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Desenvolver novos formatos
O impacto das medidas de confinamento na atividade 
das organizações teve reflexos também na atividade 
de formação, quer por uma quebra inicial da procura, 
quer pela desadequação dos formatos tradicionais.
Não obstante, as empresas com uma maior capacidade 
de adaptação e/ ou de sectores menos afetados pela 
crise decorrente da pandemia continuam a investir na 
formação das suas pessoas. Para além de temas recor-
rentes, as organizações têm procurado levar os seus 
colaboradores a desenvolverem competências para 
lidarem com um novo contexto em que têm que traba-
lhar e liderar a distância.
O grande desafio para quem presta serviços neste do-
mínio foi o de encontrar ferramentas e desenvolver for-
matos que se revelassem impactantes e interessantes 
para os participantes, mantendo a eficácia dos forma-
tos tradicionais.
Para a Blink Consulting, que aposta em metodologias 
de formação ativas, baseadas em simuladores e ativi-
dades experienciais, a chegada da pandemia foi uma 
oportunidade para acelerar o desenvolvimento de no-
vos formatos que não mereciam grande recetividade 
do mercado anteriormente.

Artur Félix, Partner da Blink Consulting

Inovar permanentemente
As empresas têm aproveitado esta fase para fazer a 
transição para o modelo de formação a distância, con-
tinuando a apostar na formação dos seus colaborado-
res. Neste contexto, temos colaborado em processos 
de instalação e parametrização de plataformas de ‘e-
-learning’, na conceção de cursos em ‘e-learning’ e no 
apoio às entidades que pretendem fazer esta transição 
para a formação a distância garantindo a conformidade 
com os requisitos da Certificação DGERT.  
No início existiu naturalmente uma fase de adaptação à 
mudança; no entanto, temos verificado que essa adap-
tação tem sido rápida e bem-sucedida. Sentimos que 
os nossos formandos estão a gostar imenso dos nossos 
cursos a distância, pelo que tem sido uma experiência 
muito enriquecedora e gratificante.
A nossa empresa já trabalhava nesta realidade de for-
mação a distância, por esse motivo foi só dar continui-
dade ao nosso trabalho. O grande desafio que norteia 
as nossas decisões passa por continuarmos a inovar 
permanentemente em todos os projetos que desenvol-
vemos.
Acreditamos que este processo de transformação digital 
veio determinar o futuro da formação profissional. A ino-
vação tecnológica tem proporcionado excelentes instru-
mentos de trabalho para o desenvolvimento de conteú-
dos formativos que proporcionam experiências únicas 
e envolventes de aprendizagem ao nível do ‘e-learning’, 
da realidade virtual e da realidade aumentada. 

Carlos Costa, Partner da B-Training, Consulting

Passado um ano sobre a chegada da
pandemia ao nosso país, mostramos como
diversos especialistas em formação olham
para o nosso contexto nesta área. Este trabalho
inclui ainda a formação de executivos, com 
depoimentos de responsáveis de diversas 
instituições de ensino superior.
Recolha: Redação human Fotos: DR

O ano em que 
tudo mudou

FORMAÇÃO
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‘Digital learning’
Se falar do trabalho levado a cabo pela CEGOC no úl-
timo ano, repleto de desafios sem precedentes e em 
moldes nunca antes imaginados, este foi um contexto 
de formação pautado por uma extraordinária capa-
cidade de inovação, transformação e adaptação – já 
que fomos capazes de lançar um conjunto de ações, 
intervenções, percursos de aprendizagem e eventos 
pioneiros na modalidade digital e a distância.
A formação e o desenvolvimento de novas competên-
cias são a chave para conseguirmos avançar na incer-
teza e na ambiguidade dos tempos que atravessamos. 
E, aqui, o ‘digital learning’ tem ganho protagonismo, ao 
permitir novas formas e novos instrumentos de apren-
dizagem e adaptação a esta nova realidade – nunca 
como até aqui tinham sido usados com tanto pragma-
tismo e pluralidade.
À medida que adaptámos as soluções presenciais para 
o formato digital, e apresentámos novos e renovados 
formatos, os clientes perceberam que era possível fa-
zer excelentes projetos formativos em contexto 100% 
‘on-line’. Mesmo os inicialmente mais céticos verifica-
ram que é possível desenvolver ou atualizar as compe-
tências das suas pessoas e equipas a distância.
O aspeto mais desafiante tem sido manter os níveis de 
‘engagement’ e comprometimento dos participantes, 
face a tantas solicitações inerentes a este «novo nor-
mal», sejam domésticas ou profissionais.

