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Como utilizar o Guia do Formador 

 
O Guia do Formador foi desenvolvido para ajudar na lecionação do curso Your Business 

Success para formandos como um curso de um dia. O curso pode ser alterado, permitindo a 

sua lecionação numa variedade de formatos, incluindo: 

- Curso de 2 x ½ dias 

- Série de mini-sessões de 2 horas 

- Webinar e/ou curso de blended learning  

 

O Guia do Formador explica como usar os slides do PowerPoint do Formador e a pasta de 

trabalho do curso do aluno, incluindo o YBS Toolkit. Os arquivos podem ser editados para ir ao 

encontro das necessidades da sua organização e grupo-alvo. 

 

Os números dos slides do PowerPoint correspondem às páginas da pasta de trabalho, 

facilitando a navegação e direcionando os alunos para as páginas relevantes. A pasta de 

trabalho pode ser editada num pequeno documento, dividida em folhetos separados ou 

convertida em módulos de e-learning e vídeo de acordo com as preferências do formador. 

 

O curso inclui diversas atividades individuais e em equipa – estas atividades podem ser 

editadas e modificadas de acordo com as preferências e o modelo de lecionação do formador. 
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Slide 1: Slide de Título do Curso 

 

 

 

Dê as boas-vindas aos formandos e apresente-se. 

Este curso tem como objetivo apresentar aos participantes o sistema de planeamento e a pasta de 
trabalho do Your Business Success. Durante o curso, os participantes preencherão uma série de folhas 
de cálculo que lhes permitirão desenvolver as suas ideias e planos de negócios prontos para serem 
inseridos na plataforma YBS. 
 
O curso é muito prático e interativo. Foi projetado para permitir que o formador conduza o curso como 
um evento de um dia estilo workshop, mas também pode ser ministrado como um webinar on-line ou 
uma série de mini-sessões de duas horas por um determinado período de tempo. 

 

Slide 2: Os seus Formadores  

 

 

 

Apresente os formadores - possivelmente definindo as suas qualificações, a sua experiência e as suas 
credenciais para a lecionação do curso. 
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Slide 3: Resultados do Dia 

 

 

 
Explique os resultados do curso e o cronograma da formação (este precisará de ser ajustado de acordo 
com a metodologia de lecionação escolhida). 
 

Slide 4: Histórico do Projeto 

 

 

 
Apresentar o histórico e o objetivo dos projetos Erasmus + e, em seguida, apresentar cada um dos 
parceiros no resultado a longo prazo do projeto YBS (ou seja, fornecer uma nova ferramenta digital de 
planeamento de negócios para pequenas empresas e para apoiar seu crescimento e desenvolvimento). 
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Slide 5: A Importância do Planeamento 

 

 

 

Referindo-se à citação no slide, explique que o processo de planeamento é tão importante, se não mais 
importante do que o próprio plano de negócios. O planeamento de negócios é um processo contínuo e 
em curso, e não uma atividade pontual que resulta num plano que fica na prateleira. O planeamento 
eficaz dos negócios também envolve monitorizar o andamento do plano e atualizá-lo. A ferramenta digital 
YBS foi projetada para tornar isso o mais fácil possível para empresas como a sua. 
 

Slide 6: Objetivos e Resultados do 
Curso 

 

 

 

Discuta os objetivos e os resultados do curso, os quais podem ser ajustados para refletir a sua 
metodologia de lecionação e as necessidades do seu formando. Consulte o próximo slide para explicar o 
conteúdo do curso.   
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Slide 7: Resultados de Aprendizagem 
do Curso 

 

 

 

Explique aos alunos que, no final do curso, entenderão a necessidade de um plano de negócios 
dinâmico, envolvente e inspirador, como prepará-lo e como apresentá-lo usando a nova ferramenta de 
planeamento digital da YBS. 
 

