com os seus objetivos e necessidades de desenvolvimento profissional.

Objetivos

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

Participar de forma colaborativa e construtiva em reuniões de equipa e aplicar as decisões tomadas.



Interagir com mais eficiência com colegas.

Destinatários

Todos os profissionais que lideram ou participam em reuniões ou grupos de trabalho, independentemente do
contexto: informação, decisão, projeto, resolução de problemas, partilha de conhecimentos, etc., bem como
qualquer profissional que pretenda ser mais eficiente em contextos colaborativos.

Percurso de aprendizagem

Preparação (30 minutos)
Aceder ao percurso de aprendizagem e conhecer as suas etapas.
Descarregar o Passaporte de implementação.
Identificar o “Learning Buddy”: escolher um colega, gestor, supervisor ou outro interlocutor que faça parte da
organização ou da rede de contactos do participante.
O papel do “Learning Buddy” ao longo do percurso de aprendizagem:

Acompanhar e apoiar o participante, ajudando-o a identificar oportunidades de implementação e a recolher
evidências para a obtenção do certificado.

Personalização do percurso de aprendizagem (90 minutos)
Classe virtual de apresentação e clarificação do percurso de aprendizagem e das opções de personalização
(sprints de aprendizagem).
Escolha de 2 sprints de aprendizagem.

Sprint “Colaborar para obter resultados”

Adotar uma atitude cooperativa.
Superar os principais obstáculos ao estabelecimento de relacionamentos cooperativos:

ter coragem de falar abertamente para esclarecer a situação;
ter uma melhor solução alternativa.

Sprint “Dar feedback positivo e construtivo”

Dar e receber feedback positivo.
Fornecer feedback construtivo para alterar as práticas de colegas e ajudá-los a progredir.
Saber acolher críticas bem formuladas e/ou desajeitadas.

Sprint “Conduzir eficazmente reuniões”

Iniciar a reunião de forma eficaz: ajustar o objetivo e o método de acordo com o tempo disponível.
Incentivar à participação do grupo mantendo o foco.
Validar resultados alcançados e estabelecer plano de ação.

Sprint “Criar e gerir plano de ação com eficácia”

Co-construir o plano de ação todos os envolvidos na sua implementação:
transformar temas excessivamente amplos em resultados precisos;
identificar um único responsável para cada entrega;
testar e garantir o realismo de prazos em tarefas críticas.

Gerir as tarefas mais críticas com proximidade:
definir pontos de progresso bilaterais, além de reuniões sobre resultados críticos;
usar técnicas que facilitem a concretização do plano de ação;
renegociar uma entrega para garantir prazos

Aprendizagem e aplicação (10 horas)
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Aquisição e transferência da aprendizagem através de vídeos, módulos interativos e/ou de treino intensivo,
infográficos e desafios práticos.
Recolha de evidências e registo no Passaporte de Implementação.

E-Coaching (90 minutos)
Classe virtual de e-coaching com o grupo de participantes para:

Apoiar o grupo na implementação e transferência da aprendizagem;
Partilhar as evidências de implementação e os resultados obtidos.

Certificação (30 minutos)
Partilha de Passaporte de Implementação para análise e validação de especialista CEGOC.
Acesso a certificado de implementação, tendo por base a validação do Passaporte de Implementação.

Métodos pedagógicos

Uma solução 100% digital que conjuga classes virtuais, módulos interativos e módulos de treino intensivo com a
possibilidade de personalização do percurso de aprendizagem de acordo com as necessidades individuais de cada
um dos participantes.

Pontos fortes

Uma solução 100% digital organizada em “sprints”: uma sequência de aprendizagem online, dedicada ao
desenvolvimento de uma competência e à sua aplicação ao contexto de trabalho.
Possibilidade de personalização do percurso de aprendizagem de acordo com as necessidades individuais de cada
um dos participantes:
Um percurso complementar de “Learning buddy” (colega, gestor, supervisor, etc.) para acompanhar o
participante, ajudando-o a implementar boas práticas no contexto real de trabalho e retirar o máximo partido da
experiência formativa #UP 4REAL®.



Full Digital

Conduzir com agilidade reuniões à distância
Gerir e participar em reuniões remotas

Á distância

Duração : 8 horas Referência : 1286

Preço : 675,00 € + IVA

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

Gerir reuniões remotamente representa um enorme desafio. No entanto, esta prática é também sinónimo de eficácia
para as empresas: permite poupança de tempo e custos, maior possibilidade de colocar foco e obter produtividade entre
os seus colaboradores. Tal como acontece nas reuniões presenciais, em reuniões à distância o maior desafio cabe aos
líderes, pois deverão saber como gerir as fontes de frustração.

Objetivos

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

Conhecer técnicas e ferramentas de motivação, dinamização e facilitação;
Aproveitar o canal e as ferramentas para aumentar a produtividade;
Gerir modelos de reunião híbridos;
Envolver os participantes de reuniões conduzidas à distância e gerir as suas frustrações. 

Destinatários

Profissionais que lideram ou participam de reuniões à distância e que pretendam melhorar a produtividade e a
comunicação diária com os seus colegas remotos.



Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (0h30m)

Apresentar o percurso de aprendizagem.
Comprometer os participantes no seu processo de desenvolvimento.
Que oportunidades traz o contexto digital para a otimização das reuniões?

Aprendizagem online (1h30m)

Disponibilização de módulos interativos, vídeos, estudos de caso, artigos e/ou tutoriais:

Preparar a reunião.
Como criar reuniões apelativas?
Linguagem não-verbal nas reuniões
Reuniões ineficazes
Organização de uma reunião remota utilizando a ferramenta Teams

Aplicação da aprendizagem

Desafios de aplicação prática: aumentar o comprometimento com o percurso de aprendizagem e estimular a
transferência da aprendizagem para o seu contexto real.

* Estes desafios ocorrem entre todas as etapas do percurso de aprendizagem (classes virtuais e aprendizagem
online), até à sua conclusão.

2ª Classe Virtual (3h00m)

A qualidade da comunicação nas reuniões: ferramentas e instrumentos de feedback
Gestão global das reuniões utilizando o Modelo Canvas: elementos pré-reunião, durante a reunião e pós-reunião;
Exercícios práticos: Estabelecer os objetivos, definir os participantes e a agenda dos participantes de uma reunião
à distância
Como motivar os participantes de uma reunião para alcançar o seu máximo grau de participação?
Definir Planos de Ação Individuais.

Aprendizagem online (2h00m)

Disponibilização de vídeos, estudos de caso, artigos, exercícios e/ou tutoriais:

Reuniões através do Teams
Gestão de conflitos durante uma reunião.
Um tipo especial de reuniões: reuniões diárias de acompanhamento– reuniões de 10 minutos para iniciar o dia
Que técnicas podemos utilizar para a tomada de decisões e o envolvimento dos participantes?
Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o seu contexto real.

3ª Classe Virtual (1h00m)

Realizar reuniões produtivas:
Respeitar a agenda;
Fazer o acompanhamento e follow-up.

Efetuar o balanço dos trabalhos realizados à distância e do plano de ação individual
Consolidar e partilhar boas práticas obtidas com os desafios de implementação.
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Métodos pedagógicos

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



New

Reuniões eficazes
Á distância

Duração : 2 horas Referência : 1326

Preço : 200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Muitas vezes, as reuniões internas no seio de uma organização são improdutivas, não estruturadas e ocupam muito
tempo, estendendo-se além do dia útil de trabalho. Devido a objetivos vagos e expectativas pouco claras por parte dos
participantes, o progresso geralmente é lento e doloroso, e os participantes podem questionar-se qual o valor que a
reunião trouxe ao seu dia.

Nesta Virtual Classroom apoiamos os participantes a desenvolver competências para prepararem e facilitarem uma
reunião, tornando-a numa reunião produtiva e eficiente. Os participantes poderão praticar como iniciar uma reunião,
como atribuir funções e manter a reunião nos trilhos, bem como a fechar uma reunião orientando todos os presentes
para a ação. Abordaremos também algumas das dificuldades quotidianas comuns: participantes tardios, interrupções, a
não participação, os conflitos e os desestabilizadores de reuniões.

Objetivos

No final da Classe Virtual os participantes deverão ser capazes de:

Definir as expectativas dos participantes da reunião através de uma preparação adequada;
Estruturar, conduzir e controlar as reuniões para garantir que os objetivos são alcançados e o tempo não é
desperdiçado;
Lidar com situações ou comportamentos difíceis para garantir um ambiente produtivo durante a reunião;
Garantir que os resultados a alcançar e as etapas da ação a desencadear são acordados e implementados no final
de uma reunião;
Melhorar a eficiência e a eficácia das suas reuniões.

Destinatários

Gestores, líderes e profissionais que desejam melhorar a sua eficiência na condução e gestão de reuniões.

Percurso de aprendizagem

Porquê ter uma reunião?

Reuniões ineficazes.

Modelo para a condução de reuniões.
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Boas práticas a adotar na condução de reuniões virtuais.

Lidar com interlocutores difíceis.

Métodos pedagógicos

Formação 100% digital, com a duração de 2 horas, durante a qual os participantes têm diversas oportunidades de
interagir através de exercícios interativos, trabalhos de grupo através de virtual break-out rooms, chat, etc., que
possibilitam um feedback imediato e uma partilha enriquecedora com participantes de outras empresas.



New

Agilidade e adaptabilidade
Á distância

Duração : 2 horas Referência : 1313

Preço : 200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A fragilidade e precariedade dos percursos profissionais leva, muitas vezes, os indivíduos a desenvolverem um vasto e
transferível conjunto de competências, conhecimentos e experiências, obrigando-os a aumentar o seu sentido de
adaptação à mudança contínua.