Fátima Gonçalves, Head of Learning & Development Solutions e 
Digital Learning Coordinator na CEGOC/ Consultora Certificada 

FranklinCovey

Rápida adesão aos novos formatos
Decorrido um ano, verifica-se um aumento na procura 
da formação, justificado pela maior diversidade de te-
máticas e pela facilidade de acesso às mesmas. A for-
mação está muitas vezes à distância de um clic, o que 
promove a curiosidade e o interesse por adquirir mais 
conhecimento.
Verifica-se que as empresas continuam a apostar na 
realização das ações de formação. Sabemos que este 
período de confinamento provocou grandes transfor-
mações no contexto laboral, com impacto profundo 
ao nível da saúde física e mental dos trabalhadores. 
Os responsáveis das empresas estão cientes das con-
sequências de curto e médio prazo que estas transfor-
mações podem operar nos seus colaboradores e nas 
sua equipas. Se durante o período mais crítico de con-
finamento a área de desenvolvimento pessoal era mais 
solicitada e a aposta centrava-se no desenvolvimento 
das ‘soft skills’, verificamos atualmente que para além 
desta área a aposta da formação está na realização de 
ações no âmbito da saúde mental dos trabalhadores.
Foi uma surpresa muito agradável ver as pessoas a 
aderirem de forma rápida aos novos formatos e en-
volverem-se na construção de soluções pedagógicas 

Artur Félix
Partner da Blink Consulting

Fátima Gonçalves
Head of Learning & Development Solutions 
e Digital Learning Coordinator na CEGOC/ 
Consultora Certificada FranklinCovey

Carlos Costa
Partner da B-Training, Consulting

Sílvia Ferreira
Direção de Formação Profissional
da Centralmed

diversificadas e interativas. Foi, sem dúvida, um ano 
de mudança no paradigma da formação, algo que veio 
para ficar. A realização de ações de formação a distân-
cia continuará a ser uma realidade e as empresas terão 
a possibilidade de optar pelos diversos formatos.
O desafio mais crítico foi o tempo que tivemos para nos 
readaptarmos. A mudança foi realizada num período 
muito curto, num ambiente muito conturbado, onde o 
foco das empresas estava em salvar os seus negócios e 
os postos de trabalho.

Sílvia Ferreira, Direção de Formação Profissional da Centralmed
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empresas preocupadas com os seus ‘handicaps’ e a in-
vestir em ferramentas para os melhorarem, vimos tam-
bém as empresas a olharem para os seus pontos fortes 
e quererem superar-se, e isto leva-nos a ver a ver como 
a formação evoluiu durante este ano, como se inovou e 
adaptou às reais necessidades das empresas.
As empresas continuam a investir nas competências 
dos seus colaboradores, mas procuram qualidade e 
acima de tudo o saber-fazer.
Com os novos formatos, ao início houve alguma resis-
tência, e creio que aqui as crianças foram o quebra bar-
reiras, pois se elas se adaptam, como um adulto não se 
pode adaptar? No meu dia-a-dia, observo as pessoas 
com um grande à-vontade e sem qualquer resistência.
No caso da High Skills acabou por ser um processo 
simples. O facto de sermos certificados pela DGERT e 
termos a ISO9001:2105 em vigor há quatro anos foi uma 
mais-valia, e os processos readaptaram-se muito rapi-
damente. Termos na equipa já pessoas com experiên-
cia em formação a distância permitiu-nos internamen-
te formar toda a equipa de formadores: explicámos os 
tipos de metodologias a usar, as plataformas e as suas 
ferramentas. Como uma das nossas caraterísticas na 
formação foi sempre o uso de metodologias práticas e 
demonstrativas com casos reais e simulações, foi fácil 
para toda a equipa lançar-se neste novo desafio.

Paula Baptista, Consultora Estratégica de Formação na High Skills

Haverá o pós-pandemia
Tudo o que é presencial parou com os confinamentos 
e optámos por passar a disponibilizar a nossa ofer-
ta em formato ‘on-line’, chegando a públicos fora de 
Portugal.
As empresas têm apostado mais em componentes de 
liderança em ambiente de teletrabalho, conteúdos de 
maior reforço interior, claramente mais na área com-
portamental e menos em componentes técnicas. 
No início, alguns clientes tinham receio de que a ex-
periência ‘on-line’ não fosse tão rica, mas com algu-
mas variantes que introduzimos, hoje temos cada vez 
mais clientes rendidos à comodidade do ‘on-line’.
O nosso maior desafio nesta adaptação da formação 
à nova realidade foi ter a capacidade de incutir na 
equipa e nos clientes a visão de médio prazo e de 
perceberem que haverá o pós-pandemia. Acreditar 
que haverá um futuro melhor e que voltaremos ao 
normal em breve é a atitude correta.
A formação ‘on-line’ continuará em paralelo com a 
presencial a ter um papel importante na mudança de 
mentalidades. 

Adelino Cunha, Chief Executive Officer (CEO)
da SOLFUT – I Have The Power

Definir um novo caminho
Existe o antes e o depois da pandemia. E na formação, 
como noutras áreas, também houve mudança de pa-

