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Cooperação para a inovação e partilha de boas 
práticas - Educação de Adultos 

Programa de formação em Empreendedorismo  

para Empresas Familiares



Módulo 2: Planeamento estratégico e instrumentos de 
operacionalização

Módulo 3: Qual é o seu modelo de negócio?

Módulo 4: Fundamentos de Marketing

Módulo 5: Planeamento da Sucessão e Continuidade

Módulo 1:  Empreendedorismo familiar através das 
gerações

O programa contempla uma formação de 20 horas, que 
será dividido em 5 módulos de aprendizagem:

- UCLan Chipre (Coordenador do Projeto)

- UNIVESIDADE DE CASTILLA - LA MANCHA, Espanha

- UNIVESIDADE DEGLI STUDI DI PALERMO, Itália

- GrantXpert Consulting, Chipre

- EDHEC BUSINESS SCHOOL, França

- UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR, Portugal

- ISOB GMBH, Alemanha

• Programa prático presencial e on-line que responde 
às necessidades identificadas pelas empresas famili-
ares destes sectores

• Utilização de 20 vídeos e casos de empresas reais dos 
6 países participantes

• Possibilidade de discutir experiências com os partici-
pantes dos outros países através da plataforma on-line

• Apoio por mentores no desenvolvimento de um plano 
de ação adaptado à sua empresa

- O programa de formação irá realizar-se entre os meses 
de fevereiro e março de 2018, às segundas-feiras, com 
ínicio às 14H30.

- Cada módulo é composto por conteúdos teóricos e 
exercícios em grupo.

- No final do programa irá decorrer uma sessão de
mentoring.

Esta ação irá decorrer na 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade da Beira Interior 
(Espaço WorkIn@FCSH)

Caso pretenda oficializar a sua 
candidatura, envie um email para 
ana.nave@ubi.pt, ou ligue 275 241 508

O projeto ARTISAN vem preencher uma necessidade 
das empresas familiares dos sectores do artesanato e 
agroturismo em aumentar o seu potencial empreendedor e 
as suas capacidades para controlarem e gerirem de forma 
mais eficaz as suas empresas, de modo a continuarem o 
negócio das empresas através das gerações. 

Este projeto está a decorrer em 6 países (Chipre, França, 
Itália, Portugal, Espanha e Alemanha) com a colaboração 
de 7 organizações competentes e experientes; é desen-
volvido com base nos pontos fortes, capacidades e com-
petências de sete membros do consórcio de forma a criar 
um programa empreendedor prático para as “empresas 
familiares”.

Membros séniores e júniores das empresas dos setores do 
artesanato e do agroturismo

O programa de formação é gratuito, mas sujeito a inscrição
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Guest Speaker

Módulo 1 

(Conteúdos teóricos e exercícios)

Dia 19

Dia 26 Dia 19 Dia 26

Dia 05 Dia 12

Módulo 3

(Conteúdos teóricos e exercícios)

Módulo 2

(Conteúdos teóricos e exercícios)
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Sessão de Mentoring e 

Plano de Ação Final

Sessão de Boas vindas

Guest Speaker

(Conteúdos teóricos e exercícios)

Módulo 5

Consciencialização sobre o Empreendedorismo na empresa familiar e 
o papel e contributo da família como ator empreendedor entre as gerações.

Apresentação dos conceitos básicos de Estratégia com a apresentação do 
processo de Gestão Estratégica e definição das ferramentas para formular, 
implementar e avaliar uma estratégia de negócios.

Planificação de uma proposta de valor através do Modelo de Negócios Canvas e 
compreender a influência da família sobre o modelo de negócios e estratégia 
da empresa.

Como diferenciar produtos e serviços, desenvolver e estabelecer um posiciona-
mento efetivo da marca e como realizar campanhas eficazes nas redes sociais.

Reflexão sobre o processo de sucessão: identificar fatores que dificultam ou 
facilitam a sucessão e saber como abordar estes fatores para alcançar a 
continuidade da empresa familiar.