Porém a agilidade e a capacidade de liderar a mudança são, hoje em dia, consideradas competências-chave e fatores
críticos de sucesso para qualquer profissional!

Logo, a cada um de nós é requerida uma predisposição para a mudança contínua, a gestão de estados de incerteza
incessantes e o desenvolvimento de ideias cada vez mais inovadoras.

Em suma, numa realidade em constante mudança, a análise e a avaliação do desempenho das competências adquiridas
já não são suficientes; é também necessário avaliar e ter aa capacidade de lidar com as transformações mais
significativas.

Objetivos

No final da Classe Virtual os participantes deverão ser capazes de:

Desenvolver competências de gestão de mudança pessoal para se prepararem para a incerteza.
Implementar os princípios da agilidade na sua organização pessoal e de trabalho em equipa.
Encontrar o equilíbrio entre o resultado a curto prazo e a visão a longo prazo.

Destinatários

Profissionais, líderes e gestores que pretendam melhorar a sua capacidade de agilidade e adaptabilidade.

Percurso de aprendizagem

A identidade em evolução: definir-se de forma dinâmica.

A flexibilidade como estratégia: desenvolver competências de gestão de mudança pessoal para
se preparar para a incerteza.

Os princípios da agilidade na sua organização pessoal e de trabalho em equipa.
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Os princípios da evolução: equilíbrio entre o resultado a curto prazo e a visão a longo prazo.

Métodos pedagógicos

Formação 100% digital, com a duração de 2 horas, durante a qual os participantes têm diversas oportunidades de
interagir através de exercícios interativos, trabalhos de grupo através de virtual break-out rooms, chat, etc., que
possibilitam um feedback imediato e uma partilha enriquecedora com participantes de outras empresas.



New

Gestão da mudança
Á distância

Duração : 2 horas Referência : 1320

Preço : 200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A mudança é uma constante e a sua implementação bem-sucedida depende quer da qualidade do projeto de mudança,
quer do seu nível de aceitação. Quer esteja a gerir um processo de mudança, quer esteja a viver mudanças ao nível
individual, é importante compreender os elementos-chave que farão com que o processo de mudança ocorra sem
grandes problemas.

Nesta Virtual Classroom abordamos o papel fundamental da comunicação para garantir que as mudanças são
entendidas e aceites, analisamos os diferentes tipos de resposta que podemos esperar durante o processo de mudança
e como podemos obter ou oferecer suporte durante essa experiência. Por último, analisamos as principais competências
e comportamentos que facilitam uma implementação bem-sucedida da mudança.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Compreender os motivos pelos quais as mudanças precisam de ser geridas cuidadosamente;
Conhecer alguns dos elementos-chave para uma mudança bem-sucedida;
Compreender e reconhecer as respostas emocionais face à mudança;
Criar uma visão do futuro mobilizadora, que inspire todos os envolvidos.

Destinatários

Empresários, CEO’s, gestores, líderes, responsáveis de Unidades de Negócio e profissionais que pretendam lidar
com processos de mudança de forma eficaz.

Percurso de aprendizagem

A importância de bem gerir a mudança.

A atitude a adotar face à mudança.

Envolver e capacitar os envolvidos na mudança.

As respostas emocionais perante a mudança.
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Desafiar o status quo.

Criar uma razão convincente e visão clara para a mudança.

Métodos pedagógicos

Fornação 100% digital, com a duração de 2 horas, durante a qual os participantes têm diversas oportunidades de
interagir através de exercícios interativos, trabalhos de grupo através de virtual break-out rooms, chat, etc., que
possibilitam um feedback imediato e uma partilha enriquecedora com participantes de outras empresas.
Todas as informações e requisitos técnicos para aceder à Virtual Classroom são enviadas aos participantes alguns
dias antes da sessão, para que seja possível realizar atempadamente os testes técnicos necessários e
salvaguardar as melhores condições no dia da formação.



Best Full Digital

Inteligência Emocional
Controlar as disrupções emocionais e manter-se produtivo

Á distância

Duração : 8 horas Referência : 1046

Preço : 860,00 € + IVA

As emoções estão sempre a influenciar os nossos processos de pensamento e de tomada de decisões, muitas vezes fora
do nível da consciência. Em situações de tensão e stresse intenso, as emoções negativas tendem a estreitar a mente e a
condicionar as pessoas a terem comportamentos reativos, experimentando vagas de excitação intensa, insegurança e
ansiedade, que tornam difícil a concentração e o foco, limitando as possibilidades de escolha ponderada de alternativas.

Mas as emoções constituem também a nossa principal fonte de energia anímica e uma eficaz gestão emocional pode
fazer de facto a diferença entre adotarmos persistentemente padrões negativos de vida ou, pelo contrário, mantermos a
capacidade de trabalhar e viver de modo mais positivo e melhor concretizar os nossos propósitos, mantendo o equilíbrio
mesmo, e sobretudo, em situações tendencialmente disruptivas.

ESPECIFICIDADES DESTE PROGRAMA

O programa aqui apresentado visa promover nos participantes uma melhoria expressiva nas suas modalidades de
gestão emocional, articulando sessões individuais e coletivas, sempre em registo remoto, de maneira a que todos
possam ter a oportunidade de uma abordagem mais direta e personalizada em relação ao seu contexto específico.

Abordando competências de grande transversalidade e plasticidade, com uma estreita relação a hábitos e caraterísticas
pessoais muito estruturadas, este Programa propõe-se realizar uma articulação muito direta entre as unidades de
aprendizagem teórico/concetuais e a aplicação ao terreno, através de um acompanhamento individualizado dos
percursos contratualizados com cada participante.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/eficacia-pessoal-profissional/inteligencia-emocional-presencial


Objetivos

A aquisição das competências emocionais abordadas neste percurso de aprendizagem irá permitir a cada
participante:

Conseguir manter a calma, a compostura e uma atitude construtiva perante as adversidades;
Focalizar-se dominantemente sobre o que “ainda não aconteceu”, e não se deixar levar por atitudes fatalistas e
reativas;
Centrar a sua atenção e a sua energia naquelas coisas que estão diretamente sob as suas zonas de influência; ser
“parte da solução” e não “parte do problema”;
Adquirir mais recursos para autorregular as emoções disruptivas mais intensas;
Manter-se focado(a) em propósitos maiores e ser mais resiliente em ambientes de grande ambiguidade e
incerteza;
Manter-se produtivo(a) em ambientes de crise e aplicar estratégias para melhorar o seu “capital psicológico”.

Destinatários

Para quem

Todos os profissionais que queiram otimizar a sua capacidade de lidar melhor com as emoções próprias, e dos
outros, de modo a que estas possam facilitar, e não interferir, nas atividades quotidianas.

Pré-requisitos

Pré-requisitos para a participação no programa (ou, pelo menos, atitudes que podem favorecer um melhor
aproveitamento pessoal da experiência):

Não vir à procura de soluções “pronto-a-usar” e admitir que a maior parte do trabalho terá de ser “obra sua”;
Ter disponibilidade e vontade para “se colocar em perspetiva”;
Comprometer-se pessoalmente com a concretização do Plano de Ação contratualizado para o Programa;
Manter a mente aberta à possibilidade de alternativas e não procurar apenas encontrar justificações para práticas
habituais.

Percurso de aprendizagem

1ª Sessão Individual (0h30m)

CONHECIMENTO DOS PARTICIPANTES E IDENTIFICAÇÃO DE OBJETIVOS A ALCANÇAR

Entrevista individual em registo remoto com o objetivo de contratualizar um Plano de Ação Individual, com a
identificação de objetivos específicos a alcançar no final do Programa.

1ª Classe Virtual (2h00m)

RECONHECER AS EMOÇÕES COMO “ATIVOS DE EFICÁCIA PESSOAL

Definir o que são emoções e estabelecer a diferença entre emoções e sentimentos.
Reconhecer a importância das emoções nos contextos da vida pessoal e profissional.
Compreender os processos neuronais básicos do processamento da informação e expressão emocionais.
Identificar os efeitos possíveis das vivências emocionais na prática quotidiana.
Dar um sentido e atribuir um significado concreto à expressão “gerir as emoções”.
Identificar e caracterizar as principais competências emocionais de acordo com o modelo da Inteligência
Emocional.



2ª Sessão Individual (0h30m)

Acompanhamento e reflexão sobre aplicações do Plano de Ação Individual.

2ª Classe Virtual (2h00m)

PROMOVER A AUTOCONSCIÊNCIA E EXPANDIR A SUA CAPACIDADE REFLEXIVA

Saber colocar-se em perspetiva: ter uma noção mais realista dos seus estados emocionais e das respetivas
consequências na sua vida pessoal e profissional.
Perceber em que medida, quando e como, as suas emoções guiam a consciência pessoal para as armadilhas do
“autoengano”.
Reconhecer as situações e os motivos que o(a) podem levar a ser “sabotador” de si próprio(a).
Evitar as armadilhas dos “excessos de ego”: reavaliar os seus paradigmas e os seus padrões negativos de vida.
Conhecer e reconhecer os estados emocionais “tóxicos”, em si e nos outros.
Evitar os “ciclos viciosos” emocionais e repetitivos.
Incorporar o feedback dos outros, sem defensividade.
Promover o autodesenvolvimento reflexivo e expandir o seu poder pessoal para encontrar alternativas.

3ª Sessão Individual (0h30m)

Acompanhamento e reflexão sobre aplicações do Plano de Ação Individual.