Paula Baptista
Consultora Estratégica
de Formação na High Skills

Sara Sousa Brito
Partner da People Value

Adelino Cunha
Chief Executive Officer (CEO)
da SOLFUT – I Have The Power

Pedro Castaño
Responsável de Formação
da eiC Formação

Continuidade ou disrupção?
O ‘live streaming’ gerou uma nova vida à formação sín-
crona. Muito está por fazer para aproveitar as oportuni-
dades de potenciação das ferramentas que nos coloca 
ao dispor. O paradigma da formação nas organizações 
não mudou. Na maior parte dos casos, o esforço ainda 
é baseado na procura da continuidade e não na disrup-
ção que a situação que vivemos pode potenciar.
Os pedidos feitos pelas empresas não foram, no essen-
cial, diferentes. Acreditamos que muitos negócios só se 
irão renovar depois de percecionarem a nova realida-
de na retoma da economia.
De qualquer forma, as pessoas reagiram bem aos no-
vos formatos de formação. Quer aos meios, quer à 
realidade dos miúdos, cães e gatos. Descomplexaram a 
relação laboral e focaram-se no essencial.
O maior desafio por que passámos teve a ver com a 
escolha da tecnologia e a adaptação. Saliento que a 
adaptação da oferta à nova realidade demonstrou uma 
dinâmica da oferta e da procura: a realidade da econo-
mia deixa grande parte das organizações sem saberem 
o que lhes reserva o futuro, se tiverem futuro. Neste 
turbilhão, a dinâmica da inovação tende a ter dificulda-
de em mostrar-se; se conseguirmos, poderemos apro-
veitar os tempos adversos para um salto tecnológico 
importante.

Pedro Castaño, Responsável de Formação da eiC Formação

Um processo simples
Aos dias de hoje, vimos a formação como uma ferra-
menta de desenvolvimento das empresas, vimos as 
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radigma. Este tempo foi de exploração das chamadas 
‘websessions’ síncronas via Zoom, Teams, etc, que 
inundaram os mercados nacional e internacional. 
Neste momento, podemos assistir aos melhores espe-
cialistas mundiais em qualquer tema ou idioma. Esta 
nova abordagem veio «humanizar» o processo digi-
tal na formação, acrescentando o elemento humano 
aos tradicionais conteúdos de ‘e-learning’ (vídeo ou 
multimédia). Quando temos os especialistas a parti-
lhar o seu ‘know-how’, as suas histórias e experiên-
cias, com novas metodologias pedagógicas aplicadas 
ao contexto virtual, o ‘feedback’ é que conseguimos 
realmente atingir os objetivos, envolvendo os parti-
cipantes para a mudança/ aprendizagem.  Estas ses-
sões mais espaçadas no tempo, permitem prolongar 
a reflexão individual para a implementação, e pode-
mos ter vários momentos mais curtos com diferentes 
objetivos ao longo da chamada ‘learning journey’. E 
convidar diversos especialistas, fazer diferentes me-
todologias em cada sessão, numa variedade de di-

nâmicas e atividades pedagógicas que nos levam ao 
novo conceito «híbrido» da formação.
O caminho tem sido desafiante, mas para quem é um 
apaixonado por esta área, o redesenhar da formação 
nesta transição aos novos ‘skills’, à digitalização, ao 
trabalho virtual e híbrido, ao ‘engagement’ e à moti-
vação das equipas em contexto virtual… Todas estas 
novas realidades… É provavelmente dos momentos 
nestes últimos 20 anos em que temos de repensar 
o que vamos necessitar realmente a partir de agora. 
2021 é o ano para definir este novo caminho,

Sara Sousa Brito, Partner da People Value

Maior exigência
A partir de maio de 2020, os nossos clientes mani-
festaram interesse em continuar a disponibilizar for-
mação aos colaboradores, centrando a procura em 
temáticas como a resiliência e a gestão do stresse. A 
realidade atual impulsionou as empresas a valoriza-
rem mais a melhoria do desempenho do que a apren-

FORMAÇÃO
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«PsicoWork». Tem como objetivo disponibilizar, aos 
colaboradores dos nossos clientes, uma linha de 
apoio psicológico que ajude a prevenir ou atuar em 
situações de ‘burnout’. Este serviço é prestado por 
psicólogos clínicos com experiência organizacional.
Paula Tomás, Managing Director da PTC – Paula Tomás Consultores

Flexibilidade
A pandemia veio mudar as prioridades e diversifi-
car as metodologias de formação. Se numa primeira 
fase se assistiu a um adiamento ou ao cancelamento 
generalizado, as empresas já estão a retomar os seus 
planos de formação e a perspetivar a manutenção do 
formato ‘on-line’ pelo menos até ao final deste ano. 
Ou seja, continuam a apostar e com mais soluções 
‘on-line’, não só síncronas, como assíncronas (autoes-
tudo).
No início havia bastante resistência, mas atualmente 
os participantes não só se habituaram como veem 
vantagens decorrentes da eficiência de tempo, da fa-
cilidade em juntar diferentes geografias e, claro está, 
da agilidade nas questões logísticas.
Em termos de desafios, creio que um dos primeiros 
aspetos centrais consistiu no apoio aos formadores. 
É importante investir na sua formação e capacitar 
as equipas internas de modo a proporcionarem um 
apoio efetivo e atuarem como moderadores, auxilian-
do o formador na criação de ‘pools’, monitorização 
do ‘chat’ e dos pedidos de intervenção por parte dos 
formandos, entre outros. Diria até que este novo con-
texto veio constituir-se como uma oportunidade para 
os departamentos de formação reforçarem a sua po-
sição como parceiros do negócio.
A ordem do dia é flexibilidade, e essa creio que veio 
para ficar.

