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Ideias e Oportunidades de Negócio
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PERCURSO FORMATIVO ONLINE FINANCIADO (GRATUITO*)
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UNIÃO EUROPEIA

Fundo Social Europeu

FINANCIADO POR:



50 IDEIAS E OPORTUNIDADES 

DE NEGÓCIOS

FORMAÇÃO  ONLINE  FINANCIADA  (GRATUITA*)

OBJETIVOS:
•  Pretende-se que os formandos, no final da ação, 

sejam capazes de:

-  Identificar de forma autónoma ideias e 

oportunidades de negócios;

-  Identificar os financiamentos, apoios e 

incentivos ao desenvolvimento de um negócio.

PROGRAMA:
•  Criação e desenvolvimento de ideias e 

oportunidades de negócio:

-  Noção de negócio sustentável;

-  Identificação e satisfação das necessidades.

•  Sistematização, análise e avaliação de ideias;

•  Recolha de informação sobre ideias e 

oportunidades de negócio/mercado;

•  Análise de experiências de criação de negócios;

•  Definição do negócio e do target;

•  Financiamento, apoios e incentivos:

-  Meios e recursos de apoio;

-  Serviços e apoios públicos;

-  Banca, apoios privados e capitais próprios;

-  Parcerias.

•  Desenvolvimento e validação da ideia de negócio;

•  Tipos de negócio;

•  Contacto com entidades e recolha de informação.

DESTINATÁRIOS:
•  Interessados em desenvolver uma ideia para a 

criação do seu próprio negócio;

•  Interessados em criar uma empresa ou em 

adquirir conhecimentos que possibilitem promover a 

sustentabilidade de um negócio já existente;

•  Desempregados que pretendam tornar-se 

empreendedores;

•  Desempregados que pretendam iniciar o seu 

próprio negócio.

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Social Europeu

FINANCIADO POR:

REQUISITOS:
•  Residentes na Região Norte

•  Empregados: Habilitações mínimas - 9º ano

•  Desempregados: Habilitações mínimas - 12º ano

   e em situação de desemprego há menos de 1 ano

CERTIFICADO: 
No final da formação os participantes receberão um Certificado de Formação emitido pela plataforma SIGO, caso tenha obtido 

aproveitamento no curso -  classificação positiva e uma participação de pelo menos 90% da duração da formação. 

CRONOGRAMA:
Veja o horário através de www.c4g.pt/formacao/norte/

PLATAFORMA E-LEARNING:
Aceda aqui à plataforma http://elearning.c4g.pt/



25 PERFIL E POTENCIAL DO 
EMPREENDEDOR

- DIAGNÓSTICO / DESENVOLVIMENTO - 

FORMAÇÃO  ONLINE  FINANCIADA  (GRATUITA*)

OBJETIVOS:
•  Pretende-se que os formandos, no final da ação, 

sejam capazes de:

-  Identificar vantagens/riscos de empreender;

-  Aplicar instrumentos de diagnóstico e de 

autodiagnóstico de competências;

-  Analisar o perfil/potencial de empreendedor;

-  Identificar as necessidades de desenvolvimen-

to técnico e comportamental.

PROGRAMA:
•  Empreendedorismo

-  Conceito de empreendedorismo;

-  Vantagens de ser empreendedor;

-  Espírito empreendedor vs espírito empresarial;

•  Autodiagnóstico de competências 

empreendedoras;

•  Caráterísticas e competências-chave do perfil 

empreendedor:

-  Pessoais;

-  Técnicas;

•  Fatores que inibem o empreendedorismo;

•  Diagnóstico de necessidades do empreendedor:

-  Necessidades de caráter pessoal;

-  Necessidades de caráter técnico;

•  Empreendedor - autoavaliação.

DESTINATÁRIOS:
•  Interessados em desenvolver uma ideia para a 

criação do seu próprio negócio;

•  Interessados em criar uma empresa ou em 

adquirir conhecimentos que possibilitem promover a 

sustentabilidade de um negócio já existente;

•  Desempregados que pretendam tornar-se 

empreendedores;

•  Desempregados que pretendam iniciar o seu 

próprio negócio.

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Social Europeu

FINANCIADO POR:

REQUISITOS:
•  Residentes na Região Norte

•  Empregados: Habilitações mínimas - 9º ano

•  Desempregados: Habilitações mínimas - 12º ano

   e em situação de desemprego há menos de 1 ano

CERTIFICADO: 
No final da formação os participantes receberão um Certificado de Formação emitido pela plataforma SIGO, caso tenha obtido 

aproveitamento no curso -  classificação positiva e uma participação de pelo menos 90% da duração da formação. 

CRONOGRAMA:
Veja o horário através de www.c4g.pt/formacao/norte/

PLATAFORMA E-LEARNING:
Aceda aqui à plataforma http://elearning.c4g.pt/



25 PLANO DE NEGÓCIOS
- CRIAÇÃO DE MICRONEGÓCIOS - 

FORMAÇÃO  ONLINE  FINANCIADA  (GRATUITA*)

OBJETIVOS:
•  Pretende-se que os formandos, no final da ação, 

sejam capazes de:

-  Identificar os principais métodos e técnicas de 

gestão do tempo e do trabalho;

-  Identificar fatores de êxito e de falência;

-  Elaborar um plano de ação;

-  Elaborar um orçamento para apoio à 

apresentação de um projeto;

-  Elaborar um plano de negócio.

PROGRAMA:
•  Planeamento e organização do trabalho:

-  Organização do trabalho e gestão do tempo;

-  Atitude, trabalho e orientação para os 

resultados;

•  Conceito de plano de ação e de negócio:

-  Principais fatores de êxito/risco nos negócios;

-  Análise de experiências de negócio;

-  Análise SWOT do negócio;

-  Segmentação do mercado;

•  Plano de ação;

•  Estratégia empresarial;

•  Plano de negócio:

-  Avaliação do potencial de rendimento;

-  Elaboração do plano (aquisições/orçamento);

-  Necessidade de empréstimo financeiro;

-  Acompanhamento do plano de negócio;

•  Negociação com os financiadores

DESTINATÁRIOS:
•  Empreendedores e empreendedores sociais;

•  Empregados e desempregados que têm uma 

ideia e pretendem criar um negócio;

•  Empregados e desempregados que sempre 

quiseram criar um negócio, mas nunca o fizeram 

porque sempre acharam que havia muito risco;

•  Empregados e desempregados que sempre 

quiseram criar um negócio, mas falta-lhes algo. 

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Social Europeu

FINANCIADO POR:

REQUISITOS:
•  Residentes na Região Norte

•  Empregados: Habilitações mínimas - 9º ano

•  Desempregados: Habilitações mínimas - 12º ano

   e em situação de desemprego há menos de 1 ano

CERTIFICADO: 
No final da formação os participantes receberão um Certificado de Formação emitido pela plataforma SIGO, caso tenha obtido 

aproveitamento no curso -  classificação positiva e uma participação de pelo menos 90% da duração da formação. 

CRONOGRAMA:
Veja o horário através de www.c4g.pt/formacao/norte/

PLATAFORMA E-LEARNING:
Aceda aqui à plataforma http://elearning.c4g.pt/



Mais informações:

www.c4g.pt/formacao

FORMAÇÃO ONLINE FINANCIADA (GRATUITA*)

formacao@c4g.pt 936 436 877

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Social Europeu

FINANCIADO POR:


