
New Full Digital

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

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 8530

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

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

O que devemos então fazer perante uma situação de mudança:

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

Como entende a mudança e a aceita / implementa?

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

 

Objetivos

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

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



Destinatários

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

Percurso de aprendizagem

Etapa - Preparação
Aceder ao percurso de aprendizagem e conhecer as suas etapas.
Descarregar o Passaporte de implementação.
Identificar o “Learning Buddy”: colega, gestor ou supervisor no seio da sua organização.

Etapa – ViWo – Virtual Workshop
Apresentação e clarificação do percurso de aprendizagem e das opções de personalização (sprints de
aprendizagem)

Etapa – Personalização
Escolha de 2 sprints de aprendizagem.

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

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

 

Sprint “Construir e partilhar uma visão forte”

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

 

Sprint “Lidar com as diferentes emoções causadas pela mudança”

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

 

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

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

 

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

Etapa – E-Coaching
Classe virtual com o grupo de participantes para:
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Apoiar o grupo na implementação e transferência da aprendizagem
Partilhar as evidências de implementação e os resultados obtidos.

Etapa – Certificação
Acesso a certificado de implementação, tendo por base a validação do Passaporte de Implementação

Métodos pedagógicos

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

Pontos fortes

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



New Full Digital

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

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 8529

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

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

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

 

Objetivos

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

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

Destinatários

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



Percurso de aprendizagem

1ª Etapa - Preparação

Aceder ao percurso de aprendizagem e conhecer as suas etapas.
Descarregar o Passaporte de implementação.
Identificar o “Learning Buddy”: colega, gestor ou supervisor no seio da sua organização.

2ª Etapa – ViWo – Virtual Workshop

Apresentação e clarificação do percurso de aprendizagem e das opções de personalização (sprints de
aprendizagem)

3ª Etapa – Personalização

Escolha de 2 sprints de aprendizagem.

 

Sprint “Resolver um problema em 3 etapas”

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

 

Sprint “Criar e gerir plano de ação com eficácia”

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

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

 

Sprint “Facilitar uma sessão de brainstorming”

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

 

Sprint “Ser eficaz na tomada de decisão”

As três etapas da tomada de decisão:

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

Prepare a decisão:
questionar e analisar as diferentes opções;
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comparar opções.
Decida / faça decidir:

Lidar com os fatores emocionais inerentes à decisão;
Patrocinar ou ter a decisão patrocinada.

4ª Etapa – Aprendizagem e aplicação

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

5º Etapa – E-Coaching

Classe virtual com o grupo de participantes para:
Apoiar o grupo na implementação e transferência da aprendizagem
Partilhar as evidências de implementação e os resultados obtidos.

6ª Etapa – Certificação

Acesso a certificado de implementação, tendo por base a validação do Passaporte de Implementação

Métodos pedagógicos

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

Pontos fortes

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



New Full Digital

#UP - Fundamentos para gerir projetos com eficácia
Métodos e ferramentas para melhorar a gestão de projetos

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 8527

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

O valor adicional de um gestor de projetos consiste em trabalhar num ritmo contrário ao do seu ambiente. Quando maior
for a pressão nas fases iniciais do projeto, mais importante se torna que abrande o seu ritmo. Por outro lado, quanto
mais o projeto se complicar e complexificar, maior deve ser a sua velocidade e energia, devendo simultaneamente
incentivar e favorecer a tomada de decisões.

Este percurso de aprendizagem integra as principais ferramentas que permitem iniciar estruturar o seu projeto e
aumentar a sua velocidade.

 

Objetivos

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

Utilizar as ferramentas essenciais para iniciar a gestão de projetos.
Concluir com êxito um projeto, desde a sua definição à sua conclusão, utilizando um conjunto de técnicas e
ferramentas que aumentam a sua eficácia.

Destinatários

Gestores de projeto e todos os profissionais que estejam envolvidos na concretização de projetos.



Percurso de aprendizagem

1ª Etapa - Preparação

Aceder ao percurso de aprendizagem e conhecer as suas etapas.
Descarregar o Passaporte de implementação.
Identificar o “Learning Buddy”: colega, gestor ou supervisor no seio da sua organização.

2ª Etapa – ViWo – Virtual Workshop

Apresentação e clarificação do percurso de aprendizagem e das opções de personalização (sprints de
aprendizagem)
3ª Etapa – Personalização
Escolha de 2 sprints de aprendizagem.