Catarina João Morgado, Head of PwC’s Academy em Portugal, 
Angola e Cabo Verde

Natural adaptação à mudança
Desde 2010 que a Rumos desenvolve estratégias de 
ensino a distância, com ‘e-learning’ (assíncrono) e o 
‘live training’ (síncrono). A partir de março de 2020, 
aumentámos o nosso investimento nessas linhas, 
desenvolvendo mais conteúdos de ‘e-learning’, aper-
feiçoando as dinâmicas de formação remota síncrona 
com a utilização de novas ferramentas e adotando 
novas estratégias pedagógicas, e apostando ainda 
na criação de nova oferta híbrida ou ‘blended’, que 
combina conteúdos ‘on-line’ e sessões de acompa-
nhamento a distância, com formador. A pandemia 
acelerou também o nosso processo de transformação 
digital, preparando-nos melhor para a retoma.
Se no início da pandemia registámos um claro decrés-
cimo na procura de formação, o que é compreensí-
vel porque estávamos todos ainda a tentar perceber 
como nos poderíamos ajustar, também é verdade que 

dizagem, para isso privilegiaram percursos formati-
vos com integração de diversas modalidades: classes 
virtuais; ‘on the job’; autoestudo e identificação de 
evidências e resultados.
Os participantes reagiram de forma muito positiva e 
com um comportamento facilitador. Estávamos todos 
a aprender. Hoje sentimos que a exigência tem vindo 
a aumentar, valorizando a formação a distância e a 
vantagem de esta lhes permitir mais flexibilidade.
O desafio foi, em cerca de dois meses, transformar e 
desenvolver todos os nossos cursos para uma moda-
lidade formativa completamente diferente, o que exi-
giu construção de programas e itinerários pedagógi-
cos, construção de exercícios pedagógicos adaptados 
a novas metodologias, adaptação a diferentes dura-
ções e aprendizagem e treino, por parte dos forma-
dores, para trabalharem com diferentes plataformas.
Os pedidos que nos foram chegando salientavam a 
elevada preocupação com a saúde mental dos cola-
boradores, o que nos levou a criar um novo serviço 
que já estamos a disponibilizar a alguns clientes: o 

Jorge Lopes
Diretor da Rumos Formação

Paula Tomás
Managing Director da PTC – Paula Tomás 
Consultores

Catarina João Morgado
Head of PwC’s Academy em Portugal, Angola
e Cabo Verde
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começámos a registar uma adaptação a esta «nova 
normalidade» ainda no segundo semestre de 2020. 
As empresas continuam a apostar no desenvolvimen-
to de competências dos seus colaboradores, é um fa-
tor chave para a manutenção da sua competitividade. 
Claro que se antes a formação presencial era a moda-
lidade preferencial, atualmente, por motivos óbvios, 
é a modalidade de formação ‘on-line’ que se está a 
desenvolver. De entre as modalidades de formação 
‘on-line’, registamos uma clara preferência pela for-
mação ‘live training’, modalidade de formação síncro-
na, em tempo real, a par com o ‘blended’, ou seja, a 
conjugação do síncrono com o assíncrono.
Com a natural adaptação à mudança, as pessoas estão 
cada vez mais recetivas a modalidades de formação 
‘on-line’, tanto síncrona como assíncrona, porque 
estas modalidades também trazem consigo grandes 
vantagens para o particular, como flexibilidade ho-
rária e geográfica, redução nos custos de deslocação, 

melhor gestão do seu tempo, maior autonomia e co-
modidade.

Jorge Lopes, Diretor da Rumos Formação

As empresas continuaram a investir
Neste último ano muitas foram as mudanças no contex-
to profissional, e a formação não é uma exceção. Com 
efeito, entre períodos de confinamento mais rígido e 
semanas em que a circulação foi mais livre, as ações de 
formação realizadas pela SHL Portugal foram maiorita-
riamente no registo virtual (‘live training’). Essa mudan-
ça implicou várias restruturações no nosso processo de 
conceção, dado que os métodos e técnicas utilizadas 
em ações presenciais nem sempre têm o impacto de-
sejado quando transpostos para o ambiente virtual. 
Não obstante, registamos com agrado que o número de 
projetos de formação solicitados pelos nossos clientes 
manteve-se, revelando que as empresas continuaram 
a investir no desenvolvimento dos seus colaboradores, 

FORMAÇÃO
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em pedidos de formação a distância. Se, aquando da 
incerteza provocada pelo primeiro confinamento, pra-
ticamente todas as empresas congelaram os seus pla-
nos de formação, hoje a realidade é manifestamente 
outra, na medida em que têm vindo a crescer de forma 
substancial as solicitações de formação pelo mercado.
Apostando nas áreas de formação ‘corporate’, consul-
toria, programas de desenvolvimento de pessoas e 
talento e ‘team-building’, desde cedo assumimos mo-
delos de intervenção a distância, que não só não au-
mentaram os receios que muitos portugueses tinham 
em relação à formação não presencial, como tiveram o 
efeito inverso, caracterizado pelo aumento da procura 
de formações ‘on-line’ por parte dos nossos clientes. 
Arrisco-me, aliás, a afirmar que mesmo quando tiver-
mos ultrapassado esta fase de crise pandémica muitas 
empresas continuarão a privilegiar estes novos mode-
los de formação, muito como resultado da experiência 
positiva que temos oferecido aos clientes.

