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Reinventamos a experiência  
de aprendizagem para  
incrementar a performance
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4 REAL® é a primeira solução formativa que integra a personalização do percurso 
de aprendizagem com a sua transferência para o contexto real de trabalho, 
assegurando, por isso, resultados imediatamente visíveis e mensuráveis.

Saiba mais sobre  Saiba mais sobre  
a abordagem 4REAL®a abordagem 4REAL®

REAL EFFICIENT ADAPTED LEARNING
Proporciona aos formandos 
uma experiência envolvente  
e que inclui a aplicação 
prática da aprendizagem 
adquirida em contexto  
real de trabalho.

Facilita a transferência  
de comportamentos  
e competências através  
da sua aplicação direta em 
contexto real de trabalho para 
aumentar a performance 
dos indivíduos, das equipas  
e das organizações. 

Permite um equilíbrio entre 
sessões presenciais e online
o que otimiza o tempo 
dedicado à aprendizagem  
e a relação entre  
o investimento na formação  
e os resultados obtidos.

Oferece percursos  
de aprendizagem desenhados  
à medida das necessidades, 
objetivos e ritmo de cada 
formando individualmente.

4REAL® 
Uma Abordagem 100% focada em acelerar  
a performance no contexto de trabalho

https://www.youtube.com/watch?v=9IPPBvpRXp0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9IPPBvpRXp0&feature=youtu.be
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TRANSFERÊNCIA DA APRENDIZAGEM

Obtenção de resultados visíveis e aumento 
significativo da performance em contexto real 
do trabalho.

ENVOLVIMENTO

Participação ativa dos formandos no seu    
processo de aprendizagem.

PERSONALIZAÇÃO

Personalização dos percursos de aprendizagem 
em função das necessidades identificadas.

MENTORING E COACHING

Desenvolvimento gradual de competências 
apoiado em processos de mentoring  
e/ou coaching individual.

EXPERIÊNCIA

Utilização de ferramentas interativas          
e metodologias inovadoras que proporcionam 
uma experiência memorável e mobilizadora.

ACESSIBILIDADE

Recurso à LearningHub @Cegos, uma plataforma 
multimédia disponível em qualquer momento, 
lugar ou dispositivo.

DIGITALIZAÇÃO

Utilização das melhores soluções digitais para 
uma aprendizagem que realmente espelhe 
situações profissionais quotidianas.

APRENDIZAGEM SOCIAL

Partilha de boas práticas e métodos  
ou ferramentas para a resolução de desafios  
profissionais entre pares.

4REAL® 
Uma experiência que promove 
o engagement do participante
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Os percursos de aprendizagem 4REAL® são soluções 
de aprendizagem digital que conjugam e integram múltiplas 
modalidades (Classes virtuais, webinar, e-learning...), ferramentas 
(testes, avaliação...) e plataformas digitais (LearningHub@Cegos), 
de aforma a aumentar o engagement dos participantes, melhorar 
o seu Learner eXperience e, acima de tudo, promover o aumento 
da eficácia da aprendizagem.

A LearningHub @Cegos 
é a plataforma multimédia que 
serve de suporte à experiência 
de aprendizagem 4REAL® 
da CEGOC, seja na modalidade 
100% digital, blended 
ou presencial.

O NOSSO PORTFÓLIO INTEGRA MAIS DE 450 ATIVOS DIGITAIS, 
DESENVOLVIDOS EM DIFERENTES FORMATOS, ENTRE OS QUAIS:

LearningHub@Cegoc

Caraterísticas:

•  Interface moderna e personalizável

•  Acessível em vários dispositivos

•  Responsiva

•  Multilíngue

•  Dashboards de performance

•  Experiência emocionante: 
personalização, notificações, questionários, fórum, 
certificação, gamificação, etc.