 

Sprint “Iniciar um novo projeto”

Identificar as principais etapas de um projeto.
Diferenciar os desafios e os objetivos do projeto.
Dominar as cinco etapas do processo de definição de necessidades.
Identificar os atores do projeto e mobilizar as pessoas certas para definir as necessidades.
Definir a o conteúdo da ficha do projeto.
Obter aprovação oficial para iniciar o projeto.

 

Sprint “Organizar as atividades e responsabilidades do projeto”

Decompor o projeto em tarefas coerentes.
Descrever detalhadamente as tarefas a serem executadas.
Criar o fluxograma de tarefas.
Atribuir as tarefas aos diferentes atores do projeto.
Assegurar a adequada distribuição de responsabilidades.

 

Sprint “Planear o projeto com agilidade”

Planear os milestones do projeto para coordenar as ações da equipe e facilitar a tomada de decisões pelo comitê
de direção.
Selecionar a abordagem de planeamento de projeto mais adequada.
Listar as atividades, identificar a sequência de tarefas, as restrições e a duração do projeto para identificar o
caminho crítico.

 

Sprint “Gerir os riscos do projeto”

Definir a natureza dos riscos.
Envolver a equipa na identificação dos riscos.
Avaliar a gravidade e probabilidade de concretização dos riscos.
Atribuir prioridades às respostas a dar.
Escolher uma resposta apropriada ao risco.
Monitorizar a exposição do projeto aos riscos.
Detetar novos riscos.
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Sprint “Preparar a reunião de comité de direção do projeto”

Informar e tranquilizar todos os envolvidos na tomada de decisão:
produzir informação sintética e com suportes visuais.

Promover a tomada de decisão.
preparar a tomada de decisões a montante, fazendo lobby adequadamente, em particular com o patrocinador
do projeto;
apresentar alternativas;
usar suportes visuais para facilitar a tomada de decisão.

4ª Etapa – Aprendizagem e aplicação

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

5º Etapa – E-Coaching

Classe virtual com o grupo de participantes para:
Apoiar o grupo na implementação e transferência da aprendizagem
Partilhar as evidências de implementação e os resultados obtidos.

6ª Etapa – Certificação

Acesso a certificado de implementação, tendo por base a validação do Passaporte de Implementação

Métodos pedagógicos

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

Pontos fortes

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



New Full Digital

#UP - Liderar Equipas de Projeto
Adotar os comportamentos adequados

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 8528

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Atualmente a performance de um gestor de projeto é avaliada pela sua capacidade de “fazer as coisas acontecer”,
independentemente da crescente pressão sobre o projeto, a empresa e o seu ambiente.

O sucesso alcança-se através de pequenos ajustes ao nível das atitudes e comportamentos de cada um dos elementos
da equipa de projeto, mas, sobretudo, na adequação e adaptação do comportamento do próprio gestor de projeto.

 

Objetivos

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

Mobilizar a equipa ao longo do projeto.
Antecipar e lidar com situações delicadas da equipa ou de partes interessadas no projeto.

Destinatários

Gestores de projeto e todos os profissionais que estejam envolvidos na coordenação de equipas de projetos.

Percurso de aprendizagem



1ª Etapa - Preparação

Aceder ao percurso de aprendizagem e conhecer as suas etapas.
Descarregar o Passaporte de implementação.
Identificar o “Learning Buddy”: colega, gestor ou supervisor no seio da sua organização.

2ª Etapa – ViWo – Virtual Workshop

Apresentação e clarificação do percurso de aprendizagem e das opções de personalização (sprints de
aprendizagem)

3ª Etapa – Personalização

Escolha de 2 sprints de aprendizagem.

 

Sprint “Gerir as reuniões de equipa de projeto”

Conduzir 4 tipos de reuniões de projeto: lançamento, reunião de trabalho ou solução de problemas, progresso,
encerramento.
Envolver os elementos da equipa, dependendo dos desafios da reunião.
Encontrar o equilíbrio certo entre motivação e controlo, para garantir o compromisso da equipa.

 

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

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

 

Sprint “Obter o melhor resultado de uma negociação”

Explorar e clarificar necessidades, objetivos e desafios;
Co-construir soluções trocando concessões e considerações;
Fechar e concretizar o acordo.