José Barbosa, Business Director da Talenter Academy

Confiança
Desde o primeiro confinamento (16/3/2020), a forma-
ção sofreu grandes alterações no modelo e, em muitos 
casos, na qualidade.
Há empresas que, para não perderem oportunidades, 
começaram a entregar a formação ‘on-line’, sem as ne-
cessárias adequações ao modelo, conteúdos e ativida-
des e mesmo sem se munirem das ferramentas certas.
Na UpSideUp, onde o digital já era uma prática, refor-
çámos todos os meios e apenas entregámos formação 
adaptada ao modelo ‘on-line’.
Muitas empresas continuam a apostar na formação 
profissional, tendo também tido necessidade de adap-
tação, quer na que entregam com recursos internos, 
quer na que contratam fora.
Há substanciais diferenças nas solicitações, em espe-
cial por parte dos mais cuidadosos no que querem 
entregar. Há pedidos de conteúdos em vídeo e outros 
visuais, de atividades diferenciadas e em modelos hí-
bridos diversos.
Da parte dos participantes, com os meios e as ferra-
mentas que utilizamos, as reações e avaliações têm 
sido muito positivas, pois temos feito atividades muito 
envolventes e participativas, que quase fazem esque-
cer o ‘on-line’.
O maior desafio tem sido demonstrar, antecipadamen-
te, que conseguimos fazer uma formação focada nos 
objetivos e que estes serão alcançados com os meios 
que propomos. Há gestores de formação que, creio 
que por falta de experiência, têm dúvidas em relação 
à eficácia do modelo. 
Experimentem a nossa formação ‘on-line’ e, se não re-
sultar, serão reembolsados. Afirmamos isto e estamos 
confiantes.
Daniel Lança Perdigão, Chief Energizer Officer (CEO) da UpSideUp

DESTAQUE

nomeadamente das pessoas que trabalham na área da 
gestão de recursos humanos, âmbito em que a SHL é 
especialista.  O ‘feedback’ que temos recebido dos for-
mandos é extremamente positivo, dado que todos eles 
consideraram estar totalmente ou em grande parte sa-
tisfeitos com a sua participação na ação de formação.
Enquanto entidade formadora, avaliamos este perío-
do de forma muita positiva, salientando a importância 
de ajustarmos os métodos e as técnicas de formação a 
esta nova realidade e não nos limitarmos a transferir os 
conteúdos ministrados em sala para um diferente ca-
nal de comunicação. Acreditamos que, tal como outras 
áreas do mundo profissional, um registo híbrido na for-
mação veio para ficar.

Nuno Matos de Sousa, Partner da SHL Portugal

Pensar fora da caixa
Passado mais de um ano de pandemia, e continuando 
o país a braços com uma crise sanitária de que não há 
memória, a Talenter Academy está hoje mais prepara-
da para a realidade da formação ‘on-line’, sendo esta 
modalidade privilegiada pela esmagadora maioria 
dos nossos clientes. Esta pandemia teve, por isso, pon-
tos positivos, nomeadamente o de nos levar a pensar 
fora da caixa e a adotar novos modelos de formação 
‘on-line’ (‘live training’ e ‘e-learning’).
Estamos comprometidos em preparar o futuro das 
empresas e das pessoas, e hoje mais capacitados para 
responder aos desafios dos clientes, muito assentes 

José Barbosa
Business Director
da Talenter Academy

Ana Gandrita
Diretora do Departamento de 
Marketing, Comunicação e Eventos 
Corporativos e Assessora
da Direção Geral da Vantagem+

Daniel Lança Perdigão
Chief Energizer Officer (CEO)
da UpSideUp

Nuno Matos de Sousa
Partner da SHL Portugal
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Um novo paradigma
A formação é uma atividade de pessoas para pessoas, 
que envolve contacto e proximidade. De repente o 
paradigma muda: distância é a palavra de ordem. Esta 
mudança deu oportunidade aos formatos digitais de 
formação de ganharem tração, tendo-se massificado 
a sua utilização no último ano e levando a que as em-
presas estejam agora mais confiantes nos resultados 
que este regime proporciona. O ‘on-line live training’ 
veio para ficar: a resistência inicial foi ultrapassada 
pela necessidade de desenvolver as equipas durante 
o confinamento. Contudo, apesar do longo caminho 
que ainda temos pela frente até podermos regressar à 

normalidade, estamos certos de que a formação pre-
sencial voltará a ser a preferência em Portugal.
O clima de incerteza, as dificuldades económicas 
sentidas e a assistência aos filhos associada ao tele-
trabalho levaram a que as empresas tendencialmen-
te investissem menos em formação. Os pedidos que 
nos chegam continuam a ser semelhantes, notando-
-se uma maior procura pelas temáticas relacionadas 
com o teletrabalho e, claro, a preferência pelo regime 
‘on-line live training’. Ao longo do último ano, temos 
testemunhado o esforço heróico dos profissionais de 
recursos humanos, que apesar da volatilidade com 
que são obrigados a gerir o dia-a-dia das organiza-
ções continuam a procurar soluções formativas ade-
quadas às necessidades das suas equipas, mesmo 
que confrontados com ‘budgets’ reduzidos e condi-
ções adversas.
Estes «novos formatos» já existiam antes da pande-
mia, mas mesmo assim muitas pessoas mostraram-se 
reticentes, preferindo até adiar as sessões de forma-

FORMAÇÃO
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ção para quando fosse possível voltar ao presencial, 
negando qualquer solução digital. A abertura para a 
formação digital é agora maior do que nunca – com o 
passar do tempo sentimos que a resistência inicial foi 
diminuindo à medida que as pessoas e as empresas 
redescobriam o valor das soluções digitais com me-
todologias e técnicas apropriadas, pensadas para en-
tregar o mesmo valor e o mesmo resultado bem como 
para proporcionar uma experiência de aprendizagem 
positiva e interativa aos formandos. 
Para nós foi claro que o desafio estava em dominar as 
plataformas e as suas potencialidades, pois só assim 
conseguiríamos passar a confiança aos clientes para 
arriscarem uma primeira experiência, levando-os a 
acreditar verdadeiramente no potencial deste regime.