Slide 8: O Pano de Página Única 

 

 

 

Explique que um dos conceitos incorporados na ferramenta de planeamento de negócios digitais da YBS 
é o plano de uma página. O plano de negócios de uma página foi apresentado, pois uma única página é 
suportada por um planeamento detalhado em segundo plano, cobrindo a missão e a visão, estratégia, 
análise de mercado, objetivos e planos da sua empresa. Depois de preparado, o plano pode ser usado 
para inspirar as pessoas na sua empresa, como um guia ou um mapa de rotas mostrando como você 
poderá alcançar as suas metas de negócios, um documento que você pode partilhar com outras 
pessoas, tais como investidores e funcionários - também o ajudará a explorar oportunidades, 
possibilitando que possa tirar proveito delas. 
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Slide 9: O Poder das Imagens 

 

 

 

Os proprietários de pequenas empresas frequentemente afirmam que não precisam de um plano de 
negócios por escrito, pois sabem o que estão a fazer. Às vezes, dizem que seus negócios são diferentes 
de outros negócios ou que é um negócio simples e não requer um plano de negócios. A pesquisa 
mostrou que as empresas com um plano de negócios claro, inspirador e atualizado continuamente 
superam as restantes. 
 
O processo de elaborar um plano de negócios ajuda os proprietários a obter novas ideias sobre a sua 
ideia de negócios e a identificar novas oportunidades e estratégias para desenvolver e expandir o 
negócio. Durante este curso, você será incentivado a explorar e captar as suas ideias para o seu negócio 
usando uma série de folhas de cálculo. Anote suas ideias e respostas, mas também considere a sua 
captação usando figuras - mesmo que você não seja muito bom a desenhar. Também é recomendável 
que você trabalhe rapidamente, se possível, com outras pessoas, pois isso aumentará seu pensamento 
criativo. O pensamento criativo é tão importante no planeamento de negócios quanto analítico e lógico - 
os melhores planos de negócios são construídos sobre criatividade e lógica. 
 
Use este slide para demonstrar o poder das fotos. Pergunte aos participantes que emoções, mensagens 
e ideias são evocadas por uma bandeira vermelha e um triângulo amarelo. Explique que, ao preparar 
seus planos de negócios, eles podem usar imagens ou pelo menos metáforas para comunicar seus 
planos e inspirar pessoas. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Aviso Legal: Este projeto foi financiado com o apoio do programa Erasmus+ da União Europeia. A Comissão não pode ser 
responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações aqui contidas. 

Slide 10: Declarações de Visão e 
Missão 

 

 

 
Lembre os participantes da estrutura do Plano de Página Única contido no sistema de planeamento de 
negócios digitais do YBS. Explique que todas as empresas, qualquer que seja a sua forma ou dimensão, 
usam declarações de missão e visão apoiadas em planos detalhados para alcançar os objetivos de 
negócio. 
 

Slide 11: Declarações de Visão e 
Missão 

 

 

 
 
Usando esta empresa conhecida como exemplo, pergunte aos participantes se eles se podem relacionar 
com a visão e missão da IKEA. Pergunte-lhes como a IKEA usou a visão e a missão para projetar e 
desenvolver os seus negócios. Pergunte se os participantes podem ver como a IKEA reflete a sua 
missão e visão de forma a projetarem a experiência do cliente e os produtos. Uma declaração de visão e 
de missão forte e bem elaborada comunica a essência da empresa e fornece uma estrutura para o 
desenvolvimento dos objetivos, estratégias e planos da organização. 
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Slide 12: Visão nos Negócios 

 

 

 

Convide os participantes a partilhar e explicar a visão que eles têm para as suas empresas. Discuta as 
suas ideias usando isso como um quebra-gelo. Neste ponto, seja positivo e encorajador, e não crítico. 
 