3ª Classe Virtual (2h00m)

>

PÔR EM MARCHA ESTRATÉGIAS DE AURORREGULAÇÃO EMOCIONAL

Resignificar os estados de ansiedade: dominar os impulsos “bottom/up” e reconhecer os “gatilhos emocionais” em
situações de maior tensão.
Restabelecer a congruência cognitiva através da estratégia “top/down”.
Praticar estratégias de Autocontrolo Emocional: controlar a expressão dos estados emocionais.
Praticar estratégias de Autorregulação Emocional: “reeducar o cérebro” para sentir e vivenciar as coisas e
situações de forma diferente.
Aquietar a “mente padrão”: Evitar as divagações e manter o foco, recentrando a atenção e a ação apenas nas
coisas que estão sob o seu controlo.
Autorregular o “foco interno” (dar atenção aos seus próprios estados emocionais) e manter-se disponível para os
outros: praticar a “empatia”.
Reganhar a capacidade de “flow” (viver “experiências ótimas”) e manter-se produtivo(a) em ambientes adversos.

4ª Sessão Individual (0h30m)

Balanço final da aprendizagem e experiência.

Métodos pedagógicos

Neste percurso 100% digital as Classes Virtuais em grupo incluem exposições e interações com os participantes e
visam fornecer as ferramentas concetuais e metodológicas para estruturar a aplicação no terreno que cada
participante realizará através do seu Plano de Ação Individual.

Nas sessões individuais serão abordados aspetos específicos da aplicação à prática dos Planos de Ação, com base
na metodologia de formação e aconselhamento individual à distância.
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Pontos fortes

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



New

Aprender a aprender
Á distância

Duração : 2 horas Referência : 1317

Preço : 200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Entre as competências que podem ser aprendidas está a própria aprendizagem. Pode-se aprender a aprender!

Idealmente, todos deveríamos alocar pelo menos 20% do nosso tempo de trabalho ao desenvolvimento das nossas
competências, de forma a garantirmos a nossa empregabilidade e atualização face ao atual e exigente mercado de
trabalho. Para tal, temos de desenvolver uma cultura de aprendizagem autodirigida e instituir estratégias de
aprendizagem e transformação no seio do nosso ecossistema (empresa, networks, instituições de formação e
comunidades).

Objetivos

No final da Classe Virtual os participantes deverão ser capazes de:

Desenvolver ferramentas e estratégias para uma aprendizagem contínua ao longo da vida;
Definir um projeto pessoal que considere o seu estilo pessoal de aprendizagem.

Destinatários

Profissionais, líderes e gestores que pretendam desenvolver competências que facilitem o desenvolvimento
constante das suas competências.

Percurso de aprendizagem

A aprendizagem enquanto experiência.

O que se aprende hoje: dos utilizadores aos autores.

Os 4 Princípios de Aprendizagem:

Sensibilização;
Validade;
Acessibilidade;
Sistematização.

O estilo pessoal de aprendizagem e o seu projeto pessoal.
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Métodos pedagógicos

Formação 100% digital, com a duração de 2 horas, durante a qual os participantes têm diversas oportunidades de
interagir através de exercícios interativos, trabalhos de grupo através de virtual break-out rooms, chat, etc., que
possibilitam um feedback imediato e uma partilha enriquecedora com participantes de outras empresas.



Best Full Digital

Liderar e gerir equipas à distância
Desenvolver equipas autónomas, responsáveis e competentes

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 1281

Preço : 750,00 € + IVA

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

Em contextos de mudança, é natural que as pessoas se sintam confusas, privadas dos seus referenciais e padrões
habituais.

Como fazer o que sempre foi feito de forma completamente diferente? Esta é uma questão comum a gestores, líderes e
elementos de equipas.

Os desafios da liderança mantêm-se constantes: obter resultados com e através da equipa que coordena; desenvolver as
competências técnicas e soft skills; manter elevados os níveis de responsabilidade e motivação para que as pessoas
continuem a realizar as suas atividades com um sentido de propósito.

O gestor e líder acompanha as pessoas e os seus resultados, conhece-as, escuta-as e impulsiona-as a irem mais longe.

E como conseguir tudo isto à distância? O que é semelhante e diferente? O que pode ser ajustado e o que tem de ser
totalmente alterado?

Neste percurso, propomos dar pistas para estas, e outras questões. Vamos trabalhar à distância, integrando uma
diversidade de momentos de aprendizagem que visam facilitar a transferência para a prática.

Para que novas formas de trabalho possam também significar ir mais além na liderança e no desenvolvimento de
equipas autónomas, responsáveis, competentes.



Objetivos

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

Compreender o mindset e as competências para o exercício do remote management no atual contexto;
Desenvolver a competência e a autonomia das pessoas e equipas em contexto de trabalho remoto;
Utilizar as reuniões de forma motivante e produtiva criando condições que facilitam a motivação e o
envolvimento;
Comunicar eficazmente com os diferentes interlocutores;
Definir planos de ação para implementar para si e para os elementos da equipa.

Destinatários

Gestores e líderes que têm equipas geograficamente distantes entre si, permanentemente ou em situações
pontuais.

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (1h30m)

Introdução ao remote management

Apresentar o percurso de aprendizagem.
Comprometer os participantes no seu processo de desenvolvimento.
Enquadrar o remote management no contexto atual.
Clarificar o mindset e competências de uma gestão à distância.

Aprendizagem online (1h30m)

Realização de 3 módulos interativos:

As competências emocionais do gestor

Gerir as suas próprias emoções para se tornar um melhor gestor.

As ferramentas da assertividade

Explorar o seu perfil pessoal de assertividade. Saber afirmar a sua posição de forma calma e assertiva. Reformular
a crítica de modo construtivo.
Expressar as suas ideias de modo calmo e assertivo. Saber como dizer não sem prejudicar a relação com o outro.
Formular pedidos de forma construtiva e eficaz.

Desenvolver e implementar um plano de ação

Passar do “dizer o que vai fazer” para o “fazer o que disse que faria”.
Captar ideias-chave para criar e gerir um efetivo plano de ação.

Aplicação da aprendizagem

Desafios de aplicação prática: aumentar o comprometimento com o percurso de aprendizagem e estimular a
transferência da aprendizagem para o seu contexto real.

* Estes desafios ocorrem entre todas as etapas do percurso de aprendizagem (classes virtuais e aprendizagem
online), até à sua conclusão.



2ª Classe Virtual (2h00m)

A importância da comunicação no remote management

Efetuar o balanço dos trabalhos realizados à distância; partilhar boas práticas obtidas com o desafio de
implementação.
Saber utilizar a comunicação e as reuniões como ferramentas para envolver, acompanhar desempenhos e
resultados à distância.
Reforçar o papel da escuta na liderança das remote teams.

Aprendizagem online (1h30m)

Realização de 2 módulos de treino intensivo e 1 módulo interativo:

Dar feedback (módulo de treino intensivo)

Dar feedback positivo para motivar o outro e melhorar a sua autoconfiança.
Obter ideias-chave para dar feedback positivo e construtivo.

Tornar-se um Gestor-coach (módulo interativo)

Adotar a postura e as boas práticas de um gestor-coach.
Compreender os benefícios de ser um gestor-coach, para além do seu papel tradicional de gestor.
Saber como desenvolver a maturidade da sua equipa.

Pedir feedback (módulo de treino intensivo)

Recolher feedback junto das pessoas do seu contexto permitindo-lhe reforçar os seus pontos fortes e desenvolver
as suas áreas de melhoria

3ª Classe Virtual (2h00m)

Promover a autonomia e delegar

Efetuar o balanço dos trabalhos realizados à distância; partilhar boas práticas obtidas com os desafios de
implementação.
Saber como promover a autonomia das equipas remotas
Delegar e desenvolver a equipa e as pessoas

Personalização do percurso de aprendizagem

Individualização do percurso de acordo com as necessidades individuais de cada participante (escolha de 1 sprint de
aprendizagem), e disponibilização de atividades digitais de acordo com as escolhas realizadas:

Sprint “Encorajar e manter a motivação da equipa” (0h30m)

Composto por 1 módulo interativo, um infográfico e desafios de aplicação/implementação, com os seguintes
objetivos:

Mobilizar a energia individual da sua equipa para impulsionar o desempenho coletivo.
Identificar os pontos motivacionais dos seus colaboradores e de adotar a ação correta para os manter motivados.
Delegar eficazmente e de forma motivadora.

Sprint “Estratégias de Gestão de Conflitos” (0h30m)

Composto por 1 módulo interativo, um infográfico e desafios de aplicação/implementação, com o seguinte objetivo:
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Conhecer e refletir sobre o seu estilo habitual de abordagem aos conflitos.

4ª Classe Virtual (1h00m)

Reforço e balanço da aprendizagem

Efetuar o balanço do percurso de aprendizagem;
Partilhar boas práticas e resultados alcançados através dos desafios de implementação.

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios à distância,
incluindo desafios concretos de aplicação no contexto profissional.
Combina vários módulos interativos de curta duração e diferentes estímulos, para potenciar a aprendizagem e
facilitar o sucesso da gestão e liderança de equipas em contexto de trabalho remoto.
Performance no contexto de trabalho: autodiagnósticos, estudos de caso e simulações que recriam os ambientes
da gestão e liderança de equipas à distância.

Pontos fortes

Uma metodologia adaptada aos atuais contextos de trabalho remoto.
O suporte da plataforma Learning Hub@Cegos o que permite ao participante a visualização imediata de todo o
percurso identificando o caminho a percorrer e o que já realizou.
As várias etapas que constituem o percurso e que potenciam o maior envolvimento, compromisso e suporte à
transferência, nomeadamente o enfoque na performance.