 Ana Gandrita, Diretora do Departamento de Marketing, Comu-
nicação e Eventos Corporativos e Assessora da Direção Geral da 

Vantagem+

Momento de viragem
O contexto de pandemia serviu de alavanca para 
adaptar e reinventar a formação às circunstâncias e 
normas para proteção de todos. Foi, e continua a ser, 
um momento de viragem, de mudança, de uma nova 
realidade. De adaptar metodologias, formatos, recur-
sos, não descurando o desenvolvimento profissional 
e pessoal.
Nos meses de março e abril de 2020, verificámos um 
claro recuo quanto aos projetos formativos progra-
mados, fruto do receio e da incógnita face ao futuro 
próximo. No entanto, as empresas sentiram necessi-
dade de continuar a apostar na formação dos seus co-
laboradores, sobretudo associada a competências de 

teletrabalho. Face ao contexto atual, os pedidos para 
formação a distância são predominantes e acredita-
mos que a tendência se manterá.
A situação pandémica potenciou o desenvolvimen-
to e a forte adesão na utilização de plataformas LMS 
(‘learning management system’) para desenvolvi-
mento de formação a distância reforçando a aposta, 
crescente nos últimos anos, neste formato. A gran-
de diferença foi a passagem para ‘live’, através das 
plataformas de comunicação, como substituição do 
presencial. Temos verificado uma boa adesão dos 
formandos e clientes aos novos formatos. Acredi-
tamos que o papel facilitador do formador, aliado a 
dinâmicas de formação criativas, bem como o acom-
panhamento dos técnicos de formação, são a chave 
para o sucesso e a satisfação dos projetos formativos 
da atualidade.

Raquel Jorge, Departamento de Formação | Coordenadora
de Desenvolvimento Profissional, Vertente Humana.

‘Feedback’ muito positivo
Na ZONAVERDE olhamos para o contexto da formação 
em Portugal com um sentimento misto de expectativa e 
receio. Se por um lado muitas empresas começaram a 
fazer formação ‘e-learning’, o que ajudou a mostrar as 
potencialidades e vantagens deste formato, por outro 
existe muita incerteza em ralação à retoma da ativida-
de e, consequentemente, tudo o que isso implica em 
termos de preparação das pessoas para os desafios 
correntes e até para os desafios mais estratégicos das 
empresas.
Algumas empresas continuam a apostar na formação. 
Neste momento (março de 2021) só podemos fazer for-
mação a distância (100% ‘on-line’ ou ‘e-learning’ síncro-
na + assíncrona), no entanto estamos a desenvolver al-
guns projetos que contemplam formações ‘e-learning’ 
complementadas com formação presencial para quan-
do acabar o confinamento.
Algumas empresas de maior dimensão estão a pedir-
-nos para transformar os seus conteúdos de cursos 
recorrentes internos em conteúdos para formação a 
distância.
Quando a alternativa a parar era fazer formação a dis-
tância, decidimos fazer alguns cursos, que normalmen-
te eram presenciais, 100% ‘on-line’, só com vídeo-aulas, 
e a reação foi muito boa. A competência e a experiência 
da equipa ZONAVERDE, coordenadores e formadores, 
aliada às nossas plataformas e ao espírito «aventurei-
ro» de alguns formandos, foram muito importantes 
para esse ‘feedback’ muito positivo que tivemos.
Como a ZONAVERDE já faz formação a distância há 
mais de 15 anos, o maior desafio foi a «captação» com 
sucesso de alguns públicos que são tipicamente mais 
resistentes a estes formatos, normalmente pessoas 
com mais de 35 anos e pessoas sem formação superior.

Jorge Pereira, Chief Executive Officer (CEO) da ZONAVERDE
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Raquel Jorge
Departamento de Formação | Coordenadora
de Desenvolvimento Profissional, Vertente Humana

Jorge Pereira
Chief Executive Officer (CEO) da ZONAVERDE



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Bimestral

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 50

  Cores: Cor

  Área: 19,00 x 26,00 cm²

  Corte: 10 de 12ID: 92289086 30-04-2021

FO

ONLINE

DESTAQUE

    Católica Lisbon School of Business
& Economics (Católica-Lisbon)

«Sabemos que a mudança tecnológica
só é bem-sucedida se acompanhada pela 
mudança nas pessoas.»
Céline Abecassis-Moedas, Dean for Executive Education