Slide 13: A Sua Visão  

 

 
 
A finalidade deste slide é incentivar os participantes a serem mais criativos na maneira como pensam e 
visualizam os seus negócios. Solicite aos participantes que desenhem uma figura simples (não precisa 
ser perfeita) para representar os seus negócios. As imagens devem ser simbólicas, criativas e 
potencialmente inspiradoras. Convide cada participante a explicar a um colega o que a sua imagem 
representa e como a mesma se relaciona com o seu negócio. 
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Slide 14: A Visão do Negócios que 
Você Pretende  

 

 
Se você ainda não forneceu aos participantes uma cópia da pasta de trabalho YBS ou as folhas de 
cálculo individuais, faça-o agora. Explique que eles usarão as folhas de cálculo para desenvolver as suas 
ideias, planos e estratégias para os seus negócios. O objetivo da Folha de Trabalho 1 é ajudá-los a 
começar a pensar na sua visão para os negócios de uma maneira mais abrangente e criativa. 
 
Os participantes podem concluir esta atividade agora ou mais tarde. Se concluírem agora, convide-os a 
partilhar as suas respostas com um parceiro do lado ou convide um ou dois participantes a partilharem 
as suas respostas com todo o grupo. 
 

Slide 15: O que Você Quer e o que 
Não Quer 

 

 

 
A Folha de Trabalho 2 (O que você quer e o que não quer) foi pensada para ajudar os participantes a 
imaginar o tipo de empresa que pretendem. Incentive os participantes a preencher esta Folha de 
Trabalho rapidamente, pois isso estimulará o pensamento criativo. Explique que eles verão os seus 
negócios na perspetiva dos seus produtos e serviços, identificando quem são os seus clientes e, 
finalmente, o ambiente de negócios. 
 
Os participantes podem concluir esta atividade agora ou mais tarde. Se concluírem agora, convide-os a 
partilhar as suas respostas com um parceiro do lado ou convide um ou dois participantes a partilharem 
as suas respostas com todo o grupo. 
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Slide 16: Exemplo de uma Declaração 
de Visão 

 

 

 
Use este slide para mostrar aos participantes um exemplo de uma declaração de visão. Convide-os a 
comentar e considerar se é criativa, inspiradora, informativa. Reflete as aspirações, objetivos da empresa 
e refere-se aos clientes? 
 

Slide 17: Qual é a Sua Missão? 

 

 

 
Explique que a elaboração de uma declaração de visão verdadeiramente inspiradora e criativa envolve 
várias etapas e leva tempo. A Folha de Trabalho 3 (Como escrever a sua declaração de visão) mostra 
uma abordagem em três etapas, começando com um conjunto muito estruturado de palavras que podem 
ser usadas para refinar e desenvolver a declaração de visão em declarações mais criativas, dinâmicas e 
inspiradoras. 
 
Convide os participantes a preencher a Folha de Trabalho. Os participantes podem concluir esta 
atividade agora ou mais tarde. Se concluírem agora, convide-os a partilhar as suas respostas com um 
parceiro do lado ou convide um ou dois participantes a partilharem as suas respostas com todo o grupo. 
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Slide 18: Desenvolvendo a Sua 
Missão Mais Além  

 

 
O próximo passo é trabalhar na declaração de missão da empresa. A declaração de missão descreve o 
objetivo para o qual a empresa existe. Grandes declarações de missão são curtas e memoráveis. 
Comunicam, em poucas palavras, o foco da empresa e no que está oferecendo aos clientes. As 
declarações de missão também são sobre compromissos e promessas. Trata-se de responder a 
perguntas tais como: o que sua empresa está comprometida em fornecer aos seus clientes? Uma 
declaração de missão forte refletirá a paixão e o compromisso do proprietário. 
 
Convide os participantes a usar a Folha de Trabalho 4 (Desenvolvendo sua Missão) para captar ideias 
sobre os seus produtos, o que os diferencia dos concorrentes, o valor que o seu produto oferece aos 
clientes, os valores e crenças que moldam e impulsionam os negócios e como esses valores são 
comunicados e partilhados com os clientes. Os participantes podem concluir esta atividade agora ou 
mais tarde. Se concluírem agora, convide-os a partilhar as suas respostas com um parceiro do lado ou 
convide um ou dois participantes a partilharem as suas respostas com todo o grupo. 
 
