
From skills  
to performance
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A Cegoc desenvolve, lado a lado com pessoas e equipas, soluções de aprendizagem que potenciam 
a Transferência do Saber para o Fazer, garantindo um impacto significativo e mensurável no negócio 
dos seus clientes, contribuindo para a concretização de transformações críticas nas suas equipas 
e organizações.

Pertencemos ao Grupo Internacional CEGOS, fundado em 1926, com uma experiência 
e reconhecimento no setor da formação que lhe permite operar nos 5 continentes.

Em Portugal, o nosso compromisso é bem evidente através dos mais de 60 anos de presença 
no nosso mercado, sempre sob a mesma marca. Somos a empresa que há mais tempo se encontra 
no nosso país, nos setores da Formação, Consultoria, Recrutamento & Seleção e Coaching.

«Queremos continuar a acompanhá-lo 
neste enorme desafio, absolutamente 
crítico para todos nós, de aprender 
continuamente ao longo de toda a vida  
o que para além de um novo skillset, 
exige mais que tudo, um novo mindset. 
Um mindset... “Beyond Knowledge”! »

O nosso Propósito

O nosso propósito é Liderar a transformação 
do desenvolvimento das pessoas 
nas organizações e torná-las mais audazes 
e competentes para enfrentarem, hoje 
e no futuro, os seus desafios mais 
significativos.

Já conhece 
a Cegoc? 

O que nos move…

Ricardo Martins
CEO da Cegoc

Concebemos, desenvolvemos e implementamos, 
intervenções (trans)formativas que ajudam 
os nossos clientes a instalar, com sucesso, 
as suas estratégias de L&D - Aprendizagem 
e Desenvolvimento, desenhadas especificamente 
para que os seus colaboradores possam, através  
da combinação de soluções de aprendizagem 
presenciais e à distância, potenciar as suas 
competências chave, e garantir a sua 
transferência do contexto formativo  
para o contexto de trabalho.
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Perfil do Grupo Cegos

Presença na Europa, 
Ásia e América Latina

Especialistas em diversas 
áreas:

de receita

200 M€

colaboradores

consultores parceiros

1,000

+ 3,000

pessoas formadas por ano 
em todo o mundo

+250,000

empresas clientes
20,000

formandos conectados

2.5 M

países através de uma rede 
de parceiros e distribuidores

Presentes em mais de

50

conteúdos digitais em

+ 3,000

idiomas

20
França, Alemanha, Itália, Portugal, 
Espanha, Suiça, Reino Unido, China, 
Ásia-Pacífico, Brasil, Chile e México.

• Management & Liderança
• Vendas & Customer Relationship
• Eficácia Pessoal & Profissional 
• Gestão de Projetos
• Tecnologias da Informação
• Marketing & Comunicação
• Finanças
• Compras & Aprovisionamento
• Recursos Humanos
• Formação de Formadores
• Desenvolvimento sustentável 

& Responsabilidade social corporativa 
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A nossa Missão 
Apoiar novos desafios organizacionais...

Uma economia em profunda 
transformação…
– Rápida implementação da inovação 

e aceleração dos avanços tecnológicos

– Mudança dos padrões de consumo 
e de comercialização

– Acesso ilimitado ao conhecimento

… Que exige um novo perfil 
de competências e mindset 
de mudança
– Revolução nos modelos de trabalho e perfil 

de competências críticas para o contexto 4.0

– Necessidade de UpSkilling e ReSkilling 
de múltiplos percursos profissionais

– Acesso a uma experiência de aprendizagem 
que impacte a performance no contexto 
de trabalho

Aprendizagem & Desenvolvimento: 
um desafio de responsabilidade social

 – A emergência e implementação de novos padrões internacionais, como a ISO 26000, 
têm como objetivo fazer da formação um impulsionador de desempenho extra-social. 

 – A procura de significado no trabalho e a vontade de capacitação e progressão profissional.

 – Desafios resultantes da democratização da formação, transição climática, 
DI&E (diversidade, inclusão, e igualdade).

para os Departamentos de Recursos 
Humanos: transformação digital, novas 
formas de trabalho, cibersegurança.
(Cegos, 2022)

estão em risco de se tornarem 
obsoletas nos próximos três anos.  
(Cegos, 2022)

dos colaboradores a dizerem estar 
dispostos a considerar uma completa 
mudança de carreira.  
(Cegos, 2022)

dos colaboradores consideram que as suas 
Organizações respondem “atempadamente” 
às suas necessidades de desenvolvimento 
de competências.
(Cegos, 2022)

3 grandes desafios

1⁄5 funções

78 % 40 %
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… ir beyond knowledge

O que nos distingue?

L&D Full service provider

Apoiamos os nossos clientes ao longo 
de toda a cadeia de valor L&D, tendo sempre 
em mente a necessidade de incrementar 
a sua performance.

International partner

A nossa presença global, bem como as nossas 
soluções mundiais e multi-idioma, permitem-nos 
trabalhar com uma carteira de grandes clientes 
internacionais.

Leading and reliable expert

Graças às nossas soluções pragmáticas 
e orientadas para os resultados, os nossos 
clientes confiam em nós. A nossa abordagem 
permite medir o impacto da formação  
e otimizar o investimento em L&D.

At the forefront of innovation

– Antecipamos e acompanhamos as mudanças 
no local de trabalho. 

– Promovemos o envolvimento dos formandos 
ao longo do tempo através de percursos 
de aprendizagem personalizados.

– Utilizamos a aprendizagem digital para melhorar 
a performance.