Plataforma premiada com 
+ 300 000 utilizadores 
e + 12 000 percursos 
de aprendizagem

4REAL® 
Uma solução digital que promove 
a eficácia da aprendizagem
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Disponibilizamos todos os recursos necessários para que o Learning Buddy (Colega, gestor, supervisor ou outro interlocutor 
que faça parte da organização ou da rede de contactos do participante) possa acompanhar o(s) participante(s), ajudando-o(s) 
a implementar boas práticas no contexto real de trabalho e retirar o máximo partido da experiência formativa 4REAL®.

O Papel do Learning Buddy nos percursos 4REAL®

Para o participante, um percurso personalizável, com a duração de 2 a 6 semanas, que conjuga diversas ferramentas e modalidades.

Para o Learning Buddy, um percurso 100% digital para impulsionar a aprendizagem e apoiar a sua implementação.

PARTICIPANTE

Classes
Virtuais

Ativos  
digitais

Ativos  
digitais

Formação 
presencial e/ou 
100% digitlal

Desafios  
de aplicação  
on-the-job

Sessão 
de Coaching

LEARNING 
BUDDY

(Última Semana)

Entrevista 3
Atestar a melhoria efetiva  

da performance do seu colaborador 
para obtenção do certificado

2 meses 
(Semana 2 à 4)

Entrevista 2
Recolher evidências 

da implementação e dos 
resultados alcançados

(Semana 1)

Entrevista 1
Ajudar o membro da equipa  

a estar consciente do seu grau 
de expertise atual

30´ 30´ 30´

4REAL® 
Uma abordagem com dois percursos 
para incrementar resultados
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4 REAL® é uma solução composta por três etapas sequenciais com objetivos complementares que incorpora 
diversas ferramentas  digitais e modalidades de aprendizagem para melhorar a performance proporcionando 
uma Learner eXperience transformadora.

MOBILIZAR 
E PREPARAR1 2 3

Objetivos Objetivos

ou

Objetivos

•  Promover o engagement 
dos participantes.

• Aumentar os níveis 
   de autoconsciência.

• Introduzir conceitos, técnicas 
   e know-how essenciais para 
   o desenvolvimento e treino 
   de competências.

DESENVOLVER, 
PARTILHAR E TREINAR

CONSOLIDAR, APLICAR 
E IMPLEMENTAR

•  Desenvolver competências técnicas 
e/ou comportamentais relevantes para 
aumentar a performance individual.

•  Partilhar boas práticas, experiências 
e know-how entre pares.

•  Treinar as competências adquiridas 
através da sua aplicação em atividades 
interativas e úteis para adquirir novos 
hábitos e comportamentos.

•  Personalizar o percurso de aprendizagem 
e adquirir novas competências de acordo 
com os objetivos organizacionais 
e individuais de cada participante.

•  Promover e reforçar a aplicação “on-the-job” 
de ferramentas, comportamentos 
e competências adquiridas.

•  Partilhar boas práticas, experiências 
e know-how com colegas e pares.

4REAL® 
Uma experiência de aprendizagem 100% digital ou 
blended que combina eficácia, flexibilidade e inovação
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Focados na transferência 
da aprendizagem para 
o local de trabalho

Distribuídos no tempo

Individualizados 
e Personalizados para 
potenciar a performance 
dos participantes

Integral ou parcialmente 
Digitais

Com enfoque na performance e numa experiência de aprendizagem 
transformadora, a abordagem 4REAL® permite-lhe integrar percursos formativos 
70:20:10, e assim implementar e consolidar no terreno as competências adquiridas.

Vantagens 4REAL®Vantagens 4REAL®
• Possibilita a aprendizagem e treino de competências, de acordo com as necessidades 
   individuais de cada participante.

• Prevê um acompanhamento individual, durante todo o percurso de aprendizagem, através 
   de sessões de coaching online e uma comunidade de especialistas da Cegoc.

• Cria o envolvimento e incentiva a participação ativa de todos os participantes no processo 
   de aprendizagem, antes da sessão presencial em sala.

• Estimula o compromisso individual, essencial à mudança de comportamentos e melhoria 
   da performance, durante o processo de aprendizagem.