 

Slide 19: Exercício Opcional 

 

 

 
Atividade Opcional: Esta atividade pode ajudar os participantes a desenvolver a sua missão ainda mais 
além e envolve eles serem entrevistados por um colega, que pode ajudá-los a explorar as suas ideias 
com mais profundidade.   
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Slide 20: O que Pensas? 

 

 

Convide os participantes a comentar este exemplo de declaração de missão. Acham que é inspiradora e 
clara ou sugerem melhorias? 

Slide 21: Redigindo a Sua Declaração 
de Missão 

 

 

Convide os participantes a usar a Folha de Trabalho 6 (escrevendo sua declaração de missão), 

explicando que, como na declaração de visão, o processo de chegar à versão final da declaração de 

missão é um processo iterativo e levará algum tempo. 

 

Os participantes podem concluir esta atividade agora ou mais tarde. Se concluírem agora, convide-os a 

partilhar as suas respostas com um parceiro do lado ou convide um ou dois participantes a partilharem 

as suas respostas com todo o grupo. 
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Slide 22: Desenvolvendo a Sua 
Estratégia 

 

 

As estratégias definem a direção, filosofia e metodologia para a construção e o crescimento de um 
negócio. As estratégias estabelecem diretrizes e limites e fornecem uma estrutura na qual importantes 
decisões de negócios podem ser tomadas. Uma declaração estratégica clara e bem definida ou incapaz 
de manter os negócios no caminho certo e focada na realização da missão, visão e objetivos da 
empresa. Declarações estratégicas fortes podem ser amplas e, ao mesmo tempo, ajudar a criar um foco 
no que é importante. Também abordam influências e impactos internos e externos nos negócios. 
Influências externas incluirão oportunidades e ameaças à empresa. As estratégias internas concentrar-
se-ão nos pontos fortes e fracos internos da empresa. As folhas de cálculo 7 a 12 permitirão aos 
participantes desenvolver fortes declarações estratégicas para as suas empresas. 
 
Opcional: Apresente e discuta as quatro estratégias genéricas de Porter que as empresas podem adotar 
(consulte a página 13 da Pasta de Trabalho).  

 

Slide 23: O Valor das Declarações de 
Estratégia 

 

 

Explique que as estratégias fornecem a estrutura para as ações que a empresa realizará para alcançar a 
sua missão, visão e objetivos. Idealmente, as estratégias permanecerão inalteradas por vários anos, pois 
agem como uma bússola para os negócios. 
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Slide 24: Componentes-Chave da Sua 
Estratégia 

 

 

 

O primeiro passo é decidir quais as estratégias mais apropriadas e relevantes para a sua empresa. O 
ponto de partida para identificar as suas estratégias é focar no que é crítico para o crescimento e 
desenvolvimento da sua empresa. Convide os participantes a preencher a Folha de Trabalho 7 
(Componentes Principais da Sua Empresa). Esta Folha de Trabalho ajudará os participantes a identificar 
os aspetos críticos dos seus negócios que devem ser refletidos na sua estratégia e desenvolvidos 
através dos seus objetivos. 
 
Os participantes podem concluir esta atividade agora ou mais tarde. Se concluírem agora, convide-os a 
partilhar as suas respostas com um parceiro do lado ou convide um ou dois participantes a partilharem 
as suas respostas com todo o grupo. 
 

Slide 25: Análise SWOT  

 

A Folha de Trabalho 8 (pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças) foi projetada para permitir que 
os participantes analisem possíveis problemas e questões, interna e externamente, e que tenham 
impacto nas suas empresas. Questões internas são reconhecidas como pontos fortes e fracos e 
questões externas são identificadas como oportunidades e ameaças. 
 
Os participantes podem concluir esta atividade agora ou mais tarde. Se concluírem agora, convide-os a 
partilhar as suas respostas com um parceiro do lado ou convide um ou dois participantes a partilharem 
as suas respostas com todo o grupo. 
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Slide 26: Percebendo os Clientes 

 

 

 

A Folha de Trabalho 9 (Alcançando os seus Clientes) concentra-se nos clientes de uma empresa. O 

objetivo do exercício é permitir que os participantes pensem sobre os seus clientes, os motivos das suas 

compras e como podem promover e comercializar os seus serviços para as três principais categorias ou 

tipos de clientes. 

