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

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Programa

Introdução: os cinco talentos a desenvolver

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

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

Os 3 níveis da mudança.

Primeiro talento: encarnar a mudança

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



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

Segundo talento: a sua lucidez para escolher a estratégia

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

Lidar com a mudança:
dois grandes contextos de mudança.

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

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

Terceiro talento: a sua capacidade de criar o futuro

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

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

Quarto talento: a sua rede de aliados

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

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

Quinto talento: os seus primeiros passos

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

Formação online opcional

Pode completar esta formação presencial com os seguintes módulos online:

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



Pontos Fortes

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



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

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 8501

Lisboa

19 Nov - 20 Nov 2018



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

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

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

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

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

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

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

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

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

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

Programa

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

Conceitos e processo base

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



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

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

O lado estratégico e competitivo da abordagem do Design Thinking

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

 

Pontos Fortes

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



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

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 1140

Porto

15 Nov - 16 Nov 2018



SCRUM: UTILIZAçãO EFICAZ
Os benefícios do Scrum na gestão de projetos

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Gestor de Projetos;
Chefes de Projeto;
Chefes de equipa;
Membros de equipas de projetos;
Analistas;
Responsáveis de Qualidade.

Referência: 1207
Preço: 850,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes serão capazes
de:Entender os princípios Scrum;
Implementar a abordagem SCRUM no seu contexto;
Identificar as responsabilidades de cada interveniente.

Métodos: A utilização de um estudo de caso ao longo de toda a
formação permite complementar momentos expositivos com uma
aplicação prática, visando a transferência da aprendizagem.

Os métodos Agile são cada vez mais utilizados na gestão de projetos, sendo o SCRUM o mais conhecido. Esta formação concede-lhe
informação crucial sobre a aplicação do SCRUM no seio dos seus projetos.

Programa

Compreender os benefícios dos métodos Agile

A origem dos métodos Agile.
Entender os benefícios esperados com estes métodos em comparação com os métodos convencionais de gestão de projetos.
A abordagem SCRUM em projetos de IT.

Compreender a abordagem SCRUM

Identificar as etapas de uma abordagem SCRUM.
Identificar as partes interessadas e suas funções: Dono do produto, Scrum Master, equipa.
Noções de:

Iteração;
Sprint;
Lançamento.

Realizar o levantamento de necessidades

Os requisitos do produto - o Backlog.
As histórias.
As funcionalidades retidas.
Priorizar - o modelo de Kano.
Descrições detalhadas.

Planear o trabalho e avaliar as alterações

Definir atividades com base em “histórias”.
Avaliar o custo associado.
Planear o lançamento, sprints.
Dividir atividades.

Realizar o Sprint

Os pré-requisitos para o lançamento de um Sprint.
Executando uma Reunião de Planeamento do Sprint.



A organização diária do trabalho - a reunião diária.
Revisão do progresso.
 A conclusão e a revisão do Sprint.
Feedback e melhoria contínua.

Implementar a monitorização e a aceitação

Organizar os diferentes testes.
O teste de aceitação.

Ir mais além com o SCRUM

Os modelos híbridos.
Utilizar ferramentas de colaboração que suportam o método Agile.

Advantages

Utilização de um caso de estudo;
Apresentação das principais ferramentas, intercalada com momentos de reflexão para identificar os fatores chaves de sucesso
da implementação do SCRUM;
Formadores Certificados.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1207

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 1207

Porto

10 Dez - 11 Dez 2018

Lisboa

28 Fev - 01 Mar 2019 05 Jun - 06 Jun 2019 17 Out - 18 Out 2019



GESTãO ESTRATéGICA DE RECURSOS HUMANOS
O essencial da gestão de pessoas nas organizações

Duração: 2.5 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Técnicos de Recursos humanos com necessidade de
desenvolvimento de uma visão global sobre a função.
Gestores que pretendam criar ou profissionalizar a Gestão
de Recursos Humanos nas suas empresas.

Referência: 655
Preço: 1.050,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes estarão aptos
a:Compreender e integrar o papel da Gestão de Recursos Humanos
na criação de valor para seus negócios;
Compreender a natureza e o impacto das competências-chave que
deverão desenvolver para o exercício bem-sucedido da função do
Gestor de Recursos Humano;
Conhecer e compreender os objetivos e aspetos críticos de cada
subsistema de Gestão de Recursos Humanos, assim como as suas
relações de interdependência.

Métodos: A orientação do curso fará apelo a uma pedagogia ativa
baseada em:Alternância entre exposições teóricas e exercícios
práticos – individuais e em grupo;
Análise de casos em subgrupos;
Debates dirigidos com participação ativa do grupo;
Simulações de situações representativas do contexto profissional.

 BEST  Gerir os Recursos Humanos de uma organização é uma missão que implica uma abordagem integrada de aspetos estratégicos,
operacionais e de controlo.

Este curso de formação permite uma visão global sobre todas as dimensões da Gestão de Recursos Humanos nas organizações,
permitindo ao participante o desenvolvimento de conhecimentos em aspetos como:

o papel da Gestão Estratégica de Recursos Humanos na medição do valor da empresa;
as competências-chave do Gestor de Recursos Humanos;
os subsistemas ou processos técnicos vistos per si e na sua interdependência.

Programa

Compreender a evolução histórica da função Recursos Humanos na gestão de empresas

Gestão administrativa de pessoal – domínio da mão-de-obra intensiva.
Gestão técnica de recursos humanos – domínio do capital financeiro.
Gestão estratégica de capital humano:

Medição do valor das organizações na era Beyond Knowledge – a primazia do intangível;
Os desafios lançados pela “Geração Millenium” – a lógica do “consumidor” entra nas organizações.

Desenvolver a gestão estratégica de Recursos Humanos

Alinhamento com estratégia da empresa: impacto da estratégia de negócio sobre a gestão do capital humano.
Definir a estratégia de capital humano: missão, políticas e objetivos estratégicos.

A função HR Business Partner enquanto consultor interno das organizações

Enquadramento organizacional.
Propósito e papéis fundamentais.
Competências Críticas..



Compreender e responder às expectativas e aos critérios de satisfação dos “clientes” da função Gestão de
Recursos Humanos

Identificar os clientes e as suas expectativas relativamente à função gestão do capital humano.
Definir os critérios de satisfação dos clientes face à função gestão do capital humano.
Fazer o marketing interno de RH – demonstrar o valor acrescentado e apresentar resultados aos clientes internos.

Desenvolver e integrar os subsistemas de Gestão de Recursos Humanos – as operações de GCH

Sistema integrado de gestão de recursos humanos:
Modelo de interdependência dos processos;
Aplicação dos subsistemas à missão da GCH – identificar e diferenciar, atrair, desenvolver, reter o capital humano.

Objetivos e aspetos críticos de cada subsistema:
Análise, descrição e qualificação de funções;
Sistema de gestão por competências;
Sistema de recrutamento, seleção e integração de colaboradores;
Sistema de gestão da formação e desenvolvimento de colaboradores;
Sistema de gestão de desempenho;
Sistema de gestão de carreiras;
Sistema de remunerações e benefícios;
Sistema de informação de Capital Humano.

Pontos Fortes

Formação através de uma abordagem a princípios fundamentais da GRH, este curso fornece:
Visão integrada da GRH sob duas perspetivas: integração na estratégia de negócio e dos diferentes subsistemas de GRH;
Benchmarking de boas práticas que permitem aos participantes ganhar capacidade crítica e de intervenção nas suas
organizações.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/655

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 655

Lisboa

21 Nov - 23 Nov 2018

Porto

03 Dez - 05 Dez 2018



SYSTEMIC TEAM COACHING PROGRAMME - LEVEL 1
Coaching Sistémico de Equipas

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

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

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

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

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

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



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

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

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

Programa

1º dia

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

2º dia

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

3º dia

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



Advantages

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

Orador

Professor Peter Hawkins

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



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

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 1162

Lisboa

22 Mai - 24 Mai 2019



PRATICAR A ENTREVISTA DE SELEçãO
Dominar a técnica de avaliação de competências e potencial

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: O curso Praticar a entrevista de seleção é dirigido
a:gestores responsáveis pela seleção de colaboradores para as
suas equipas;
técnicos e Especialistas de recursos humanos com intervenção na
área de recrutamento e seleção.

Referência: 336
Preço: 900,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Com o curso Praticar a entrevista de seleção
poderá:Identificar perfis de requisitos;
Aprofundar percursos profissionais;
Diagnosticar motivações;
Conduzir entrevistas de seleção;
Interpretar a informação recolhida no decurso da entrevista.

Métodos: A orientação do curso fará apelo a uma pedagogia ativa
baseada em:situações reais inspiradas nas necessidades colocadas
pelos participantes;
análise de casos em subgrupos;
debates dirigidos com participação ativa do grupo;
simulações com análise em vídeo.

Entrevistar implica muito mais do que intuição e bom senso.
Esta atividade crítica, pela sua importância e pela sua dificuldade, constitui um momento chave para uma seleção eficaz.

O curso praticar a entrevista de seleção permite-lhe dominar as técnicas de entrevista, fundamentais para validar competências e
avaliar o potencial.

Programa

Identificar os requisitos necessários à preparação da entrevista de seleção

Conhecer os aspetos críticos das funções.
Identificar necessidades atuais e futuras.
Saber identificar perfis de requisitos.
Conhecer os principais erros associados ao improviso.
Conhecer as vantagens e limitações da entrevista enquanto instrumento de avaliação.

Avaliar com recurso à entrevista

Conhecer as principais etapas e objetivos da entrevista de seleção.
Saber formular perguntas, que permitam validar competências e avaliar o potencial.
Analisar motivações e expectativas dos candidatos.
Reconhecer a adequação entre as competências definidas e os comportamentos manifestados durante a entrevista.
Saber diferenciar no candidato a imagem e a realidade.

Reconhecer o papel do entrevistador na gestão da interação

A importância do comportamento do entrevistador na concretização dos objetivos da entrevista.
Atuar de forma empática, mas firme.
Adotar uma postura facilitadora da comunicação com o avaliado.
Saber ultrapassar a subjetividade inerente à condição humana.

Apresentar os resultados de forma objetiva e completa

Saber analisar a informação recolhida e utilizá-la na tomada de decisão.



Conhecer os principais erros de avaliação.

Simular entrevistas de Seleção

 

Advantages

Treino de competências individuais de domínio da entrevista.

Visão que integra a entrevista num processo mais amplo:
a montante, os aspetos críticos da sua preparação;
 a jusante, a elaboração e apresentação de informação de avaliação.
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GESTãO DA FORMAçãO
Transformar a Função Formação num mundo em acelerada mudança

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Técnicos de RH;
Gestores da Formação;
Gestores de RH;
Lideres com orientação para o desenvolvimento de competências
das equipas como fator crítico na obtenção de resultados.

Referência: 1143
Preço: 850,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Reconhecer a dimensão e velocidade das
transformações em curso no mundo corporativo;
Identificar e maximizar as oportunidades de transformação da
função Formação e Desenvolvimento;
Desenvolver novas abordagens metodológicas de gestão da
formação que potenciam o seu impacto nos resultados individuais
e organizacionais.

Métodos: Neste curso utilizamos uma pedagogia ativa baseada em
estudos de caso, exercícios, debates e partilha de experiências.
Os participantes têm ainda a possibilidade de validar os seus
processos de gestão da formação, através da prática de
benchmarking e de reflexões individuais e de grupo.

 BEST  A pressão sobre a eficácia da atividade de formação e desenvolvimento nas organizações continua a intensificar-se. Avanços
tecnológicos, alterações demográficas e um constante aumento da pressão competitiva estão a provocar uma necessidade premente
de atualização de competências das pessoas e a gerar uma disrupção nos modelos de formação corporativa.

A dimensão e a velocidade das transformações atuais, na sociedade em geral e no mundo dos negócios em particular, pressionam as
empresas a desenvolver novos dispositivos de formação e a promover uma cultura de aprendizagem continua.

Neste quadro, a Função Formação e Desenvolvimento enfrenta desafios de transformação que a obrigam a alterar o seu
posicionamento na organização, o seu papel no próprio processo de desenvolvimento das pessoas e dos dispositivos que desenha e
implementa para provocar a mudança.

Neste curso olhamos para esses desafios como alavancas mobilizadoras da transformação, fornecemos orientação sobre fatores
determinantes para o sucesso e praticamos novas abordagens metodológicas potenciadoras da sua eficácia e do seu impacto na
performance das pessoas e dos negócios.

Programa

A transformação da Função Formação num mundo em acelerada transformação

A Evolução da Função Formação  nas organizações.
As tendências evolutivas na gestão das pessoas: novos desafios  colocados à Função Formação.
Os desafios particulares colocados pela chegada do “colaborador - consumidor” às organizações.
Os “novos” papéis da formação  nas organizações:

consolidar a cultura e valores organizacionais;
promover o engagement  dos colaboradores;
garantir impacto real na performance  e resultados das pessoas e do negócio.

Fatores Críticos de Sucesso da “nova” Função Formação

Posicionamento L&D Business Partner: liderar a transformação organizacional com foco estratégico.
Transitar do papel “Dono do Processo” para o papel “Catalisador dos Processos”.
Liderar a construção de uma cadeia de compromissos internos  e externos face à estratégia de Formação e Desenvolvimento.
Competências Criticas do Gestor de Formação e Desenvolvimento para liderar o processo de transformação.



Reinventar as estratégias e modalidades de formação e desenvolvimento - foco na Performance e no
Engagement

As dimensões da mudança sobre as quais intervir: conhecimento, atitude e comportamento.
O referencial 70:20:10: a abordagem que apoia a transformação da formação e do desenvolvimento organizacional:

O que significa a fórmula 70:20:10?
Uma abordagem de desenvolvimento que explora 100% do potencial de aprendizagem de cada individuo, equipa e
organização;
Integração da mudança onde ela verdadeiramente tem que acontecer: no contexto real do trabalho;
Um modelo que evidencia o impacto que as áreas de L&D e GRH têm nos resultados da organização.

Dispositivos e modalidades 70.
Dispositivos e modalidades 20.
Dispositivos e modalidades 10.
70:20:10 Blended Learning: mais do que a simples combinação de modalidades, uma abordagem verdadeiramente integrada.

Apoiar, Medir e Comunicar o Impacto da Formação nos resultados das pessoas e dos negócios

Follow-up estruturado: apoiar a mudança de comportamentos no contexto real de trabalho.
Transferência da formação: garantir a passagem do saber para o saber fazer.
Medir os resultados dos processos de formação e desenvolvimento:

Desenhar o mapa de impactos da formação;
Medir o impacto no desempenho do colaborador;

Medir o impacto nos resultados do negócio;
Comunicar o contributo e o impacto da formação aos diferentes stakeholders internos e externos.

Pontos Fortes

Abordagem centrada no alinhamento e medição dos resultados da formação à luz dos resultados organizacionais;
Atividade formativa vista como um compromisso de toda a organização e não como propriedade da DRH;
Treino de desenvolvimento e aplicação de metodologias e dispositivos de ultima geração que transformam a prática e a eficácia
da formação.
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70:20:10 EXPERT PROGRAMME
O futuro dos profissionais de formação e desenvolvimento já chegou!

Duração: 5 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Profissionais de Recursos Humanos e das áreas de
Formação & Desenvolvimento que pretendam realizar a transição
para o referencial 70:20:10.
Gestores de formação e desenvolvimento responsáveis pela
aprendizagem organizacional.
Consultores envolvidos na capacitação e desenvolvimento de
pessoas.

Referência: 1170
Preço: 2.500,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Em apenas 6 meses, torne-se um Expert 70:20:10 em
cada um dos cinco novos papéis do profissional de formação e
desenvolvimento.
Obtenha um retorno imediato do seu investimento no programa,
desenvolvendo um business case real e impactante para a sua
organização.
Contribua para o sucesso da sua organização transformando o
perfil do seu departamento de formação e desenvolvimento.
Realize insights únicos ao trabalhar e aprender de acordo com o
referencial 70:20:10
Acrescente competências novas e relevantes para o seu
desempenho enquanto profissional de L&D.
Obtenha uma certificação reconhecida internacionalmente após a
apresentação do seu case study.

Métodos: No início do programa todos os participantes recebem um
exemplar do livro “70:20:10 towards 100% performance” e acesso
à comunidade online de apoio à performance.
Sessão introdutória online síncrona liderada por Charles Jennings.
2 Workshops de 2 dias e meio com especialistas mundiais (35
horas de formação), para adequação das práticas do departamento
de Recursos Humanos e de L&D ao referencial 70:20:10.
Trabalhos em grupo e desenho de soluções reais, estruturadas no
referencial 70:20:10 desenvolvido por Charles Jennings, Jos Arets e
Vivian Heijnen.
Utilização ativa do livro “70:20:10 towards 100% performance” no
qual todo o programa é baseado.
Construção de um case study da sua própria organização como
base de exploração do referencial 70:20:10.
Utilização de ferramentas e soluções “70” e “20” online, visando a
implementação das 5 novas competências dos responsáveis de
L&D.
Programa de desenvolvimento profissional com duração de 6
meses no seu local de trabalho.
Suporte online, comunidade e consultoria.

 BEST  Ninguém pode ignorar as mudanças estruturais que estão a acontecer no mundo e no mercado de trabalho: novas tecnologias
e serviços, novas formas de comunicar e trabalhar colaborativamente, clientes e colaboradores com novas expectativas e novas
ambições.

Estes são desafios incontornáveis que nos obrigam a pensar e agir de forma diferente.

Mais do que nunca, os responsáveis de desenvolvimento tem de acompanhar a mudança, dando apoio e suporte à aprendizagem e à
melhoria constante da performance das pessoas. Em todo o mundo, os profissionais de L&D (Learning & Development) estão a adotar
o referencial 70:20:10 para expandir a gama de serviços que oferecem aos seus business partners e para aumentar o seu impacto nos
resultados das suas organizações, assegurando que a aprendizagem e a performance acompanham as exigências e a velocidade dos
negócios.



Num mundo em constante mudança, o referencial 70:20:10 está a criar um novo futuro para os responsáveis de formação e
desenvolvimento, contribuindo para que esta função reforce a sua relevância para a performance das organizações.

Programa

Sessão introdutória liderada por Vivian Heijnen.
Trabalho prático nos seus próprios projetos com apoio online (acompanhamento do case study, micro-learning,comunidade de
prática e consultoria).
2 Workshops de 2 dias e meio que incluem sessões interativas baseadas em experiências práticas, fornecendo a oportunidade
de experimentar e receber feedback de especialistas e pares.

Tópicos centrais do Workshop 1: Performance Detective, Performance Tracker, Game Changer (parte 1).
Tópicos centrais do Workshop 2: Performance Architect, Performance Master Builder, Game Changer (parte 2).

