EMPREENDEDORISMO
CORPORATIVO
DATAS
28 de fevereiro, 1 e 2 de março de 2018
09H00 – 17H00
INSCRIÇÕES
Até dia 26 de Fevereiro através do nosso site,
por email ou contacto telefónico.
FORMAÇÃO CERTIFICADA
CERTICADO Nº 2590 de 2016. No final da
ação os participantes terão direito a um
Certificado de Formação Profissional.
VALOR DO INVESTIMENTO
Gratuito

Instituto Pedro Nunes
Rua Pedro Nunes
3030-199 Coimbra
Portugal
+351 239 700 909 / 910 / 911
formacao@ipn.pt
www.ipn.pt
facebook.com/institutopedronunes

QUAL É O ENQUADRAMENTO?
O programa de empreendedorismo desenvolvido pela B’TEN
oferece um conjunto de sessões de trabalho presenciais
destinadas a dinamizar o espirito empreendedor e a preparar empreendedores e projetos para competir internacionalmente. Cada sessão de capacitação tem como objetivo “apoiar,
empreendedores de elevado potencial, dotando-os de competências fulcrais, pessoais e técnicas”
Fomentar a inovação e o empreendedorismo em ambiente
empresarial (intra-empreendedorismo), promovendo a mudança
cultural a favor do espírito de iniciativa, do estímulo à criatividade, experimentação e deteção de novas oportunidades e
modelos de negócio.
O QUE VAI APRENDER?
Desenvolvimento da ideia de negócio, utilizando ferramentas de
Geração Rápida de Ideias, de Design Thinking, com validação de
mercado de potenciais clientes e técnicas de pitch;
Desenvolvimento do Modelo de Negócio e da Proposta de Valor,
com clara identificação dos segmentos de mercado e dos canais
de distribuição e fazendo também a avaliação da dimensão do
mercado e de cada segmento, para cada produto / serviço;
Desenvolvimento de produtos e serviços centrados na experiência dos utilizadores (Product Lifecycle e o Customer Journey,
alinhados com o desenvolvimento do MVP - Minimum Viable
Product); Elaboração da Estratégia de “Go to Market”, gestão
comercial, vendas e política de preços;
Desenvolvimento do Plano operacional e Plano Económico e
financeiro a 5 anos, com o respetivo mapa de cashflow, identificando também as necessidades de investimento;
Apresentação final do projeto.

A QUEM SE DIRIGE?
► Potenciais empreendedores dentro e fora das organizações,
empresários e estrutura diretiva das empresas e os seus
colaboradores.

RAZÕES PARA ASSISTIR A ESTA FORMAÇÃO
► Receber apoio em metodologias para desenvolver as ideias e
os projetos de negócio mitigando o risco;
► Receber apoio, sobre as melhores praticas de apresentação
(pitch) das ideias e estruturação dos planos de negócios para
captar investidores / decisores

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
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Desenvolvimento da ideia de negócio, utilizando ferramentas
de Geração Rápida de Ideias, de Design Thinking;
Desenvolvimento do Modelo de Negócio e da Proposta de
Valor;
Desenvolvimento de produtos e serviços centrados na
experiência dos utilizadores;
Elaboração da Estratégia de “Go to Market”, gestão
comercial, vendas e política de preços;
Desenvolvimento do Plano operacional e Plano
Económico e financeiro a 5 anos;
Apresentação final do projeto.
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FORMADORES

INSCRIÇÕES
► +351 239 700 909 / 910 / 911
► formacao@ipn.pt
► www.ipn.pt

Ana Paula Pereira
José Cardoso Matos
José Rui Soares
José Vasconcelos
Marco Pinheiro
Sérgio Lorga

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
DIREÇÃO-GERAL DO EMPREGO E DAS RELAÇÕES DE TRABALHO

A B10 - Business Talent Enterprise Network, S.A., com o NIPC 510278485, sede em
Av. República, 44 - 4º Dto. - 1050-194 Lisboa, foi certificada como entidade
formadora, no âmbito do disposto na Portaria n.º 851/2010, de 6 de Setembro,
alterada e republicada pela Portaria n.º 208/2013, de 26 de Junho, nas áreas de
educação e formação a seguir mencionadas:
•

090 - Desenvolvimento pessoal

•

345 - Gestão e administração

•

482 - Informática na ótica do utilizador

A certificação é válida a partir de 17/10/2016
Declara-se que o presente certificado não constitui título legal para o acesso e exercício em território nacional de atividades de formação abrangidas por
legislações setoriais.

O Subdiretor-Geral
Fernando Catarino José

CERTIFICADO Nº 2590/2016
A certificação da entidade pode ser consultada em http://certifica.dgert.msess.pt

