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Comunicação
interpessoal

6 em cada 10 profissionais
no ativo consideram que a
pandemia impactou os seus
planos de formação (2) 

Consideraram que o desenvolvi-
mento de competências é,
sobretudo, uma responsabilidade
dos colaboradores (2) 

da força de trabalho atribui uma
maior ênfase à concessão de grau
ou certificação da sua formação (2) 

dos profissionais dedicados
à formação constataram que
houve um reforço da cultura
de aprendizagem na sua
organização (5)

dos responsáveis pela área
de formação e L&D sentem que
o seu departamento se tornou
mais estratégico (5)

A oferta formativa é um critério
fundamental na hora de escolher
um novo empregador,
afirmam: (4)
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A pandemia como catalisador da mudança

Oferta e procura da formação à distância continua a evoluir

cegoc.pt

cegoc.pt

dos
colaboradores

dos colaboradores
com idade entre
os 18-24 anos

Formação
online

Formação
presencial

Formação
híbrida

Formação à distância:
da revolução à consagração

Os profissionais de L&D esperam que a oferta formativa na sua organização evolua…: (1)  

e se torne + blended

e se torne + remota

e se torne + presencial

mas continue igual

das ações de formação são híbridas
(presencial + remota) (+7% que antes da pandemia) (1) 

As 3 modalidades preferidas pelos colaboradores: 

Top 5 das temáticas mais procuradas em formatos de aprendizagem à distância: (6) 

Gestão de
Equipas

Gestão do tempo
e gestão de
prioridades

Gestão de
projectos

Excel

As razões do sucesso: eficácia e simplicidade

As 3 principais razões que levam os profissionais de L&D a preferirem a aprendizagem digital: (1) 

Melhora a interação e a
eficácia da aprendizagem

Ferramentas genéricas de criação:
PowerPoint, Google Forms…

Mais flexibilidade e mais
formatos híbridos

45 minutos a 2 horas
com um ponto ótimo de 1h (1) 

Promover a integração
pedindo a todos que liguem a

sua câmara

Utilizar ferramentas interativas
autónomas ou sugeridas pelas
interfaces da Classe Virtual

Propor exercícios individuais,
em pares, grupos e mistos

Aprendizagem repartida em blocos
mais facilmente assimiláveis

Novas experiências de aprendizagem
dinamizadas por ferramentas

de animação online

Ferramentas de criação de atividades:
Klaxoon, Kahoot, Wooclap…

Ferramentas específicas:
Adobe, Articulate…

Ajusta-se mais facilmente às
transformações do negócio

Responde à procura dos clientes
internos/externos

dos conteúdos digitais são produzidos internamente
das organizações querem utilizar mais conteúdos
produzidos internamente no futuro (1) 

Acesso facilitado por ferramentas (1)

Tipo de ferramentas utilizadas em projetos de Digital Learning: 

Fatores-chave de sucesso

3 tendências das Classes Virtuais para o futuro (6) 

3 dicas para combinar tecnologia e socialização (6)  

Duração ideal de uma Classe Virtual
Fontes:

(1) “8ª edição do Barómetro Digital Learning", ISTF, 2022

(2) “Formação profissional”, BVA e Academia VISIPLUS, 2022

(3) “Barómetro da formação profissional”, Centre In�o e CSA, 2022
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(5) “Workplace Learning Report”, LinkedIn, 2021

(6) “Transformation, Skills and Learning”, CEGOS, 2021

Descubra todas as nossas soluções de formação à distância

Visite-nos em

Transformamos competências em performance