Soluções desenhadas para… 

 – Envolver simultaneamente os lideres e as suas equipas

 – Mudar comportamentos transversalmente e em escala

 – Facilitar o roll-out, mesmo que no contexto de projetos internacionais

 – Acelerar a adoção do mindset 4.0 através do Digital Learning
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Juntos transformamos 
competências em performance

Gostaria de impulsionar  
a transformação da sua organização?

L&D pode contribuir para responder a muitos desafios  
estratégicos e a CEGOC pode ajudá-lo:

– Transforme a sua abordagem de L&D

– Atinja a transformação digital da sua empresa

– Modifique e adapte o seu modelo de gestão 

– Acelere a adoção de novas ferramentas e formas 
de trabalho

Precisa de implementar um projeto 
de L&D à escala global?

Já liderámos mais de 5.000 projetos internacionais 
com  empresas de todas as dimensões, em mais 
de 20 línguas e em mais de 50 países. Juntos, podemos:

– Implementar os seus projetos de L&D internacionais com 
rapidez e consistência

– Criar ou atualizar os seus projetos internacionais de L&D 
internacionais à medida

– Apoiar a transferência da sua estratégia global de L&D
para o contexto de trabalho

Uma aprendizagem em contexto de trabalho contribui 
para o aumento significativo da performance
da organização e permite ao formando evoluir 
para além do conhecimento. 

Desenhar a aprendizagem para potenciar a transferência 
faz toda a diferença.
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Os nossos 4 principios para  

transformar as práticas 

dos nossos  formandos

Os nossos 5 fatores diferenciadores 

para incrementar a performance 

da sua organização

Otimização da utilização e integração 
da tecnologia digital

Suporte e implementação a nível 
internacional

Suporte e aconselhamento 
para maximizar o retornos 
do seu investimento em L&D

Compromisso e aprendizagem durante 
um período de tempo alargado

Interação humana

Transferência da aprendizagem 
on-the-job para  incentivar 
a implementação de novas competências 

Experiência personalizada adaptada 
às necessidades de cada indivíduo

Orientação para a melhor solução, 
inter-empresas ou à medida

Produtos e Serviços de Excelência 
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TRANSFERÊNCIA 
DA APRENDIZAGEM

MENTORING
E COACHING

PERSONALIZAÇÃO

DIGITALIZAÇÃOACESSIBILIDADE

EXPERIÊNCIA

ENVOLVIMENTO

APRENDIZAGEM
SOCIAL

Soluções inovadoras, eficazes
e orientadas para obter resultados

Uma abordagem única
A abordagem CEGOS 4REAL© (Real Efficient  
Adapted Learning) envolve os participantes  
numa experiência que transforma  
verdadeiramentea sua forma de trabalhar:

 – Formação Blended centrados na transferência 
para o local de trabalho ao longo do percurso 
de aprendizagem do formando.

 – O melhor do conteúdo digital acessível 
em qualquer lugar e em qualquer altura.

 – Solução personalizável e customizável,  
adaptadaao ritmo de cada colaborador  
e às priodidadesdas Organizações.

Uma nova experiência de aprendizagem
Acessível através de qualquer computador, tablet
ou smartphone, esta plataforma online permite o acesso 
a todos os percursos de aprendizagem para uma experiência 
de aprendizagem completa.

O formando tem acesso ao seu percurso de aprendizagem, 
à sua história, a espaços de conversação dinâmicos 
e a atividades autodirigidas a serem realizadas ao longo 
do tempo. 

O formador que conduz o percurso de aprendizagem, 
quer presencialmente quer à distância, acompanha 
o progresso de cada formando. 

A organização tem acesso a diversos indicadores 
de desempenho para monitorizar o progresso 
dos participantes em tempo real.
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Leader of the Future 
Uma experiência de formação única

Objectivo: Desenvolver líderes preparados e capazes de lidar 
com incertezas e complexidades.

Sessões apenas em inglês, com participantes de 6 países europeus. 

Atividades prévias à formação, seguidas de 5 dias de imersão (workshops virtuais, exercícios, 
missões individuais e coletivas, atividades físicas...), e uma sessão de coaching no final.
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O nosso compromisso 
para um desenvolvimento 
sustentável
A Responsabilidade Social Corporativa é uma prioridade 
estratégica do Grupo Cegos. 
Adotámos uma abordagem de RSC construída em torno 
de 4 eixos: ambiente, práticas laborais, sociedade e clientes.

Atuar pela transição 
climática, ecológica 
e digital 

– Promoção da mobilidade sustentável

– Redução da nossa pegada ambiental

– Contribuição para a reabilitação 
das florestas com a Reforma’Action

Desenvolver uma cultura 
de RSC e promover o bem- 
-estar e o compromisso 
dos nossos colaboradores

– Formar todos os colaboradores 
do Grupo nos conceitos fundamentais 
da RSC

– Sensibilização da equipa para 
o preconceito, stress, assédio, etc

– Promover a diversidade e a inclusão
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Adotar uma abordagem 
responsável e democratizar
o acesso à educação 
e à formação 

– A Cegos apoia a UNICEF desde 2016

– Fornecimento de formação para 
as equipas humanitárias de 90 ONGs

– Apoio à Emmaus Connect em favor 
da inclusão digital

– Patrocínio da Pauline Déroulède, campeã 
de ténis em cadeira de rodas

Apoiar os nossos clientes 
na implementação da RSC 

– Disponibilização de formação e apoio 
dedicados à RSC

– Descodificar e partilhar o nosso 
conhecimentos em torno das grandes 
questões da atualidade (através 
de estudos, white papers, etc.)

– Prémio Cegos-Mines Paris Tech CSR 
com o objetivo de promover as melhores 
práticas de responsabilidade social



cegoc.pt

Rua General Firmino Miguel, 
nº3 A/B, r/c 

1600-100 Lisboa

Siga-nos 
nas redes sociais

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