New

Gestão remota de equipas
Á distância

Duração : 2 horas Referência : 1318

Preço : 200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Se já trabalhou em ou com uma equipa remota, provavelmente já foi confrontado com alguns dos desafios que esta
forma de trabalhar pode implicar: falta de compreensão mútua, falhas de comunicação, reuniões improdutivas, ter
dificuldade em determinar quem sabe o quê, fazer o follow-up das ações que estão em desenvolvimento, etc. Tudo isto
são desafios semelhantes aos das equipas tradicionais porém, quando se trabalha à distância, estes desafios assumem
maiores proporções uma vez que a distância acentua e amplia todas as situações que podem correr mal e tornar os
obstáculos mais difíceis de superar.

Nesta Virtual Classroom analisamos o remote management e os principais obstáculos inerentes à gestão de equipas à
distância, bem como estratégias para ultrapassar os desafios e dificuldades inerentes ao teletrabalho.

Objetivos

No final da Classe Virtual os participantes deverão ser capazes de:

Descrever o que se entende por boa gestão à distância;
Identificar os obstáculos à gestão à distância;
Esclarecer os benefícios de uma gestão remota eficaz;
Realizar uma autoavaliação sobre "eu como gestor remoto";
Desenvolver um plano de ação para melhorar a gestão remota de equipas.

Destinatários

Profissionais, líderes e gestores envolvidos na gestão remota de equipas e/ou interessados em aceitar os desafios
e oportunidades de um contexto 4.0.

Percurso de aprendizagem

O que é o Remote Management.

Obstáculos à gestão remota de equipas

Benefícios de uma Gestão Remota eficaz

Eu como Gestor Remoto
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Conduzir reuniões virtuais com a equipa.

Desenvolver plano de ação e implementação.

Métodos pedagógicos

Formação 100% digital, com a duração de 2 horas, durante a qual os participantes têm diversas oportunidades de
interagir através de exercícios interativos, trabalhos de grupo através de virtual break-out rooms, chat, etc., que
possibilitam um feedback imediato e uma partilha enriquecedora com participantes de outras empresas.



Best Full Digital

MULTIPLIERS®
Como os melhores líderes ativam a inteligência de todos

Á distância

Duração : 8 horas Referência : 1328E

Preço : 1.100,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Tipicamente, os profissionais ascendem a lugares de liderança
por assumirem uma ética e forma de trabalhar que os levam a
desempenhos superiores à média, e muitas vezes excecionais.
Assim, é comum encontrar em lugares de liderança pessoas que
demonstram grande disponibilidade e são muito presentes e
ativos em tudo o que se passa nas suas equipas, têm boas ideias, são meticulosos na execução, são visionários na forma
como veem o futuro e astutos na forma como desenham a estratégia.

Contudo, estas mesmas características que ao longo de uma carreira têm sido tão importantes e determinam um
desempenho individual superior, podem estar a limitar o crescimento das equipas e daqueles com quem trabalhamos.

A tomada de consciência do impacto do meu comportamento nos outros é a base da mudança. A partir daí, há que
optar. “Quero ser um Redutor Acidental ou um Multiplicador Intencional?”

O Líder Multiplier distingue-se pela sua capacidade de:

Ativar e aproveitar toda a energia e inteligência das pessoas com quem trabalham e promover elevados níveis de
engagement;
Identificar e colocar as aptidões e talentos naturais das pessoas ao serviço do propósito da equipa;
Incentivar a autonomia nas equipas, a ousadia no pensamento e a gestão inteligente do risco;
Promover e suportar o crescimento e expansão da capacidade dos membros da equipa;

Conheça o mindset, paradigmas, técnicas e ferramentas utilizadas pelo Líder Multiplier para ativar e expandir a
inteligência e capacidade das suas equipas.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/franklincovey/multipliers?year=2021


Objetivos

No final da formação os participantes serão capazes de:

Compreender o conceito, mindset e o impacto do Líder Multiplicador, na equipa e nos resultados atingidos;
Reconhecer as tendências que podem tornar-nos Redutores Involuntários;
Ganhar autoconsciência e identificar estratégias para criar Momentos Multiplicadores a partir daquilo que
poderiam ser Momentos Redutores Acidentais;
Identificar estratégias e comportamentos para potenciar o crescimento e aproveitar as capacidades e talentos
daqueles com quem trabalham e para melhorar a qualidade da experiência de trabalho dos membros da equipa:

Fazer Melhores Perguntas;
Procurar a Genialidade;
Criar Espaço para os Outros;
Lançar Melhores Desafios.

Destinatários

Multipliers: Como os melhores líderes ativam a inteligência de todos é ideal para organizações que precisam de:

Aceder e ativar as capacidades inexploradas das suas equipas;
Reacender a energia e entusiasmo das equipas para que alcancem melhores resultados;
Inovar, estimulando nas equipas a ousadia no pensamento e na ação;
Atingir novos níveis de desempenho, promovendo a expansão da inteligência e da capacidade das pessoas.

 

Multipliers: Como os melhores líderes ativam a inteligência de todos é ideal para líderes que precisam de:

Ativar e aproveitar toda a energia e inteligência das pessoas com quem trabalham;
Identificar e aproveitar as aptidões e talentos naturais das pessoas;
Incentivar a autonomia nas equipas, a ousadia no pensamento e a gestão inteligente do risco;
Promover e suportar o crescimento e expansão da capacidade dos membros da equipa.

Percurso de aprendizagem

O Efeito Multiplicador

Redutores e Multiplicadores – como agem, como pensam e como expandem ou limitam a capacidade e a
inteligência das equipas.
O Princípio do Potencial e o Mindset Multiplicador.
As 9 tendências de Redutor Acidental.
Redutor Acidental ou Multiplicador Intencional?
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Fazer perguntas melhores

O Princípio da Curiosidade.
Fazer perguntas eficazes para expandir a capacidade e a inteligência.
Ferramentas Práticas.

Procurar a Genialidade

O Princípio da Individualidade.
Valorizar a individualidade para promover o engagement.
Ferramentas Práticas.

Criar Espaço para os Outros

O Princípio da Oportunidade.
Ocupar o Espaço Vs Dar Espaço, para promover a autonomia e o crescimento da equipa.
Criar espaço e condições para arriscar e aprender a partir do erro.
Ferramentas Práticas.

Propor Desafios Maiores

O Princípio do Crescimento.
Desafiar a equipa para estimular a ousadia no pensamento e na ação.
Atributos de um desafio capaz de promover comprometimento e superação.
Ferramentas Práticas.

Métodos pedagógicos

Abordagem prática baseada no ciclo see – do – get, segundo o qual os resultados que obtemos, dependem daquilo
que fazemos e aquilo que fazemos depende dos nossos paradigmas, da maneira como vemos o mundo e os
outros.
Metodologia participativa, em que a mudança de paradigmas e construção do conhecimento se fazem a partir da
experiência e das partilhas dos participantes.
Realização de exercícios e dinâmicas práticas, individuais e em grupo, com recurso a matérias pedagógicos e
ferramentas incluídas no kit do participante exclusivo.

Pontos fortes

Conteúdo desenvolvido pela FranklinCovey com base no trabalho de investigação de Liz Wiseman autora do
bestseller Multipliers: How the Best Leaders Make Everyone Smarter.
Kit do participante exclusivo que inclui ferramentas dimensionadas para apoiar a transferência de técnicas e
aprendizagens para o contexto real.
Líderes com experiência e sucesso, ganharão uma nova perspetiva em relação ao impacto do seu comportamento
naqueles com quem trabalham, e integrarão técnicas e ferramentas para expandir a inteligência e capacidade das
suas equipas.



Best #UP

#UP - Liderar e Gerir a transformação de forma ágil
Preparar e conduzir a mudança

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 8530

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Gerir a mudança é uma posição especial, às vezes desconfortável: estamos sujeitos à pressão de diferentes Stakeholdes,
nomeadamente dos seus patrocinadores e das equipes impactadas, desejando, cada um dos intervenientes, influenciar o
processo de mudança de acordo com seus interesses.

O que devemos então fazer perante uma situação de mudança:

Devemos evitar falar da mesma até termos informações concretas? Anunciá-la? Dramatizar as dificuldades que terão de
ser superadas ...?

Como entende a mudança e a aceita / implementa?

Como se pode adaptar a eventos que perturbam o planeamento e a estratégia previamente estabelecidos?

Estrutura do Percurso de Aprendizagem

Os percursos de aprendizagem #UP 4REAL® são constituídos por "sprints" de aprendizagem que visam o
desenvolvimento e uma competência especifica: um módulo de aprendizagem digital complementado por diversos
desafios práticos para impulsionar a aplicação e transferência da aprendizagem para o contexto de trabalho.

Os participantes dispõem de uma pré-seleção de quatro sprints, de entre os quais escolhem os dois que pretendem
realizar, de acordo com os seus objetivos e necessidades de desenvolvimento profissional.

 



Objetivos

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

Acompanhar e apoiar transformações organizacionais, dando-lhes sentido e envolvendo os colaboradores
afetados.
Identificar os diferentes Stakeholders e a sua posição face à mudança.
Lidar com reações de resistência à mudança.

Destinatários

Todos os profissionais envolvidos em projetos de transformação ou mudança no seio das suas organizações.

Percurso de aprendizagem

Preparação (30 minutos)
Aceder ao percurso de aprendizagem e conhecer as suas etapas.
Descarregar o Passaporte de implementação.
Identificar o “Learning Buddy”: escolher um colega, gestor, supervisor ou outro interlocutor que faça parte da
organização ou da rede de contactos do participante.
O papel do “Learning Buddy” ao longo do percurso de aprendizagem:

Acompanhar e apoiar o participante, ajudando-o a identificar oportunidades de implementação e a recolher
evidências para a obtenção do certificado.