 

Os participantes podem concluir esta atividade agora ou mais tarde. Se concluírem agora, convide-os a 
partilhar as suas respostas com um parceiro do lado ou convide um ou dois participantes a partilharem 
as suas respostas com todo o grupo. 

 

Slide 27: Identificando Questões 
Críticas 

 

 

Convide os participantes a considerar geralmente o que está a funcionar bem e o que não está a 
funcionar bem nas suas empresas e como podem melhorar o desempenho ou resolver problemas 
subjacentes. Use isso como uma sessão de discussão genérica antes de passar para a Folha de 
Trabalho 10. 
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Slide 28: Examinando Questões 
Críticas 

 

 

 

A Folha de Trabalho 10 (Examinando Questões Críticas) foi projetada para ajudar os participantes a 
considerar os fatores que estão a limitar o crescimento, a rentabilidade e a eficácia da sua empresa. O 
objetivo da Folha de Trabalho é distinguir entre os sintomas e as causas dos bloqueios, permitindo o 
desenvolvimento de novas estratégias e ideias. 
Os participantes podem concluir esta atividade agora ou mais tarde. Se concluírem agora, convide-os a 
partilhar as suas respostas com um parceiro do lado ou convide um ou dois participantes a partilharem 
as suas respostas com todo o grupo. 

 

Slide 29: Sucesso e Fatores 
Limitadores 

 

 

 

A Folha de Trabalho 11 (Daqui para Ali!) compreende duas partes. A primeira parte foi projetada para 
incentivar os participantes a refletir sobre o sucesso da empresa no passado e sobre quaisquer fatores 
que limitassem o sucesso da empresa. A segunda parte ajuda a dar vida à visão e à missão da 
organização, observando os futuros fatores de sucesso e potenciais fatores limitadores. 
 
Os participantes podem concluir esta atividade agora ou mais tarde. Se concluírem agora, convide-os a 
partilhar as suas respostas com um parceiro do lado ou convide um ou dois participantes a partilharem 
as suas respostas com todo o grupo. 
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Slide 30: Elaboração de Declarações 
de Estratégia 

 

 

As declarações de estratégia também devem ser claras, específicas e concisas, assim como as 
declarações de visão e missão. Discuta os seguintes exemplos de declarações de estratégia: 

 

Exemplo 1: 

"Posicionar a empresa para aquisição estratégica em 2022, construindo marcas, identidade, 

equipa de gestão e rentabilidade" 

Esta declaração define a direção da empresa com o BIG PICTURE e uma estratégia de saída. 
 

Exemplo 2: 

“Contrataremos os melhores funcionários e tê-los imediatamente antes de precisarmos deles, 

mantendo-os através de altos níveis de satisfação no trabalho e participação nos lucros do nosso 

negócio” 

 
Esta é uma estratégia de recursos humanos que envia uma mensagem de que a empresa requer 
pessoas excelentes e será um empregador solidário e gratificante. 
 

Exemplo 3: 

 “Vamos concentrar-nos na entrega de soluções de formação baseadas na nuvem, direcionadas 

aos gestores seniores de primeira linha, responsáveis pela gestão de uma força de trabalho 

global” 

 
Essa estratégia descreve, não apenas o perfil dos clientes-alvo, mas também o serviço que será 
fornecido e a tecnologia que será usada para o entregar. 
 
