
7 Soft Skills  
Virtual Classrooms
Competências-chave  
para o futuro



#01 Agilidade#01 Agilidade
e Adaptabilidadee Adaptabilidade

As mudanças a que assistimos todos os dias (alterações no mercado, mudanças sociais, períodos de incerteza, desenvolvimento  
tecnológico…) têm um impacto significativo nas empresas e suas equipas. 

Lidar com estas alterações e enfrentar os novos desafios com os quais nos deparamos constantemente, requer assumir um conjunto de novos 
papéis e desenvolver as competências ilustrados no handbook “Future of Soft Skills” do Grupo CEGOS: as 7 competências-chave do futuro. 

Essenciais para o sucesso de qualquer organização ou profissional impactado pelas mudanças tecnológicas que estão a acontecer  
no mercado, estas 7 competências que nenhuma tecnologia é capaz de substituir, podem agora ser desenvolvidas através da nova oferta 
de Classes Virtuais, 100% online, lançada pela CEGOC. 

7 Soft Skills Virtual Classrooms

7 competências-chave para o futuro

#03 Colaboração#03 Colaboração
RemotaRemota

#04 Comunicação#04 Comunicação
DigitalDigital

#02 Criatividade#02 Criatividade
e sentido de inovaçãoe sentido de inovação

#05 Espírito  #05 Espírito  
de iniciativa e  de iniciativa e  

empreendedorismoempreendedorismo

#06 Organização#06 Organização
eficaz do trabalhoeficaz do trabalho

#07 Aprender#07 Aprender
a aprendera aprender
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https://static.cegoc.pt/wp-content/uploads/2019/11/06112532/SoftSkills_PT-cegoc.pdf


O que caracteriza uma Virtual Classroom?
Mais do que simples webinares (apresentações online para populações grandes,  
sem interatividade) as nossas Virtual Classrooms são soluções de aprendizagem 
compostas por sessões de 2 horas para um número máximo de 15 participantes, 
100% online, que promovem uma elevada interatividade. 

Os participantes de uma Virtual Classroom beneficiam de um nível de atenção  
do formador e da interação com o grupo semelhantes ao de uma sessão presencial,  
o que assegura uma experiência de aprendizagem verdadeiramente imersiva. 

Disponíveis na modalidade INTER Empresas, as Virtual Classrooms da CEGOC  
também podem ser desenvolvidas em exclusivo para a sua organização   
e personalizadas de acordo com as suas necessidades.

Vantagens das Virtual Classrooms
Interação e partilha: os exercícios interativos, os trabalhos de grupo em virtual 
break-out rooms, e as múltiplas possibilidades de utilização do chatbox em direto, 
etc., possibilitam uma interação constante e um feedback imediato aos participantes.

Conteúdos e Pedagogia adequados ao contexto digital e formato intensivo: 
foco no desenvolvimento individual através de exercício práticos, complementados 
com instrumentos que facilitam a transferência da aprendizagem e impactam  
imediatamente o desempenho de cada participante.

Interface “User Friendly”: uma ferramenta intuitiva que garante uma experiência  
de aprendizagem fluida e envolvente.

Formadores Certificados para o online: Os Consultores CEGOC são certificados 
para ministrar formação em formato 100% digital.

As Virtual Classrooms são uma solução de aprendizagem   
totalmente online, com a duração de 2 horas.

Percurso de  
aprendizagem
100% online
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##01 01 Agilidade e AdaptabilidadeAgilidade e Adaptabilidade
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##03 Agilidade e Adaptabilidade03 Agilidade e Adaptabilidade

Enquadramento
A fragilidade e precariedade dos percursos profissionais leva, muitas vezes,  
os indivíduos a desenvolverem um vasto e transferível conjunto de competências,  
conhecimentos e experiências, obrigando-os a aumentar o seu sentido de adaptação  
à mudança contínua. Porém a agilidade e a capacidade de liderar a mudança são,  
hoje em dia, consideradas competências-chave e fatores críticos de sucesso para 
qualquer profissional! 

Logo, a cada um de nós é requerida uma predisposição para a mudança contínua,  
a gestão de estados de incerteza incessantes e o desenvolvimento de ideias cada  
vez mais inovadoras. Em suma, numa realidade em constante mudança, a análise  
e a avaliação do desempenho das competências adquiridas já não são suficientes;  
é também necessário avaliar e ter a capacidade de lidar com as transformações  
mais significativas.

Pontos-chave do programa
l A identidade em evolução: definir-se de forma dinâmica.

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

l Os princípios da agilidade na sua organização pessoal  
 e de trabalho em equipa.

l Os princípios da evolução: equilíbrio entre o resultado  
 a curto prazo e a visão a longo prazo.

DURAÇÃO

VOLTAR
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##02 02 Criatividade e Sentido  Criatividade e Sentido  
 de Inovação de Inovação
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##04 Criatividade e Sentido  04 Criatividade e Sentido  
 de Inovação de Inovação

Enquadramento
A criatividade é a capacidade de trazer novas perspetivas face a situações existentes  
e implica estar aberto a novas ideias e experiências (culturais, artísticas ou profissionais). 

Pode ser fomentada através do domínio de ferramentas que estimulam a criatividade 
individual ou coletiva (questionamento, experimentação, etc.) e de um ambiente que 
favoreça a criação e o desenvolvimento de novas ideias.

Pontos-chave do programa
l Aplicar perspetivas e pontos de vista diferentes.

l Reconhecer onde é apropriado utilizar técnicas  
 de pensamento criativo e inovador. 

l Desenvolver capacidades de pensamento criativo. 

l Utilizar abordagens inovadoras nas atividades diárias  
 de trabalho.

l Identificar possíveis obstáculos ao seu potencial criativo  
 e inovador.

DURAÇÃO

VOLTAR
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##03 03 Colaboração RemotaColaboração Remota
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##01 Colaboração Remota01 Colaboração Remota

Enquadramento
A globalização de negócios e organizações, o ritmo acelerado, as exigências impostas  
e os objetivos cada vez mais ambiciosos, exigem muitas vezes que trabalhemos com  
colegas, clientes e fornecedores remotamente. Neste contexto temos não só de lidar  
com barreiras linguísticas e fusos horários diferentes, como trabalhar com modelos  
culturais, organizacionais e comunicativos diferentes daqueles com que normalmente  
nos deparamos. 

Independentemente das motivações e objetivos empresariais, operar ou gerir grupos  
heterogéneos apresenta diversos desafios profissionais, entre os quais a necessidade  
de ultrapassar muitos dos nossos paradigmas enquanto gestores e líderes. Como tal,  
é essencial conhecer os fundamentos da gestão remota, especialmente os seus limites  
e oportunidades em termos de desempenho e saber identificar o seu impacto  
nos resultados organizacionais e nos relacionamentos interpessoais.

Pontos-chave do programa
l Colaboração remota: o que é?

l Equipa virtual: os pré-requisitos para uma colaboração  
 eficaz. 

l Remote Working: ferramentas de colaboração à distância. 

l O modelo V.I.R.T.U.A.L. 

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

DURAÇÃO

VOLTAR
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##04 04 Comunicação DigitalComunicação Digital
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##02 Comunicação Digital02 Comunicação Digital

Enquadramento
Todos os dias falamos de comunicação digital como uma alavanca indispensável  
na vida quotidiana de hoje. E, quando nos focamos na tecnologia digital como meio  
de comunicar, naturalmente pensamos em ferramentas e meios de comunicação  
de última geração. 

No entanto, a reflexão mais interessante e porventura pertinente é a relativa  
às vantagens e oportunidades ligadas à digitalização da comunicação. Uma reflexão 
que, de um ponto de vista metodológico, deve tornar-se cultural e por vezes até  
social, tendo em conta não só o ponto de vista técnico/operacional, mas sobretudo 
estratégico.