• Incentiva o envolvimento do Learning Buddy, contribuindo para um incremento significativo 
   da transferência da aprendizagem para o local de trabalho e para e melhoria de resultados.

4REAL® 
Uma solução “chave-na-mão” 
adaptada à sua realidade
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Liderar e gerir equipas à distância 
Desenvolver equipas autónomas, responsáveis 
e competentes

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

Gerir projetos à distância 
Técnicas e ferramentas para gerir projetos online

Negociação e gestão de conflitos à distância 
Ultrapassar conflitos e ultrapassar soluções 
em contexto digital

Finanças para não financeiros 
O fundamental das finanças empresariais

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

Liderança e gestão de equipas 
Liderança para quadros, responsáveis e técnicos 
superiores

Técnicas de apresentação 
Como comunicar para um grupo de pessoas: preparar, 
construir e fazer uma apresentação

Assertividade 
Comunicar de forma assertiva para promover 
o entendimento, fomentar os acordos 
e o desenvolvimento através do feedback

Negociação comercial 
Para além da venda: saber negociar

Digital Learning: ferramentas digitais nos 
processos de aprendizagem 
Integrar o Digital Learning nos processos de L&D

Gerir a fiscalidade da empresa: IRC - IVA - IRS 
Aplicação prática dos impostos à realidade empresarial

Liderar e gerir a transformação 
de forma ágil 
Preparar e conduzir a mudança

Desenvolver a colaboração e o trabalho 
em equipa 
Saber trabalhar em equipa

Negociação 
Negociar, argumentar e gerir situações difíceis 
nas negociações quotidianas

Excelência e Comunicação interpessoal 
Desenvolver relações profissionais eficazes

Gerir e controlar o seu tempo 
Gerir o tempo e as prioridades

A Resolução criativa de problemas 
e a Tomada de Decisão 
Métodos e ferramentas para melhorar a tomada 
de decisão

Consulte todos os percursos Consulte todos os percursos 
4REAL® aqui4REAL® aqui

Quer desenvolver um percurso 4REAL® à medida das necessidades da sua empresa? 

Contacte-nos!  +351 213 191 960  //  info@cegoc.pt

Mais de 40 percursos de aprendizagem, disponíveis em 3 modalidades:

Percursos de aprendizagem 4REAL®

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/full-digital/liderar-e-gerir-equipas-a-distancia
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/full-digital/agile-smart-working
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/full-digital/gerir-projetos-distancia
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/eficacia-pessoal-profissional/negociacao-e-gestao-de-conflitos-a-distancia
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/financas-para-nao-financeiros-4real-2
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/full-digital/comunicar-e-relacionar-se-em-contexto-digital
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/lideranca-coaching/lideranca-e-gestao-de-equipas-4real
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/eficacia-pessoal-profissional/tecnicas-de-apresentacao-4real
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/eficacia-pessoal-profissional/assertividade-4real
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/vendas-negociacao-comercial/negociacao-comercial-4real
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/recursos-humanos-desenvolvimento-talento/digital-learning-ferramentas-digitais-nos-processos-de-aprendizagem-4real
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/financas-fiscalidade-controlo/gerir-a-fiscalidade-da-empresa-irc-iva-irs-4real-blended
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/up-upskilling/liderar-e-gerir-a-transformacao-de-forma-agil
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/up-upskilling/desenvolver-a-colaboracao-e-o-trabalho-em-equipa
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/up-upskilling/negociacao
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/up-upskilling/excelencia-e-comunicacao-interpessoal
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/up-upskilling/gerir-e-controlar-o-seu-tempo
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/up-upskilling/a-resolucao-criativa-de-problemas-e-a-tomada-de-decisao
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/4real


www.cegoc.pt // +351 213 191 960 // info@cegoc.pt

Siga-nos

https://www.cegoc.pt/
https://twitter.com/cegocpt
https://www.linkedin.com/company/cegoc
https://www.facebook.com/cegocpt
https://www.youtube.com/user/CegocTea
https://www.instagram.com/cegocpt/