Os participantes podem concluir esta atividade agora ou mais tarde. Se concluírem agora, convide-os a 
partilhar as suas respostas com um parceiro do lado ou convide um ou dois participantes a partilharem 
as suas respostas com todo o grupo. 
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Slide 31: Definindo Objetivos 

 

 
Os objetivos ajudam a esclarecer o que sua empresa está a tentar realizar em termos específicos e 
mensuráveis. Para que um objetivo seja eficaz, precisa de ter um alvo bem definido, com elementos 
quantificáveis que sejam mensuráveis. Uma declaração de visão da empresa é abrangente e idealista; 
os objetivos são projetados para que a empresa se concentre nos recursos e ações necessárias para 
atingir as metas do negócio. O propósito de um conjunto de objetivos bem definidos é permitir que sejam 
realizadas ações significativas de forma a alcançar os objetivos da empresa e cumprir a sua missão. Ao 
vincular o desempenho das pessoas às metas e, portanto, à missão e visão da empresa, pode-se 
garantir que todos estejam na mesma linha orientadora e a trabalhar com os mesmos resultados a longo 
prazo, mais concretamente o com o Sucesso do Seu Negócio (Your Business Success)! 

 

Slide 32: Os Objetivos Proporcionam 
Foco 

 

Embora não haja um número mínimo ou máximo de objetivos que possam ser definidos para uma 
organização, a maioria das pequenas empresas só pode gerir e acomodar um máximo de 8 a 10 
objetivos. O projeto YBS recomenda ter pelo menos um objetivo relacionado com o volume de negócios, 
um relacionado com a rentabilidade, 2-3 relacionados com o marketing e possivelmente 4-5 relacionados 
com as operações ou outros aspetos do negócio. 
 
Discuta com os participantes exemplos de objetivos consultando a página 20 do Manual do YBS. 
Explique que objetivos como a visão e a missão são essenciais em qualquer empresa, pois fornecem 
orientação e orientação aos funcionários da empresa. 



 

 
 
 
 

Aviso Legal: Este projeto foi financiado com o apoio do programa Erasmus+ da União Europeia. A Comissão não pode ser 
responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações aqui contidas. 

 

Slide 33: Objetivos-Chave  

 

 
A Folha de Trabalho 13 (Identificando os Seus Objetivos) foi criada para ajudar os participantes a 
determinar quais os objetivos a estabelecer. É importante que os participantes se refiram a atividades 
anteriores, como a Folha de Trabalho 7 (Componentes Principais da Sua Empresa). 
 
Os participantes podem concluir esta atividade agora ou mais tarde. Se concluírem agora, convide-os a 
partilhar as suas respostas com um parceiro do lado ou convide um ou dois participantes a partilharem 
as suas respostas com todo o grupo. 

 

Slide 34: O Valor dos Objetivos 

 

 

Os objetivos são uma ferramenta essencial que permite a responsabilização, delegação e permite que 
toda a empresa permaneça focada nos seus objetivos de longo prazo. A Folha de Trabalho 14 
(desenvolvendo os seus objetivos) foi projetada para ajudar os participantes a elaborar e examinar 
detalhadamente cada objetivo potencial em termos do seu impacto financeiro nos negócios e 
exatamente o que acontecerá e quando. Idealmente, cada objetivo deve ser SMART (explique, se 
necessário). 
 



 

 
 
 
 

Aviso Legal: Este projeto foi financiado com o apoio do programa Erasmus+ da União Europeia. A Comissão não pode ser 
responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações aqui contidas. 

Os participantes podem concluir esta atividade agora ou mais tarde. Se concluírem agora, convide-os a 
partilhar as suas respostas com um parceiro do lado ou convide um ou dois participantes a partilharem 
as suas respostas com todo o grupo. 

 

Slide 35: Refinando os Seus Objetivos 

 

 

 

A Folha de Trabalho 15 (redigindo os seus objetivos) foi criada para ajudar os participantes a refinar os 
seus objetivos num formato conciso e inteligente. Cada objetivo deve ter um vínculo claro com a missão 
e a visão da organização e ser consistente com as declarações de estratégia da empresa. 
 
Os participantes podem concluir esta atividade agora ou mais tarde. Se concluírem agora, convide-os a 
partilhar as suas respostas com um parceiro do lado ou convide um ou dois participantes a partilharem 
as suas respostas com todo o grupo. 
 