O cenário que vivemos no último ano criou uma enorme 
disrupção em todos os sectores, e a formação não foi ex-
ceção. Houve inevitavelmente um avanço enorme em for-
matos ‘on-line’, quer ao nível das tecnologias utilizadas e 
das metodologias aplicadas, quer também pela sua maior 
aceitação por parte das empresas e dos nossos partici-
pantes como ferramenta válida de aprendizagem.  
Ao nível presencial, e relativamente às condições de segu-
rança dos participantes, que sempre foram importantes 
para nós, mas que assumiram pelo contexto de pandemia 
uma preocupação ainda maior, respondemos rapida-
mente e em conformidade com as regras de higiene e se-
gurança da Direção Geral da Saúde (DGS), e assim obtive-
mos as acreditações COVID SAFE e COVID OUT, o que nos 
permitiu um regresso rápido às aulas físicas.
A necessidade de atualizar conhecimentos e obter novas 
ferramentas é mais premente do que nunca, e isso confir-
ma-se na aposta que as empresas cada vez mais fazem 
em formar os seus colaboradores connosco. Muitas delas 
converteram-se ao ensino ‘on-line’ como forma de contor-
nar as limitações físicas, outras resistiram mais a esta mu-
dança, mas no final, com o constante acompanhamento 
‘on-line’ que fazemos com os nossos participantes, existe 
a perceção de que este é também um formato bastante 
eficaz.

Formação de Executivos

Em vários dos nossos programas enche-
-nos de orgulho o facto de termos 
turmas cheias de profissionais da saúde 
que, mesmo estando na linha da frente 
do que tem sido esta pandemia, vêm 
depois ter connosco para melhorar as 
suas competências em diversos níveis.

No entanto, existe algo que nos distingue, pois sabemos 
que a mudança tecnológica só é bem-sucedida se acom-
panhada pela mudança nas pessoas. E a Católica-Lisbon 
está particularmente bem posicionada para fornecer es-
sas duas vertentes de forma integrada, juntando a aquisi-
ção de conhecimentos tecnológicos ao desenvolvimento 
de competências mais pessoais, como os aspetos relacio-
nados com a liderança.
Costuma-se dizer que a necessidade aguça o engenho, 
e de facto, nestes últimos meses, sentimos uma enorme 
abertura das pessoas para esta mudança, que permitiu 
contornar as limitações físicas impostas pela situação de 
confinamento, ao mesmo tempo que mostrou que exis-
tem outras potencialidades no ensino ‘on-line’, inclusive 

VIDEO
CONFERÊNCIA
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    Instituto Politécnico de Setúbal (IPS)

«Temos sentido uma preocupação
das empresas para promover estratégias
de ‘upskilling’ e ‘reskilling’.»
Pedro Dominguinhos, Presidente

A pandemia está a provocar uma alteração em diferentes 
dimensões do processo de ensino e aprendizagem. Por 
um lado, passou-se a olhar de forma diferente para me-
todologias de ensino a distância. Os docentes têm-se ca-
pacitado nestas metodologias e ao mesmo tempo várias 
instituições de ensino superior fizeram investimentos em 
novos equipamentos, que permitem a transmissão em 
tempo real das suas aulas, em laboratórios remotos e em 
plataformas de ensino a distância. Em segundo lugar, as-
sumiu-se de uma forma estratégica a aposta na inovação 
pedagógica, estando a decorrer dois projetos, desenvol-
vidos por 15 politécnicos, financiados pelo POCH e pelo 
COMPETE, em estreita articulação com as empresas, numa 
metodologia de cocriação, promovendo a inovação no te-
cido empresarial.
Temos sentido uma preocupação das empresas para pro-
mover estratégias de ‘upskilling’ e ‘reskilling’, de forma a 
adaptar as competências dos seus trabalhadores às com-
petências que o mercado exige. Falamos de cursos mais 
customizados, de curta e média dimensão, com metodo-
logias ativas e em regime de ‘b-learning’. Um exemplo é a 
criação, pelo IPS e pela Sonae MC, do primeiro mestrado 
profissional de um ano em Portugal, dirigido a profissio-
nais com cinco anos de experiência, na área da Logística.
As pessoas têm reagido aos novos formatos de uma for-

ma aberta e positiva. Foi um processo de aprendizagem 
permanente, de adaptação, de curiosidade e também de 
experimentação.
O nosso maior desafio em termos de adaptação da forma-
ção à nova realidade teve a ver com a capacidade de cons-
truir conteúdos e planear as unidades curriculares para 
ambientes de aprendizagem em ‘b-learning’ e ‘e-learning’.

    ISPA – Formação Avançada

«Enfrentaremos certamente um novo
e ainda maior desafio, que será também 
uma oportunidade.» 
José A. Carvalho Teixeira, Diretor

