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REUNIÕES ONLINE  
Atualmente, a pandemia de 
Covid-19 faz com que todas as 
reuniões sejam realizadas online. 
Desde a nossa última reunião 
online em Vejer, temos 
organizado ligações frequentes 
para verificar o progresso e 
partilhar tarefas. Nas reuniões 
estão sempre presentes 
representantes da Suécia, 
Portugal, Espanha (2), Polónia, 
Roménia e Irlanda.  

O trabalho que tem sido feito, 
nos últimos meses, centra-se no 
nosso segundo resultado, 
Coaching for Success. 
Desenvolvemos abordagens para 
enfrentar os chamados 15 
inimigos das pequenas empresas 
e empresários. O nosso projeto 
pretende enfrentar estes 
inimigos através do coaching. 
Depois de criar um questionário 
para empresários, de modo a 
identificar os obstáculos a serem 
enfrentados nos primeiros cinco 
anos de atividade, a parceria 
organizou um grupo focal com 
especialistas em cada país. O 
resultado é um conjunto, bem 
desenvolvido, de 15 módulos 
para ajudar as empresas através 
do coaching. 

 

A nossa parceria inclui: 

-Center för Socialt 
Entreprenörskap Sverige – 
Suécia 

-Indepcie - Espanha 

-Arid – Polónia 

-CPIP – Roménia 

-Asociación para el desarrollo 
rural del litoral de la Janda – 
Espanha 

-APSU - Portugal 

-I & F Education – Irlanda 

 

 

 

 

QUAIS SÃO OS 15 
INIMIGOS? 

O projeto EFE desenvolveu 
módulos para as quinze 
situações/inimigos que podem 
ser abordadas através do 
coaching.  
Estas competências são as 
soft/ humanas, em vez das 
competências hard, tais como 
as qualidades de liderança do 
indivíduo, a motivação, a 
capacidade de decisão, a 
autoestima, a autoconfiança, 
etc.  
Aqui está a lista que os 
parceiros desenvolveram: 
- CONETAR-SE COM OS 
OUTROS 
-COMPETÊNCIAS DE 
COMUNICAÇÃO 
-GESTÃO DA MUDANÇA 
-LIDAR COM O STRESS  
-PRIORIZAÇÃO 
-DELEGAÇÃO  
-CRIATIVIDADE  
-LIDAR COM O FEEDBACK 
-AUTO CONFIANÇA  
-FLEXIBILIDADE COGNITIVA 
- AUTO MOTIVAÇÃO / 
PERSEVERANÇA  
-CONCERTRAR-SE NO QUE É 
IMPORTANTE  
- LIDAR COM AS ATITUDES 
DOS CLIENTES  
-LIDAR COM O RISCO 
-NEGOCIAÇÃO  

  



 

Este último produto será 
desenvolvido com base em IO1 
e IO2 e nas necessidades 
particulares de um líder 
ou de um gestor de RH em 
desenvolver, com os seus 
empregados, um ritmo de 
trabalho rentável, utilizando 
as ferramentas e as aptidões 
específicas do EFE. Será, 
também, incluído um resumo 
do material de aprendizagem 
desenvolvido 
durante as primeiras fases do 

projeto.  

Coach para empreendedores 

 
 

 

O QUE SE SEGUE? 
Atualmente, o consórcio vai desenvolver um conjunto de exercícios de 

formação ou um Sistema de formação e um kit de ferramentas para que 

os empresários enfrentem os inimigos detetados. 

 

 

Para o conseguir, o projeto EFE 
irá desenvolver módulos teóricos 
de formação para os utilizadores 
finais deste Sistema de Formação 
como os coaches, empresários, 
líderes e gestores.  

As recomendações para a 
melhoria dos módulos de 
formação serão desenvolvidas 
por todos os parceiros 
envolvidos. 

Tendo em conta o feedback dos 
utilizadores finais, a adaptação 
dos módulos teóricos de 
formação e das ferramentas de 
aprendizagem será feita onde for 
necessário.  

Depois disto, todos os parceiros 
realizarão uma fase de testes e 
produzirão um relatório nacional 
e de conclusões. Em seguida, será 
publicado um relatório europeu 
comum com os principais 
resultados e recomendações.  

 

PRÓXIMA REUNIÃO 
A nossa última reunião 
transnacional de projeto, em 
Dublin (Irlanda), teve de ser 
realizada online, em novembro 
de 2020.  
Continuamos a acompanhar a 
situação da Covid-19 e 
tomaremos uma decisão sobre a 
nossa próxima reunião em 
Cracóvia (Polónia), em maio de 
2021. Compreendemos que 
reunirmo-nos cara a cara é a 
melhor opção, mas a pandemia 
mundial pode continuar a 
impactar as reuniões, fazendo 
com que não se realizem como 
foi planeado. 
A reunião em Cracóvia irá 
explorar e avaliar os módulos, o 
sistema de formação 
desenvolvido pelo consórcio e 
vai iniciar a elaboração do 
trabalho que falta para a nossa 
última produção: Coach para 
Empresários.  
 

 

  
 

 

 

  http://www.efeproject.eu/ 

  https://www.facebook.com/efeproject 

Disclaimer: The European Commission's support for the production of this 
publication does not constitute an endorsement of the contents, which 
reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained 
therein. 

´ O coaching é um estilo  
de gestão distinto que tenta 

melhorar o envolvimento dos 
funcionários e faz com que os 
gestores se concentrem em 

ajudarem os membros da sua 
equipa a desenvolverem os 

seus pontos fortes e a 
melhorarem o seu 

desempenho.  ́


