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ESTA PUBLICAÇÃO É PARTE INTEGRANTE DA REVISTA LÍDER E NÃO PODERÁ SER VENDIDA SEPARADAMENTE

A VANGUARDA NO DIGITAL
O NOVO PAPEL DOS AMBIENTES VIRTUAIS NA EDUCAÇÃO
Diretório de Empresas de formação
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A 
CEGOC foi pioneira na introdução do 
e-Learning em Portugal no século XX. Es-
tando há mais de 20 anos na vanguarda 
tem evoluído naturalmente para o atual 

patamar – o Digital Learning.
A empresa desenha percursos de aprendizagem 
combinando a tecnologia associada à (tele)presen-
ça, para criar uma learning experience envolvente 
e mobilizadora das aprendizagens e da sua aplica-
ção prática. Como parte do Grupo CEGOS, líder in-
ternacional em Learning & Developement, a CEGOC 
beneficia da constante inovação quer em termos de 
plataformas, quer no desenvolvimento de novos for-
matos e ativos digitais. 
«A formação assente em modelos digitais tornou-se 
fundamental para o uspkilling e reskilling das equi-
pas no “novo normal”», salienta Fátima Gonçalves, 
Head of Learning & Development Solutions e Digital 
Learning Coordinator na CEGOC e Consultora Certifi-
cada FranklinCovey. 
Em entrevista, Fátima Gonçalves fala da sua expe-
riência na CEGOC, antevê algumas previsões no Digi-
tal Learning e de como mesmo os clientes mais céti-
cos comprovaram os benefícios deste formato. 

A longevidade 
do Digital 
Learning vai 
depender 
da sua 
humanização

A CEGOC está há vários anos na vanguarda do Di-
gital Learning. Que balanço faz de um tema expo-
nencialmente relevante e atual?
A CEGOC foi pioneira no e-learning em Portugal, ainda 
no século XX, e foi evoluindo naturalmente para o pa-
tamar onde nos encontramos hoje – o Digital Learning. 
Os últimos anos impulsionaram fortemente o Digital 
Learning, desafiando-nos a acelerar a inovação quer 
em termos de novas plataformas, quer em termos de 
novos formatos de módulos interativos, vídeos e di-
nâmicas que estimulem a aprendizagem dos nossos 
formandos, assim como o desenvolvimento das novas 
competências digitais dos nossos formadores. 

A Formação Digital revelou-se um ativo crucial 
para o período que vivemos?
A formação assente em modelos digitais tornou-se 
fundamental para o uspkilling e reskilling das equipas 
no “novo normal”. Prova disso é a crescente procura de 
soluções nos vários domínios – desde a liderança re-
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mota e a mobilização das equipas; a inteligência emo-
cional e o reinventar das relações profissionais à distân-
cia; passando pela organização pessoal em contexto 
de teletrabalho, entre outras temáticas que são desa-
fios prementes para todas as organizações atualmente.

A formação à distância veio para ficar, mas ainda 
há alguns receios associados. O que diria a quem 
se mantém cético nas suas potencialidades?
Falando da minha experiência na CEGOC, posso afir-
mar que mesmo os clientes inicialmente mais céticos 
comprovaram que é possível desenvolver, atualizar 
e reforçar competências em formato digital e à dis-
tância. A adaptação e reinvenção de novas formas 
de fazer têm-nos permitido manter os níveis de in-
teração, engagement, eficácia e contacto humano 
fundamentais para o sucesso de cada projeto. Para 
tal, é necessário que o propósito, os objetivos e os 
percursos de aprendizagem estejam adaptados aos 
resultados pretendidos e ao contexto da organização.

O contexto de aceleração tecnológica traz consigo 
uma necessidade exponencial de navegar e ope-
rar com conforto nesta nova realidade digital da 
economia 4.0. Aqui, é fundamental que a formação 
acompanhe a própria realidade. Que novos mode-
los e formatos apresentam neste campo? 
As nossas soluções 100% online encontram-se dispo-
níveis em formatos Full Digital (conjugam diversos re-
cursos online com Classes Virtuais, eCoaching e ativi-
dades práticas on-the-job); personalizados de acordo 
com as necessidades e o contexto profissional dos par-
ticipantes (4REAL®); Virtual Classrooms; On&Offline; e 
estamos a lançar o MyStory® (formato de vídeos) que, 
pela recetividade, já testada em termos internacionais, 
será muito bem acolhido pelos nossos formandos. 

