Serviço de Consultoria e Formação
Online – Web

Missão
Transferência de conhecimento,
desenvolvimento de
aprendizagens, formulação de
soluções sobre as melhores
práticas de Gestão Empresarial
e do Desenvolvimento de
Competências Profissionais e
Organizacionais em ambiente
WEB – Online – Síncrono

O Que Fazemos











Identificamos e c araterizamos a necessidade
do Cliente - metodologia-recursos-resultados
expetáveis
Planeamos e calendarizamos a intervenção
Promovemos se necessário sessões
presenciais de acordo com a configuração
das atividades planeadas
Identificamos o Formador - Consultor com
o perfil adequado ao programa estabelecido
Especificamos os recursos tecnológicos para
a comunicação e interação em ambiente
Web
Monitorizamos o progresso da realização da
intervenção
Avaliamos os resultados
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Principais Vantagens
 Maior flexibilidade e
disponibilidade para a realização
de intervenções de Consultoria Formação
 Maior facilidade e velocidade de
partilha de conteúdos
 Partilha de conhecimento mais
personalizada e inclusivo, através
das dinâmicas de participação em
" Fóruns e Chats”
 Minimização dos custos logísticos
de operação
 Custo da intervenção mais

Onde e Quando Pode Ser
Realizada
Sempre que exista a necessidade de:
 Implementação de mudanças
organizacionais e de sistemas de gestão
 Mudanças tecnológicas e operativas
 Melhoria de capacidades e competências
profissionais e organizacionais
 Implementação de novas práticas e
requisitos resultantes de instrumentos
legais e normativos
 Aquisição de novos conhecimentos por
profissionais em fase de integração em
novos desafios profissionais Transferência de conhecimento através de
cursos de pequena duração e de equipas
reduzidas
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Os Nossos Consultores e
Formadores
 Reconhecida experiência
profissional e pedagógica
 Reconhecida competência
comunicacional, relacional e
motivacional
 Atuam como:
 Especialista
 Facilitador
 Desafiador
 Cocriador
 Motivador
Assumem o compromisso
 Garantir a missão de partilhar de
forma consistente, clara e
oportuna o conhecimento
necessário ao processo de
aprendizagem do formando de
acordo com os objetivos planeados
 Disponibilizar conteúdos e
orientações que apoiem a
operacionalizar soluções de acordo
com as necessidades identificadas e
diagnosticadas
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Áreas de Intervenção de
Consultoria - Formação
 Gestão do Negócio de Micro e Pequenas
Empresas
 Gestão da Produção e Operações
 Gestão Estratégica de Recursos Humanos
 Desenvolvimento Competências
Profissionais e Organizacionais
 Gestão Sistemas Qualidade Ambiente e
Segurança
 Gestão da Manutenção - TPM
 Gestão Melhoria Continua - Lean - Kaizen
 Gestão de Projetos de Industrialização
 Aplicação de Metodologias FMEA, MSA,
8D, A3, IRP
 Boas Práticas Tecnológicas

Recursos Tecnológicos
 Plataforma de Webconferência do tipo
Microsoft Team – Zoom
 Ter acesso a um computador de banda
larga/ telemóvel / tablet com ligação à
Internet e um browser (programa para
navegar na web), como o Chrome, Internet
Explorer, Firefox ou Safari;
 Sistema integrado de microfone e
auscultador auricular com bom
desempenho.
 Webcam de boa qualidade – HD 1080
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