Personalização do percurso de aprendizagem (90 minutos)
Classe virtual de apresentação e clarificação do percurso de aprendizagem e das opções de personalização
(sprints de aprendizagem).
Escolha de 2 sprints de aprendizagem.

Sprint “Influenciar e persuadir: trazer as pessoas para o seu lado”

3 etapas para “vender” uma ideia ou projeto:
identificar quem convencer;
definir estratégia e argumentos a apresentar;
gerir os diferentes tipos de reações.

Sprint “Construir e partilhar uma visão forte”

Anunciar a mudança.
Responder adequadamente às objeções colocas.
Reforçar a importância e o significado da mudança, no quotidiano, para manter a equipa mobilizada.

Sprint “Lidar com as diferentes emoções causadas pela mudança”

Identificar as emoções dos seus colegas e/ou colaboradores através de 5 perguntas-chave.
Compreender as necessidades associadas à emoção.
Praticar a escuta empática para lidar com as emoções.

Sprint “Gerir a transformação com uma abordagem de teste e aprendizagem”

Realizar testes de curto prazo, em vez de tentar antecipar todos os riscos.
Agir em pequena escala e avaliar resultados para melhorar processos e procedimentos.
Permitir o direito ao erro.
Confiar nos aliados.
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Ser criativo e questionar “velhos” hábitos.

Aprendizagem e aplicação (10 horas)

Aquisição e transferência da aprendizagem através de vídeos, módulos interativos e/ou de treino intensivo,
infográficos e desafios práticos.
Recolha de evidências e registo no Passaporte de Implementação

E-Coaching (90 minutos)
Classe virtual de e-coaching com o grupo de participantes para:

Apoiar o grupo na implementação e transferência da aprendizagem;
Partilhar as evidências de implementação e os resultados obtidos.

Certificação (30 minutos)
Partilha de Passaporte de Implementação para análise e validação de especialista CEGOC.
Acesso a certificado de implementação, tendo por base a validação do Passaporte de Implementação.

Métodos pedagógicos

Uma solução 100% digital que conjuga classes virtuais, módulos interativos e módulos de treino intensivo com a
possibilidade de personalização do percurso de aprendizagem de acordo com as necessidades individuais de cada
um dos participantes.

Pontos fortes

Uma solução 100% digital organizada em “sprints”: uma sequência de aprendizagem online, dedicada ao
desenvolvimento de uma competência e à sua aplicação ao contexto de trabalho.
Possibilidade de personalização do percurso de aprendizagem de acordo com as necessidades individuais de cada
um dos participantes:
Um percurso complementar de “Learning buddy (colega, gestor, supervisor, etc) para acompanhar o participante,
ajudando-o a implementar boas práticas no contexto real de trabalho e retirar o máximo partido da experiência
formativa #UP 4REAL®.



Best #UP

#UP - A Resolução Criativa de Problemas e a Tomada de Decisão
Métodos e ferramentas para melhorar a tomada de decisão

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 8529

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Todos enfrentamos situações difíceis que exigem novas ideias ... decisões e ações!

Este percurso de aprendizagem permite-lhe desenvolver, por um lado, o pensamento divergente e a capacidade de
desenvolver várias ideias e conceitos para resolver problemas. Porém, também contribui para o desenvolvimento do
pensamento convergente, da capacidade de tomar decisões e implementar um plano de ação eficaz.

Estrutura do Percurso de Aprendizagem

Os percursos de aprendizagem #UP 4REAL® são constituídos por "sprints" de aprendizagem que visam o
desenvolvimento e uma competência especifica: um módulo de aprendizagem digital complementado por diversos
desafios práticos para impulsionar a aplicação e transferência da aprendizagem para o contexto de trabalho. 

Os participantes dispõem de uma pré-seleção de quatro sprints, de entre os quais escolhem os dois que pretendem
realizar, de acordo com os seus objetivos e necessidades de desenvolvimento profissional. 

Objetivos

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

Usar as ferramentas certas para entender um problema e gerar ideias para resolvê-lo;
Tomar decisões sobre as ideias mais relevantes;
Implementar soluções criativas.



Destinatários

Todos os profissionais que têm a missão de conduzir reuniões de criatividade para encontrar ideias originais e,
especialmente, implementá-las.

Percurso de aprendizagem

Preparação (30 minutos)
Aceder ao percurso de aprendizagem e conhecer as suas etapas.
Descarregar o Passaporte de implementação.
Identificar o “Learning Buddy”: escolher um colega, gestor, supervisor ou outro interlocutor que faça parte da
organização ou da rede de contactos do participante.
O papel do “Learning Buddy” ao longo do percurso de aprendizagem:

Acompanhar e apoiar o participante, ajudando-o a identificar oportunidades de implementação e a recolher
evidências para a obtenção do certificado.

Personalização do percurso de aprendizagem (90 minutos)
Classe virtual de apresentação e clarificação do percurso de aprendizagem e das opções de personalização
(sprints de aprendizagem).
Escolha de 2 sprints de aprendizagem.

Sprint “Resolver um problema em 3 etapas”

Identificar o problema e analisar as dificuldades encontradas:
Realizar uma análise factual do problema.
Selecionar as causas a eliminar.
Gerar ideias para resolver o problema.

Sprint “Criar e gerir plano de ação com eficácia”

Co-construir o plano de ação todos os envolvidos na sua implementação:
transformar temas excessivamente amplos em resultados precisos;
identificar um único responsável para cada entrega;
testar e garantir o realismo de prazos em tarefas críticas.

Gerir as tarefas mais críticas com proximidade:
definir pontos de progresso bilaterais, além de reuniões sobre resultados críticos;
usar técnicas que facilitem a concretização do plano de ação;
renegociar uma entrega para garantir prazos.

Sprint “Facilitar uma sessão de brainstorming”

Iniciar uma sessão de brainstorming.
Estimular a produção de ideias.

Sprint “Ser eficaz na tomada de decisão”

As três etapas da tomada de decisão:

Decida decidir:
analisar a pertinência de tomar uma decisão;
dividir decisões complexas;
identificar o(s) responsável(eis) pela tomada de decisão;
estabelecer as bases para a decisão.

Prepare a decisão:
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questionar e analisar as diferentes opções;
comparar opções.

Decida / faça decidir:
Lidar com os fatores emocionais inerentes à decisão;
Patrocinar ou ter a decisão patrocinada.

Aprendizagem e aplicação (10 horas)

Aquisição e transferência da aprendizagem através de vídeos, módulos interativos e/ou de treino intensivo,
infográficos e desafios práticos.
Recolha de evidências e registo no Passaporte de Implementação.

E-Coaching (90 minutos)
Classe virtual de e-coaching com o grupo de participantes para:

Apoiar o grupo na implementação e transferência da aprendizagem;
Partilhar as evidências de implementação e os resultados obtidos.

Certificação (30 minutos)
Partilha de Passaporte de Implementação para análise e validação de especialista CEGOC.
Acesso a certificado de implementação, tendo por base a validação do Passaporte de Implementação.

Métodos pedagógicos

Uma solução 100% digital que conjuga classes virtuais, módulos interativos e módulos de treino intensivo com a
possibilidade de personalização do percurso de aprendizagem de acordo com as necessidades individuais de cada
um dos participantes.

Pontos fortes

Uma solução 100% digital organizada em “sprints”: uma sequência de aprendizagem online, dedicada ao
desenvolvimento de uma competência e à sua aplicação ao contexto de trabalho.
Possibilidade de personalização do percurso de aprendizagem de acordo com as necessidades individuais de cada
um dos participantes:
Um percurso complementar de “Learning buddy (colega, gestor, supervisor, etc) para acompanhar o participante,
ajudando-o a implementar boas práticas no contexto real de trabalho e retirar o máximo partido da experiência
formativa #UP 4REAL®.



New

Resolução de problemas
Á distância

Duração : 2 horas Referência : 1321

Preço : 200,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Na vida profissional deparamo-nos com diferentes tipos de problemas: problemas quotidianos, bloqueios que nos
impedem de alcançar objetivos ou obstáculos inesperados em projetos estratégicos de longo prazo. Ter uma abordagem
estruturada para lidar com estas situações, através da qual todos possam envolver-se e dar a sua contribuição, é uma
parte considerável da solução.

Esta Virtual Classroom, conduzida com base num estudo de caso, permite aos participantes analisar e compreender a
estrutura de um problema, adquir maior segurança no processo de tomada de decisão e saber como obter apoio dos
seus colaboradores para encontrar a solução mais adequada.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Compreender e aplicar um processo de resolução de problemas;
Conhecer o papel da resolução de problemas no processo de Melhoria Contínua;
Saber como apoiar e envolver as equipas e partes interessadas na tomada de decisões.

Destinatários

Profissionais, gestores e líderes que procuram uma abordagem estruturada para gerir problemas, individualmente
e em equipa.

Percurso de aprendizagem

O processo de resolução de problemas.

Definição do problema.

Analise do problema.

Seleção da solução.

Implementação.
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Avaliação.

Métodos pedagógicos

Formação 100% digital, com a duração de 2 horas, durante a qual os participantes têm diversas oportunidades de
interagir através de exercícios interativos, trabalhos de grupo através de virtual break-out rooms, chat, etc., que
possibilitam um feedback imediato e uma partilha enriquecedora com participantes de outras empresas.



Full Digital

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

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 1310E

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

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

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

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

Objetivos

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

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



Destinatários

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

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (2h00m)

Transformar o presencial em digital

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

Momentos síncronos e assíncronos.
As classes virtuais:

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

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

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

Aplicação da aprendizagem (duração estimada: 2h00m)

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

2ª Classe Virtual (2h00m)

O eformador e a aprendizagem

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

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

Aplicação da aprendizagem (duração estimada: 1h00m)

Preparar a sua sequência formativa.