Programa de desenvolvimento profissional com duração de 6 meses no seu local de trabalho.
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KEY ACCOUNT MANAGEMENT
O desenvolvimento de relações estratégicas na gestão de clientes-chave

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Responsáveis comerciais, Key Account Managers,
comerciais responsáveis por adquirir e gerir contas estratégicas,
quer pela sua dimensão, potencial e/ou reputação de mercado

Referência: 309
Preço: 850,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Enquadrar o Key Account Management na estratégia
da sua empresa;
Segmentar a carteira de Contas Chave para implementar
estratégias de abordagem e crescimento;
Dominar os circuitos de decisão e os principais atores do Grupo
Real de Influência e Decisão (GRID) nas suas Contas Chave;
Conceber um Account Plan assente numa visão partilhada do
futuro;
Desenhar, a partir de instrumentos de Value Mapping uma
Proposta de Valor à medida de cada Cliente Chave;
Precaver os aspetos mais táticos na defesa da rentabilidade junto
dessas Contas Chave.

Métodos: Breves exposições seguidas de exercícios práticos, para
apoiar a transferência da formação para o dia-a-dia do formando:
Os formandos são convidados a trabalhar sobre um dos seus
clientes reais ao longo dos exercícios práticos individuais.
Utilização de um Case Study de apoio para trabalhos de grupo.
Utilização de um KAM Toolbox com ferramentas em excel para
apoiar a construção do seu Account Plan.

Um cliente estratégico mal acompanhado e mal gerido será sempre uma presa fácil para concorrentes que estejam mais atentos e
preparados.

O Key Account Management (KAM), enquanto modelo estratégico de (re)organização comercial, tem como  premissa diferenciar o
nível de serviço dado a clientes com maior importância estratégica, com vista à construção de alianças mais fortes, rentáveis e de
longo prazo, permitindo às empresas atingir, sustentadamente, melhores resultados comerciais e financeiros.

Este workshop foi concebido para ajudar qualquer profissional de vendas a repensar o seu modelo de abordagem e relacionamento
atual e, enquanto gestor de Contas Chave, definir estratégias que lhe permita superar as expectativas crescentes dos seus principais
clientes e atingir os resultados esperados pela sua organização.

Programa

Enquadrar o Key Account Management na estratégia da sua empresa

Clarificar o propósito do Key Account Management no contexto da estratégia comercial da sua empresa.
Identificar as missões chave, tarefas, atribuições e competências críticas de um Key Account Manager.
Instalar uma cultura de Key Account Management na sua empresa: Condições necessárias e recursos críticos.

Segmentar a carteira de Contas Chave para implementar estratégias de abordagem e crescimento

Analisar uma carteira de clientes e saber como segmenta-la por Contas Chave e Contas Chave em Desenvolvimento.
Utilizar KPI’s para qualificar com objetividade a Atratividade dos seus clientes e a sua Posição Competitiva nesses clientes.
Diagnosticar o contexto de mercado de uma Conta Chave e de um Conta Chave em Desenvolvimento para identificar os seus
constrangimentos, obstáculos, recursos e oportunidades.



Interpretar os sinais e tendências de uma Conta Chave para tomar atempadamente decisões, de investimento ou
desinvestimento, que fortaleçam a sua Posição Competitiva.

Dominar os circuitos de tomada de decisão nas suas Contas Chave

Aumentar a sua eficácia na fidelização de Contas Chave através de relacionamentos rentáveis, estratégicos e duradouros
aprendendo a:

reconhecer interlocutores relevantes com papéis formais ou informais, nos diferentes processos de tomada de decisão em
curso;
realizar uma análise sócio-dinâmica do GRID (Grupo Real de Influência e Decisão): interesses, alianças e abordagens
possíveis no contexto da Conta Chave;
clarificar os objetivos pessoais, critérios de preferências e motivações de compra de cada elemento do GRID;
construir os 3 Mapas do GRID: Mapa de Contatos, Mapa de Influência e o Mapa de Relacionamentos.

Borboletas, Duetos ou Diamantes? Reforçar a posição de parceiro preferencial escolhendo o modelo relacional mais adequado.
Assegurar o contributo das áreas internas para potenciar o relacionamento e o networking no contexto de projetos em curso nas
suas Contas Chave.
Conquistar maior customer intimacy definindo G.R.O.W’s para a sua equipa de acompanhamento às Contas Chave.

Conceber um Account Plan assente numa visão partilhada do futuro

Conhecer os elementos mais habituais na construção de um Account Plan.
Instrumentos de diagnóstico, financeiros e de marketing, a considerar na fase de elaboração de um Account Plan.
Estimar cenários de investimento e receita por forma a precaver desvios e minimizar riscos.

Desenhar uma Proposta de Valor à medida para cada Conta Chave

Convocar os diferentes meios ao dispor de um KAM para construir barreiras à entrada de concorrentes nas suas Contas Chave.
Identificar a Cadeia de Valor das suas Contas Chave e agir sobre a forma como elas percecionam o seu contributo para essa
cadeia.
O papel da criatividade e inovação para aumentar as suas atribuições centrais de Valor.
Conceber uma proposta à medida de cada Conta Chave cujo valor seja percecionado e reconhecido pelos seus principais
interlocutores.
Comunicar de forma persuasiva a sua proposta de Valor aos diferentes responsáveis pela sua aprovação e conduzir a
negociação final tendo em conta os bloqueios possíveis e as táticas mais utilizadas pelos compradores.
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NEGOCIAR E DEFENDER AS SUAS MARGENS
A Negociação comercial e o seu impacto financeiro

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Chefes de vendas, técnicos comerciais, vendedores e
engenheiros comerciais que já tenham tido contacto com as
técnicas de venda.
Empresas que queiram dar meios aos seus comerciais para
preservarem a rentabilidade das vendas.

Referência: 996
Preço: 1.050,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da ação, cada participante estará apto a:medir
as consequências para a empresa de alterações nos preços ou nas
condições de pagamento;
dominar um método simples e rigoroso para preparar os itens
financeiros das negociações;
escolher a estratégia negocial adequada a cada situação;
preparar metodicamente as negociações;
usar técnicas específicas para se afirmar face às pressões táticas e
às “armadilhas” dos compradores;
equilibrar o poder negocial;
desenvolver um estilo eficaz de negociação;

Métodos: Pedagogia ativa e participativa, com envolvimento
contínuo em exercícios de cálculo de margens financeiras em
situação de negociação
O método utilizado privilegia a utilização de roleplay,
autodiagnósticos e trabalhos de grupo.
Dois eixos principais de trabalho:Estudo de casos para descobrir e
pôr em prática as ferramentas e os métodos necessários para o
êxito de qualquer negociação comercial: domínio de recursos,
grelha de argumentação comparativa, matriz
concessões/contrapartidas;
Individualização: cada participante beneficia de uma ferramenta de
treino e de autoavaliação.

Conseguir encomendas é, obviamente, um dos dois grandes objetivos de qualquer comercial. O outro é torná-las rentáveis. Se o
talento e a competência para apresentar a oferta de modo persuasivo são essenciais, a verdade é que vender não basta.

Em mercados fortemente competitivos, os comerciais, mesmo quando são eficazes a influenciar os clientes, são sujeitos a contínuas
pressões para alterarem as condições financeiras da venda. Ou seja, são obrigados a negociar à volta dos “números”: preços, rappel,
prazos de pagamento, condições de entrega, serviços associados, bónus diversos. Por isso, monitorizar os indicadores financeiros da
rentabilidade, antes e durante a negociação com os clientes, constitui hoje uma competência indispensável para o êxito na ação
comercial.

Neste curso os participantes têm a oportunidade de juntar ao desenvolvimento das competências de negociação comercial as
ferramentas essenciais para defenderem as suas margens.

Programa

Influência dos cenários económicos na negociação

Influência da economia no mercado.
Influência da economia no crédito.



Política de crédito envolvida numa negociação

Analise dos padrões de crédito.
Prazo de concessão.
Política de cobrança.

Informações a reunir antes da negociação sobre o cliente

Onde encontra-las?
Como interpretá-las?
Em que rácios ou indícios se deve apoiar.

Implicações económicas numa negociação

Como calcular a margem?

Conceitos fundamentais – MARGEM E FORMAÇÃO DE PREÇO DE VENDA.

Incidências das decisões comerciais sobre a tesouraria, a rendibilidade e a segurança

O cálculo de custo de um dia de crédito.
O ciclo financeiro de exploração.

Efeito multiplicador das práticas comerciais

Explorar cenários face a diferentes prazos de pagamento:

o arbítrio entre pagamento a prazo ou desconto de pronto pagamento.

Compreender a dinâmica da venda e da negociação

Vender e Negociar: dois processos distintos e duas competências complementares.
Controlar as etapas da venda para aumentar a eficácia.
Valorizar o produto na perspetiva do cliente: argumentar e responder a objeções para reforçar a influência.
A espiral de argumentação: como reforçar uma apresentação comercial para melhor negociar.
Características globais das negociações e especificidades da negociação comercial.
As duas orientações estratégicas da negociação: negociação integrativa e distributiva.
Tomar consciência do seu estilo de negociador: autodiagnóstico e análise de pontos fortes e fracos.
O processo negocial: etapas e objetivos.

Preparar a negociação

A importância estratégica da etapa da preparação.
Estabelecer a agenda negocial.
Avaliar o comprador.
Analisar o contexto e elementos periféricos da negociação.

Iniciar a negociação

Saber distinguir posições, interesses e critérios de decisão.
Usar as técnicas de controlo do diálogo para obter e partilhar informação.
Dominar as estratégias integrativas para conduzir o comprador para uma lógica de cooperação.

Conduzir e Fechar a negociação

Controlar o desenrolar da negociação: sínteses parciais, reenquadramento e check-up de pontos de acordo.
Saber usar a argumentação persuasiva para apoiar as propostas e contrapropostas.
Saber resistir proativamente às exigências do cliente: dominar a dinâmica da troca de concessões por contrapartidas.
Técnicas e procedimentos de pré-fecho: influenciar e controlar o acordo final.

Equilibrar o poder na negociação comercial

Avaliar a relação de forças entre as diferentes partes:
O poder negocial será relativo?



Fatores de poder na negociação comercial.
Distinguir poder real de poder expresso na mesa da negociação.
Como equilibrar o poder quando a relação de forças é desfavorável.

Lidar com as manobras táticas e identificar as “armadilhas”

Princípios táticos da negociação competitiva: controlo das concessões e exigência de contrapartidas.
Identificar e saber resistir às “armadilhas” do comprador (ameaça da concorrência, simulação de urgência, ultimato…).
Vulnerabilidades pessoais às táticas: os estilos emocionais na negociação.

APÓS A FORMAÇÃO EM SALA

Oferta de 2 módulos de e-elearning:

Conceitos chave em negociação
Estilos e estratégias de negociação

Advantages

Um conjunto de ferramentas e de procedimentos que permitem melhorar o desempenho financeiro nas suas negociações.
Um método testado para preparar as negociações: depois da formação a maioria dos participantes refere-o como uma mais-
valia importante para a sua prática.
Ritmo intensivo de simulação-análise-reflexão que mantém a dinâmica de aprendizagem.
Métodos de simulação e treino especialmente adaptados à aprendizagem das competências de negociação.
Uma “caixa de ferramentas” essencial: técnicas específicas para cada passo da negociação, scripts para encontrar saídas
racionais para as situações difíceis.
Garantia de desenvolvimento e continuidade da aprendizagem através de módulos e-learning após a formação em sala.
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A GESTãO DOS TRANSPORTES E A REGULAMENTAçãO ALFANDEGáRIA
Logística internacional: da seleção de soluções de transporte às operações alfandegárias, classificação aduaneira, Incoterms,
contrato e seguro

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Responsáveis pelos serviços de logística, transportes
e aprovisionamentos.
Responsáveis e colaboradores de serviços de
importação/exportação.
Responsáveis e operacionais de Agentes Transitários.

Referência: 285
Preço: 1.150,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão estarão
aptos a:selecionar e acompanhar soluções de transporte e
armazenamento que otimizam os fluxos logísticos e os níveis de
stocks;
compreender as envolventes jurídicas dos contratos, regulamentos
e regimes alfandegários de transporte que a organização
necessita;
executar processos de importação ou exportação com todos os
documentos necessários, com o seguro de mercadorias adequado
e classificação aduaneira correta;
dominar as regras Incoterms e selecionar a regra que no balanço
dos direitos e obrigações mais interessam à organização e seu
cliente ou fornecedor.

Métodos: Pedagogia ativa apoiada em:Exposições temáticas e
debates.
Trocas de experiências.
Análise de situações apresentadas pelos participantes.

 BEST  O crescente comércio mundial, a evolução da regulamentação na União Europeia, a progressiva concentração dos
intervenientes no transporte, a globalização dos modos de transporte e as novas formas de comercializar exigem competências
reforçadas aos profissionais associados aos fluxos logísticos de importação e exportação.

Este curso permite-lhe aumentar o domínio das práticas de transporte, de alfandega e aduaneiras de importação/exportação dotando
a sua organização de mais argumentos na busca pela melhor solução para o cliente, ao mais baixo custo.

Programa

Compreender  o comércio mundial e níveis de integração económica

Presente e futuro do comércio mundial.
O caso Português.
A União europeia – principal plataforma de comércio de Portugal.
Os vários níveis de integração económica e seus impactos na importação e exportação.
Riscos no comércio mundial: económicos e políticos.

Selecionar os  meios de transporte

Transporte vs. movimentação de materiais.
Papel do transporte na estratégia logística.
Tipos de transporte: vantagens e desvantagens.
Seleção de transportes: metodologia de Slater.
Escolha do transporte face a:

Dimensão da encomenda vs. Distância;
Volume vs. Peso;
Preço e veículo próprio ou alugado;



Nível de serviço.
Fatores que influenciam o preço do transporte.
Variáveis do custo de transporte.
Custos fixos e variáveis dos transportes.
Oportunidades de redução de custos.
Multimodalidade e intermodalidade:

Vantagens.
Escolha modal.

Planeamento de rotas:
Restrições às rotas e tipos de rotas.

Medir o desempenho de um transporte através de indicadores

Controlo e supervisão de frotas:
Indicadores de desempenho de transportes.

O acompanhamento do progresso das relações fornecedor/cliente.

Conhecer o contrato de transporte nacional e internacional

Os direitos e obrigações do transportador nacional e internacional.
A legislação nacional e as Convenções Internacionais.
Os plafonds de indemnização.
Novo Regime de Circulação de Bens.
O seguro de mercadorias contra os riscos do transporte.
Incoterms 2010.

Dominar as operações alfandegárias e a classificação aduaneira através de um Código Pautal

O papel da alfândega.
Legislação que Regula o Mercado Intra e Extra Comunitário.
Territórios Comunitários.
Transações Intracomunitárias.
Regras de Origem e Regimes Preferenciais.
Os regimes aduaneiros:

Depósito Provisório;
Exportação;
Importação;
Importação Temporária:com isenção total de direitos, com isenção parcial de direitos;
Reexportação;
Retorno;
Aperfeiçoamento Ativo;
Aperfeiçoamento Passivo;
Trânsito;
Entreposto Aduaneiro.
Classificação das mercadorias e regras de origem

Os regimes aduaneiros:
a exportação;
a reexportação;
aperfeiçoamento ativo;
aperfeiçoamento passivo;
trânsito;
entreposto.

Conhecer os operadores de transporte – transitários, operadores logísticos e transportadores, e suas
características

Responsabilidades e limites.
A Logística e armazenagem: Armazém de exportação e entrepostos aduaneiros.

Os documentos de transporte

Terrestre.



Marítimo.
Aéreo.
Como classificar em termos pautais um produto.
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CICLO: AS PRáTICAS LEAN PARA A MELHORIA SIGNIFICATIVA DA PRODUTIVIDADE
Como transformar a minha organização através de práticas LEAN?

Duração: 6 dias

Tipologia: Master Class Presencial

Para quem?: Gestores de topo e agentes de mudança em posições
de liderança e/ou com autoridade para conduzir alterações
organizacionais.

Referência: 1184
Preço: 3.575,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes:estarão na posse
das inúmeras vantagens da gestão Lean Kaizen por comparação
com as abordagens não padronizadas de gestão;
conhecem casos de sucesso que podem usar como fonte de
inspiração e como modelo de partida para a modelação do
processo de recolha da ‘voz do cliente’ e como a integrar no
desenvolvimento dos seus novos serviços ou produtos;
estarão capacitados para dirigir o mapeamento dos seus processos
críticos de negócio e projetar as metas para a sua visão futura;
terão em sua posse um conjunto de informação estruturada e
completa de suporte ao processo de monitorização estratégica da
sua organização, assente no envolvimento de toda as pessoas.

Métodos: O conjunto deste modulo é composto por Masters Class
com o Presidente da Lean Academy Portugal, Masters Class com
um CEO, uma Master Class com um Senior Advisor do Honsha e
visitas a Unidades de Negócio.

 BEST  O ambiente dos negócios hoje é povoado de predadores… e ficar quieto é o suficiente para ser aniquilado.

As práticas de gestão com base no Lean são hoje a base de gestão das organizações mais esclarecidas e informadas e uma vantagem
competitiva face aos desafios que enfrentam.

Construir e manter processos internos que interagem com o mercado é fundamental para conseguir este propósito.

Não saber caracterizar um Processo, nem saber como ele é conduzido na prática do dia-a-dia pelas pessoas da sua organização é hoje
um lugar-comum entre muitos gestores de topo.

Saber VER onde estão os desperdícios é uma arte do conhecimento de poucos mas ao alcance de qualquer um.

Criar uma estratégia, discuti-la, aprová-la, comunicá-la, compreende-la, monitorizá-la, apoiá-la é um processo…fácil, ao alcance de
qualquer gestor. Basta conhecer os métodos que o permitem atingir.

Programa

Ganhar vantagem competitiva através de práticas Lean Kaizen

A estratégia de mudança Lean Kaizen

Contagiar toda a organização para o ADN do negócio: o seu Propósito.
Aumentar a satisfação do cliente e reduzir o lead time do serviço: a importância de Processos de gestão bem definidos.



Desenvolver a eficiência da força de trabalho: a relevância de desenvolver as competências das Pessoas.
Assegurar a Melhoria Continua dos meus processos:

criar Estabilidade Básica;
dar visibilidade às ineficiências e desperdícios nos fluxos de informação, das matérias/produtos e das Pessoas;
aumentar a previsibilidade do output do processo;
aumentar a sustentabilidade do negócio: escolher entre bons processos e bons resultados;
criar compromisso e empenho na organização: aproveitar a inteligência coletiva e maximizar a capacidade de aprender
coletivamente.

A implementação de uma estratégia Lean Kaizen

Partilha de caso prático por parte de gestor de uma organização convidada, detalhando:
principais dificuldades enfrentadas durante o processo de implementação da estratégia Lean Kaizen;
ações desencadeadas visando a aquisição das competências necessárias à condução do processo de transformação;
partilha e discussão de principais resultados alcançados e metas por concretizar.

Visita a uma Unidade de Negócio

Constatação dos aspetos práticos de implementação, gestão e monitorização da Transformação Lean da organização.

Alinhar a organização às necessidades do mercado

Diferenciar e posicionar a organização e aproveitar novas oportunidades

Avaliar o ciclo de consumo.
Avaliar o ciclo de abastecimento.
Comparar os ciclos e identificar os gaps.

