
CURSO EM 

E-Coaching de

Empreendedorismo

SYNERGYM PRESENTS

Inicial: Transmissão dos principais conhecimentos sobre oportunidades de
empreendedorismo e treino prático de algumas competências
Impacto: Avaliação dos resultados iniciais do trabalho prático e do desenvolvimento
de competências
Reflexiva: Análise crítica conjunta do processo de desenvolvimento pessoal

Fases: 

Objectivos: 
Desenvolvimento de competências críticas para o
Empreendedorismo, tendo como suporte práticas básicas
de E-Coaching: 

Aprender a reconhecer e a gerir oportunidades de empreendedorismo;
Desenvolver a Iniciativa Pessoal aplicada à criação de novas oportunidades de
empreendedorismo;
Desenvolver a capacidade de Regular Emoções em contextos de criação de novas
oportunidades de empreendedorismo;
Obter conhecimentos básicos sobre processos de E-Coaching aplicados ao
desenvolvimento de competências críticas de empreendedorismo. 

30 Horas - Via Zoom 

Estudantes ou profissionais com conhecimentos genéricos de empreendedorismo,
obtidos através de unidade(s) curricular(es) ou curso(s), e que tenham a motivação
para desenvolver as suas competências como futuros Empreendedores

 Público Alvo: 

https://becomeentrepreneurial .org/



O curso terá um total de 30 horas, ministradas online, via Zoom e em língua portuguesa:

Os participantes irão fazer um trabalho prático e participarão em processos de E-coaching, onde
desempenharão o papel de e-coachers e de coachees. 

A aprendizagem compreende ainda a participação semanal, durante dois meses, em reuniões de
acompanhamento com o respetivo e-coacher e, também, o acompanhamento de um ou dois
coachees. A aprendizagem será também materializada através da elaboração regular de um
roteiro de desenvolvimento pessoal (Google Drive)

 Duração e Processo de Aprendizagem: 

 Módulo introdutório 
29, 30 e 31 de Março,  17:30 às 20:30; 
5, 6 e 7 de Abril, 17:30 às 20:30

Módulo intermédio: 
3 e 4 de Maio, 17:30 às 20:30

Módulo final: 
7 e 8 de Junho, 17:30 às 20:30

      Registar-se no website  https://becomeentrepreneurial.org/ 
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 Inscrição: 

Este curso piloto é elaborado no âmbito do Projeto BeComE, financiado pela União Europeia,
pelo que o custo dos participantes será integralmente suportado pelos fundos do projeto.

Como se trata de um curso com o objetivo de desenvolvimento de metodologias de ensino do
Empreendedorismo, será solicitada a autorização para a utilização dos resultados dos trabalhos
individuais e a monitorização da própria aprendizagem para tratamento científico. Os dados
serão analisados de forma anónima.

Dado que o curso servirá para divulgação futura, será pedida autorização para capturas de ecrã,
a incluir em materiais de divulgação e no website institucional

Os participantes assumem o compromisso voluntário de finalizar o curso e de participar em
inquéritos para avaliar a sua aprendizagem e as metodologias utilizadas; contudo, da não
finalização do curso  não decorrerá qualquer penalização.

A equipa que concebeu o curso piloto compromete-se a enviar os relatórios dos resultados
científicos aos participantes que o finalizem. Assume ainda o compromisso de explicar os
processos de lecionação e acompanhamento utilizados.

 Compromisso: 

https://becomeentrepreneurial .org/

Depois do registo inscrever-se no evento https://becomeentrepreneurial.org/event/curso-em-e-coaching-de-empreendedorismo/