 

Sprint “Dar feedback positivo e construtivo”

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

4ª Etapa – Aprendizagem e aplicação

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

5º Etapa – E-Coaching

Classe virtual com o grupo de participantes para:
Apoiar o grupo na implementação e transferência da aprendizagem
Partilhar as evidências de implementação e os resultados obtidos.
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6ª Etapa – Certificação

Acesso a certificado de implementação, tendo por base a validação do Passaporte de Implementação

Métodos pedagógicos

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

Pontos fortes

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



New Full Digital

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

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 8532

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

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

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

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

 

Objetivos

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

Participar de forma colaborativa e construtiva em reuniões de equipa e aplicar as decisões tomadas.
Interagir com mais eficiência com colegas.

Destinatários

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



Percurso de aprendizagem

1ª Etapa - Preparação

Aceder ao percurso de aprendizagem e conhecer as suas etapas.
Descarregar o Passaporte de implementação.
Identificar o “Learning Buddy”: colega, gestor ou supervisor no seio da sua organização.

2ª Etapa – ViWo – Virtual Workshop

Apresentação e clarificação do percurso de aprendizagem e das opções de personalização (sprints de
aprendizagem)

3ª Etapa – Personalização

Escolha de 2 sprints de aprendizagem.

 

Sprint “Colaborar para obter resultados”

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

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

 

Sprint “Dar feedback positivo e construtivo”

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

 

Sprint “Conduzir eficazmente reuniões”

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

 

Sprint “Criar e gerir plano de ação com eficácia”

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

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

4ª Etapa – Aprendizagem e aplicação

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

5º Etapa – E-Coaching

Classe virtual com o grupo de participantes para:
Apoiar o grupo na implementação e transferência da aprendizagem
Partilhar as evidências de implementação e os resultados obtidos.

6ª Etapa – Certificação

 Acesso a certificado de implementação, tendo por base a validação do Passaporte de Implementação

Métodos pedagógicos

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

Pontos fortes

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



New Full Digital

#UP - Excelência e Comunicação Interpessoal
Desenvolver relações profissionais eficazes

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 8536

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Afirmar-se sem medo ou agressividade nos seus relacionamentos profissionais é fundamental para ser bem-sucedido. As
técnicas de assertividade permitem-se não só lidar com as situações quotidianas de tensões como minimizam a sua
ocorrência.

Através deste percurso de aprendizagem pode limitar a sua agressividade, passividade ou manipulação e afirmar-se de
forma positiva e construtiva no seio dos seus relacionamentos profissionais.

 

Objetivos

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

Adotar comportamentos assertivos;
Ajustar o seu comportamento ao de outras pessoas com mais confiança.
Fazer pedidos de forma positiva.
Criticar de forma construtiva.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/eficacia-pessoal-profissional/excelencia-interpessoal


Destinatários

Todos os profissionais que pretendam melhorar a sua capacidade de se afirmar na interação com outros.

Percurso de aprendizagem

1ª Etapa - Preparação

Aceder ao percurso de aprendizagem e conhecer as suas etapas.
Descarregar o Passaporte de implementação.
Identificar o “Learning Buddy”: colega, gestor ou supervisor no seio da sua organização.

2ª Etapa – ViWo – Virtual Workshop

Apresentação e clarificação do percurso de aprendizagem e das opções de personalização (sprints de
aprendizagem)

3ª Etapa – Personalização

Escolha de 2 sprints de aprendizagem.

 

Sprint “Desenvolver a assertividade”

Saber afirmar-se.
Evitar generalizações.
Ousar expressar pedidos.
Escutar.
Saber dizer “não”.
Acolher críticas e admitir os erros.
Conversando consigo mesmo usando o "eu".

 

Sprint “Dar feedback positivo e construtivo”

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

 

Sprint “Lidar com os comportamentos passivos, agressivos ou manipuladores”

Conhecer as características de uma atitude assertiva, passiva e agressiva.
Identificar as atitudes nos outros e em diferentes situações de trabalho.
Lidar com atitudes não assertivas.

 

Sprint “Praticar a escuta ativa”

5 Boas práticas para escutar ativamente.
Colocar diferentes tipos de questões.
Reformular.
Identificar e contrariar os “falsos comportamentos de escuta”.
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4ª Etapa – Aprendizagem e aplicação

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

5º Etapa – E-Coaching

Classe virtual com o grupo de participantes para:
Apoiar o grupo na implementação e transferência da aprendizagem
Partilhar as evidências de implementação e os resultados obtidos.