Responder às necessidades de mercado, de forma consistente

Não fazer o seu cliente perder tempo.
Fornecer a usabilidade/função pretendida, no local e no momento da necessidade, de forma continua e permanente.
Questionar o Propósito da organização.

A implementação de Serviços e Processos centrados no cliente

Partilha de caso prático por parte de gestor de uma organização convidada, detalhando:
etapas-chave do desenho de novos Serviços e Processos;
exemplos nacionais, na área da Saúde e do Crédito Pessoal, que se tornaram benchmark internacional, em inovação centrada
no cliente.

Visita a uma Unidade de Negócio

Constatação dos aspetos práticos de implementação, gestão e monitorização da Transformação Lean da organização.

Mapear processos-chave e identificar áreas de melhoria

Mapear processos-chave, para detetar ineficiências e identificar áreas de melhoria na cadeia de valor

Mapear a Cadeia de Valor: As Regras e Símbolos mais usados.
Identificar as Ineficiências em cada um dos processos da organização: criação do Estado atual.
Tornar a cadeia de valor mais rápida: criação do Estado futuro.
Comunicar o plano, priorizar as ações e alocar os recursos: criação do plano operacional.

O aumento da eficiência e a libertação de recursos para crescimento

Partilha de caso prático por parte de gestor de uma organização convidada, detalhando:
as (pequenas) grandes aprendizagens e os resultados operacionais da aplicação do Mapeamentos dos Processos de negócio;
o impacto e o entusiasmo criado junto da estrutura acionista.

Visita a uma Unidade de Negócio

Constatação dos aspetos práticos de implementação, gestão e monitorização da Transformação Lean da organização, pelo uso
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da Gestão Visual (Visual Factory & Visual Office) e em particular pelo VSM, Value Stream Maping.

Alinhar Propósito, Processos e Pessoas na implementação de estratégias

Alinhar Propósito, Processos e Pessoas na implementação da sua estratégia e garantir que tudo funcione

Discutir, concretizar o plano e executar a estratégia da organização:
a abordagem Hoshin Kanri versus a abordagem BSC (Balanced Score Card);
identificar os pontos fortes e os aspetos de melhoria da organização para a implementação de uma estratégia Hoshin: pré-
requisitos e fatores críticos de sucesso.

Desdobrar a Estratégia, definir Metas e concertar táticas, alinhadas com o Propósito da Organização.
Monitorizar a estratégia, através de equipas capazes de implementar a abordagem PDCA (ciclo de Deming).

O Alinhamento prático entre Propósito, Processos e Pessoas

Master Class lecionada por um Senior Advisor do Honsha1, detalhando:
a relevância dos detalhes e as suas Fases criticas;
alguns dos melhores Casos de implementação.

Visita a uma Unidade de Negócio

Constatação dos aspetos práticos de implementação, gestão e monitorização da Estratégia, pelo uso da Matriz Hoshin.

 

1 O Honsha é uma organização dedicada ao apoio de transformações Lean à escala planetária, composta por alguns dos mais
experientes Quadros da Toyota; Esta Master Class será realizada por vídeo conferência.

Pontos Fortes

Fuga aos conteúdos vulgares existentes no mercado e foco em componentes de conhecimento nucleares, detidas por um grupo
muito restrito de especialistas.
Leva o profissional a ouvir e ver quem já fez e está a fazer, em vez de uma exposição vulgar de conteúdos.
Curso executado em parceria com diferentes profissionais, em lugares de destaque nas organizações onde exercem.
Oferta de livros de referência:

“The Basics of Hoshin Kanri” by Randy Kesterson;
“Lean Solutions” by Jim Womack/Daniel Jones;
“Lean Product and Process Development” by Allen C. Ward;
"Learning to See" by Mike Rother & John Shook;
“Value Stream Mapping for the Lean Office”;
“The Basics of Hoshin Kanri” by Randy Kesterson.



FORMAçãO PRáTICA DE COMPRADORES
O processo de compras: determinar necessidades, selecionar fornecedor e avaliar a sua qualidade,
avaliar custos, negociar e métodos de gestão específicos

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Responsáveis e chefes de serviços de compras.
Compradores atuais ou futuros.
Funcionários que no exercício da sua função efetuam atos de
compra.

Referência: 031
Preço: 850,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes estarão aptos
a:alinhar a política e as estratégias das compras em coerência com
as estratégias da empresa e saber comunicá-las à equipa com
elevado impacto;
determinar corretamente as necessidades de compra da
organização;
identificar e selecionar a solução de compra que melhor satisfaz as
necessidades identificadas;
gerir e avaliar os fornecedores;
reduzir o custo global da compra e conseguir o rendimento máximo
da importância gasta através de uma melhor organização das
atividades de compra, estimulo de concorrência entre
fornecedores, reforço das competências de negociação e melhoria
do cumprimento de prazos;
controlar a performance de compras e participar ativamente na
melhoria contínua da performance do serviço/departamento de
compras

Métodos: Debate e troca de experiências.
Técnicas e regras de atuação.
Trabalhos práticos em grupo.

 BEST  O curso Formação prática de compradores permite-lhe obter competências críticas para otimizar a gestão de compras das
organizações, através da aplicação de práticas qualitativas e quantitativas de gestão das compras, promovendo por consequência a
obtenção da redução de custos significativos para organização.

Programa

Compreender a função Gestão de Compras na empresa

Missão estratégica e evolução das compras.
Visão tradicional e nova visão.
O papel das compras nos resultados empresariais:

desafios e vantagem competitiva;
atividades estratégicas, operacionais e de suporte.

A função comprador.
Ética nas compras.
As compras e as relações funcionais na empresa.
O planeamento.

Orientar e rentabilizar o processo das compras

Fatores externos e internos que influenciam as compras.
Amplitude das compras.
O processo compra vs. a gestão da compra.
Classificação e tipologia das compras.



Estratégia de compras – seis princípios estratégicos.
Ciclo do procurement vs. Ciclo de encomenda.

Identificar os diferentes custos nas compras

Custo unitário de compra.
Custo ponderado.
Custo médio de compra.
Custo de posse de stock.
TCO (Total Cost Ownership).
Price breakdown.
Targeting Cost.
O agrupamento de necessidades

contratos, encomendas abertas e o outsourcing.

Conhecer o mercado, selecionar e negociar com os fornecedores

Os cadernos de encargos, funcional e técnico.
Prospeção de mercado de fornecedores.
O processo de seleção e avaliação de fornecedores.
O impacto da qualidade dos fornecedores.
Preparação e desenvolvimento da negociação.
Aspetos técnicos e relacionais.

Controlar as compras

Escolha de indicadores e forma de expressão.
Indicadores de qualidade, produtividade e desempenho.
Os KPI’s de eficácia e eficiência das compras.
Métricas.

Conhecer e compreender o processo de compras através da Internet

Pontos-chave das compras eletrónicas.
E-procurement/e-marketplace/e-sourcing.
Ferramentas e vantagens do e-procurement.
Modelos de e-procurement.
e-procurement vs. e-purchasing.
Modelos de comércio eletrónico.

Pontos Fortes

Abordagem transversal ao macro processo de compras, desde a interpretação da estratégia da empresa e definição da política
de compras até à seleção de fornecedores e negociação.
Exploração prática e quantitativa do cálculo do custo total de compra e de posse.
Apresentação de boas práticas de trabalho com potencial de impacto elevado no curto prazo ao nível da redução da despesa.
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Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 031

Porto

15 Nov - 16 Nov 2018 01 Abr - 02 Abr 2019 09 Dez - 10 Dez 2019

Lisboa

03 Dez - 04 Dez 2018 11 Mar - 12 Mar 2019 09 Mai - 10 Mai 2019
26 Set - 27 Set 2019 14 Nov - 15 Nov 2019



A GESTãO DA SUPPLY CHAIN
Uma abordagem end-to-end: do aprovisionamento à gestão de stocks, logística e distribuição

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Responsáveis de operações e de Supply Chain –
logística, compras, gestão de stocks, armazéns e transportes.
Quadros dos serviços de logística.
Gestores de empresas que pretendam fazer das atividades de cariz
logístico uma verdadeira vantagem competitiva.

Referência: 377
Preço: 890,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:definir uma estratégia logística inovadora e de sucesso
para a sua organização ou serviço logístico;
reduzir significativamente os stocks introduzindo um sistema de
colaboração eficaz com todos os intervenientes da sua Supply
Chain – clientes e fornecedores;
reorganizar os macro fluxos, físicos e de informação, da empresa e
ao longo da cadeia, do fornecedor ao consumidor final;
escolher e introduzir uma política de distribuição adaptada às
necessidades do cliente;
colaborar com os fornecedores e os clientes para reduzir os riscos
logísticos;
gerir com eficácia um serviço logístico através de indicadores de
gestão pertinentes e melhorar o seu desempenho continuamente.

Métodos: Exposições temáticas e debates.
Troca de experiências e análise de situações apresentadas pelos
participantes.
Estudo de casos e exercícios práticos.

Qual a semelhança entre empresas como a Apple, Zara ou Amazon?

Todas estas empresas partilham entre si o desenvolvimento de soluções logísticas ágeis e inovadoras, que lhes têm dado vantagens
competitivas altamente diferenciadoras da concorrência.

Os anos recentes têm provado que a otimização das redes logísticas, mais do que promover a eficiência de custos, tem permitido criar
modelos de negócio com inquestionável sucesso.

O curso A gestão da Supply Chain permite-lhe adquirir competências críticas para transformar o modelo operacional e logístico da sua
organização para níveis competitivos superiores colocando-a na liderança de serviço a cliente e custo do seu setor.

Programa

Compreender a globalização e os atos logísticos do fornecedor ao cliente: a gestão da Supply Chain

Evolução do conceito de logística.
O papel da logística na empresa.
A logística e as outras funções na empresa.

Dominar o sistema de informação: um elemento-chave da Supply Chain

Os princípios de abordagem MRP para o cálculo das necessidades em ambiente industrial.
Os princípios de abordagem DRP para o cálculo das necessidades em distribuição.

Implementar soluções logísticas inovadoras

As soluções clássicas.
As soluções “por pedido a montante”.



Gerir o stock para eliminar as ruturas

Zero stock ou zero ruturas, um falso problema.
Os métodos clássicos de gestão de stocks.
Métodos de previsão.

Organizar uma logística física eficaz

Inbound: a receção e a armazenagem.
Outbound: os princípios da organização dos armazéns e a preparação das encomendas: a expedição e a distribuição.

Dominar a entrega ao cliente: da encomenda à entrega

A empresa pressionada pelo cliente.
A organização da expedição e distribuição: princípios e boas práticas.

Colaborar com os fornecedores

A convenção logística.
Definir o caderno de encargos logístico.

Gerir um serviço logístico

A gestão dos fluxos da plataforma logística (DRP, EDI Internet).
Dominar os custos e os resultados. O desempenho e os Indicadores na gestão logística:

características dos indicadores de desempenho logístico;
indicadores de desempenho para transportes;
indicadores de desempenho para o processamento de pedidos e atendimento ao cliente;
indicadores de desempenho para o planeamento e controlo de stocks;
indicadores de desempenho para o setor de movimentação e armazenagem;
satisfação do cliente;
externalização: fazer ou subcontratar as atividades logísticas?

Pontos Fortes

Estudo de casos de empresas que chegaram à posição de liderança do seu setor através do redesenho dos seus modelos
logísticos.
Visão global de todos os processos logísticos e a necessidade e vantagens da sua integração.
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PLANEAMENTO E CONTROLO DA PRODUçãO INDUSTRIAL
A eficácia do planeamento e o seu impacto na produção, qualidade, stocks e seus custos

Duração: 3 dias

Tipologia: Curso Presencial

Para quem?: Chefes e responsáveis de produção.
Responsáveis pelo lançamento de ordens de fabricação.
Técnicos de planeamento da produção e de aprovisionamento.
Engenheiros e técnicos da função produção (fabricação, métodos,
manutenção, qualidade).

Referência: 556
Preço: 1.100,00 € (iva não incluído)

Objetivos: O curso Planeamento e controlo da produção
industrial permitir-lhe-á:interpretar e processar as necessidades de
produção para garantir a máxima eficácia do planeamento;
garantir que a produção é planeada e executada com menor custo
possível, maximizando capacidades, e sem atrasos;
acompanhar o planeamento de produção maximizando
capacidades e cumprindo custos orçamentados.

Métodos: Formação muito operacional baseada em:exposições
temáticas e debates.
exercícios práticos e ilustração com estudo de casos e exemplos
para tornar acessível os instrumentos e métodos fundamentais
para planear e controlar a produção industrial.

 BEST  A correta interpretação e processamento das necessidades e o planeamento são determinantes na redução dos lead-times,
assegurando a qualidade e os custos requeridos.

O curso Planeamento e controlo da produção industrial permite-lhe dominar o processo de planeamento eficaz e assegurar a sua
execução com eficiência através do acompanhamento de indicadores.

Programa

Compreender os Instrumentos de gestão do planeamento e produção da empresa

Bases de dados: ficha técnica, gamas e roteiro de fabricação.
Rastreabilidade do sistema.

Gerir os materiais e o seu fluxo

Caracterização do fabrico de uma empresa:
tipologia da produção e seus componentes;
classificação e agrupamento dos produtos.

Logística de entrada:
os aprovisionamentos;
determinação das necessidades: coerência e fiabilidade;
ferramentas: o MRP e suas limitações.

Stocks:
tipologia e natureza;
critérios de gestão dos stocks;
coerência e otimização dos stocks.

Planear a produção e o seu sistema

Planeamento da carga e dos materiais: coerência e exequibilidade.
Planeamento apoiada em previsões de procura – o MRP 2:

o plano industrial e sua necessidade;
plano diretor de produção.



Planeamento baseado na procura efetiva – o just in time:
produção controlada por kanbans e equivalentes;
kanban de “empurrar” e de “puxar”.
Sistemas mistos: o MRP – just in time.

Controlar e gerir a informação

Planeamento da produção versus execução.
Sistemas informáticos de gestão.
A “informação de retorno” e seu sistema.
Introdução manual de dados e sua fiabilidade.
Sistemas alternativos – a leitura ótica.
Tratamento da informação recebida.
Indicadores e rácios: critérios e sua credibilidade.
Apuramento da atividade real e respetivos custos.
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CONCEBER UM QUADRO DE INDICADORES DE GESTãO
Realizar uma análise económica e financeira

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Colaboradores e Responsáveis pelo Controlo de
Crédito a Clientes;
Responsáveis por áreas de Financiamento;
Analistas Financeiros;
Todos os profissionais que tenham responsabilidades ao nível do
Controlo de Gestão;
Todos os profissionais das áreas de Finanças, Contabilidade e
Gestão.

Referência: 768
Preço: 1.050,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da ação, os participantes serão capazes
de:Interpretar a informação disponibilizada pelo balanço e pela
demonstração de resultados;
Dominar e aplicar as ferramentas de análise económica e
financeira;
Estabelecer uma abordagem estruturada dos trabalhos de análise.

Métodos: Pedagogia ativa para apreender as técnicas e métodos
de análise económica e de análise financeira, conduzir à adequada
aplicação dos instrumentos disponíveis e compreender o seu
significado:Exposição metodológica e debates com troca de
experiências e reflexões dos participantes.
Casos práticos de síntese, para que o grupo possa treinar com
dados quantificados.
ESTUDO de CASO com recurso à folha de cálculo EXCEL

As restrições de crédito impostas à economia, pressionam INVESTIDORES, FINANCIADORES e todas as ENTIDADES QUE CONCEDEM
CRÉDITO a serem cada vez mais criteriosos na análise dos riscos Económicos e dos riscos Financeiros das suas parcerias.

O conhecimento e domínio das técnicas de Análise Económica e de Análise Financeira, bem como das suas condicionantes, são
naturalmente um PONTO FORTE a reter pelas empresas, por forma a fazer face à AMEAÇA dos desequilíbrios a nível interno e a nível
externo.

Programa

Preparar uma análise económica e financeira

Identificar os principais objetivos e os destinatários da informação:
investidores, financiadores, fornecedores, clientes, a própria gestão da empresa, bem como outros credores comerciais.

Definir as etapas de uma abordagem estruturada.
Estabelecer os instrumentos e as ferramentas de análise.

Avaliar a estrutura financeira

As várias leituras das rubricas do balanço:
ótica contabilística;
ótica dos movimentos de capital;
ótica financeira.

Ajustamentos ao balanço contabilístico para passar ao balanço financeiro:
compromissos de crédito ou de locação financeira;
créditos por mobilização de dívida de clientes.

O equilíbrio entre investimentos (aplicações de fundos) e financiamentos (origem de fundos):
conceito de equilíbrio financeiro mínimo.

O fundo de maneio existente, as necessidades de fundo de maneio e a tesouraria líquida.
Analisar as crises da tesouraria e as soluções associadas.



Calcular e interpretar os rácios mais significativos da análise financeira

Rácios de atividade: avaliar o ciclo de exploração:
prazos médios de recebimento, de pagamento e de armazenagem.

Rácios de tesouraria: avaliar a capacidade de endividamento a curto prazo:
liquidez geral, liquidez reduzida e liquidez.

Rácios de estrutura: avaliar a capacidade de endividamento a longo prazo:
cobertura do imobilizado, autonomia financeira, solvabilidade, etc.

Avaliar a rentabilidade dos negócios

Análise da evolução da atividade: incidência das quantidades, custos e preços de venda:
o break even point (limiar da rentabilidade).

Avaliar a rentabilidade graças ao quadro de indicadores intermédios de gestão:
margem bruta, valor acrescentado bruto (VAB), resultado operacional, resultado financeiro, resultado antes de impostos (RAI)
e resultado líquido.

Avaliar a capacidade do negócio em gerar fluxos financeiros positivos:
a importância do cálculo do EBITDA.

Avaliar o equilíbrio económico:
o efeito alavanca da taxa de juro;
o efeito alavanca fiscal.

Calcular e interpretar os Rácios mais significativos da análise económica

Rácios de rentabilidade de gestão:
rentabilidade das vendas, rotação dos ativos.

Rácios dos efeitos alheios à gestão:
efeito dos resultados financeiros, efeitos fiscal.

Rácios de rentabilidade dos capitais investidos:
rentabilidade do ativo, rentabilidade e alavancagem dos capitais próprios.

Estruturar uma análise económica e financeira

A análise retrospetiva e as tendências para os próximos exercícios.
Evolução da estrutura financeira: os grandes equilíbrios do balanço.
A rentabilidade dos capitais investidos.
As zonas de risco; as pistas de recomendações.
A seleção dos indicadores de referência; o rigor na sua abordagem.
A importância de parametrizar informação; desenvolver o espírito de síntese.

Advantages

Conhecimento e domínio das técnicas de análise económica e de análise financeira, bem como das suas condicionantes.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/768

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 768

Porto

14 Nov - 16 Nov 2018

Lisboa

17 Dez - 20 Dez 2018



GESTãO DE RISCOS DE PROJETOS
O projeto sem riscos é um projeto em risco

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Gestores de Projetos e elementos de equipas de
projeto com alguma experiência, que estejam, ou venham a estar,
envolvidos em processos de Gestão de Riscos.

