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A CEGOC REINVENTA-

 

-SE ATRAVÉS DE NOVAS 
SOLUÇÕES DE DIGITAL 
E SMART LEARNING 

em constante mutação, respondendo, 
simultaneamente, aos desafios e ne-
cessidades de cada um de nós. 

( 

omo pioneira do 
e-learning em 
Portugal, a Cegoc 
sempre se empe-
nhou para que 
este fosse mais 
do que uma sim-
ples transposi-
ção de conteúdos 
para suportes di-
gitais. E foi com 

este mesmo mindset que o caminho 
iniciado ainda no final do século XX 
evoluiu, naturalmente, do ultrapassado 
e-learning para o Digital Learning, e agora 
para um novo patamar: o Smart Learning. 
Trata-se de urna filosofia de formação 
que traz consigo um novo universo de 
metodologias e, até mesmo, ferramentas 
que permitem usufruir da experiência 
de aprendizagem em qualquer lugar, 
salvaguardando desta forma os valores 

de interacção e partilha, fundamentais 
em qualquer processo de aprendizagem. 

«Mais do que uma simples mudança 
do termo, esta alteração para o Digital 
e Smart Learning alarga os horizontes 
limitados do e-learning e passa a integrar, 
de forma harmoniosa, todo um conjunto 
de conteúdos e serviços digitais que per-
mitem ao participante enriquecer o seu 
processo de aprendizagem e, no contexto 
de uma comunidade, explorar novas 
formas de consolidar o que aprendeu», 
contextualiza Joana Teixeira, Digital 
Learning Advisor na Cegoc. 

Com efeito, e num contexto de ace-
leração tecnológica crescente que traz 
consigo uma necessidade exponencial de 
encontrar pessoas capazes de navegar e 
operar com conforto nesta nova realida-
de digital da economia 4.0 - sobretudo 
agora, que o mundo foi surpreendido 
pelo novo Coronavírus (COVID-19), 
cuja propagação promete continuar a 
ter um forte impacto não apenas em 
termos de saúde pública, mas também 
em termos económicos e laborais - é 
fundamental que as soluções de aprendi-
zagem acompanhem a própria realidade 

BENEFÍCIOS DO DIGITAL, 
AGORA SMART LEARNING 

Para a Cegoc, o Smart Learning é ape-
nas mais uma etapa de um percurso 
de evolução e transformação abraçado 
há mais de duas décadas, quer ao nível 
nacional, quer pelo Grupo Cegos, líder 
internacional na área de Learning & 
Development. E por pertencer ao Grupo 
Cegos, a Cegoc possui uma experiência 
global na concepção e implementação de 
projectos internacionais de excelência, o 
que, aliado ao profundo conhecimento que 
detém do mercado nacional, lhe permite 
co-desenhar soluções que respeitam as 
especificidades locais e culturais dos 
seus clientes e parceiros. 

Enquanto líder de mercado, e cumprindo 
a sua missão de apoiar na transformação 
de pessoas e organizações face a desafios 
futuros, para o Grupo Cegos as soluções 
de Smart Learning são mais um meio 
que colocamos à disposição de clientes 
e parceiros para: 
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Para Fátima Gonçalves, Head of Lear-
ning & Development Solutions e Digital 
Learning Coordinator na Cegoc, «a 
Cegoc envereda hoje por modelos de 
aprendizagem mais eficientes, adaptados 
e personalizados, de forma a responder 
às necessidades e aos desafios actuais 
das organizações e das suas pessoas. É 
este o caso da abordagem 4REAL® (Real 
Efficient Adapted Learning) - a primeira 
solução a integrar a personalização do 
percurso de aprendizagem com a sua 
transferência para o local de trabalho, 
através de uma experiência 100% trans-
formadora e assente em recursos digitais, 
que permitem aumentar o engagement, 
melhorar a Learner eXperience e, acima 
de tudo, promover o aumento da eficácia 
da aprendizagem. Como? Através da 
LearningHub @Cegos, a plataforma 
de apoio à aprendizagem que serve de 
suporte à experiência 4REAL». 