3ª Classe Virtual (1h00m)

Conduzir a sua “Classe Virtual”

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

Garantir a atenção e o foco.
Lançar as atividades.
Cuidados a ter: o que devo evitar? O que tenho que garantir?

4ª Classe Virtual (2h00m - para um grupo máximo de 5 participantes)

Conduzir a sua “Classe Virtual” (Continuação)

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

Métodos pedagógicos

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

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



Best Full Digital

Moodle para Formadores
Criação e gestão de cursos em Moodle

Á distância

Duração : 13h30 Referência : 1329

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

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

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

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

Objetivos

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



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

Destinatários

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

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (1h00m)

Introdução à Plataforma Moodle

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

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

Atividades digitais entre sessões (duração estimada*: 1h00m entre cada Classe Virtual)

Desafios de aplicação prática**

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

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

** Estes desafios ocorrem entre todas as etapas do percurso de aprendizagem (classes virtuais), até à sua conclusão.

2ª Classe Virtual (1h30m)

Ambiente Virtual de aprendizagem (AVA Moodle)

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



3ª Classe Virtual (1h30m)

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

Gestão e criação de Recursos Educativos

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

4ª Classe Virtual (1h30m)

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

Estratégias pedagógicas para a aplicação de recursos e atividades online

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

5ª Classe Virtual (1h30m)

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

Produção do curso online

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

6ª Classe Virtual (1h30m)

Apresentação de cursos e balanço da aprendizagem

Balanço das aprendizagens realizadas e desafios implementados relativos à produção do curso online:
esclarecimento de dúvidas ou questões.
Breve apresentação dos cursos desenvolvidos ao longo do curso percurso de aprendizagem, seguida de feedback
estruturado sobre os seus trunfos e áreas de melhoria.
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Métodos pedagógicos

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

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

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



Best Full Digital

Contactar e persuadir clientes remotamente
Ser bem-sucedido na venda através de meios digitais

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 1289

Preço : 675,00 € + IVA

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

O contexto atual coloca novos desafios aos profissionais de venda. Nomeadamente aqueles que tendo até agora uma
abordagem comercial baseada sobretudo no contato pessoal, face to face, se veem obrigados a adaptar os seus
métodos e processos de venda.

Esta adaptação poderá ser temporária, mas também é muito provável que a predisposição e procura por soluções e
profissionais capazes de venderem e fidelizarem cliente à distância, sem necessidade de contato físico, venha a crescer
de forma substancial após esta fase mais aguda da crise.

Este curso, num formato 4REAL®, potencia o maior envolvimento, compromisso e suporte à transferência,
nomeadamente o enfoque na performance.

O suporte da plataforma Learning Hub que permite ao participante a visualização imediata de todo o percurso
identificando o caminho a percorrer e o que já realizou, responde a esse desafio, explorando 3 vertentes:

revisitando os conceitos básicos da atividade de venda centrada no cliente, capaz de gerar uma verdadeira
fidelização.
derivando as implicações de o fazer num contexto não presencial.
fazendo uso de técnicas e ferramentas específicos e adaptados à venda à distância.



Objetivos

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

Identificar e levar em conta as expectativas operacionais e relacionais do cliente para melhor as satisfazer;
Implementar boas-práticas para que seja visto como confiável pelo cliente;
Estabelecer um primeiro contacto de sucesso com o cliente e recolher a informação de que necessita ao colocar
as questões corretas;
Fomentar o acordo do cliente para a solução através da captação da sua atenção, da boa estruturação dos seus
argumentos e da condução do processo de tomada de decisão;
Construir a lealdade no cliente em cada contacto, transformar os contactos em oportunidades de venda de forma
eficaz e lidar com potenciais reclamações.
Ser capaz de fazer tudo isto à distância, fazendo uso da conversação telefónica, da utilização de comunicação
escrita e das plataformas tecnológicas de comunicação e colaboração para construir uma experiência de cliente
de alto impacto e capaz de gerar resultados.

Destinatários

Profissionais de vendas cuja atividade comercial requeira uma adaptação a um contexto não presencial, ou outros
profissionais de vendas que queiram desenvolver essa capacidade como forma de se tornarem mais produtivos e
alargarem as suas ferramentas para a construção de uma bem-sucedida carreira na área das vendas.

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (2h00m)

Apresentar o percurso de aprendizagem;

Os desafios do contexto atual e a realização da atividade comercial:

O que se passa com os nossos clientes?
O que se passa nas nossas organizações?
Que desafios específicos enfrentamos quando temos que desenvolver a atividade comercial à distância e muito
provavelmente a partir de casa?

Aprendizagem online (1h00m)

Realização de 3 módulos interativos:



Módulo interativo: Os desafios da relação cliente

Identificar e levar em conta as expectativas operacionais e relacionais do cliente para melhor as satisfazer.
Incorporar a dimensão emocional na relação que estabelece para fomentar a fidelização.

Módulo interativo: Relação cliente, construir a confiança

Implementar boas-práticas para ser percecionado como confiável pelo cliente.
Impulsionar a imagem da empresa, estabelecer uma comunicação próxima com o cliente e identificar a gestão de
situações delicadas.

Módulo interativo: Relação cliente, praticar a escuta ativa

Estabelecer um primeiro contacto de sucesso com o cliente.
Recolher a informação de que necessita ao colocar as questões corretas.

Aplicação da aprendizagem

Desafios de aplicação prática: aumentar o comprometimento com o percurso de aprendizagem e estimular a
transferência da aprendizagem para o seu contexto real.

* Estes desafios ocorrem entre todas as etapas do percurso de aprendizagem (classes virtuais e aprendizagem
online), até à sua conclusão.

2ª Classe Virtual (2h00m)

A relação com o cliente: Construir a confiança e desenvolver a escuta ativa

Detalhar os conceitos explorados nos módulos interativos e refletir sobre as implicações e adaptações necessárias
face ao contexto atual.
Estratégias concretas para lidar com as implicações e adaptações necessárias.

Aprendizagem online (1h00m)

Realização de 2 módulos interativos:

Módulo interativo: Relação cliente, conseguir o acordo

Fomentar o acordo do cliente para a solução através da captação da sua atenção, da boa estruturação dos seus
argumentos e da condução do processo de tomada de decisão.

Módulo interativo: Fidelizar através da relação com o cliente

Construir a lealdade no cliente em cada contacto.
Transformar os contactos em oportunidades de venda de forma eficaz.
Lidar com potenciais reclamações.

3ª Classe Virtual (2h00m)

Conseguir o acordo e fidelizar o cliente

Detalhar os conceitos explorados nos módulos interativos e refletir sobre as implicações e adaptações necessárias
face ao contexto atual.
Estratégias concretas para lidar com as implicações e adaptações necessárias.
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4ª Classe Virtual (1h00m)

Ferramentas específicas para vender à distância

As técnicas de conversação telefónica.
A comunicação escrita.
A utilização de plataformas de comunicação e colaboração.
A utilização combinada e articulada das diferentes ferramentas.

Personalização do percurso de aprendizagem

Individualização do percurso de acordo com as necessidades individuais de cada participante (escolha de 1 sprint de
aprendizagem) e realização de atividades digitais de acordo com as escolhas efetuadas.

Sprint “As técnicas de conversação telefónica”

5ª Classe Virtual (1h00m)
Melhorar a comunicação telefónica com os clientes
Exercícios práticos

 
Sprint “A comunicação escrita”

 
5ª Classe Virtual (1h00m)

Melhorar a comunicação escrita com os clientes
Exercícios práticos

 
Sprint “A utilização de plataformas de comunicação e colaboração”

 
5ª Classe Virtual (1h00m)

Melhorar a utilização de plataformas de comunicação e colaboração
Exercícios práticos

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante. Esse envolvimento far-se-á através de
classes virtuais, com a presença e facilitação de um formador, utilizando múltiplos recursos pedagógicos, quer
através de módulos interativos, estudo de casos, trabalhos em grupos e exemplos concretos de aplicação no
contexto profissional.



New Full Digital

Virtual PITCH Selling Skills + Remote Selling
Práticas de sucesso na Venda Consultiva

Á distância

Duração : 18 horas Referência : 1322E

Preço : 1.050,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Se é um profissional de vendas B2B ou B2C é muito provável que já tenha ouvido falar na metodologia de venda
consultiva PITCH Selling. Muitos profissionais de vendas recorrem ao programa PITCH Selling Skills da Huthwaite
International para desenvolver competências comportamentais de sucesso comprovado  na venda de soluções que
requeiram uma abordagem consultiva, que diferencie produtos e serviços dos da concorrência por valor, com base nas
necessidades do cliente, em ciclos de venda com uma a três interações, em  que a decisão de compra é tomada por um
ou dois interlocutores e em que o contacto comercial pode acontecer à distância – via telefone ou outro - ou ser 
presencial;

Representado em exclusivo pela Cegoc para o mercado português, este programa da Huthwaite International permite
desenvolver novas práticas de sucesso e adquirir um conjunto de competências específicas de venda consultiva que:

aumentam a sua eficácia na descoberta e desenvolvimento das necessidades dos seus clientes;
incrementam a sua capacidade de influenciar a perceção de Valor dos Clientes para as soluções que lhes apresenta e
capitalizam na experiência de venda ao telefone e adequam comportamentos à nova realidade da venda à distância

Objetivos

No final do programa PITCH Selling Skills os participantes serão capazes de identificar e aplicar os comportamentos
mais eficazes num processo de venda consultiva, nomeadamente:

Analisar os pontos fortes e fracos do seu estilo de venda atual;
Explicar como os clientes tomam decisões de compra;
Apresentar soluções de forma persuasiva;
Usar perguntas eficazes para identificar as necessidades do cliente;
Ter uma matriz de planeamento de interações comerciais tendo em conta esses comportamentos;
Diferenciar o seu produto da concorrência;
Estruturar as conversas de vendas de forma eficaz;
Priorizar os seus contactos comerciais;
Abrir os contactos de forma persuasiva;
Aumentar o valor da venda;
Obter o compromisso apropriado do cliente;
Superar objeções de forma eficaz.