Referência: 449
Preço: 850,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Identificar os principais riscos que possam afetar um
projeto;
Tipificar, medir e avaliar de forma simples os riscos identificados;
Definir abordagens de resposta aos riscos;
Elaborar um Plano de gestão de Riscos simples;
Definir mecanismos de monitorização e controlo de riscos.

Métodos: Uma Metodologia que inclui:trocas de experiências
práticas entre o grupo de participantes;
estudos de caso.

Curso referenciado pelo PMI®

Este curso atribui 13 PDU’s para preparar ou manter a sua certificação PMP® ou PgMP®

O curso Gestão de riscos de projetos pretende satisfazer uma crescente expectativa de gestores de projetos e de empresas que,
confrontados com crescentes restrições económicas e temporais, acabam por assumir elevados riscos (técnicos, administrativos,
económicos e humanos, internos e externos).

Como qualquer outro parâmetro do projeto, é importante controlar os riscos a fim de limitar os seus impactos tanto quanto possível.
Esta formação ajuda-o a dominar as etapas e as ferramentas da gestão de riscos de projetos visando a sua minimização.

PMP, PgMP, PMBOK,  PMI-SP and PMI-RMP are marks of Project Management Institute
Inc.

Programa

Conhecer o processo de gestão de riscos

Riscos e perigos, contingências e incertezas.
Ameaças e oportunidades.
Os tipos de risco.
A particularidade dos riscos do projeto em comparação com outros riscos de negócio.
As etapas do processo global da gestão de risco.

Identificar todos os riscos do projeto

Os métodos de análise de fase, funcionalidade, causa e origem.
Checklists de risco por tipo de projeto.
A representação gráfica dos riscos como forma de organizar e priorizar os riscos.

Realizar uma análise qualitativa dos riscos

A avaliação da probabilidade e gravidade.



A medida de criticidade.
As matrizes de risco.

Realizar uma análise quantitativa dos riscos

Métodos quantitativos.
Exercício de simulação: princípio e casos de aplicação com macros do Excel.

Desenvolver um plano de ação para enfrentar os riscos

Os diferentes métodos para tratar ameaças e oportunidades:
redução / melhoria;
transferência / partilha;
eliminação / exploração;
aceitação.

Provisões orçamentais para cobrir os custos.
Provisões temporais para cumprir prazos.

Detetar riscos

A detecção da ocorrência de risco.
A implementação de planos de contingência.
A revisão dos riscos do projeto.

Integrar um plano de gestão de risco no projeto

A avaliação do risco global do projeto.
O plano de gestão de risco do projeto.
Negociar e partilhar os riscos com a equipa.
O risco: indicador chave no painel de controlo do projeto.

Pontos Fortes

Estudo de caso para aplicação prática de técnicas e ferramentas.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/449

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 449

Lisboa

06 Dez - 07 Dez 2018 25 Mar - 26 Mar 2019 26 Jun - 27 Jun 2019
24 Out - 25 Out 2019



AVALIAçãO DO RISCO DE CRéDITO
Gestão do crédito e controlo das cobranças

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Responsáveis administrativos e financeiros.
Responsáveis da função “ Controle do Crédito Clientes”.
Gestores Comerciais.

Referência: 086
Preço: 990,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:situar claramente a sua atividade no âmbito do sistema
de informação global;
compreender o conjunto das metodologias aplicadas
(procedimento orçamental, acompanhamento das realizações,
análise dos desvios, elaboração de indicadores) a fim de
desenvolver a sua eficácia;
participar plenamente na melhoria do sistema de gestão;
dominar as novas regras do código do processo civil relativas a
cobrança de crédito.

Métodos: Centrada na partilha de experiências, o curso Gestão do
crédito e cobrança alterna os contributos teóricos e as reflexões
entre o grupo de participantes:exposições pelo formador,
complementadas com exercícios, trocas de experiências com o
grupo de participantes;
estudo de casos.

A concessão de crédito envolve volumes significativos de capital em condições de risco. Logo requer uma gestão criteriosa que leve
em conta as condições do mercado bem como as boas práticas de gestão financeira.

É imprescindível antever e prevenir situações de incumprimento, conhecer, monitorizar e acompanhar adequadamente os clientes.

O curso Gestão do crédito e cobrança permite aos participantes obter técnicas para uma melhor otimização das cobranças, permitindo
manter os níveis de venda, sem correr riscos suplementares.

Programa

Avaliar a saúde financeira

As etapas do diagnóstico: atividade, estrutura, rentabilidade.
A análise de estrutura: fundo de maneio, necessidades do fundo de maneio e tesouraria.
As crises da tesouraria.
A análise de rentabilidade.
Os Rácios que preveem o risco de insolvência.
As questões úteis a pôr ao seu cliente.

Tratar a informação disponível para avaliar o risco de clientes

A necessidade de envolver os comerciais na avaliação do risco: identificar os critérios pertinentes.
A importância da análise do histórico dos hábitos de pagamento.
As regras de gestão por classes de risco.
A análise multicritério e as escalas de valor.
O credit scoring.

Determinar um “plafond” de crédito compatível com o volume de negócios

Os métodos de fixação do limite de crédito:



a percentagem do capital próprio;
o método do comercial-rating;
o método do profit-margin.

Organizar o departamento ou a área de gestão do risco com clientes

As relações com outros departamentos ou áreas. Funções a desempenhar.
O Perfil profissional dos intervenientes.
As bases essenciais de um “Software” para a gestão do crédito a clientes e cobrança.
A organização das contas de clientes:

os mapas contabilísticos;
os mapas de antiguidade de saldos;
os outros instrumentos de gestão de contas de clientes.

Definir regras de acompanhamento e vigilância dos riscos

Os sinais de alerta.
Os mapas de controlo.
As garantias bancárias, seguros de crédito, factoring, cheques e créditos documentários.
O cálculo e acompanhamento do “prazo médio de cobrança”.
A escolha dos indicadores de performance e de pilotagem.

Reconhecer o crédito

As novas regras na condenação dos devedores.
A contestação/defesa indevida.

Conhecer as formas de recuperar as dívidas

Que Títulos Executivos.
As alterações relativas a penhora.
Qual a relação entre o Agente de Execução e o Juiz.
As implicações relativas a recuperação de IVA e IRC.

Dominar as implicações da insolvência e no PER

Consequência da Insolvência e do PER na cobrança de crédito.

Advantages

Simulação de um estudo de caso: Avaliar o RISCO de um cliente e estabelecer  o plafond de crédito.
Conhecer os aspetos de litigância judicial.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/086

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 086

Lisboa

05 Nov - 07 Nov 2018



SELEçãO E AVALIAçãO DE FORNECEDORES
A importância da avaliação técnica, organizacional, económico-financeira e de risco de fornecedores

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Responsáveis por áreas de compras de bens e
serviços.
Responsáveis pela gestão, qualificação e avaliação de
fornecedores.
Auditores internos.
Compradores.

Referência: 287
Preço: 790,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes estarão aptos
a:integrar os fatores técnicos, organizacionais e económico-
financeiros da seleção dos fornecedores, para poder implementar a
política de compras com o maior sucesso e ganhos financeiros para
a organização;
eliminar o risco de fornecimento à sua organização mantendo a
qualidade necessária das fontes de aprovisionamento.

Métodos: Pedagogia ativa baseada em:exposições orais apoiadas
por meios audiovisuais;
troca de experiências entre os participantes;
exercícios práticos de aplicação;
estudo de casos e de situações apresentadas pelos participantes.

Será que seleciona os melhores fornecedores para a sua empresa?
Será que todas as variáveis ao nível do risco e custos, e seus os impactos são conhecidos?
Retira vantagens negociais das políticas de pagamento?

Este curso permite-lhe obter todas as competências necessárias para a seleção e avaliação de fornacedores, com particular destaque
para as financeiras e de avaliação risco.

Programa

Saber qualificar e classificar fornecedores

Os fornecedores na cadeia do processo de compras.
Tipos de mercados de compras.
Segmentação das compras.
Fornecimento/custo.
Modelo de Kraljic: o risco de fornecimento e o impacto nos resultados.
Manual de aprovisionamento.
Procedimentos e critérios de cadastro de fornecedores e suas premissas.

Conhecer métodos de seleção de fornecedores

Os 10 C’s de Carter.

Saber como avaliar fornecedores

Que fornecedores avaliar?
Qual a periodicidade da avaliação?
Quem deve avaliar?
Critérios de avaliação.
Tipos de avaliação:

TQRDC (Tecnologia, Qualidade, Resposta, Data e Custo);
Faixas de referência de Merli (fornecedor normal, integrado ou comaker).

Critérios de Dicson (critério, ranking e importância).



Seleção e avaliação de fornecedores de acordo com o CCP (código dos contratos públicos).

Conhecer os modelos de relacionamento com fornecedores

Evolução do relacionamento.
Poder dos compradores e dos fornecedores.
Modelos de parcerias, relacionamentos e estratégias.

Conhecer os principais indicadores e métricas / realizar o benchmarking

Indicadores e métricas mais utilizadas na relação com os fornecedores.

SRM (Supplier Relationship Management)

Áreas de atuação e abrangência.
As 4 etapas do SRM.
Integração SRM/ERP/CRM/MES/SCM.

Advantages

Abordagem que agrega todas as dimensões da qualificação à seleção, potenciando escolhas com menor risco de fornecimento.
Curso que aborda as ferramentas financeiras essenciais para a redução do risco no processo de seleção de fornecedores.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/287

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 287

Lisboa

10 Dez - 11 Dez 2018



CICLO: O CONTROLO DE GESTãO
A performance da empresa e os modelos de gestão

Duração: 5 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todos os profissionais que tenham responsabilidades
ao nível da recolha e tratamento de Informação de Gestão
Colaboradores e responsáveis pelo planeamento e controlo de
gestão.
Responsáveis por áreas industriais e de produção.
 Pré-requisitos?Conhecimentos ao nível das FINANÇAS PARA NÃO
FINANCEIROS e de Gestão

Referência: 1100
Preço: 1.800,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Esta formação permite aos participantes:Interpretar as
Demonstrações Financeiras;
Desenhar um Modelo de Controlo de Gestão;
Acompanhar as Atividades, os Custos e as Margens;
Estabelecer um Quadro de Indicadores (TABLEAU de BORD) para a
Gestão;
Compreender a lógica do procedimento Orçamental;
Desenvolver instrumentos de Acompanhamento e Controlo das
Realizações;
Aplicar uma metodologia para estabelecer um Quadro de
Indicadores para a Gestão;

Métodos: Centrada na partilha de experiências, este curso alterna
os contributos teóricos e as reflexões entre o grupo de
participantes:Exposições pelo formador, complementadas com a
troca de experiências e reflexões com o grupo de participantes.
Exercícios de simulação para melhor compreender os temas
abordados.
Recurso sistemático ao “ESTUDO de CASO”, desenvolvido em Ms.
EXCEL

 BEST  As competências ao nível do CONTROLO DE GESTÃO traduzem-se, num mercado cada vez mais competitivo, numa VANTAGEM
COMPETITIVA em relação aos demais concorrentes.

A resposta a este desafio assenta no domínio das técnicas tradicionais do CONTROLO DE GESTÃO, potenciadas com novos contributos
das Escolas de Gestão.

O conhecimento dos Modelos de Controlo de Gestão, permite aos responsáveis identificar os Fatores de Custo e atuar sobre as
Atividades que não acrescentam valor à empresa.

Programa

1ª Parte – O essencial do controlo de gestão

Conhecer o papel da Controlo de Gestão na empresa

O ciclo da gestão.
Coerência com a estratégia e a estrutura da Empresa.
A cultura da empresa.

Compreender os dados de gestão da Empresa

Os conceitos fundamentais:
Viabilidade Económica?
Viabilidade Financeira?

Os Mapas da Informação Financeira:
O Balanço?



A Demonstração de Resultados?
A subjetividade da informação financeira.

Interpretar a informação contabilística

As várias óticas para compreender o significado do Balanço.
Saber ler ou calcular as rubricas respeitantes à atividade e à rentabilidade, pasmadas na Demonstração dos Resultados.

Acompanhar e avaliar a Performance Financeira

Compreender o Equilíbrio Financeiro mínimo.
Determinar o Fundo de Maneio existente, saber propor “remédios” para o seu equilíbrio.
Avaliar o Ciclo de Exploração da Empresa:

conhecer as ferramentas para a sua estabilização.
Interpretar os Indicadores de Liquidez e estabelecer alertas de controlo.
Avaliar os Fluxos de Caixa ocorridos nas áreas: operacional, investimento e financiamento.
Interpretar e calcular os indicadores de Endividamento.

Acompanhar e avaliar a Performance Económica

Saber calcular o EBITDA. Interpretar o seu significado.
Metodologia de construção de uma pirâmide de Indicadores de Rentabilidade.
Avaliar o Equilíbrio Económico: Rentabilidade dos Investimentos versus Custo dos Financiamentos.

Contribuir para a realização de um Quadro de Indicadores

Princípios e metodologia de construção.
Organizar a recolha de informações.
Formalizar os dados: quadros, gráficos, relatórios.

 2ª Parte – Modelos de controlo de gestão

Situar o controlo de gestão entre os diversos sistemas de informação da empresa

A contabilidade geral versus contabilidade analítica.
O contributo da contabilidade de gestão na recolha e tratamento da informação.
O controlo orçamental versus controlo de gestão.

Dominar a lógica do procedimento orçamental

As etapas do procedimento orçamental.
A definição de centros de responsabilidade orçamental.
O orçamento de vendas e dos encargos de vendas.
Os orçamentos de exploração.
O orçamento de tesouraria e o orçamento financeiro.
Ter em conta os investimentos.
A conta de resultados e o balanço previsionais.

Desenvolver instrumentos de acompanhamento e de controlo das realizações

O que é preciso acompanhar e como?
Os orçamentos? Os produtos ou famílias de produtos? Os negócios, as atividades, os processos? Os custos, as margens?
Um modelo de desvios nas áreas operativas.
O controlo da atividade: a noção de orçamento flexível.
Introduzir a análise de desvios: desvios de atividade, de custos e de eficácia.
Propor as medidas corretivas.

Aplicar uma metodologia pertinente de indicadores de gestão, como suporte à tomada de decisões

A avaliação e interpretação do Break Even Point, enquanto limiar da rentabilidade do produto ou do negócio.
A importância da margem de segurança e do resultado marginal nas decisões de investimento.
As várias abordagens aos sistemas de custeio e a sua implicação na estrutura final dos custos.
Um estudo de caso: o risco da decisão, suportada por critérios inadequados na repartição de custos.



A abordagem aos centros de custo contabilísticos e ao ABC/ABM (Custeio Baseado nas Atividades), por forma a analisar,
controlar e reduzir custos.
Como estabelecer um adequado critério de preços de transferência interna (PTI´s).

Promover uma estratégia de delegação e descentralização das responsabilidades de gestão

Os centros de responsabilidade na ótica do controlo de gestão.
As características e os graus de delegação que tipificam os centros de custo, os centros de resultado e os centros de
investimento.
A avaliação de desempenho dos centros de responsabilidade:

os desvios entre custos reais e custos decididos, nos centros de custo;
a margem de contribuição residual, nos centros de resultado;
o custo de posse e o conceito de ATIVO ECONÓMICO, nos centros de investimento;
a dicotomia entre a margem de CONTRIBUIÇÃO RESIDUAL e o ECONOMIC VALUE ADDED, nos centros de investimento.

Apresentação de caso prático: o cálculo e a interpretação dos indicadores de avaliação de desempenho em centros de
responsabilidade.

Pontos fortes

Consolidar as bases do Controlo Financeiro Empresarial e o desenho de um TABLEAU de BORD para a Gestão, essencial aos
utilizadores, estabelecer METAS, definir OBJETIVOS e controlar a PERFORMANCE das organizações.
Preparação prática ao nível das áreas do controlo de gestão: contabilidade de custos, informação de gestão, monitorização e
orçamentação.



Tel. 213 303 166
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06 Mai - 30 Jul 2019 19 Set - 12 Dez 2019



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

Duração: 2 dias

Tipologia: Master Class Presencial

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

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

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

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

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

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

Programa

Caracterizar o âmbito da liderança e gestão de equipas e pessoas

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

Identificar pontos fortes e áreas de melhoria

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

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

Diagnosticar o grau de competência e autonomia dos colaboradores

Diagnosticar as necessidades de evolução das pessoas e das equipas.



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

Refletir sobre as motivações

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

Comunicar eficazmente com os diferentes interlocutores

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

Definir um plano de ação das mudanças a pôr em prática

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

APÓS A FORMAÇÃO EM SALA:

Inclui 2 SESSÕES INDIVIDUAIS DE COACHING (2h)

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

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

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

Oferta de 2 módulos de e-learning

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

Pontos Fortes

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

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

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

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

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

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

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

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

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

Faça aqui o download da brochura do Drive Workshop.

Programa

Um novo sistema operativo

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

O “Segredo” do que verdadeiramente nos motiva

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



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

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

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

MESTRIA – A vontade de ser sempre melhor em algo relevante

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

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

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

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

Atividades e recompensas do Tipo X e do Tipo I

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

O efeito de “Ressonância”

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

Pontos Fortes

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

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

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

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

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

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

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

Programa

O contexto do coaching

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

De “Chefes” a “Coaches”

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

O processo de coaching

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

O desenvolvimento de um plano de coaching

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

Pontos fortes

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



Melhorar a motivação e o envolvimento dos colaboradores.
Programa acreditado pela ICF como CCE (Continuing Coach Education).
* O curso atribui 14 unidades CCE da ICF na área de Competências Chave (Core Competencies).
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LIDERAR E GERIR EQUIPAS DE PROJETO
A liderança sem autoridade formal

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todos os colaboradores de uma empresa chamados a
intervir como Responsáveis pela condução de equipas de Projeto.

Referência: 192
Preço: 850,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Gerir as expectativas da equipa face ao modelo de
liderança
Praticar uma gestão assente na influência
Gerir situações de tensão, conflito e crise
Criar mecanismos de feedback

Métodos: Esta formação privilegia uma pedagogia alternando os
aspetos metodológicos com o treino prático.

 BEST  Curso referenciado pelo PMI®

Este curso atribui 13 PDU’s para preparar ou manter a sua certificação PMP® ou PgMP®

Mobilizar, coordenar e fazer trabalhar em conjunto pessoas de serviços, de setores, de funções diferentes sem dispor de autoridade
hierárquica formal, é um desafio com o qual é confrontado um responsável de projeto.

Para esse líder, o êxito passa por uma gestão transversal eficaz da equipa de intervenientes, os quais devem canalizar para o projeto
as suas competências e os seus contributos.

PMP, PgMP, PMBOK,  PMI-SP and PMI-RMP are marks of Project Management Institute
Inc.

Programa

Identificar as funções e qualidades de um líder num projeto

Identificar o que os membros da equipa do projeto esperam do seu líder.
Identificar as quatro funções do líder.
Mudar as representações individuais da liderança.

