
22 Tema de Capa

6 FATORES-CHAVE
PARA O 

DESENVOLVIMENTO 
DE COMPETÊNCIAS: 

• EXAMINAR 
• EXPLORAR

 • AVERIGUAR 
• CAPACITAR 

• ACOMPANHAR  
E AVALIAR

formação é um aliado das em-
presas no desenvolvimento e re-
tenção de talento, na redução de 
riscos e na melhoria da qualidade 
e eficiência, tornando-as mais sus-
tentáveis. A pandemia de Covid-19 
e o teletrabalho vieram modificar 

completamente os processos de formação e, como tal, foi 
necessário adaptar as formações às novas exigências do 
mercado. À medida que grande parte da vida profissional 
é transferida para o online, princípios como VILT – Vir-
tual Trainer Training, e-learning ou blended learning 
continuarão a ser essenciais em qualquer estratégia de 
formação e desenvolvimento de competências.

FATORES PARA DESENVOLVER COMPETÊNCIAS
A pandemia permitiu à SGS definir seis fatores-chave 
que todas as empresas devem considerar ao definir 
uma estratégia de desenvolvimento de competências: 
examinar, explorar, averiguar, capacitar, acompanhar e 
avaliar. A utilização destes fatores permitiu criar soluções 
digitais eficazes, que protegem e apoiam os funcionários 
e clientes durante a sua experiência de aprendizagem. 

A SGS desenvolveu uma variedade de cursos-padrão 
que cobrem a maioria das indústrias e muitos cursos pre-
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implementar soluções de 
aprendizagem nas mais dis-
tintas tipologias de indús-
trias, que asseguram que os 
objetivos das empresas são 
cumpridos ou excedidos. 
Seja para apoiar na aqui-
sição de mais ou de novas 
competências, a formação 
deve focar-se em três eixos: 
conhecimento – saber o quê 
e o porquê –, competências – 
saber como fazer – e, por fim, 
atitude – querer fazer. 

As formações SGS utilizam 
dados da respetiva indústria; 
criam soluções flexíveis para 
responder às necessidades 
dos clientes; identificam me-
todologias adequadas para 
salvaguardar o cumprimento 
dos objetivos; e ajudam a for-
talecer as metas de melhoria 
contínua das empresas.

Com cursos digitais em 28 
países e uma vasta experiên-
cia no setor, a SGS Academy 
permite aos participantes 
adquirir conhecimentos e 
competências para se man-
terem atualizados face aos 
regulamentos e melhores 
práticas da indústria em 
que se inserem: sistemas de 
gestão, saúde e segurança no 
trabalho, segurança alimen-
tar, qualidade, energia, dis-
positivos médicos e direitos 
humanos.

FORMAÇÃO  
COMO  
AGREGADOR  
DE VALOR
A formação é um elemento 
essencial e transversal a todo
o tipo de indústrias para aportar 
valor e vantagem competitiva às 
empresas e às pessoas.

CARLOS VALPRADINHOS
SGS ACADEMY MANAGER, SGS PORTUGAL

A
senciais foram reinventados 
como cursos digitais online, 
que podem ser ministrados 
virtualmente através de 
plataformas como Zoom ou 
Adobe Connect ou como uma 
solução de e-learning, ou uma 
combinação de ambos. 

SOLUÇÕES DE FORMAÇÃO À MEDIDA
A SGS pode, também, mo-
bilizar uma rede global de 
peritos para desenvolver e 