Através das duas últimas classes virtuais os participantes serão capazes de identificar e implementar as boas
práticas da Venda à Distância.



Destinatários

O programa PITCH  Selling Skills destina-se a colaboradores com missões Comerciais, ou outras funções de interação
com o cliente, cuja missão seja apresentar e vender soluções que requeiram uma abordagem de venda consultiva,
que diferencie produtos e serviços dos da concorrência por valor, com base nas necessidades do cliente e em que o
contacto comercial pode acontecer à distância – via telefone ou outro - ou ser  presencial.

Percurso de aprendizagem

A psicologia da tomada de decisão

A diferenciação competitiva

O modelo PITCH

Apresentação: priorizar clientes potenciais, planeamento eficaz de contactos e declarações de abertura
persuasivas.
Investigação dos Necessidades do cliente: uso estruturado de perguntas para descobrir necessidades e critérios
de compra que se alinham com os nossos diferenciadores.
Tentação: descrições persuasivas dos nossos produtos/serviços em resposta às necessidades do cliente.
Obtenção de Compromisso: atingindo altos níveis de compromisso. Reduzindo e lidando com objeções.
Entrega: conclusão positiva do contacto e próximas etapas.

Aumentar a venda por meio de complementos e vendas incrementais

Adaptar a ação comercial à Venda à distância

Venda à distância: O que muda no Ciclo de Compra?
A importância acrescida de preparar e planear o contacto comercial.
PITCH inicial – realizar uma apresentação inicial que desperte interesse e com Valor para o Cliente.
Abordar as Objeções iniciais.
Lidar com interlocutores-barreira.
Empatia ao telefone e “timing”.
Desenvolvimento da conversa comercial.
Negociar ao telefone.
Os meios de contacto digital.

O ciclo de compra
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Métodos pedagógicos

Intercalamos etapas de aquisição de conhecimentos, com atividades de treino de novos comportamentos e
integração dos mesmos nos casos de negócio dos participantes, para impactar de forma significativa os seus
resultados através de uma melhoria visível e mensurável do seu desempenho.

Pontos fortes

Uma metodologia de venda de soluções de valor testada e reconhecida.
Modelo fundamentado em mais de 30 anos de investigação realizada de forma contínua a partir da observação
dos comportamentos de sucesso dos profissionais de venda.



Best Full Digital

Virtual SPIN® Selling Skills + Remote Selling
Práticas de sucesso na Venda Consultiva

Á distância

Duração : 20 horas Referência : 1248

Preço : 1.050,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Se é um profissional de vendas B2B é muito provável que já tenha ouvido falar na metodologia de venda consultiva
SPIN® Selling.

Na realidade, mais de 12 mil profissionais de vendas por ano recorrem ao programa SPIN® Selling Skills da Huthwaite
International para desenvolver competências comportamentais comprovadas na venda de soluções complexas, em
ciclos de compra longos que envolvem vários decisores e um investimento considerável de tempo e dinheiro por parte
dos seus clientes.

Representado em exclusivo pela Cegoc para o mercado português, este programa da Huthwaite International permite
desenvolver novas práticas de sucesso e adquirir um conjunto de competências específicas de venda consultiva que:

aumentam a sua eficácia na descoberta e desenvolvimento das necessidades implícitas e explícitas dos seus clientes;
incrementam a sua capacidade de influenciar a perceção de Valor dos clientes para as soluções que apresenta;
agilizam a obtenção de compromissos apropriados e o fecho de vendas com maior margem e rentabilidade para a sua
empresa;
adequam comportamentos à nova realidade da venda à distância.

 

 

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/vendas-negociacao-comercial/spin-selling-skills-presencial


Objetivos

No final do programa SPIN® Selling Skills os participantes serão capazes de identificar e aplicar os comportamentos
mais eficazes  num processo de venda consultiva, nomeadamente :

Planear contactos comerciais assentes nos comportamentos SPIN® de venda consultiva;
Compreender o ciclo de compra e o processo de tomada de decisão do Cliente e adotar o comportamento mais
eficaz nas suas diferentes etapas;
Identificar e compreender os diferentes tipos de necessidades do Cliente;
Utilizar as perguntas SPIN® para conduzir o processo de venda até ao fecho;
Envolver e persuadir os diferentes stakeholders envolvidos no processo de tomada de decisão;
Obter compromissos firmes e proveitosos junto dos clientes;
Lidar com as objeções do Cliente e adotar comportamentos que reduzam significativamente a sua probabilidade
de ocorrência;
Quantificar de forma objetiva o seu desempenho comparando os seus comportamentos com os propostos pelo
modelo SPIN® e criar um plano de ação para continuar a desenvolver as suas competências.

Através das duas últimas classes virtuais os participantes serão capazes de identificar e implementar as boas
práticas da Venda à Distância.

Destinatários

O programa SPIN® Selling Skills destina-se a Diretores Comerciais, Key Account Managers e colaboradores com
missões Comerciais, de Desenvolvimento de Negócio, Marketing, Procurement ou outras funções de interação com
o cliente, cuja missão seja apresentar e vender soluções complexas que impliquem investimentos financeiros
elevados e onde saber demonstrar o Valor de uma solução complexa é essencial.

Percurso de aprendizagem

Descodificar o ciclo de compra do cliente e conhecer as diferentes etapas de uma abordagem de
Venda Consultiva com SPIN® Selling

O Ciclo de Compra - Buying CycleTM e o processo de tomada de decisão dos clientes.
Quando faz mais sentido adotar uma abordagem de Venda Consultiva.
As diferentes etapas de uma abordagem de Venda Consultiva com SPIN® Selling.
O que nos diz a investigação SPIN®- Fatores chave a considerar sobre comportamentos de sucesso e insucesso na
venda de soluções complexas.

Usar a abordagem SPIN® Selling para suscitar a necessidade de mudança no Cliente

Como usar a abordagem SPIN® Selling para conhecer e compreender as necessidades do Cliente.
A diferença entre necessidades implícitas e explícitas e como abordá-las para suscitar o desejo de mudança.
As diferentes tipologias de perguntas da metodologia SPIN® Selling e como utilizá-las para ajudar o Cliente a
tomar consciência das suas necessidades:

Perguntas de Situação;
Perguntas de Problema;
Perguntas de Implicação;
Perguntas de Necessidade-Utilidade.
Utilizar as perguntas para liderar o contacto comercial e identificar Stakeholders chave para o processo de
tomada da decisão no seio da organização Cliente.



Aumentar a perceção de Valor do Cliente relativamente à solução que a sua empresa preconiza
e levar o Cliente a agir

Utilizar as ferramentas da abordagem SPIN® Selling como meio para:
Identificar, clarificar e ampliar as necessidades do Cliente;
Desenvolver a perceção do Cliente quanto ao “custo” de manter a situação presente face à mais valia da
mudança;
Usar a metodologia SPIN® Selling para influenciar a perceção de “Valor” e encaminhar o Cliente para a
mudança.

Apresentar a sua oferta de forma persuasiva e demonstrar capacidade para responder
positivamente às necessidades do Cliente

Utilizar os benefícios da sua solução para satisfazer as necessidades explícitas do Cliente e da organização.
Ferramentas práticas para organizar e estruturar um argumentário persuasivo.
Lidar com as objeções do Cliente e dos restantes Stakeholders envolvidos na decisão:

Como diminuir o número e intensidade das objeções;
Como antecipar objeções e lidar com elas, quando surgem.

Obter o compromisso do Cliente e fechar o negócio

Solicitar o compromisso adequado: ambicioso e realista.
Solicitar o compromisso de forma correta.

Adaptar a ação comercial à Venda à distância

Venda à distância: O que muda no Ciclo de Compra?
A importância acrescida de preparar e planear o contacto comercial.
PITCH inicial– despertar interesse com Valor para o Cliente.
Abordar as Objeções iniciais.
Lidar com interlocutores-barreira.
Empatia ao telefone e “timing”.
Desenvolvimento da conversa comercial.
Negociar ao telefone.
Os meios de contacto digital.

 

O ciclo de compra
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Métodos pedagógicos

Intercalamos etapas de aquisição de conhecimentos, com outras de atividades de treino de novos comportamentos e
integração dos mesmos nos casos de negócio dos participantes, para impactar de forma significativa os seus
resultados através de uma melhoria visível e mensurável do seu desempenho:

A aquisição de conhecimentos e conceitos principais é feita em e-Learning prévio com avaliação de
conhecimentos para acesso às classes virtuais;
O treino dos novos comportamentos e integração no contexto de trabalho dos participantes, é feito em classes
virtuais com Formador/Coach certificado e muito experiente.

Pontos fortes

Uma das metodologias de venda consultiva mais reconhecida em todo o mundo.
Modelo fundamentado em mais de 30 anos de investigação realizada de forma contínua a partir da observação
dos comportamentos de sucesso dos profissionais de venda.
Mais de 12 mil formandos por ano desenvolvem as suas competências comerciais através da metodologia SPIN®
e do workshop SPIN® Selling Skills.