Construir uma equipa de projeto de elevado desempenho

Identificar os cinco passos que caracterizam a criação de uma equipa do projeto.
Escolher o estilo de liderança apropriado a cada fase.
Adotar comportamentos que permitam construir relações de confiança no seio da equipa.
Simulação: os estágios de vida da equipa.

Ser assertivo nas relações com outros membros da equipa de projeto

Saber fazer pedidos, independentemente da situação.
Dar e solicitar feedback.
Emitir uma crítica construtiva.
Simulação:

afirmar-se face a um pedido de um membro da equipa do projeto;



dar e receber feedback.

Saber gerir situações de tensão no seio da equipa

Identificar os diferentes comportamentos defensivos no seio da equipa.
Identificar os seus próprios mecanismos de defesa.
Gerir situações de tensão.
Resolver conflitos: processo e atitude.
Simulação: Gestão de situações de tensão e deteção de comportamentos defensivos individuais.

Influenciar a gestão quotidiana para defender os interesses do projeto

Definir a sua estratégia de influência, de acordo com a matriz de atitude / impacto.
Utilizar as diferentes alavancas de influência em diferentes contextos.
Simulação a partir de situações reais dos participantes e em peer-coaching.

Pontos Fortes

Utilização de um questionário de posicionamento com vista à definição de prioridades
Aquisição de conhecimentos especializados: métodos e ferramentas de liderança e gestão de equipes em ambiente de
simulação
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AVALIAçãO E GESTãO DE DESEMPENHO
Alinhar desempenhos, construir compromissos e potenciar resultados

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Gestores de topo responsáveis pela
gestão estratégica, gestão de operações e gestão de equipas.
Gestores e Técnicos de Recursos Humanos.
Gestores e Controllers de Planeamento e Controlo de Gestão.

Referência: 013
Preço: 850,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:integrar a relevância e impactos da Avaliação e Gestão
do Desempenho na gestão da organização;
compreender a inevitabilidade da integração das diferentes
dimensões da performance organizacional;
participar ativamente na conceção, implementação e
operacionalização de um Sistema de Avaliação e Gestão de
Desempenho.

Métodos: A orientação do curso fará apelo a uma pedagogia ativa
baseada em:alternância entre exposições teóricas e
exercícios práticos – individuais e em grupo;
análise de casos em subgrupos;
debates dirigidos com participação ativa do grupo;
simulações de situações representativas do contexto profissional.

Gerir desempenho é muito mais do que definir objetivos e avaliar resultados.
O sistema de avaliação e gestão de desempenho representa um instrumento vital na integração da estratégia com as operações e na
integração da performance organizacional com a performance individual.

Com esta perspetiva em mente, neste curso abordamos os sistemas de avaliação e gestão de desempenho na perspetiva:

dos seus requisitos de sucesso;
da sua conceção e implementação;
da sua operacionalização.

Programa

Integrar a avaliação e gestão de desempenho como um instrumento indispensável à gestão da organização

A importância da avaliação e gestão de desempenho para a organização.
A importância da avaliação e gestão de desempenho para os colaboradores.
A ligação da avaliação e gestão de desempenho com os subsistemas de gestão de recursos humanos.
Fazer o diagnóstico das práticas e das expectativas.

Conceber um sistema de avaliação e gestão de desempenho (SAGD)

Princípios e pressupostos orientadores de um SAGD.
As dimensões de performance numa organização:

performance estratégica;
performance operacional;
performance individual.

Principais componentes do SAGD:
processo;
intervenientes e responsabilidades;
instrumentos de monitorização e avaliação;
sistemas de Informação.



Gestão por objetivos: o “centro” de um SAGD:
alinhamento e desdobramento de objetivos;
indicadores e métricas;
fixação de objetivos: princípios e metodologias;
monitorização e acompanhamento de resultados: a gestão da ação.

Dominar a avaliação e gestão do desempenho individual

Avaliação, gestão e desenvolvimento de competências.
A definição e negociação de objetivos:

o estabelecimento de compromisso entre chefia e colaborador.
As entrevistas de avaliação e gestão de desempenho.
A formação dos avaliadores.

Implementar um sistema de avaliação e gestão de desempenho

As etapas da implementação do sistema.
A campanha de divulgação.
A gestão da mudança.
O Sistema piloto – ano zero.
As correções e os ajustamentos.

Pontos Fortes

Visão integrada da gestão da performance organizacional – integra avaliação dos resultados organizacionais com resultados
individuais (funções e competências);
Cria uma ligação firme entre aspetos a montante do sistema (definição de objetivos) e a jusante do sistema (desenvolvimento
de competências);
Fornece princípios e ferramentas práticas facilmente acopláveis aos SAGD das empresas dos participantes.
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RESPONSáVEL DIGITAL
Acompanhar a transformação digital da empresa

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Dirigentes, CxO
Responsáveis de Unidade de Negócios, Chefes de Vendas ou
Marketing.
Futuro Responsável digital da empresa: diretor digital, Head digital,
Chefe gabinete digital…
Consultor e todas as pessoas responsáveis pela transformação
digital da empresa.

Referência: 1145
Preço: 1.050,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Compreender os desafios da transformação digital da
empresa.
Definir o novo modelo de negócio e implementar a política
associada.
Identificar as competências necessárias para o sucesso da
transição para o digital.
Identificar as tecnologias digitais geradoras de competitividade
para a empresa.
Contar com o novo papel do gestor na transformação digital.

Métodos: Exposição de conceitos, estudos de caso e trabalhos
práticos

A transformação digital trata-se de uma verdadeira revolução industrial e só as empresas bem preparadas serão capazes de competir.

Esta formação permite ao responsável digital capturar novos modelos de organização, identificar as competências e tecnologias
necessárias para a empresa, dotando os gestores  de ferramentas para implementar uma estratégia digital portadora de crescimento
para a empresa.

Programa

Parte 1 – Impacto do digital sobre o modelo de negócios

Identificar questões de transformação digital para a empresa

Analisar as tendências de uma economia em mudança rápida.
Compreender os desafios colocados pela transformação digital.
Esclarecer o papel das tecnologias digitais: móvel, redes sociais, analítica, computação em nuvem (cloud), Internet of Things
(IoT)…
Introduzir a desmaterialização de processos e serviços.
Passar da análise de relatórios à análise preditiva (indicadores: KPI's, , ROI…).

Colocar a conduta do projeto no centro da transformação digital

O fundamental da condução do projeto web.
Os métodos ágeis.
A análise de risco da transformação digital.
Considerar a implantação de uma plataforma digital orientada para o cliente.

Desenvolver uma estratégia digital portadora de crescimento

As estratégias de transformação digital: global, por etapa e por função, spin-off.
Envolver consumidores e clientes na empresa: cocriação de ofertas, comunicação sobre a marca, inovação e redes sociais.
Situar o grau de maturidade da empresa face à transformação digital: ferramentas e processos.
Repensar o seu modelo de negócios face as oportunidades da transformação digital.



Parte 2 – Impacto do digital sobre as profissões

Passar do marketing digital ao “customer experience” do cliente

Os novos comportamentos dos clientes.
A experiência do cliente “customer experience” – os novos locais de compra e pontos de contacto.
O marketing e o papel do marketing digital na aquisição/recrutamento, conversão e fidelização.
Novas formas de marketing relacional: apoio ao cliente, automação de vendas, marketing.
O papel do CRM - função, objetivos e soluções disponíveis.
O papel da análise de marketing: compreensão, acompanhamento de clientes e o big data.
Rumo à convergência de funções de marketing, vendas, relação com o cliente e sistemas de informação.
Focar-se nas novas abordagens para a função comercial (ferramentas e práticas).

Integrar as tecnologias da empresa digital

O papel central dos Sistemas de informação na transformação digital da empresa.
Princípios de orientação e de implementação da transformação digital.
Adaptar o Sistema de Informação aos desafios do digital (BYOD - Bring your own device), à Responsabilidade Social das
Empresas e à mobilidade.
Desafios e oportunidades ao integrar soluções de Cloud et SaaS na organização.
Organizações “data-driven” e a utilização de Business Analysis (B.A.) e de Business intelligence (B.I).

Identificar e desenvolver novas competências digitais

Identificar e desenvolver as competências digitais dos colaboradores.
Promover o uso dos meios de comunicação, redes sociais, ferramentas de colaboração e a responsabilidade social das
empresas.
Construir e animar comunidades internas.

Parte 3 – Impacto do digital sobre o management

Utilizar os principais fatores de sucesso num projeto de transformação digital

O papel dos gestores como patrocinadores de uma organização digital.
Os novos modelos organizacionais relacionados com a digital.
Agilizar os processos de trabalho e acelerar a tomada de decisão.
Estabelecer um sistema de governo digital.
Modernizar a mentalidade da empresa, através dos benefícios do digital.
Acompanhar a transformação digital.

Gerir os impactos de colaboração em relação ao management

Gerir projetos com ferramentas colaborativas.
Gerir o erro humano como parte da organização e como “driver” de inovação interna e externa.
O fundamental do trabalho colaborativo e cooperativo.
Prática de trabalho colaborativo.
Comunidades internas e redes sociais na empresa.
O impacto da Informação: o fim dos silos de gestão de informação e do conhecimento.

Apoiar-se no novo papel do gestor na transformação digital

Barreiras e desafios da transformação digital na empresa.
Liderança descentralizada, para uma gestão mais adequada de pessoas e serviços.
Cultura corporativa, inovação colaborativa e aberta.
O novo papel do gestor (liderança e confiança).

Advantages

Troca de experiências de empresas digitais.
Um estado de arte de soluções tecnológicas atualizadas regularmente.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1145

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 1145

Lisboa

08 Mai - 10 Mai 2019 11 Nov - 13 Nov 2019



CICLO: MARKETING DIGITAL
Implementar uma estratégia de comunicação digital

Duração: 11 dias

Tipologia: Blended Blended

Para quem?: Para profissionais de Marketing, de marketing digital e
gestores de marketing.

Referência: 1125
Preço: 2.290,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Otimizar websites/blogs;
Promover a marca/empresa nos meios digitais;
Desenvolver conteúdos online e offline;
Utilizar as regras da comunicação digital;
Elaborar mensagens segmentadas de acordo com o público-alvo;
Otimizar as redes sociais em linha com os objetivos da empresa;
Analisar, intrepretar e tomar decisões estratégicas com base na
informação fornecida pelo Google Analytics.

Métodos: Exposição de conteúdos;
Análise de casos práticos;
Exercícios para consolidação de conhecimentos.

 BEST  Este curso vai permitir-lhe:

obter conhecimento em áreas do Marketing Digital que são fundamentais para permitir a otimização, a correta promoção e análise
e direcionamento do investimento.
obter conhecimento em áreas do Marketing Digital que são fundamentais tais como Email Marketing, Social Media Marketing assim
como a área Mobile para retirar todo o partido destes novos meios de interação como o consumidor, não esquecendo a importância
de chegar aos decisores e influenciadores através da otimização, da correta promoção destes meios de comunicação.
Envolver o público-alvo com conteúdo que o motiva a participar e a converter as ações planeadas, criando valor de negócio.

Programa

SEO e Adwords

1ª parte – SEO/SEM - Search Engine Optimization / MARKETING

Introdução e conceitos-chave



Como funcionam os motores de pesquisa

Fatores a ter em conta no On Page SEO

Pesquisa de Keywords.
Meta Tags.
Títulos.
Densidade de keywords.

Fatores a ter em conta no Off Page SEO

Tipo de conteúdo.
Tipo de referência.
Velocidade e disponibilidade.
Boas práticas.

Boas práticas e más praticas penalizadas pelos motores de pesquisa

Medir o impacto do SEO

Exercícios práticos

Enquadramento Google Search Console no perfil de Webmaster

Gestão de erros.
Disponibilidade.
Velocidade.
Submissão ao motor de pesquisa.
Utilitários especiais (Disavow).
Sitempas.xml (web, video, news).

Benchmarking com sites

Análise de site próprio (empresas presentes) vs principais concorrentes.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação

Sessão Online
2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

2ª parte - ADWORDS

Introdução ao AdWords

O que são anúncios do Google Adwords.
Conceitos gerais e principais vantagens.
Configuração de uma conta Google AdWords.
Vista geral do Google Adwords.

Campanhas Adwords

Estabelecimento de objetivos da rede de pesquisa.
Planear campanhas em função de estar na rede de pesquisa ou na rede de display do Google.
Pesquisa de palavras-chave para search.
Criação de grupos de anúncios.
Segmentação:

Por clique ou por visualização;
Localização;
Tipo dispositivo (desktop, móvel);
Horários;
Orçamento.

Formatos de anúncios.



Copy do anúncio.

Análise das atuais campanhas (das empresas presentes)

Análise de campanhas próprias.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação.

Sessão Online
2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

3ª PARTE – Análise e otimização de resultados

Análise de resultados

Otimização de resultados.
Importância da otimização contínua.

Utilização avançada do Google Adwords

Configuração de remarketing através do Google Analytics.
Configuração Google Adwords com integração com o Google Analytics.
Conversão com base no download e instalações de Apps.
Segmentação de utilizadores.

Visão geral e utilização do Google Adwords Editor

Análise das atuais campanhas (das empresas presentes)

Análise de campanhas próprias.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação

Sessão Online
2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

Sessão Online Individual
1,5 hora
Feedback individual sobre a implementação do Plano de Ação e esclarecimento de questões

Comunicação Digital

1ª parte – Copyright

Introdução ao Web Copywriting

Diferenças entre offline e online.
Os 3 pilares do Copywriting.
Critérios de sucesso de qualquer comunicação online.

Escrever conteúdos com valor

Como criar mensagens para os diferentes Públicos-Alvo.
Fórmula Copywriting.
Converter características em benefícios.
Tornar as mensagens credíveis.
Regras para escrever Títulos, Leads, Body Copy e Call-to-Action.

Processo de criação e revisão de mensagens

As etapas de criação de mensagens.
As etapas de revisão de mensagens.
Tornar os conteúdos claros e legíveis.



Regras de Copywriting para diferentes formatos online

Adaptar mensagens offline para online.
Sites e Landing Pages.
Emails e Newsletters.
Campanhas PPC.
SEO e usabilidade.

Análise de Copy existente (empresas presentes)

Análise do Copy vs principais concorrentes.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação

Sessão Online
2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

2ª Parte - Email Marketing

O Email Marketing em números

Base de Dados

Como criar uma Base de Dados.
Questões legais de uma Base de Dados.
Como angariar novos registos para a minha Base de Dados.

Landing Page (Página de destino)

A anatomia de uma Landing Page de sucesso.
Como criar Formulários que sejam preenchidos.
Plataformas de Landing Pages.

Planeamento em Email Marketing

A importância da Relevância.
As vantagens da Personalização.
Como fazer a Calendarização.
O Plano de Conteúdos.

Que Plataforma de Email Marketing deverei escolher

Tipo de plataformas.
Critérios de escolha.

Boas Práticas em Email Marketing

A estrutura de um Email.
O Design de um Email.
Boas práticas.

Métricas e Testes

Como realizar Testes para garantir o sucesso.
As Métricas do Email Marketing.

Trabalho Prático: Análise de campanhas de e-mail marketing existentes (empresas presentes)

Análise de campanhas.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação

Sessão Online
2 horas



Apoio à implementação do Plano de Ação

3ª Parte - Mobile Marketing

Conceitos de Mobile Marketing

Onde podemos interagir com o Mobile

Os dispositivos (smarthphone e tablet).
SMS.
Website (responsive design).
App’s.

Tipos de App

Utilitária (informativa e de suporte).
Mobile commerce (compra no dispositivo).
Geo-Localização.
Gamming.
Realidade aumentada.
Notificações em App’s.

Criação de conteúdos para mobile

Imagens.
Texto.
Navegação.
Boas práticas.

Criação de campanhas de Marketing para mobile

Análise de campanhas existentes (empresas presentes).
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação.

Sessão Online
2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

Sessão Online Individual
1,5 hora
Feedback individual sobre a implementação do Plano de Ação e esclarecimento de questões.

Gestão de redes sociais

1ª Parte - Facebook

Introdução

Definição e tipologia do Facebook.
Contextualização dos clientes nas suas vertentes sociodemográficas.

Marketing e comunicação

Definição de objetivos para a rede social.
Alinhamento da audiência às personas.
Definição do plano de comunicação alinhado no tom das personas.
Identificar embaixadores e detratores.
Analisar qual o dia e a hora mais adequada.
Ferramentas adequadas ao ecossistema social.

Criação e Gestão de conta de Facebook

Perfis Individuais vs Perfis de páginas.



Páginas vs Grupos.
Aplicações dentro do Facebook e casos de sucesso.
Gestão de utilizadores e agências com base no Facebook Business.
Validar termos e condições das páginas do Facebook.
Preparação da página do Facebook:

Criação e configuração de página;
Gestão de utilizadores (administradores, gestores,..);
Criação de url para a página;
Boas práticas nos tipos posts (Estado, Link, Foto e Vídeo).

Análise de resultados da página do Facebook:
Alcance da página;
Alcance dos posts;
Interação e consumo das publicações;
Perceber quais os posts que têm mais impacto nos objetivos das organizações.

Gestão de crises

Criar ou analisar página de Facebook

Criação ou análise de páginas de Facebook das empresas presentes.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação.

Sessão Online
2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

2ª Parte – Facebook - campanhas

Como estabelecer uma campanha

Validar termos e condições nas promoções.
Cuidados a ter ao nível da Landing Page da campanha.
Criação de tags para diferentes meios online e offline.
Tags de urls:

Url Builder Desktop;
Url Builder App.

Configuração de objetivos.
Anúncios no Facebook:

Adhoc “promoted” post;
Audiências importadas “custom audiences”;
Tipos de anúncios;
Gerir o Power Editor;
Usar o target móvel ou desktop.

Recursos: Google Analytics

Relatórios e análise de campanhas

Análise dos resultados da campanha.
Elaborar um Dashboard personalizado para campanhas.
Análise de resultados dos anúncios do Facebook:

Alcance da página;
Alcance dos posts;
Interação e consumo das publicações;
Perceber quais os posts que tem mais impacto nos objetivos das organizações;
Analisar qual o dia e a hora mais adequada;
Otimização de anúncios.

Criar ou analisar uma campanha de Facebook

Criação ou análise de campanhas das empresas presentes.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação.



Sessão Online
2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

3ª Parte - Linkedin

Introdução

Definição e tipologia do LinkedIn.
Contextualização dos utilizadores nas suas vertentes sociodemográficas.

Marketing e comunicação

Definição de objetivos para a rede social.
Contextos profissionais e pessoas para posicionamento na rede.
Definição do plano de comunicação alinhado no tom das personas.
Analisar qual o dia e a hora mais adequada.

Linkedin

Página de Empresas.
Alinhamento das personas no Linkedin.
Que estratégia usar?
Publicação de Artigos.
Plano de comunicação

4ª Parte – linkedin - campanhas

Como estabelecer uma campanha

Anúncios no Linkedin.
Distribuição de conteúdo de acordo com o público-alvo.
Otimização de resultados.

Criar ou analisar página e/ou campanha de LinkedIn

Criação ou análise de páginas das empresas presentes.
Criação ou análise de campanhas das empresas presentes.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação.