• Percursos focados na aplicação e 
transferência da aprendizagem para o 
contexto de trabalho, para aumentar a 
performance dos indivíduos, das equipas 
e das organizações; 
• Uma experiência envolvente, supor-
tada em casos reais e com uma forte 
componente prática; 
• Percursos integral ou parcialmente 
digitais, que optimizam o tempo de 
aprendizagem, assim como o investi-
mento na formação. 

Em suma, a abordagem 4REAL® con-
juga recursos digitais e competências 
pedagógicas diversas para facilitar o 
processo de transferência de aprendiza-
gem e melhorar a performance, sendo 
que, «para garantir o acompanhamento 
e suporte de todos os participantes, deve 
envolver as chefias directas e prever, ao 
longo do percurso, sessões de e-coaching 
e a possibilidade de interacção com es-
pecialistas», afirma Cátia Silva, Head 
of Open Courses Business Development 
e Multimodal Learning & Development 
Advisor na Cegoc. 

KEEP CALM & START LEARNING 

A actual situação de emergência de 
saúde pública está a levar a maioria das 
organizações a acelerar a sua reflexão 
sobre como converter digitalmente vá-
rias actividades. É por isso que, mesmo 
limitada pelas actuais restrições, a Cegoc 
continua ao lado das pessoas e organi-
zações, agora em formato 100% digital, 
através do ciclo de webinares gratuitos 
Keep Calm & Start Learning - que está 
a ser um verdadeiro sucesso com várias 
edições esgotadas em menos de 48h! • 
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• Diminuir o gap entre o saber e o fa-
zer, utilizando o Smart Learning para 
incentivar e focar os participantes na 
transferência de aprendizagem para o 
contexto profissional; 
• Promover soluções focadas no essen-
cial, e personalizáveis de acordo com 
as necessidades individuais de cada 
profissional, através da aposta no mi-
crolearning e rapid learning, tornando 
a aprendizagem mais eficaz; 
• Corresponder à necessidade crescente 
de aceder a soluções de aprendizagem em 
qualquer momento, lugar ou dispositivo; 
• Desenvolver as competências e melho-
rar os resultados de equipas dispersas 
geograficamente, sem aumentar expo-
nencialmente os custos inerentes a um 
investimento desta natureza; 
• Contribuir para sustentabilidade do 
planeta e reduzir custos. 

E por acreditar que, de facto, é neces-
sário evoluir e apostar em soluções de 
Digital Learning, o Grupo Cegos continua 
a investir na criação e transformação de 
abordagens e soluções digitais. 

NOVAS ABORDAGENS, FORMATOS 
E RECURSOS DIGITAIS DISPONÍVEIS 

Nos últimos anos temos vindo a assistir 
ao desenvolvimento de diversos dispo-
sitivos digitais de aprendizagem que 
facilitam e ampliam as possibilidades de 
interacção e diversificam as actividades 
pedagógicas (utilização de smartphone, 
actividades digitais a montante e jusante 
da formação presencial, possibilidade 
de interagir numa comunidade digital 
ou de realizar sessões de e-coaching...). 

ABORDAGEM 4REAL: 

Responder a este desafio requer a cons-
trução de percursos de aprendizagem 
Smart Learning que integrem e conju-
guem as melhores práticas da engenharia 
pedagógica com a da experiência. Para 
dar resposta a estes desafios, o Grupo 
Cegos criou a abordagem 4REAL - Real 
Efficient Adapted Learning -, 100% 
focada em acelerar a performance no 
contexto de trabalho. Esta abordagem 
exclusiva e pioneira distingue-se por 
quatro características: 
• Percursos individualizados e persona-
lizados, de acordo com as necessidades, 
objectivos e ritmo de cada participante; 