Slide 36: Planos e Projetos 

 

 

 

Os Planos são as ações específicas que uma empresa deve implementar para atingir os seus objetivos. 
Nas pequenas empresas, é útil se cada plano ou mini-projeto se relacionar com um objetivo específico. 
Ao preparar planos, é importante considerar o tempo e os requisitos de recursos para cada plano ou 
projeto. 



 

 
 
 
 

Aviso Legal: Este projeto foi financiado com o apoio do programa Erasmus+ da União Europeia. A Comissão não pode ser 
responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações aqui contidas. 

Slide 37: Dos Planos à Realidade 

 

 

 

O sucesso de qualquer empresa depende em grande parte do cuidado com que desenvolveram os seus 

planos, da eficácia com que os executam, considerando as restrições de tempo e orçamento e até que 

ponto o monitor e os planos são alterados, considerando desempenho e progresso. 

 

Slide 38: Construindo Planos e 
Projetos 

 

 

 

A Folha de Trabalho 16 (Desenvolvimento de planos e projetos) fornece um modelo útil para ajudar os 
participantes a planear a estrutura, um esboço dos seus planos e mini-projetos diretamente vinculados a 
um dos principais objetivos da empresa. Pode haver mais que um projeto para cada objetivo, e estes 
podem ser delegados a um ou mais funcionários da empresa. 
 
Os participantes podem concluir esta atividade agora ou mais tarde. Se concluírem agora, convide-os a 
partilhar as suas respostas com um parceiro do lado ou convide um ou dois participantes a partilharem 
as suas respostas com todo o grupo. 
 



 

 
 
 
 

Aviso Legal: Este projeto foi financiado com o apoio do programa Erasmus+ da União Europeia. A Comissão não pode ser 
responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações aqui contidas. 

Slide 39: Reunindo Tudo 

 

 

A Folha de Trabalho 17 (reunindo tudo) é uma ferramenta simples para garantir que os participantes 
tenham considerado o objetivo em relação a quem será responsável por entregá-lo e o prazo em que 
deverá estar concluído. Ter uma lista de planos e projetos desta maneira é útil quando se trata de gerir e 
monitorizar o progresso de cada um dos projetos, especialmente se estes tiverem sido delegados a 
outras pessoas na empresa. 
 
Os participantes podem concluir esta atividade agora ou mais tarde. Se concluírem agora, convide-os a 
partilhar as suas respostas com um parceiro do lado ou convide um ou dois participantes a partilharem 
as suas respostas com todo o grupo. 
 

Slide 40: Your Business Success 
Plano de uma Única Página 

 

 

 

O curso abordou as cinco primeiras etapas do desenvolvimento do plano de página única do seu 
sucesso nos negócios. Claramente, há mais detalhes por trás do plano de página única na forma de 
planos detalhados, objetivos e sua declaração de missão e visão. A próxima parte do curso é focada em 
como preencher a ferramenta digital de planeamento de negócios – Your Business Success, para que 
você possa ter uma cópia do seu plano de página única. 



 

 
 
 
 

Aviso Legal: Este projeto foi financiado com o apoio do programa Erasmus+ da União Europeia. A Comissão não pode ser 
responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações aqui contidas. 

Slide 41:  

 

 

O seu plano de negócios de uma página compreende cinco seções: visão, missão, declarações de 
estratégia, objetivos e uma lista dos planos necessários para concluir o plano de negócios. 
 

Desenvolver ainda mais quando a plataforma estiver disponível 

 

Slide 42:  

 

Desenvolver ainda mais quando a plataforma estiver disponível 

 



 

 
 
 
 

Aviso Legal: Este projeto foi financiado com o apoio do programa Erasmus+ da União Europeia. A Comissão não pode ser 
responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações aqui contidas. 

Slide 43:  

 

 

Desenvolver ainda mais quando a plataforma estiver disponível 

 

Slide 44:  

 

Desenvolver ainda mais quando a plataforma estiver disponível 

Slide 45:  

 

 