Sessão Online
2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

5ª Parte – instagram, pinterest e youtube

Introdução

Definição e tipologia do Instagram, Youtube e Pinterest.
Contextualização dos seguidores nas suas vertentes sociodemográficas.

Marketing e comunicação

Definição de objetivos para cada uma das redes sociais.
Alinhamento da audiência às personas.
Definição do plano de comunicação alinhado no tom das personas.

Criação e Gestão de conta de Instagram / Pinterest

Contas Individuais vs Contas Corporativas.
Validar termos e condições das páginas de Instagram / Pinterest.
Preparação da conta de Instagram / Pinterest:

Criação e configuração da conta;



Gestão de utilizadores (administradores, gestores,..);
Boas práticas nos tipos de posts (Foto e Vídeo).

Análise de resultados da conta de Instagram / Pinterest:
Alcance e impacto dos posts.

Gestão de crises.

Como estabelecer uma campanha

Anúncios no Instagram / Pinterest.
Otimização de resultados.

Criação e Gestão de canal de Youtube

Preparação do canal do Youtube:
Criação e configuração do canal;
Gestão de utilizadores (administradores, gestores,..);
Boas práticas a implementar.

Análise de resultados do canal de Youtube:
Alcance do canal;
Alcance dos vídeos;
Perceber quais os vídeos que tem mais impacto nos objetivos das organizações.

Gestão de crises.
A publicidade no Youtube.

Criar ou analisar contas de INSTAGRAM, PINTEREST E canal de Youtube

Criação ou análise contas/ canal das empresas presentes.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação.

Sessão Online
2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

Sessão Online Individual
1,5 hora
Feedback individual sobre a implementação do Plano de Ação e esclarecimento de questões

Analytics

Introdução ao Digital Analytics

Conceitos Base de Digital Analytics.
Negócio digital e plataformas Digitais.
As diferentes plataformas digitais e novos negócios.
Indicadores e métricas.

Configuração base

Visão geral da plataforma do Google Analytics.
Gestão da Plataforma:

Contas;
Propriedades;
Vistas;
utilizadores

Relatórios:
“Real time”;
Inteligência;
Audiência;
Comportamento;
Aquisição;
Conversão.

Configuração de objetivos:



Funis;
Eventos;
Por página.

Exercícios práticos de configuração da ferramenta.

Configurar a Conta Google Analytics

Criação ou análise da conta Google Analytics das empresas presentes.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação

Sessão Online
2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

Configuração base

Como estabelecer um plano de medição:
Múltiplos domínios (“cross domain”);
Por tipo de dispositivo e aplicação (Desktop, Mobile e Tablet);
Medir comportamentos;
Diferentes tipos de propriedade digital.

A necessidade de medir mais do que visitantes e páginas visualizadas:
Medir comportamentos:

Conclusão de formulários;
Download de documentos e ficheiros;
Conclusão de carrinhos de compra;
Partilha nas redes sociais.

Usando Dimensões e métricas (variáveis) para ter integrações para enriquecer os nossos dados.
Medir trafego de origens das redes sociais e de outros meios online e offline.
Saber configurar as integrações com o Google Analytics como:

Google Search Console;
Google Adwords;
Google Play Console (mobile).

Elaborar um Dashboard personalizado direcionado a função da organização.
Elaborar relatórios personalizados para adotar as diferentes configurações.
Elaboração de segmentos avançados para efetuar análise e estudo de comportamentos, assim como analisar.
Vista geral do Google Analytics (relatórios e Dashboards).

Gestão de Métricas - Conta Google Analytics

Análise de Métricas da conta Google Analytics das empresas presentes.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação

Sessão Online
2 horas
Apoio à implementação do Plano de Ação

Sessão Online Individual
1,5 hora
Feedback individual sobre a implementação do Plano de Ação e esclarecimento de questões.

Advantages

Abordagem holistica ao marketing digital, assente em casos reais e com apoio à implementação de práticas corretas no seio das
organizações.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1125

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 1125

Lisboa

07 Nov - 31 Mai 2019



RESILIêNCIA
Superar dificuldades com pró-atividade e uma atitude positiva

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: A formação em Resiliência é dirigida a todos os
profissionais que tenham necessidade de aperfeiçoar as
competências para lidar de forma positiva com desafios e/ou
situações adversas e os seus efeitos futuros.

Referência: 681
Preço: 850,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:reforçar as suas
competências para superar obstáculos pessoais e organizacionais;
enfrentar mudanças, desafios e situações críticas com uma atitude
positiva;
desenvolver a sua autoconfiança, autodisciplina, flexibilidade,
espontaneidade e interdependência;
promover a resiliência na sua organização.

Métodos: Neste curso, existirão exercícios e debates que facilitarão
a perceção mais clara dos recursos pessoais a desenvolver para
aumentar a sua Resiliência:autodiagnóstico de Resiliência pessoal;
partilha de experiências pessoais e organizacionais.
No final, cada participante definirá um plano de ação das
mudanças que pretende pôr em prática.

Como é que as pessoas lidam com experiências desafiantes na sua vida?

Como agem face a acontecimentos que provocam mudanças significativas, e talvez súbitas?

Resiliência é a capacidade de responder, de forma saudável e produtiva, a circunstâncias de adversidade ou trauma, sendo
essencial para gerir o stresse da vida quotidiana.
A resiliência é uma meta competência comum; isto é, todas as pessoas são resilientes em certo grau. Envolve pensamentos,
comportamentos e ações que podem ser aprendidos e aperfeiçoados.

As pessoas mais resilientes também sentem tristeza, incerteza e sofrimento face a vivências e situações difíceis. No entanto, mantêm
o equilíbrio de funcionamento físico e psicológico (ou reencontram-no mais rapidamente), têm “força interior” e mais facilidade de
recuperação rápida face a uma viragem na vida, uma situação inesperada ou contrariedades (por exemplo, a perda de emprego, a
instabilidade organizacional, um problema de saúde ou a perda de alguém querido).

Nesta formação trabalhamos alguns comportamentos de resiliência a partir dos pilares que os suportam.

A formação em Resiliência facilita a resolução de problemas e a decisão, aplicada a iniciativas de âmbito profissional e pessoal.

A utilização de comportamentos de Resiliência nas relações interpessoais permite lidar com situações inesperadas de forma: mais
positiva; mais proativa; mais corajosa; mais flexível.

Programa

Enquadrar a Resiliência enquanto competência pessoal e organizacional

Saber definir “resiliência”
Identificar os âmbitos de aplicação e benefícios de utilização.
Localizar as consequências da não-resiliência

Reconhecer a resiliência em si e nos outros

Saber reconhecer a resiliência nas pessoas e os obstáculos ao desenvolvimento dos comportamentos de resiliência.
Encontrar estratégias alternativas à forma de agir habitual.



Saber agir sobre os 4 pilares da resiliência

Autoconfiança;
Proatividade;
Relações interpessoais positivas;
Aprendizagem contínua.

Preparar-se para gerir os processos de mudança com sucesso

Identificar os fatores que influenciam a cultura e o clima organizacional.
Influenciar a cultura organizacional
Acelerar os processos de mudança e facilitar o seu êxito.

APÓS A FORMAÇÃO EM SALA:

Oferta de 2 módulos de e-learning

Compreender e expressar a tensão de forma positiva;
Autoestima: modo de funcionamento.

Advantages

Oportunidade de refletir sobre perspetivas de vida e formas de atuação profissional e pessoal, para, posteriormente, direcionar
as suas escolhas/decisões.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/681

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 681

Lisboa

06 Dez - 07 Dez 2018 24 Jun - 25 Jun 2019 27 Nov - 28 Nov 2019



GESTãO DO STRESSE
Desenvolver competências que permitam fazer uma gestão mais eficaz do stresse

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todas as pessoas que têm de enfrentar o stresse
habitual da sua vida profissional e pessoal e que querem melhorar
o seu desempenho.
 

Referência: 330
Preço: 850,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Esta ação de formação permitir-lhe-á:identificar as
principais causas do seu stresse;
ter consciência dos sinais de alerta que poderão conduzir a
situações de burnout;
reconhecer as características pessoais que potenciam e que inibem
o desenvolvimento de estratégias eficazes de gestão do stresse;
aplicar técnicas de gestão do stresse que reduzem as suas
consequências negativas.

Métodos: Para além do preenchimento de algumas escalas de um
dos instrumentos mais utilizados a nível mundial para a avaliação
da personalidade – o Inventário de Personalidade NEO-PI R -, serão
realizados outros tipos de autodiagnósticos, bem como exercícios
práticos, que permitirão aos participantes ter uma visão mais clara
dos seus recursos pessoais e desenvolver novos hábitos e perícias
para gerir o stresse.

As pressões a que estamos sujeitos no atual contexto socioeconómico podem pôr em causa o nosso equilíbrio físico e emocional. Uma
adequada gestão do stresse pode fazer a diferença entre a eficácia e o burnout (esgotamento).

O curso Gestão do stresse pretende que os participantes tomem consciência das suas fontes de stresse mais significativas e definam
um plano de ação que lhes permita pôr em prática as estratégias de gestão do stresse que melhor se adequam à sua realidade.

Programa

Identificar as manifestações do stresse, as suas principais causas e consequências

Caracterizar o stresse.
Distinguir bom e mau stresse.
As fontes internas e externas de stresse e as suas manifestações físicas, cognitivas e psicológicas.
Diagnosticar o risco de burnout (esgotamento) em contexto profissional.
Tomar consciência que não somos passivos face ao stresse.

Reconhecer o impacto do seu perfil de personalidade na forma como lida com as situações de stresse

Analisar os resultados do questionário de personalidade NEO PI-R, reconhecido mundialmente como uma medida válida dos
principais domínios da personalidade.
Caracterizar os traços de personalidade na medida em que podem facilitar ou inibir uma adequada gestão do stresse.

Selecionar as melhores estratégias para enfrentar o stresse em contexto profissional

Comunicar em situações difíceis, mantendo o autocontrolo, o respeito mútuo e o pensamento positivo.
Focalizar-se nas suas prioridades e planear a utilização do tempo.
Cuidar de si próprio/a para encontrar o ponto de equilíbrio da gestão do stresse: a alimentação, o exercício físico, o relaxamento
físico e mental, e o sono.



APÓS A FORMAÇÃO EM SALA:

OFERTA DE 2 MÓDULOS DE E-LEARNING

Gerir o seu stresse para ganhar tempo.
Estratégias para reduzir o nível de stresse.

Advantages

Utilização de um questionário mundialmente reconhecido como uma medida válida dos principais domínios da personalidade.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/330

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 330

Lisboa

21 Nov - 22 Nov 2018 01 Abr - 02 Abr 2019 28 Out - 29 Out 2019



EXCELêNCIA INTERPESSOAL E COMUNICAçãO
Desenvolver as suas competências de relacionamento

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Blended

Para quem?: Managers, chefes de projeto e coordenadores de
equipas.
Profissionais que necessitem de obter cooperação e envolver
pessoas sobre as quais não tenham autoridade formal.
Profissionais que pretendem desenvolver a sua influência e
aumentar a sua eficácia.

Referência: 8500
Preço: 790,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:influenciar e envolver
outras pessoas sem exercer autoridade hierárquica sobre elas;
melhorar as relações transversais, incluindo fornecedores e
clientes;
conhecer técnicas de assertividade, PNL e escuta, para abrir canais
de comunicação;
obter satisfação pessoal mediante relações profissionais mais
cooperativas e produtivas.

Métodos: Através desta formação os participantes terão
oportunidade de:explorar conceitos e verificar a sua aplicação
prática;
mapear a sua rede de networking;
identificar, através de autodiagnósticos, as suas características
relacionais;
treinar as técnicas e instrumentos.

Os profissionais de excelência apoiam-se em três pilares-chave: a autoconsciência, uma estratégia de rede e as competências
relacionais.

A capacidade de exercer influência num ambiente multifuncional e em permanente mudança é a chave de um desenvolvimento
pessoal eficaz e continuado.

Este curso permite-lhe desenvolver as competências de excelência interpessoal que permitem influenciar os vários stakeholders de
modo a que as suas equipas e organizações atinjam os objetivos.

Programa

Os três pilares da influência interpessoal

Influência: a força impulsionadora da excelência:
o contexto empresarial exigente e em mudança contínua.

Construir a sua rede estratégica de relacionamentos.
Potenciar as suas qualidades pessoais:

compreender o seu comportamento e atitudes;
reexaminar os seus valores e crenças;
construir a confiança.

Desenvolver relações interpessoais eficazes:
a excelência na comunicação interpessoal;
cooperar eficazmente;
gerir a adversidade e o confronto.

Clarificar a sua estratégia de influência interpessoal

Criar o mapa da sua rede de relações para o propósito do projeto e atores:
centrar-se nos principais objetivos do projeto;
identificar os atores-chave na sua rede de relações;



enfatizar a interação com os seus atores-chave;
a sobreposição com o organograma.

Especificar o seu nível de influência por ator:
determinar o nível de ações a empreender em relação ao grupo de atores;
especificar a sua rede-alvo;
distinguir poder, influência e manipulação.

Definir objetivos precisos.

Conhecer-se melhor para comunicar melhor

Estar consciente dos seus pontos fortes e áreas de melhoria:
compreender a sua forma de agir;
identificar as suas atitudes eficazes e ineficazes.

Caracterizar as atitudes eficazes e ineficazes.
Limitar as suas ações ineficazes sob pressão:

soluções para comportamentos ineficazes.
Potenciar o seu sistema de valores:

reexaminar os seus valores profissionais e pessoais;
adotar a atitude apropriada.

Inspirar confiança junto dos seus interlocutores:
ativar as forças impulsionadoras da confiança;
apreciar a diversidade pessoal e cultural.

Comunicar de forma aberta e eficaz

Sincronizar a sua comunicação verbal e não verbal através da utilização da PNL:
praticar a sincronização.

Ser compreendido ao transmitir a sua mensagem, através da utilização das técnicas da assertividade:
falar com sinceridade;
fazer uma crítica ou dar feedback negativo;
compreender, utilizando a escuta empática.

Ganhar através da cooperação

Desenvolver relações interpessoais equilibradas:
cooperar mais para ganhar mais;
princípio e características da cooperação.

Construir uma estratégia de cooperação ganhadora:
satisfazer os seus interesses;
elaborar um plano B;
procurar soluções.

Gerir o conflito, a adversidade e a confrontação:
abrir caminhos face ao conflito;
lidar com a agressividade.

APÓS A FORMAÇÃO EM SALA

OFERTA DE 5 MÓDULOS DE E-LEARNING

Os três pilares da excelência interpessoal;
Desenvolver uma estratégia de comunicação interpessoal;
Conhecer-se melhor para comunicar melhor;
Três ferramentas para uma boa comunicação;
Três alavancas essenciais para a cooperação.

Advantages

Uma formação que permite a cada participante:

Influenciar e mobilizar pessoas sem ter autoridade hierárquica sobre elas.
Melhorar as relações transversais, com os fornecedores e com os clientes internos ou externos.
Tornar-se um líder mais eficaz.



Desfrutar de uma maior satisfação pessoal, através de relações profissionais mais produtivas.
Aperfeiçoar o seu capital de contatos e relacionamentos.
Programa acreditado pela ICF como CCE (Continuing Coach Education).
* Este curso atribui 6 unidades CCE da ICF na área de Competências Chave (Core Competencies) e 8 unidades CCE da ICF na
área de Desenvolvimento de Recursos (Resource Development).



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/8500

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 8500

Porto

22 Nov - 23 Nov 2018 11 Abr - 12 Abr 2019 14 Out - 15 Out 2019

Lisboa

22 Mai - 23 Mai 2019 08 Jul - 09 Jul 2019 28 Nov - 29 Nov 2019



INTELIGêNCIA EMOCIONAL
Aumente o seu capital psicológico através da literacia emocional!

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todos os profissionais que queiram otimizar a sua
capacidade de lidar melhor com as próprios emoções, e as dos
outros, de modo a que elas possam facilitar, e não interferir, nas
atividades quotidianas.

Referência: 1046
Preço: 870,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Aumentar a sua “literacia emocional”, ou seja, a sua
capacidade para conhecer, reconhecer e saber lidar melhor com as
suas emoções;
Encontrar pistas concretas para promover a sua “autoconsciência
emocional” e fortalecer o seu equilíbrio pessoal;
Desenvolver a autorregulação e o controlo das emoções, de modo
a que possam facilitar, e não prejudicar, a interação e a
performance;
Reconhecer as “emoções- pirata” e manter o autodomínio nas
situações de tensão e de conflito.
Saber escutar os outros e gerar relacionamentos produtivos,
capitalizando o potencial produtivo das diferenças.

Métodos: Curso orientado com base na exploração das
competências emocionais através de momentos de autorreflexão e
exercícios baseados nos modelos da “paragogia ativa”
(aprendizagem através dos pares).

A “inteligência emocional” é considerada, hoje, um “ativo fundamental” para que cada pessoa possa entregar excelentes resultados
de forma consistente e sustentada e realizar um percurso profissional, e pessoal, de sucesso.

Programa

A “Literacia Emocional”: identificar e reconhecer as Emoções

A “química das emoções”: elementos para uma leitura compreensiva sobre a fisiologia das emoções.
A relação entre o “emocional” e o “racional”: emoções, pensamentos, comportamentos e atitudes.
A tipologia das emoções: emoções primárias e secundárias e emoções positivas e negativas.
Papel e importância das emoções nos processos de “construção mental da realidade”: o “efeito EEC” (Estímulos
Emocionalmente Competentes).
Papel e a importância dos circuitos “down-top” e “top-down” (Goleman) na gestão dos estados emocionais.

Desenvolver as Competências Intrapessoais: promover e sustentar o equilibrio pessoal

Autoconhecimento, perceção, avaliação e expressões das próprias emoções.
Compreender o modo como os sentimentos influenciam os comportamentos e as atitudes.
Fazer uma boa gestão dos sentimentos impulsivos e das emoções deprimentes.
Identificar e controlar os seus “piratas emocionais” (emotional highjacking).
Desenvolver uma consciência orientadora dos seus valores e objetivos e promover estratégias de Auto motivação.
Manter-se resiliente em situações de elevada exposição a fatores de “burnout” (exigências múltiplas, conflitos de prioridades,
prescrições paradoxais).
Cultivar o otimismo e o humor e permanecer positivo perante as adversidades.

Desenvolver as Competências Interpessoais: estabelecer interações positivas e construtivas com os outros

Promover a capacidade para reconhecer e compreender as emoções dos outros.



Saber lidar com pessoas e contextos diferentes, através do desenvolvimento da empatia.
Aperceber-se das necessidades dos outros (clientes externos, clientes internos, colegas de trabalho, colaboradores, chefias,
etc.) através de uma correta leitura das suas pistas emocionais.
Tomar partido da própria capacidade de expressar as emoções para aumentar o impacto da sua comunicação com os outros.
Assumir-se como exemplo da mudança que gostaria de ver nos outros.

Plano Pessoal de progresso

Elaboração de um plano pessoal de progresso para desenvolver as competências emocionais que cada participante considerar
como prioritárias.