No futuro próximo, enfrentaremos certamente um novo e 
ainda maior desafio, que será também uma oportunida-
de: a situação e o próprio mercado exigirão cada vez mais 
o desenvolvimento de uma oferta de soluções formativas 
caraterizada por uma coexistência virtuosa e híbrida entre 
a formação presencial e a formação a distância, com con-
tribuições cada vez mais decisivas das novas tecnologias e 
dando respostas sustentadas às necessidades da aprendi-
zagem ao longo da vida do tecido social e organizacional. 
Nesse cenário pode espreitar um perigo: o de o entusias-
mo natural e compreensível em relação às novas tecnolo-
gias de formação, como suportes decisivos da formação 
a distância, poder conduzir a uma desvalorização da im-
portância central das metodologias pedagógicas nos pro-
cessos de aprendizagem e da sua avaliação. O resultado 
poderá ser a emergência de uma deriva tecnicista e mer-
cantilista da formação, que importa prevenir. Assim, mais 
do que nunca, importa garantir a adequação dos serviços 
prestados às necessidades de formação identificadas e 
reforçar os processos de decisão, acompanhamento e 
controlo de qualidade e de satisfação dos participantes e 
parceiros.
Embora trabalhemos mais com os sectores público e social 
do que com o privado, naquilo que nos foi dado observar 
as organizações e as empresas mantiveram interesse em 
apostar na formação para os seus colaboradores. Nesse 
contexto, observámos maior interesse por soluções for-
mativas centradas no desenvolvimento de competências 
emocionais e relacionais, como estratégias comunicacio-
nais, inteligência emocional, assertividade, gestão de con-
flitos e negociação e gestão do stresse, entre outras, bem 
como de competências colaborativas.
A nossa atividade formativa engloba em permanência 
formação «à medida», cursos de pós-graduação e for-
mação profissional contínua inter. Em geral, e em compa-
ração com o ano anterior, aumentou significativamente a 
procura de formação e os participantes reagiram bastante 
bem aos novos formatos oferecidos, comunicando reite-
radamente níveis de satisfação elevados com a qualidade 
e a proximidade da formação e com o desempenho pe-

DESTAQUE

As pessoas têm reagido aos novos 
formatos de uma forma aberta
e positiva. Foi um processo
de aprendizagem permanente,
de adaptação, de curiosidade
e também de experimentação.
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dagógico dos nossos formadores e, ainda, com o facto de 
as suas expectativas em relação ao seu papel ativo na for-
mação serem superadas. Embora reconhecendo algumas 
desvantagens da formação a distância, a nossa experiên-
cia mostrou que as pessoas destacam as vantagens que 
esta formação lhes trouxe em termos do que ganham: no-
vas oportunidades de aprendizagem, melhor capacidade 
de gestão do tempo, maior conforto e redução de gastos. 
Também se observou que as pessoas em teletrabalho esti-
veram mais disponíveis para formação a distância.

    Nova School of Business
and Economics

«O grande desafio foi o da agilidade com que 
a reinvenção tem de ser posta em prática.» 
Susana Ferreira, Director for Marketing
& Communication – Executive Education

As empresas continuam a necessitar – talvez mais do que 
nunca – de desenvolver as suas pessoas, e este período 
representa uma oportunidadade para investir no robus-
tecimento de competências, de modo a prepararem-se 
para a fase de retorno. Mas estes investimentos são agora 
muito mais calculados, quer em termos de potencial re-
torno financeiro, quer de tempo dispendido. O domínio 
das competências atinge-se não apenas pela aquisição 
de conhecimentos, mas também pela sua aplicação prá-
tica. As empresas que continuam a investir em formação 
procuram obviamente uma maximização do retorno, o 

Mais do que nunca, importa garantir
a adequação dos serviços prestados
às necessidades de formação 
identificadas e reforçar os processos
de decisão, acompanhamento e controlo 
de qualidade e de satisfação
dos participantes e parceiros.

que significa novos modelos de educação executiva fora 
do tradicional, que desafiem as pessoas a aplicar os co-
nhecimentos em situações práticas, no ambiente seguro 
da «sala de aula», para estarem mais bem preparadas 
para a imprevisibilidade e a agilidade deste contexto.  
O aperfeiçoamento dos novos modelos originou óbvios 
benefícios económicos e de tempo, maior conforto na 
conciliação de horários, para além do fator «novidade». 
As plataformas tecnológicas de aprendizagem são cada 
vez mais interativas e permitem um excelente equilíbrio 
na participação e no envolvimento de todos. No entan-
to, e muito em linha com o que já percebemos que são 
as reações ao teletrabalho prolongado, estes formatos 
implicam redução do contacto presencial e um certo iso-
lamento. Para além disso, no ‘on-line’ a capacidade de 
concentração reduz, é mais fácil ao participante ser inter-
pelado por outras solicitações domésticas ou profissio-
nais, assumindo que consegue realizar mais do que uma 
tarefa em simultâneo, o que leva a maior desgaste e mais 
fadiga. O processo de aprendizagem coletivo presencial 
estimula o debate e a troca de ideias e amplifica o foco.
Como qualquer outro negócio, também na formação de 
executivos se sentiu a pressão de adaptação e reinven-
ção, não só na forma como trabalhamos mas também 
ao nível das soluções que apresentamos ao mercado. 
Este contexto tornou ainda mais evidente que os ciclos 
de mudança estão cada vez mais curtos e que as esco-
las de negócio, para acompanhar estes ciclos, têm de se 
reinventar continuamente, requalificar as suas equipas 
com novas competências e desenvolver novos formatos. 
O grande desafio foi sem dúvida o da agilidade com que 
esta reinvenção tem de ser posta em prática, quer ao ní-
vel tecnológico, quer de pessoas.

Os ciclos de mudança estão cada vez 
mais curtos e as escolas de negócio, 
para acompanhar estes ciclos, têm de se 
reinventar continuamente, requalificar as 
suas equipas com novas competências e 
desenvolver novos formatos.
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