O investimento em planos de formação e desen-
volvimento estratégico é cada vez mais crucial 
para as organizações que procuram desenhar es-
tratégias de negócio com valor acrescentado para 
os seus clientes e mercado. Quais são os grandes 
benefícios do Digital Learning?
Os benefícios do Digital Learning para as organizações 
começam no budget (menos viagens e interrupções 
das atividades dos colaboradores) e continuam ao nível 
do alcance (chega a grandes grupos de participantes 
em qualquer lugar do mundo); rapidez na distribuição 
e atualização dos conteúdos; produtividade (soluções 
de aprendizagem flexíveis, escaláveis e integradas 
no dia-a-dia profissional); e avaliação (monitoriza os 
conhecimentos adquiridos ao longo do processo for-
mativo). Para os participantes, os principais benefícios 

“Os últimos anos impulsionaram 
fortemente o Digital Learning, 
desafiando-nos a acelerar a 
inovação quer em termos de 
novas plataformas, quer em termos 
de novos formatos de módulos 
interativos, vídeos e dinâmicas que 
estimulem a aprendizagem dos 
nossos formandos.”



passam pelo aumento de oportunidades de formação 
a todas as equipas; a experiência (intuitiva, interativa, 
personalizada e vivida ao ritmo de cada indivíduo); o 
cenário de autodesenvolvimento, que promove a au-
tonomia e permite o apoio técnico e pedagógico de 
especialistas que acompanham o progresso; e ainda 
a eficácia (modelos formativos que estimulam a mo-
tivação, memorização e aplicação, de acordo com os 
principais padrões de aprendizagem). 

Como potenciam a transferência eficaz da apren-
dizagem para o local de trabalho?
A transferência da aprendizagem começa, desde 
logo, na forma como desenhamos os percursos com-
binando um conjunto híbrido de recursos, ferramentas 
e momentos síncronos e assíncronos, que permitem 
aos formandos aprender, não só através da teoria (ex-
posição de conhecimentos, leituras, módulos e-lear-
ning interativos, vídeos, estudos de caso...), como pela 
experimentação e prática (simulação de casos e im-
plementação em contexto real de trabalho), mas tam-
bém através da partilha e acompanhamento realizado 
(aprendizagem social e interação com outros partici-
pantes, chefia direta, colegas e pares). 

Que números podem ser revelados pela CEGOC 
sobre Digital Learning em Portugal? 
Como parte do Grupo CEGOS, líder internacional 
em L&D, beneficiamos da constante inovação quer 
em termos de plataformas, quer no desenvolvimen-
to de novos formatos e ativos digitais. Temos só em 
Portugal cerca de 11 300 utilizadores ativos na nossa 
plataforma LearningHub@Cegos; dispomos de mais 
de 300 recursos e conteúdos digitais localizados em 
português e disponíveis em vários idiomas. Realizá-
mos em 2020, entre março e dezembro, cerca de 

3500 horas de formação online (classes virtuais, we-
binares, eCoaching) para cerca de 4200 participantes.

Prevê uma longa vida para o Digital Learning? 
Os modelos híbridos (blended learning), os forma-
tos de microlearning assentes em vídeo e a forma-
ção “on-demand” estão em expansão e os formado-
res encaram hoje a formação digital não como uma 
ameaça, mas como uma oportunidade profissional, 
apostando por isso na aquisição de novas compe-
tências de “virtual trainer”. Também os formandos 
evoluíram, exigindo novos e ambiciosos formatos de 
aprendizagem com elementos de Realidade Virtual e 
Aumentada, Inteligência Artificial e gamification. Con-
tudo, acredito que a longevidade do Digital Learning 
vai depender, acima de tudo, da sua humanização 
– é por isso que na CEGOC vamos continuar a de-
senhar percursos de aprendizagem combinando a 
tecnologia associada à (tele)presença, para criar uma 
Learning eXperience envolvente e mobilizadora das 
aprendizagens e da sua aplicação prática. 

Em termos de Digital Learning, quais são as gran-
des ambições para o mercado português?
A grande ambição passa por valorizar e reconhecer os 
programas de Digital Learning – investir continuamen-
te nas mais recentes plataformas e conteúdos, prepa-
rar pessoas e equipas para estes novos modelos de 
aprendizagem, garantir o envolvimento e apoio dos 
managers durante todo o processo (essencial para a 
motivação dos participantes e a obtenção de resulta-
dos) e também por partilhar casos de sucesso onde 
efetivamente o Digital Learning é entendido como 
uma prioridade estratégica com contributo efetivo 
para a requalificação profissional e o incremento da 
performance das equipas envolvidas. 

“Como parte do Grupo CEGOS, líder internacional em L&D, beneficiamos 
da constante inovação quer em termos de plataformas, quer no 
desenvolvimento de novos formatos e ativos digitais. Temos só em Portugal 
cerca de 11 300 utilizadores ativos na nossa plataforma LearningHub@
Cegos; dispomos de mais de 300 recursos e conteúdos digitais localizados 
em português e disponíveis em vários idiomas.”
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