Advantages

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



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1046

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 1046

Lisboa

29 Nov - 30 Nov 2018 11 Mar - 12 Mar 2019 03 Jun - 04 Jun 2019
30 Set - 01 Out 2019 09 Dez - 10 Dez 2019

Porto

06 Dez - 07 Dez 2018 31 Jan - 01 Fev 2019 06 Mai - 07 Mai 2019
14 Nov - 15 Nov 2019



GESTãO DE CONFLITOS
Ultrapassar conflitos e negociar soluções

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

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

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

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

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

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

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

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

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

Programa

Analisar a dinâmica relacional em situações de conflitos

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

Identificar os estilos pessoais nas situações de conflito

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

Desenvolver as atitudes e comportamentos que facilitem a resolução dos conflitos

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



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

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

Atuar nas várias fases da negociação

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

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

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

Saber avaliar a eficácia de uma negociação.

Lidar com o conflito online

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

APÓS A FORMAÇÃO EM SALA:

OFERTA DE 2 MÓDULOS DE E-LEARNING

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

Pontos fortes

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



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/456

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 456

Porto

22 Nov - 23 Nov 2018 04 Abr - 05 Abr 2019 11 Out - 12 Out 2019

Lisboa

27 Mai - 28 Mai 2019 28 Out - 29 Out 2019



TéCNICAS DE APRESENTAçãO
Como comunicar para um grupo de pessoas: preparar, construir e fazer uma apresentação

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Profissionais que desejam desenvolver a qualidade da
sua expressão oral para participar em reuniões (internas ou
externas) e defender as suas ideias perante grupos (clientes,
colegas ou prescritores).

Referência: 132
Preço: 790,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:preparar e construir apresentações em função do
tema, do objetivo e da audiência;
fazer apresentações de forma firme e convincente;
captar e manter a atenção do grupo;
gerir a interação com a audiência.

Métodos: A orientação do curso fará apelo a uma pedagogia ativa
baseada em:exercícios práticos – individuais e em grupo;
autodiagnósticos;
debates e trocas de experiências;
simulações;
exercícios para treino.

Ter êxito numa apresentação 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.

O curso Técnicas de apresentação permite-lhe desenvolver as suas competências para comunicar de forma dinâmica e persuasiva na
apresentação de uma ideia ou de um projeto, em reuniões, conferências ou seminários.

Programa

Antes da formação em sala

Wellcome call para:

Apresentação do formador.
Conhecer as expetativas e objetivos dos formandos.
Clarificar os objetivos e estrutura da formação.
Lançar o desafio de preparar a apresentação.

Durante a formação em sala

Potenciar os seus recursos como orador

Gerir a ansiedade inicial e as tensões que bloqueiam a comunicação nas apresentações em público.
Identificar e otimizar as suas características pessoais personalizando a exposição.
Utilizar e harmonizar os recursos pessoais: a voz, o olhar, os gestos, a postura e a movimentação.

Saber apresentar as suas ideias com clareza

Identificar o contexto da apresentação: ter em conta o público, o objetivo e a situação.
Utilizar o discurso persuasivo, de acordo com:

os critérios para organizar o discurso;
os momentos chave da apresentação.

Dominar os recursos de apoio às exposições:as novas tecnologias são uma realidade.



Falar em público

Como iniciar a apresentação.
Controlar a sua imagem: a importância das primeiras impressões.
A importância da congruência em comunicação: a comunicação verbal e não-verbal.
Estar perante o grupo e lidar com o imprevisto.
A mobilização rápida das ideias.
Utilizar ferramentas de comunicação eficazes.
Comunicar para persuadir: adotar uma linguagem e postura persuasiva.

Gerir a interação com a audiência

Criar o interesse e manter a atenção do grupo.
Gerir eficazmente as questões colocadas durante a apresentação.
Adotar uma estratégia adequada em situação de conflito: fenómenos de grupo.
Fazer face a situações difíceis: objeções, agressividade ou indiferença.
Lançar o debate no final da apresentação.

Após a formação em sala

Oferta de 2 módulos de e-learning:

Preparar uma comunicação para um grupo;
Gerir o grupo durante a apresentação.

 

Advantages

Treinar intensivamente as suas competências;
Elaborar o seu plano de desenvolvimento específico, através do feedback específico recebido.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/132
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Porto

05 Nov - 06 Nov 2018

Lisboa

12 Nov - 13 Nov 2018 27 Mai - 28 Mai 2019 07 Nov - 08 Nov 2019



COMUNICAçãO ESCRITA
Escrever textos profissionais eficazes

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Profissionais que tenham responsabilidades pela
elaboração de relatórios, estudos, propostas, emails, comunicações
e outros textos profissionais em geral.

Referência: 118
Preço: 850,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Esta ação de formação permitir-lhe-á:Conhecer os
critérios de eficácia para os diferentes tipos de textos;
Escrever textos profissionais com objetividade, sem deixar de
colocar a informação necessária;
Elaborar textos que utilizem as regras da legibilidade de forma a
ser compreendido pelo destinatário;
Utilizar o texto profissional como um meio de negociação e
influência e desencadeador das ações pretendidas.

Métodos: Metodologia ativa que privilegia o treino prático de
competências, através de um conjunto de exercícios de
carácter:Conceptual: exercícios sobre a metodologia de conceção
de textos reais.
Técnico: exercícios práticos de legibilidade.
Pedagógico: jogos pedagógicos para reencontrar e estimular o
prazer da escrita.
Os participantes terão oportunidade de receber feedback dos seus
próprios textos e contactar com exemplos ilustrativos dos
conceitos trabalhados.

A comunicação escrita no contexto empresarial é uma das formas da organização comunicar com o mercado, com os seus clientes,
parceiros e colaboradores.

O curso comunicação escrita permite-lhe escrever textos profissionais que refletem e incorporam os critérios de qualidade, de
interesse e de influência de forma a desencadear a ação pretendida.

Programa

Analisar o destinatário, o objetivo e a finalidade do texto

Identificar a situação, o(s) destinatário(s) e o contexto.
O texto como ato de comunicação e influência, integrado na estratégia e imagem da organização.

Organizar o pensamento

Classificar e hierarquizar as suas ideias.
Distinguir o essencial e o acessório.
Colocar em evidência as ideias-chave.
Conceber um plano claro e coerente.

Situar as características e especificidades dos vários textos

Os textos curtos: o email, a carta, a nota.
Os textos longos: relatórios, artigos, estudos.

Estruturar o texto

A estrutura e objetividade do texto.



As estruturas de argumentação.
Articular as ideias: os encadeamentos lógicos.
Apresentar as ideias de forma concisa e rigorosa.
Elaborar a síntese.
Informar através dos assuntos, das sínteses, dos títulos, da apresentação.

Escrever para ser compreendido e desencadear a ação

Respeitar as regras da legibilidade: o parágrafo, a frase, as palavras, a pontuação.
Fornecer ritmo às frases.
Humanizar as suas mensagens conjugando informação e persuasão:

Personalizar para influenciar;
Utilizar uma formulação assertiva e positiva;
Combinar informalidade e respeito.

Após a formação em sala:

Oferta de 2 módulos de e-learning:

Como escrever um email eficaz;
Viagem ao novo acordo ortográfico.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/118
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Porto

29 Nov - 30 Nov 2018

Lisboa

03 Dez - 04 Dez 2018 04 Abr - 05 Abr 2019 30 Out - 31 Out 2019



PNL - PROGRAMAçãO NEURO-LINGUíSTICA
Desenvolver a sua flexibilidade relacional e o seu impacto pessoal

Duração: 4 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?:  Profissionais cuja eficácia depende em grande
medida da sua capacidade de relacionamento e comunicação;
Diretores, relações públicas, consultores, negociadores, comerciais,
formadores que desejem adquirir técnicas eficazes para
estabelecer a comunicação com os seus interlocutores e potenciar
as suas capacidades de relacionamento interpessoal.

Referência: 005
Preço: 1.250,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:demonstrar
flexibilidade e comodidade nas suas relações interpessoais;
desenvolver a capacidade de estabelecer relações de qualidade;
ter impacto junto dos seus interlocutores e influenciá-los de forma
construtiva;
gerir as suas emoções;
empregar adequadamente técnicas de comunicação não verbal;
utilizar os seus recursos pessoais e os dos seus interlocutores para
enfrentar a mudança e novas situações;
desenvolver a programação mental de objetivos de forma
adequada e eficaz.

Métodos: formação prática, dinâmica com exercícios de
introspeção e examinação dos seus comportamentos,
pensamentos e representações para melhor compreender os seus
processos mentais.
As ferramentas e as técnicas estão desenhadas para desenvolver
competências e capacidades indispensáveis para alcançar a
excelência na relação interpessoal e aumentar o impacto junto de
outros. Cada participante pratica exercícios para assegurar a
apropriação dos métodos e ferramentas da programação neuro
linguística.
- O tempo entre a primeira e a segunda sessão favorece a
consolidação da prática.

A flexibilidade relacional é a capacidade de variar o seu comportamento para se adaptar aos outros e às diferentes situações do
quotidiano.

Como fazer chegar a sua mensagem ao seu interlocutor e como fazer-se compreender para influenciar positivamente o seu meio?
E como aprofundar o seu autoconhecimento para tirar vantagem dos seus recursos pessoais?

Este curso de programação neurolinguística proporciona métodos e ferramentas eficazes que lhe permitem pensar e atuar de forma
distinta.

Programa

MÓDULO 1 (2 DIAS)
Introdução

O Modelo da PNL e os seus campos de aplicação.
Os pressupostos da PNL e a sua filosofia de base.
As representações do mundo e os mapas de referência: a forma como recebemos, organizamos e transmitimos informação.

Interessar-se pela perceção emocional: a calibragem

A observação do seu interlocutor.
Ter em conta os sentimentos.



Gerar a confiança e criar a relação adequada: a sincronização não verbal

Entrar em contacto.
Estabelecer a sincronização com o seu interlocutor.

Ajustar-se ao canal dos outros: os sistemas de representação

Compreender os registos sensoriais preferenciais.
Identificar os registos visual, auditivo ou cinestésico.
Comunicar no mesmo nível de registo.

Ajustar a sua comunicação verbal: a sincronização verbal

Escutar o ritmo da comunicação.
Comunicar com o ritmo adequado.

Entender o seu interlocutor: a escuta ativa e o metamodelo

Escutar em silêncio.
Identificar as imprecisões da linguagem.
Concretizar as generalizações.
Superar as incoerências.

Treinar a flexibilidade: a resignificação

Transformar positivamente uma experiência negativa.
Tratar as objeções.
Adaptar-se ao referencial do seu interlocutor.

MÓDULO 2 (2 DIAS)
Aumentar o autoconhecimento: os estados internos

Identificar os diferentes estados internos.
Modificar estados internos limitantes.

Desativar emoções negativas: a dissociação

Dominar as emoções limitantes.
Eliminar o stresse desnecessário.

Mobilizar a sua energia: as âncoras recurso

Escolher os recursos pessoais internos adaptados aos objetivos.
Pôr em marcha os seus próprios reflexos para mobilizar os recursos necessários.

Enriquecer e criar novos comportamentos: saber ser flexível

Desenvolver comportamentos que permitam uma melhor adaptação ao meio e às situações.
Utilizar os recursos pessoais para responder com eficácia às solicitações do meio profissional.

Construir os seus cenários de êxito: a estratégia de objetivos

Transformar um problema ou uma dificuldade num objetivo.
Estabelecer um objetivo específico, positivo e alcançável.

Motivar-se para alcançar o objetivo.

Pontos Fortes

Elevada componente prática que potencia a apropriação das técnicas de Programação Neurolinguística



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/005

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 005

Lisboa
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TéCNICAS DE VENDA
As ferramentas essenciais da venda consultiva

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Técnicos comerciais, vendedores e delegados
comerciais.

Referência: 020
Preço: 790,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Preparar metodicamente cada contacto comercial;
Detetar as necessidades e critérios de decisão do cliente;
Apresentar a oferta de forma persuasiva;
Dominar o tratamento das objeções;
Usar técnicas de fecho de venda.

Métodos: Pedagogia ativa e participativa, com envolvimento
contínuo em:trabalhos de grupo;
exercícios práticos individuais;
roleplay de venda.

 BEST  Hoje, vender é um ofício exigente. E muito mais rigoroso do que no passado...

Para responder a essa exigência e necessidade de rigor, no curso de Técnicas de venda, os participantes interiorizam um modelo
eficaz para abordar clientes ou prospetos e treinam técnicas de venda adequadas a cada fase do contacto.

Da criação de um clima de confiança na relação com o cliente ao fecho da venda, passando pela apresentação persuasiva da oferta, o
curso permite adquirir métodos e instrumentos práticos de venda indispensáveis para maximizar a rentabilidade os contactos
comerciais

Programa

Conhecer o perfil de competências de um comercial

Olhar para a venda de forma estratégica: os 5 C de uma abordagem comercial.
O vendedor como consultor: a venda enquanto processo centrado no cliente.

Organizar-se e planear os contactos comerciais

Gerir a carteira de clientes e prospetos:
Saber gerir o tempo de forma rentável: frequência de contactos, acompanhamento dos clientes…
Recolher a informação necessária: necessidades, posicionamento da concorrência, resultados do último contato, evolução do
negócio;
O cliente-empresa: saber analisar o circuito de decisão de compra e distinguir os diferentes papéis que influenciam a decisão
de compra (GRID).

Definir objetivos precisos para cada contacto.
Organizar a oferta e escolher uma estratégia para a abordagem do cliente.

Criar e manter um clima de confiança com o cliente

O que fazer no contacto inicial: primeiros passos de uma abordagem comercial:
Fazer uma apresentação atraente da empresa e da oferta;
Iniciar a visita de prospeção: script e técnicas para liderar o diálogo.

Procedimentos e técnicas para criar empatia e gerar confiança:
Sincronização verbal e não verbal;
Comunicação verbal e não verbal: os erros a evitar;
Como criar um clima de concordância progressiva.



Identificar necessidades e motivações de compra

Como utilizar perguntas durante a venda: técnicas de sondagem.
Técnicas de controlo do diálogo: saber conjugar a escuta e os diferentes tipos de perguntas.
Face a um cliente sem necessidade aparente: saber orientar o diálogo para despertar o desejo de mudança e a busca de
solução.

Argumentar de forma persuasiva e responder eficazmente às objeções do cliente

Criar e desenvolver um argumentário de vendas:
Características de um bom argumento;
Apresentar a oferta como solução para problemas do cliente;
Utilizar o material de apoio para reforçar o impacto dos argumentos;
Técnicas de presentação do preço e das condições financeiras.

Técnicas de tratamento de objeções: superar as dúvidas do cliente num clima de concordância.
“É muito caro” - como lidar com as 5 dúvidas clássicas do cliente face ao preço.

Fechar a venda - o momento da verdade

Como facilitar a adesão do cliente à compra: técnicas de pré-fecho.
Como concluir: detetar sinais de compra e usar técnicas de fecho da venda.
Consolidar a relação comercial e preparar a próxima entrevista: como estreitar a ligação com o cliente.

APÓS A FORMAÇÃO EM SALA:

OFERTA DE 2 MÓDULOS DE E-LEARNING

Preparar o êxito da entrevista de vendas;
Descobrir as necessidades e motivações do cliente.

Advantages

UM MÉTODO DE APLICAÇÃO IMEDIATA: mais do que exercitar, o treino prepara o comercial para se adaptar a situações de
venda concretas.
ORGANIZAÇÃO: o comercial adquire instrumentos para organizar o dia a dia e preparar os contactos com os clientes.
PEDAGOGIA ATIVA E PARTICIPATIVA, COM ENVOLVIMENTO CONTÍNUO EM: trabalhos de grupo; exercícios práticos individuais;
role-play de venda.
APRENDIZAGEM DURADOURA: um itinerário pedagógico que permite praticar, desde o primeiro momento, e refletir em todos os
momentos.
MÓDULOS DE FORMAÇÃO E-LEARNING que permitem aprofundar a formação depois da sessão presencial.
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NEGOCIAçãO COMERCIAL: TéCNICAS, ESTRATéGIAS E TáTICAS (NíVEL 1)
Para além da venda: saber negociar

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Técnicos comerciais
vendedores
delegados comerciais.

Referência: 163
Preço: 790,00 € (iva não incluído)

Objetivos: escolher a estratégia negocial adequada a cada
situação;
preparar metodicamente as negociações;
usar técnicas específicas para se afirmar face às pressões táticas e
às “armadilhas” dos compradores;
equilibrar o poder negocial;
desenvolver um estilo eficaz de negociação.

Métodos: O método utilizado privilegia a utilização de roleplay com
apoio de video, autodiagnósticos e trabalhos de grupo.
Dois eixos principais de trabalho:
Estudo de casos para descobrir e pôr em prática as ferramentas e
os métodos necessários para o êxito de qualquer negociação
comercial: domínio de recursos, grelha de argumentação
comparativa, matriz concessões/contrapartidas;
Individualização: cada participante beneficia de uma ferramenta de
treino e de autoavaliação.

 BEST  Face a concorrência agressiva e a clientes dispostos a obter mais gastando menos, ao comercial de hoje não basta usar
argumentação adequada e demonstrar os benefícios da oferta. Mesmo quando a venda parece conseguida, o negócio está longe de
estar garantido.

No curso de formação Negociação comercial, os participantes adquirem as técnicas de negociação necessárias para concluir o acordo,
trocando concessões por contrapartidas de forma rentável e assegurando, simultaneamente, a confiança para criar valor na relação
futura com o cliente.

Programa

Compreender a dinâmica da venda e da negociação

Vender e Negociar: dois processos distintos e duas competências complementares.
Controlar as etapas da venda para aumentar a eficácia.
Valorizar o produto na perspetiva do cliente: argumentar e responder a objeções para reforçar a influência.
A espiral de argumentação: como reforçar uma apresentação comercial para melhor negociar.
Características globais das negociações e especificidades da negociação comercial.
As duas orientações estratégicas da negociação: negociação integrativa e distributiva.
Tomar consciência do seu estilo de negociador: autodiagnóstico e análise de pontos fortes e fraco.
O processo negocial: etapas e objetivos.

Preparar a negociação

A importância estratégica da etapa da preparação.
Estabelecer a agenda negocial.
Avaliar o comprador.
Analisar o contexto e elementos periféricos da negociação.



Iniciar a negociação

Saber distinguir posições, interesses e critérios de decisão.
Usar as técnicas de controlo do diálogo para obter e partilhar informação.
Dominar as estratégias integrativas para conduzir o comprador para uma lógica de cooperação.

Conduzir e Fechar a negociação

Controlar o desenrolar da negociação: sínteses parciais, reenquadramento e check-up de pontos de acordo.
Saber usar a argumentação persuasiva para apoiar as propostas e contrapropostas.
Saber resistir proactivamente às exigências do cliente: dominar a dinâmica da troca de concessões por contrapartidas.
Técnicas e procedimentos de pré-fecho: influenciar e controlar o acordo final.