6ª Etapa – Certificação

Acesso a certificado de implementação, tendo por base a validação do Passaporte de Implementação

 

Métodos pedagógicos

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

Pontos fortes

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



New Full Digital

#UP - Negociação
Negociar, argumentar e gerir situações difíceis nas negociações quotidianas

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 8534

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A negociação faz parte do quotidiano profissional! Quer seja com membros da sua equipa, de outras equipas, com
parceiros ou com clientes, para negociar é necessário construir relacionamentos saudáveis, construtivos e duradouros.

Este percurso de aprendizagem irá fornecer-lhe ferramentas e métodos para melhorar a eficácia das suas negociações,
mesmo quando se encontra perante um contexto negocial mais difícil.

 

Objetivos

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

Adotar comportamentos de cooperação e preservar o relacionamento com os outros.
Preparar as negociações de forma eficaz.
Conduzir negociações visando um acordo/solução mutuamente satisfatório.
Gerir situações de conflito e de maior tensão no decorrer da negociação.

Destinatários

Todos os profissionais que lidam, diariamente, com situações de negociação (prazos, solução técnica,
disponibilidade, decisão, etc.), e que têm como objetivo encontrar uma solução ganhar-ganhar e preservar o
relacionamento com o outro.



Percurso de aprendizagem

1ª Etapa - Preparação

Aceder ao percurso de aprendizagem e conhecer as suas etapas.
Descarregar o Passaporte de implementação.
Identificar o “Learning Buddy”: colega, gestor ou supervisor no seio da sua organização.

2ª Etapa – ViWo – Virtual Workshop

Apresentação e clarificação do percurso de aprendizagem e das opções de personalização (sprints de
aprendizagem)

3ª Etapa – Personalização

Escolha de 2 sprints de aprendizagem.

 

Sprint “Preparar a negociação”

Identificar os assuntos a negociar
Definir objetivos.
Preparar a negociação e argumentos: perguntas para identificar as reais necessidades do seu oponente,
alternativas possíveis e MAPAN.
Preparar a agenda negocial.
Identificar possíveis concessões e contrapartidas.

 

Sprint “Obter o melhor resultado de uma negociação”

Explorar e clarificar necessidades, objetivos e desafios;
Co-construir soluções trocando concessões e considerações;
Fechar e concretizar o acordo.

 

Sprint “Gerir situações de negociação difíceis”

Negociar para chegar a uma solução mutuamente satisfatória em situações delicadas:
quando não é possível satisfazer todos os seus interesses;
quando o seu oponente recusa qualquer compromisso.

 

Sprint “Lidar com objeções”

Aceitar as objeções com naturalidade.
Lidar com objeções, preservando o relacionamento com diferentes interlocutores.

4ª Etapa – Aprendizagem e aplicação

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

5º Etapa – E-Coaching
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Classe virtual com o grupo de participantes para:
Apoiar o grupo na implementação e transferência da aprendizagem
Partilhar as evidências de implementação e os resultados obtidos.

6ª Etapa – Certificação

Acesso a certificado de implementação, tendo por base a validação do Passaporte de Implementação

Métodos pedagógicos

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

Pontos fortes

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



New Full Digital

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

Á distância

Duração : 14 horas Referência : 8531

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

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

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

 

Objetivos

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

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

Destinatários

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



Percurso de aprendizagem

1ª Etapa - Preparação

Aceder ao percurso de aprendizagem e conhecer as suas etapas.
Descarregar o Passaporte de implementação.
Identificar o “Learning Buddy”: colega, gestor ou supervisor no seio da sua organização.

2ª Etapa – ViWo – Virtual Workshop

Apresentação e clarificação do percurso de aprendizagem e das opções de personalização (sprints de
aprendizagem)

3ª Etapa – Personalização

Escolha de 2 sprints de aprendizagem.

 

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

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

 

Sprint “Lidar com as solicitações preservando as prioridades”

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

 

Sprint “Gerir a sobrecarga de trabalho”

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

 

Sprint “Aumentar a eficiência na realização de atividades complexas”

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

4ª Etapa – Aprendizagem e aplicação

Aquisição e transferência da aprendizagem através de vídeos, módulos interativos e/ou de treino intensivo,
infográficos e desafios práticos
Recolha de evidências e registo no Passaporte de Implementação
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5º Etapa – E-Coaching

Classe virtual com o grupo de participantes para:
Apoiar o grupo na implementação e transferência da aprendizagem
Partilhar as evidências de implementação e os resultados obtidos.

6ª Etapa – Certificação

 Acesso a certificado de implementação, tendo por base a validação do Passaporte de Implementação

Métodos pedagógicos

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

Pontos fortes

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




