
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Bimestral

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 19,00 x 26,00 cm²

  Corte: 1 de 7ID: 97793599 28-02-2022

REPORTAGEM

Qual será o potencial do ‘e-learning’, tendo em conta o processo de transformação 
digital das organizações e os desenvolvimentos decorrentes do contexto pandémico? 

É uma interrogação que nos guia à descoberta de como a aprendizagem suportada 
pelas novas tecnologias pode marcar muito do futuro no mundo corporativo.
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Um enorme passo
para o futuro

E-LEARNING
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das organizações e a novas realidades dos profissionais, 
como o trabalho híbrido ou o teletrabalho, que perma-
necerão no pós-pandemia.»
A concluir, assinala: «O nosso entendimento de ‘e-lear-
ning’ tem vindo a crescer e a abarcar novas característi-
cas e componentes que cada vez mais são valorizados 
pelas empresas e pelos profissionais. Sendo verdade 
que vão surgindo novas formas de desenvolver compe-
tências, fruto da evolução tecnológica, de uma forma ou 
de outra o ‘e-learning irá continuar a adaptar-se e inte-
grar essas novas metodologias e tecnologias.»

‘Digital learning’
Na CEGOC, partilha Joana Teixeira, ‘head of digital lear-
ning’ da consultora, «independentemente das mudan-
ças sem precedentes dos últimos dois anos, existe algo 
que permanece inalterado: o formando no epicentro 
do processo de aprendizagem». Ou seja: «O formando 
assume uma atitude cada vez mais proativa e exigen-
te relativamente à formação e ao próprio desenvolvi-
mento das suas capacidades e competências. Neste 
cenário, procuramos combinar inovação, tecnologia e 
agilidade com uma experiência de aprendizagem ver-
dadeiramente única, eficaz e humana nas soluções que 
desenvolvemos e apresentamos ao mercado. Reforçá-
mos, por isso, a nossa oferta com percursos formativos 
cada vez mais personalizados e autodirigidos – no âm-
bito da aprendizagem presencial, que parece estar de 
regresso, e pretendemos reposicionar a nossa oferta 
de percursos híbridos mantendo simultaneamente a 
aposta na criação e na divulgação de novas iniciativas 
e soluções de aprendizagem que privilegiem o digital e 
conjugam diversos ativos digitais, como ‘microlearning’ 
baseado em vídeo, módulos de ‘e-learning’ interativos, 
‘quizzes’, desafios de aplicação de aprendizagem, ‘vir-
tual training’, entre muitos outros.»  
A responsável deixa ainda outra partilha: «Na CEGOC, 
deixámos de falar de ‘e-learning’ há já alguns anos, vis-
to que o termo ficou colado, entre aspas, a uma expe-
riência formativa morosa e por vezes até enfadonha, 
composta apenas por módulos para autoaprendiza-
gem que, em muitos casos, pouco valor acrescentavam 
aos meios tradicionais de formação – e menos ainda 
aos processos de desenvolvimento e crescimento indi-
vidual. Hoje preferimos falar de ‘digital learning’, uma 

filosofia de formação que traz consigo um novo univer-
so de metodologias e ferramentas que permitem usu-
fruir da experiência da aprendizagem em qualquer lu-
gar, salvaguardando os valores de interação e partilha, 
tão fundamentais em qualquer processo formativo.» 

Um forte aliado
O ‘chief executive officer’ da ZONAVERDE, Jorge Pereira, 
entende que «o processo de transformação digital nas 
empresas é, por si só, um impulsionador de mudança 
a todos os níveis, desde as óbvias alterações de tecno-
logia, passando por mudanças no modelo de negócio 
e terminando na necessária e fundamental adequação 
de competências das pessoas». E «estas mudanças de 
competências têm que ser ágeis no tempo e no espa-
ço e facilmente escaláveis, acompanhando as rápidas 
alterações da organização, por isso o ‘e-learning’ é um 
forte aliado da transformação digital das empresas».
O líder da consultora baseada em Santa Maria da Feira 
diz ainda que «grande parte das plataformas, ferra-
mentas e metodologias usadas na formação ‘e-lear-
ning’ já existiam e eram usadas por muitas entidades 
formadoras, fazendo parte da sua oferta regular de 
soluções de formação», e dá mesmo o exemplo da ZO-
NAVERDE, que «já faz formação ‘e-learning’ há mais de 
15 anos». Com a pandemia de Covid-19 «acelerou-se 
o processo, ao permitir que as pessoas experimentas-
sem outras formas de aprender, muitas vezes porque 
era a única alternativa, vencendo assim a resistência à 
experimentação do ‘e-learning’ e em grande parte das 
situações com opinião muito favorável», assinala Jorge 
Pereira.
A terminar, diz que «a formação ‘e-learning’ deve ser 
encarada como mais uma possibilidade de aquisição 
de conhecimento e competências por parte das pes-
soas – não é a única, não é a melhor ou a pior, mas 
deve acompanhar e complementar as outras formas 
de aprendizagem, formais ou informais, muitas delas 
à distância de um clique no YouTube ou noutras pla-
taformas». 
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Joana Teixeira diz que na CEGOC 
preferem «falar de ‘digital 
learning’, uma filosofia de 
formação que traz consigo um 
novo universo de metodologias
e ferramentas».

«O ‘e-learning’ é um forte aliado 
da transformação digital das 
empresas», afirma Jorge Pereira, 
da ZONAVERDE.
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