Full Digital

Negociar com clientes à distância
Saber negociar em contexto digital

Á distância

Duração : 8 horas Referência : 1291

Preço : 750,00 € + IVA

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

As relações mudaram profundamente devido aos novos meios digitais, e a negociação seguiu essa tendência e também
evoluiu. Ao negociar pessoalmente, a psicologia, as técnicas e as estratégias podem ser bem estudadas e testadas. Pelo
contrário, as respostas às questões levantadas na negociação digital são menos claras e podem ser até contraditórias.
Precisamos, por isso, de novos recursos.

Objetivos

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

Compreender o contexto digital e as ferramentas de negociação;
Identificar cenários, situações e riscos da negociação;
Aprender a desenvolver um modelo iterativo de negociação;
Utilizar ferramentas de análise e criatividade para construir acordos win-win.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/vendas-negociacao-comercial/negociacao-comercial-4real


Destinatários

Todos os profissionais que, no seu quotidiano, utilizem meios digitais para desencadearem negociações.

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (0h30m)

Apresentar o percurso de aprendizagem.
Comprometer os participantes no seu processo de desenvolvimento.
Entender o contexto digital.
Identificar os domínios e as ferramentas digitais mais frequentes de negociação.

Aprendizagem online (1h30m)

Disponibilização de módulos interativos, vídeos, estudos de caso, artigos e/ou tutoriais:

A Preparação da Negociação.
Entender o contexto e o âmbito da Negociação.
Preparação de uma negociação complexa.
Autodiagnóstico do estilo de negociação.

Aplicação da aprendizagem

Desafios de aplicação prática: aumentar o comprometimento com o percurso de aprendizagem e estimular a
transferência da aprendizagem para o seu contexto real.

* Estes desafios ocorrem entre todas as etapas do percurso de aprendizagem (classes virtuais e aprendizagem
online), até à sua conclusão.

2ª Classe Virtual (3h00m)

Contexto de negócio, compreensão da outra parte e processo de tomada de decisão.
Estratégias e táticas de negociação, como superar as situações de pressão.
Modelo adaptativo: compreender o outro e adaptar o nosso comportamento.
Exercícios práticos.
Definir Planos de Ação Individuais.

Aprendizagem online (2h00m)

Disponibilização de vídeos, estudos de caso, artigos, exercícios e/ou tutoriais:

MAPAN: o limite negocial e procura de alternativas.
Criatividade na geração de opções: suporte para um modelo de negociação win-win.
Identificação de opções, alternativas e hipóteses.

3ª Classe Virtual (1h00m)

Etapas da negociação e boas práticas a implementar
Exercícios práticos.
Consolidar e partilhar boas práticas obtidas com os desafios de implementação.

Métodos pedagógicos

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



Full Digital

Social Selling: Otimizar as suas vendas à distância
Aumentar as oportunidades de venda

Á distância

Duração : 8 horas Referência : 1290

Preço : 750,00 € + IVA

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

O Digital Selling é um processo que tem como objetivo criar conexão com os clientes captados e segmentados através
de redes sociais e empresariais online, assim como utilizar todas as ferramentas de venda digital disponíveis para
aumentar as oportunidades comerciais de uma forma coordenada e global.

Objetivos

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

Conhecer a Digital Customer Journey do cliente digital;
Desenvolver um plano de vendas integral para o contexto digital;
Digitalizar a experiência de compra;
Identificar oportunidades na integração dos social media no processo comercial.

Destinatários

Diretores Comerciais, Diretores de Desenvolvimento de Negócios, Diretores de Marketing, Product Managers,
Delegados Comerciais e Senior Key Accounts que pretendam a atividade de digital selling.



Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (0h30m)

Apresentar o percurso de aprendizagem.
Comprometer os participantes no seu processo de desenvolvimento.
Cenários e oportunidades de social selling.

Aprendizagem online (1h30m)

Disponibilização de módulos interativos, vídeos, estudos de caso, artigos e/ou tutoriais:

Principais diferenças entre Inbound Sales e Outbound Sales
Inbound Sales e as estratégias push
Inbound Sales – a minha empresa deve utilizar este modelo de vendas?
Vantagens das Inbound Sales em relação ao modelo tradicional de vendas

Aplicação da aprendizagem

Desafios de aplicação prática: aumentar o comprometimento com o percurso de aprendizagem e estimular a
transferência da aprendizagem para o seu contexto real.

* Estes desafios ocorrem entre todas as etapas do percurso de aprendizagem (classes virtuais e aprendizagem
online), até à sua conclusão.

2ª Classe Virtual (3h00m)

Digitalizar a experiência de compra: o cliente digital
Ferramentas para digitalizar as vendas
Caso prático de combinação de AI e CX Digital: como mensurar de forma inteligente a experiência do utilizador
Monitorização e gestão da experiência do cliente: algumas ferramentas de medição.
Definir Planos de Ação Individuais.

Aprendizagem online (2h00m)

Disponibilização de vídeos, estudos de caso, artigos, exercícios e/ou tutoriais:

Como fazer Social Selling de forma correta
Digitalização e experiência do cliente
O poder do LinkedIn para o B2B: dicas e truques.
Sales Navigator
Social Selling Index do LinkedIn
Que utilização comercial faz das redes sociais?

3ª Classe Virtual (1h00m)

Efetuar o balanço dos trabalhos realizados à distância e do plano de ação individual
Modelos de e-commerce e plataformas digitais de venda
Como são os seus modelos de e-commerce? E os seus modelos de referência?
Consolidar e partilhar boas práticas obtidas com os desafios de implementação.

Métodos pedagógicos

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



Best Full Digital

Dinamizar apresentações online
Comunicar de forma dinâmica e persuasiva

Á distância

Duração : 8 horas Referência : 1285

Preço : 675,00 € + IVA

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

Ter êxito numa apresentação, seja ela presencial ou à distância, implica mais do que apenas dominar o seu conteúdo.

A expressão oral e a forma como comunicamos têm um papel preponderante no impacto da nossa mensagem.

Este percurso de aprendizagem permite-lhe desenvolver as suas competências para comunicar de forma dinâmica e
persuasiva, em cenários presenciais e virtuais, na apresentação de uma ideia ou de um projeto, em reuniões,
conferências ou seminários.

Objetivos

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

Preparar e construir apresentações em função do tema, do objetivo, da audiência e da modalidade.
Fazer apresentações de forma firme e convincente em contextos presenciais e à distância;
Captar e manter a atenção do grupo em contextos presenciais e à distância;
Gerir a interação com a audiência em contextos presenciais e à distância.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/eficacia-pessoal-profissional/tecnicas-de-apresentacao-4real


Destinatários

Profissionais que pretendam desenvolver a qualidade da sua expressão oral para conduzir apresentações,
presenciais e à distância e defender as suas ideias perante grupos (clientes, colegas ou prescritores).

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (0h30m)

Apresentar e clarificar o percurso de aprendizagem.

Aprendizagem online (1h00m)

Realização de 2 módulos interativos:

Estilos de comunicação

Identificar o seu estilo de comunicação e o dos seus interlocutores para comunicar de forma mais eficaz.

Estruturar mensagens que causem impacto

Adaptar a mensagem à audiência.

Aplicação da aprendizagem

Desafios de aplicação prática: aumentar o comprometimento com o percurso de aprendizagem e estimular a
transferência da aprendizagem para o seu contexto real.

* Estes desafios ocorrem entre todas as etapas do percurso de aprendizagem (classes virtuais e aprendizagem
online), até à sua conclusão.

2ª Classe Virtual (2h30m)

Ser um orador de excelência

Balanço das aprendizagens realizadas à distância: Boas práticas e dificuldades.
Potenciar os seus recursos como orador:

Identificar e otimizar as suas características pessoais personalizando a exposição;
Utilizar e harmonizar os recursos pessoais: a voz, o olhar, os gestos, e a postura.

Apresentar as suas ideias com clareza e emoção:
Identificar o contexto da apresentação: ter em conta o público, o objetivo, a situação e a modalidade;
Estruturar apresentações com um propósito:

A importância da narrativa como forma primordial de extrair e produzir significado:
Ter em conta os momentos chave;

Desenhar e organizar uma sessão de apresentação virtual.

Personalização do percurso de aprendizagem

Individualização do percurso de acordo com as necessidades individuais de cada participante (escolha de 1 sprint de
aprendizagem), e disponibilização de atividades digitais de acordo com as escolhas realizadas.

Sprint “Gerir as perguntas do público (Q&A) de maneira apropriada” (1h30m)

Composto por 1 módulo Focus e desafios de aplicação/implementação com o seguinte objetivo:

Receber e gerir as perguntas do público de maneira apropriada como parte de uma sessão de apresentação ao



Tel. 213 303 166
https://www.cegoc.pt/1285
Criado em 22/12/2021

público ou de uma reunião.

Sprint “Gerir situações difíceis durante a apresentação” (1h30m)

Composto por 1 módulo interativo e desafios de aplicação/implementação com o seguinte objetivo:

Reagir de forma positiva às diferentes situações que surgem durante uma apresentação.

3ª Classe Virtual (2h30m)*

Treino e feedback

Balanço das aprendizagens realizadas à distância: Boas práticas e dificuldades
Simulação: Animar uma apresentação virtual de curta duração, seguida de feedback estruturado sobre os seus
trunfos e áreas de melhoria.

* Nesta etapa o grupo será dividido para otimizar a sessão de treino: cada sessão de 2h30 terá no máximo 5
participantes.

Métodos pedagógicos

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

Um conjunto de classes virtuais nas quais os participantes poderão expor as suas reflexões, partilhas e conquistas
bem como sistematizar os conteúdos trabalhados;
Módulos interativos para apresentação de conceitos e técnicas;
Infográficos com a apresentação e sistematização das ideias chave;
Estudos de caso e desafios concretos de aplicação no contexto profissional.