Equilibrar o poder na negociação comercial

Avaliar a relação de forças entre as diferentes partes:
O poder negocial será relativo?
Fatores de poder na negociação comercial.
Distinguir poder real de poder expresso na mesa da negociação.
Como equilibrar o poder quando a relação de forças é desfavorável.

Lidar com as manobras táticas e identificar as “armadilhas”

Princípios táticos da negociação competitiva: controlo das concessões e exigência de contrapartidas.
Identificar e saber resistir às “armadilhas” do comprador (ameaça da concorrência, simulação de urgência, ultimato…).
Vulnerabilidades pessoais às táticas: os estilos emocionais na negociação.

APÓS A FORMAÇÃO EM SALA

Oferta de 2 módulos de e-elearning:

Conceitos chave em negociação
Estilos e estratégias de negociação



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/163

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 163

Porto

06 Dez - 07 Dez 2018

Lisboa

11 Dez - 12 Dez 2018



COMPETêNCIAS AVANçADAS DE NEGOCIAçãO (NíVEL 2)
Estratégias e táticas de negociação

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Dirigentes, quadros diretivos e outros profissionais
envolvidos em processos de negociação internos ou externos que
tenham frequentado o nível 1 “Estratégias e Táticas de
Negociação” ou negociadores experientes que pretendam
desenvolver as suas competências para lidar com negociações
complexas.
  

Referência: 566
Preço: 850,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Uma formação que lhe irá permitir:tirar partido das
potencialidades do seu estilo de negociação;
usar competências estratégicas fundamentais para criar e dividir
valor numa negociação;
saber como posicionar-se numa negociação de grupo;
adaptar-se na negociação com parceiros de culturas diferentes;
conduzir negociações online.

Métodos: Pedagogia ativa e participativa, envolvendo treino
individual de situações de negociação, estudo e simulação de
casos.
Cada participante poderá refletir sobre o seu perfil individual de
negociador com a ajuda de instrumentos de autodiagnóstico e
estabelecendo um plano de progresso pessoal discutido com o
formador.

Nas organizações de hoje, a negociação é uma competência do quotidiano. Com o aumento da complexidade das estruturas e da
diversidade de objetivos, pessoas e grupos negoceiam cada vez mais frequentemente, a múltiplos níveis, com parceiros externos e
internos.

E as negociações são, por isso também, mais complexas, apoiadas em novos meios de comunicação à distância e com interlocutores
com diferentes backgrounds culturais, constituindo desafios mais complexos para o negociador.

No curso competências avançadas de negociação, os participantes poderão desenvolver competências avançadas de negociação que
lhes permitam:

melhorar a flexibilidade nas escolhas de estratégias negociais para as diferentes situações;
conhecer-se aprofundadamente como negociador para antecipar reações e compensar pontos fracos;
melhorar a eficácia nas e-Negociações (por email, chat ou videoconferência);
saber posicionar-se numa negociação com vários interlocutores;
preparar e conduzir negociações entre equipas.

Programa

Rever as competências essenciais do negociador

Fases do processo de negociação.
Pontos-chave da preparação da negociação: estabelecimento e avaliação da zona de acordo possível.
Gerir a informação disponível para evitar a “maldição do vencedor”.
Determinantes da escolha da estratégia negocial.
Interesses diferentes, resultados compatíveis: como detetar o potencial integrativo de uma negociação.
Pontos-chave da condução de uma negociação.
Este é um bom acordo? Como medir a eficácia dos resultados da negociação?

Desenvolver as competências pessoais de negociação

Conhecer-se como negociador e adaptar o seu estilo à estratégia escolhida: autodiagnóstico do estilo individual de negociação.
A orientação social na negociação (individualismo, cooperação e competição): consequências práticas para o resultado da



negociação.
Formas de abordagem da negociação: direitos, interesses e poder.
Estilos emocionais na negociação: descobrir as vulnerabilidades pessoais face às táticas dos oponentes.
Ser ou não ser... racional na negociação.
Conhecer e evitar os enviesamentos e ilusões nas decisões negociais: o mito da “soma fixa”, ajustamento às âncoras, escalada
irracional de compromisso.

Negociar em grupo

Particularidades das negociações multipartes.
Procedimentos para apresentação de propostas; como evitar a ”visão afunilada” dos acordos possíveis.
Técnicas para “alargar o bolo” dos recursos disponíveis.
A dinâmica das concessões e das contrapartidas entre múltiplas partes.
Moderar uma negociação em grupo: técnicas e procedimentos.

Negociar entre equipas

Constituição de uma equipa: distribuição de papéis negociais.
Negociar internamente: detetar e harmonizar as diferenças de preferências e interesses negociais no seio da equipa.
Determinar a responsabilização.
O uso tácito dos papéis negociais.

Usar persuasão na negociação

Como escolher e pôr em prática uma estratégia de influência.
Gerir o poder da informação para reforçar o efeito persuasivo das suas propostas.
Desenvolver um estilo persuasivo: organizar as mensagens, buscar a adesão dos oponentes, ampliar a intensidade da
linguagem.
Usar a persuasão para alterar a perceção de poder do interlocutor.

Lidar com negociadores truculentos: conversas difíceis

Como enfrentar táticas de ética duvidosa: técnicas e procedimentos adequadas a cada situação.
Gerir as emoções nas fases “duras” da negociação.
Evitar a escalada emocional: da estratégia clássica (G.R.I.T) à sincronização com o oponente.

Interpretar as situações específicas de negociação

Breve introdução à negociação intercultural:
O impacto das diferenças culturais na negociação: individualismo vs. coletivismo; igualdade vs. hierarquia; comunicação
direta vs. indireta.

Como tirar partido das diferenças culturais para “alargar o bolo” de recursos negociáveis.
Negociação online:

estabelecer uma relação de confiança via email, chat e videoconferência;
alterações da perceção do poder negocial por efeito da TI.

APÓS A FORMAÇÃO EM SALA:

OFERTA DE 1 MÓDULO DE E-LEARNING

Negociação intercultural.

Pontos fortes

Elevada abrangência – é aplicável a um leque variado de situações negociais que ocorrem em diversos contextos profissionais.
Excelência de conteúdos – o programa integra técnicas e procedimentos apoiados nos mais recentes resultados da investigação
sobre negociação.
Alta aplicabilidade – fornece instrumentos de aplicação imediata em vários tipos de negociações profissionais.
Método assente na prática – a aprendizagem assenta na contínua resolução de casos e treino de situações negociais.
Aprofundamento – acesso a um módulo de formação e-learning que permite aprofundar a formação depois da sessão presencial.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/566

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 566

Porto

12 Nov - 13 Nov 2018 08 Abr - 09 Abr 2019 28 Out - 28 Out 2019

Lisboa

16 Mai - 17 Mai 2019 14 Nov - 15 Nov 2019 13 Dez - 14 Dez 2019



TOMADA DE DECISãO - MéTODOS E INSTRUMENTOS
Decidir para agir

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

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

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

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

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

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

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

Programa

Desenvolver os métodos para decidir melhor: tomada de decisão individual

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

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

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

Identificar e classificar o seu estilo de tomada de decisão

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

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

Saber analisar a informação para decidir com eficácia

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

Tirar partido dos sistemas de apoio à decisão

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



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

Decidir individualmente ou em grupo?

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

Variantes do “brainstorming”.
Grupo Nominal Delphi.

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

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

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

APÓS A FORMAÇÃO EM SALA:

OFERTA DE 1 MÓDULO DE E-LEARNING

Sistema de apoio à decisão.

Pontos Fortes

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



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

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 567

Lisboa

12 Nov - 13 Nov 2018



GESTãO DO TEMPO
Métodos e ferramentas para aumentar a sua produtividade

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todos os profissionais que queriam melhorar de forma
sustentável a gestão do seu tempo e que tenham autonomia para
planear e organizar a suas atividades.

Referência: 009
Preço: 790,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:definir os seus objetivos e estabelecer prioridades;
planear e organizar estrategicamente as suas atividades,
focalizando-se no essencial;
implementar métodos e ferramentas para aumentar a sua
produtividade.

Métodos: A metodologia de condução deste curso é
fundamentalmente prática e orientada para a realidade do grupo,
pelo que cada participante tem oportunidade de:diagnosticar a
forma como gere o seu tempo e discutir as suas implicações;
realizar exercícios para construção da sua matriz de prioridades e
identificação de estratégias de rentabilização do tempo e aumento
da produtividade;
estabelecer um plano de progresso individual, através da
elaboração do seu plano de ação e compromisso.

 BEST  Quantas vezes sente que o tempo disponível não é suficiente para realizar todas as atividades previstas, ao mesmo tempo que
as urgências teimam em surgir, tornando-se difícil alcançar os resultados pretendidos?

“Gestão do Tempo- métodos e ferramentas para aumentar a sua produtividade”, é um curso que lhe apresenta ferramentas que
permitem:

aumentar a sua produtividade fazendo escolhas conscientes e alinhadas com os seus objetivos;
manter o focus naquilo que é prioritário;
planear e organizar estrategicamente as suas atividades e o seu tempo.

Programa

Reconhecer o impacto das minhas escolhas e comportamentos na forma como rentabilizo o meu tempo

Perspetivas dominantes na gestão do tempo.
Identificar as minhas práticas de gestão do tempo e o seu reflexo na produtividade:

qual o meu perfil em relação à forma como utilizo o meu tempo?
quais são os meus principais fatores de desperdício de tempo?
que benefícios ocultos poderei estar a retirar daí?

Ser proativo e orientar a minha ação para aquilo que é verdadeiramente importante

Clarificar o propósito da função e as principais áreas de responsabilidade:
quais as atividades que geram valor?
as minhas escolhas de ocupação do tempo estão alinhadas com o propósito da função?

Definir prioridades:
distinguir Importância e Urgência – a matriz de prioridades de Eisenhower;
trabalhar no quadrante da eficácia com ganhos ao nível da focalização e produtividade;
estabelecer objetivos em cada uma das minhas esferas de vida, tornando-as compatíveis entre si.

Planear e organizar a minha agenda de forma realista e equilibrada:



os 12 princípios fundamentais da organização e gestão do tempo;
o planeamento diário e semanal;
a flexibilidade para integrar imprevistos;
as reservas de tempo;
a importância de fechar o meu dia.

Aumentar a minha produtividade e eliminar os fatores de desperdício de tempo, utilizando as ferramentas
chave de gestão do tempo

Escolher os métodos e ferramentas mais eficazes:
saber dizer não ao que não é prioritário;
saber lidar com as interrupções;
formular pedidos de forma clara e objetiva;
delegar e desenvolver as competências da equipa;
gerir o stresse perante a pressão dos prazos e a sobrecarga de tarefas;
encontrar um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal.

Elaborar um Plano de Ação Compromisso.

APÓS A FORMAÇÃO EM SALA:

2 MÓDULOS DE E-LEARNING

Gerir o stresse para ganhar tempo;
A delegação para a gestão do tempo.

Advantages

TREINAR INTENSIVAMENTE as suas competências.
Uma PEDAGOGIA BASEADA NA EXPERIMENTAÇÃO, desde o início da formação, permite que todos os participantes possam
apropriar-se dos métodos e ferramentas de rentabilização do tempo, de acordo com o contexto onde estão inseridos e o seu
modo de funcionamento pessoal.
Cada participante tem também oportunidade de ESTABELECER UM PLANO DE PROGRESSO INDIVIDUAL, através da elaboração
do seu plano de ação e compromisso.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/009

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 009

Porto

19 Nov - 20 Nov 2018

Lisboa

26 Nov - 27 Nov 2018



ASSERTIVIDADE
Comunicação assertiva para promover o entendimento e fomentar os acordos

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Gestores e líderes de equipas (hierárquicos ou
funcionais)
Todos os profissionais que necessitem potenciar uma atitude
assertiva e melhorar a eficácia comportamental em situações de
tensão ou conflito.

Referência: 006
Preço: 850,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Este curso permite:Enfrentar com mais autoconfiança e
eficácia as situações em que sente ansiedade, frustração,
dificuldade de comunicar com interlocutores difíceis, lidar com
conflitos e enfrentar insucessos.
Utilizar o autocontrolo e a autorregulação das emoções.
Reduzir as reações emocionais ineficazes no relacionamento
interpessoal.
Saber lidar com os comportamentos negativos do outro.
Desenvolver a autoconfiança.
Gerir os desacordos com êxito e fomentar a adesão para os
acordos finais.

Métodos: Pedagogia ativa com recurso a ferramentas de
autoanálise e auto-observação, exercícios práticos e roleplays com
feedback estruturado, para conhecer e experimentar novas
ferramentas e adotar novos comportamentos conducentes à
autoafirmação.

 BEST  Saber afirmar-se e criar empatia nas relações interpessoais é uma das competências chave para o sucesso profissional.

O curso Assertividade permite-lhe afirmar-se nos vários contextos e desenvolver os seus recursos pessoais para lidar com situações
geradas pela adoção de atitudes de comunicação ineficazes.

Programa

Identificar o seu perfil assertivo nas relações profissionais e extraprofissionais

Conhecer o seu modo habitual de relacionamento interpessoal.
Caracterizar as atitudes de passividade, agressividade e manipulação e o seu impacto no relacionamento interpessoal.
Definir o que significa “ser assertivo”.
Respeitar e fazer-se respeitar.
Identificar as situações em que para si a assertividade é necessária.

Saber comunicar com os diferentes interlocutores utilizando uma postura assertiva

Neutralizar os pensamentos negativos ou bloqueadores: utilizar uma linguagem positiva.
Desenvolver a autoconfiança e o autodomínio.
Selecionar os comportamentos que lhe permitem:

agir face à passividade;
desativar a agressividade verbal e não verbal;
identificar e desarmar a manipulação.

Treinar-se na utilização das principais técnicas de desenvolvimento da atitude assertiva

Saber escutar.
Criar empatia.
Saber dizer “não” com assertividade, preservando a relação.



Saber formular pedidos de forma construtiva.
Dar e receber feedback.
Aumentar a sua recetividade às críticas e encará-las como oportunidades.
Formular críticas construtivas:

o método “DESC” de Bower para lidar com situações difíceis.

Criar compromissos realistas em caso de desacordo

Estabelecer relacionamentos baseados na clareza e na transparência.
Tratar os mal entendidos.
Estimular a colaboração interpessoal e a cooperação nas equipas.
Adotar comportamentos ganhar-ganhar

Advantages

Pedagogia ativa com recurso a ferramentas de autoanálise e auto-observação, exercícios práticos e roleplays com feedback
estruturado, para conhecer e experimentar novas ferramentas e adotar novos comportamentos conducentes à autoafirmação.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/006

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 006

Lisboa

08 Nov - 09 Nov 2018 14 Fev - 15 Fev 2019 26 Set - 27 Set 2019
02 Dez - 03 Dez 2019

Porto

09 Mai - 10 Mai 2019 25 Nov - 26 Nov 2019



GERIR EMOçõES EM SITUAçõES DE CONFLITO
Desativar conflitos, gerir tensões e aproveitar o poder das emoções

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Blended

Para quem?: Todas as pessoas que desejam gerir cada vez melhor
as suas emoções, especialmente em situações de tensão e
estabelecer relações interpessoais de qualidade.

Referência: 8520
Preço: 790,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:enfrentar as emoções
desagradáveis ou não desejadas (próprias e de terceiros);
fortalecer o seu equilíbrio emocional;
gerir corretamente as tensões e conflitos nas relações
interpessoais.

Métodos: Através desta ação os formandos terão a possibilidade de
detalhar e aprofundar os conceitos chave inerentes à gestão de
emoções em situações difíceis.
A formação em sala privilegia exercícios práticos, sendo o
formador um facilitador das aprendizagens e da sua
transferência para o quotidiano os participantes.

A gestão emocional é importante em todas as atividades profissionais, sobretudo em funções que impliquem interações a todos os
níveis da organização e com clientes.

A gestão eficaz das emoções potencia a noção de êxito pessoal, reforça a identidade e o bem-estar das pessoas e projeta-se nas
equipas de trabalho.

Neste curso, propomos-lhe três alavancas para desenvolver e manter o seu equilíbrio emocional:

compreender as próprias emoções;
desenvolver relações de confiança;
gerir os conflitos.

Programa

Emoção, conflito e desempenho

O interesse das emoções e conflitos:
o benefício das emoções;
a expressão das emoções;
resolver os conflitos.

O modelo do triângulo virtuoso:
desenvolver o equilíbrio emocional;
desenvolver relações de confiança;
controlar os conflitos.

Uma nova abordagem às emoções

Compreender a relação entre emoções, stresse, conflito e autoconfiança:
stresse, medo e emoções;
autoconfiança e emoções.

Descobrir o papel do cérebro.
Identificar as emoções:

as 6 emoções básicas;
características das emoções;
os desencadeadores das emoções;



emoções primárias e secundárias;
sentimentos e humores.

Reconhecer o papel das emoções:
o sentido oculto das emoções;
adaptar os nossos comportamentos.

Desenvolver o equilíbrio emocional

Desenvolver a sua consciência emocional:
identificar o seu perfil emocional.

Viver as emoções:
entrar em contacto com as suas emoções;
reconhecer o poder da emoção.

Gerir as reações emocionais incoerentes:
compreender as incoerências;
mudar as suas reações.

Desenvolver a autoconfiança:
a autoestima.

Utilizar as emoções para estabelecer relações de confiança

Compreender os benefícios da confiança:
níveis de cooperação;
confiança.

Pensamento positivo.
Respeitar o outro e as suas emoções.
Expressar e partilhar os ressentimentos emocionais.

Resolver situações conflituais

Adotar uma metodologia de resolução de conflitos:
gerir as suas emoções em situação de tensão;
compreender a posição do outro;
encontrar soluções com o outro.

Saber enfrentar os conflitos:
reconhecer a emoção;
enfrentar as reações incoerentes do outro;
Enfrentar a ira do outro.

Os comportamentos preventivos do conflito:
gerir o seu stresse;
compreender os outros;
ser proativo.

Desenvolver a capacidade de autocontrolo

Aprender a controlar-se:
o que podemos controlar e dominar;
o controlo das emoções;
pensar positivamente.

Controlar a sua raiva:
a origem da ira;
modos de reagir;
a expressão da raiva.

APÓS A FORMAÇÃO EM SALA

Oferta de 5 módulos de e-elearning:

O impacto das emoções no local de trabalho;
Desenvolver a sua consciência emocional;
Compreender a disfunção emocional;
Compreender e expressar a tensão de forma positiva;



Controlar as suas emoções.

Advantages

Uma formação que permite a cada participante:

Enriquecer a comunicação interpessoal, melhorando a colaboração e fortalecendo a sua motivação;
Desenvolver a compreensão das reações dos outros de forma a comunicar mais eficazmente em todas as situações;
Encontrar e reconhecer aspetos positivos em si próprio e nos outros;
Prevenir as tensões e o stresse de forma eficaz.
Programa acreditado pela ICF como CCE (Continuing Coach Education).
Este curso atribui 8 unidades CCE da ICF na área de Competências Chave (Core Competencies) e 6 unidades CCE da ICF na área
de Desenvolvimento de Recursos (Resource Development).
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