Pontos-chave do programa
l Aceder, resumir e estruturar informação relevante  
 de forma sistematizada, mantendo o seu significado  
 e impacto. 

l Produzir conteúdos com real valor acrescentado, para  
 nós e para terceiros, e para além da sua simples partilha.

l Construir uma narrativa - pessoal e empresarial  
 - coerente, eficaz e com forte impacto social.

l Implementar um processo de humanização  
 da comunicação: como conjugar a componente  
 tecnológica/inovadora ao fator humano.

DURAÇÃO

VOLTAR
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##05 05 Espírito de Iniciativa  Espírito de Iniciativa  
 e Empreendedorismo e Empreendedorismo
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##05 Espírito de Iniciativa  05 Espírito de Iniciativa  
 e Empreendedorismo e Empreendedorismo

Enquadramento
O que fazemos depende, cada vez mais, de nós próprios, e a liberdade para  
empreender, tanto dentro como fora das organizações, nunca foi tão grande  
como agora. 

Porém, esta capacidade individual de transformar ideias em ações requer uma  
grande motivação (o entusiasmo é o motor mais poderoso para a ação) e uma forte 
capacidade para assumir riscos e gerir projetos com o objetivo de alcançar  
as metas propostas.

Pontos-chave do programa
l Os falsos mitos sobre o empreendedorismo: identificar  
 as ferramentas pessoais que fazem as coisas acontecer.

l Trabalhar a agilidade emocional para superar os seus  
 limites pessoais. 

l Identificar a sua motivação intrínseca. 

l Definir objetivos claros e “ecológicos” para tirar o máximo  
 partido da sua experiência profissional.

DURAÇÃO

VOLTAR
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##06 06 Organização Eficaz  Organização Eficaz  
 do Trabalho do Trabalho
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##06 Organização Eficaz   06 Organização Eficaz   
 do Trabalho do Trabalho

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

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

Pontos-chave do programa
l Selfempowerment: Compreender a relação entre nós,  
 o nosso papel e o seu ambiente organizacional. 

l Compreender como lidar com três dimensões essenciais:

 - Tempo;

 - Ambiente;

 - Métodos de trabalho.

l Desenvolver a autoconsciência acerca  
 das suas responsabilidade e prioridades. 

l Desenvolver a proatividade no sentido  
 da autodeterminação e da gestão da network.

DURAÇÃO

VOLTAR
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##07 07 Aprender a AprenderAprender a Aprender
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##07 Aprender a Aprender07 Aprender a Aprender

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

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

Pontos-chave do programa
l A aprendizagem enquanto experiência. 

l O que se aprende hoje: dos utilizadores aos autores.

l Os 4 Princípios de Aprendizagem:  

 - Sensibilização;

 - Validade; 

 - Acessibilidade;

 - Sistematização.

l O estilo pessoal de aprendizagem e o seu projeto  
 pessoal.

DURAÇÃO

VOLTAR
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Este verão, parta à descoberta de Este verão, parta à descoberta de 
7 competências-chave  

para o seu futuro!para o seu futuro!

Aventure-se pelos nossos percursos LOVE - Live Online Virtual Experiences 
constituídos por Classes Virtuais exclusivas e “carimbe o seu passaporte” 
com experiências interativas de aprendizagem 100% online.

Conheça as condições especiais de acesso à Conheça as condições especiais de acesso à Summer SchoolSummer School  

da CEGOC e viaje connosco em da CEGOC e viaje connosco em Primeira ClassePrimeira Classe a preços de  a preços de EconómicaEconómica..

SAIBA MAIS!

https://www.cegoc.pt/noticias/este-verao-parta-a-descoberta-das-7-competencias-chave-para-o-seu-futuro
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CONHEÇA AS RESTANTES  
VIRTUAL CLASSROOMS  
QUE TEMOS DISPONíVEIS  
PARA SI E PARA A SUA  
ORGANIZAÇÃO!

Contacte-nos!
www.cegoc.pt www.cegoc.pt 

+351 213 191 960 +351 213 191 960 
info@cegoc.ptinfo@cegoc.pt

SAIBA MAIS!

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/virtual-classroom

