
 

PROGRAMA DE CONSULTORIA POR ALUNOS DE MBA E MESTRADOS 

Visão Geral 

O Connect to Success (C2S), apoiado pela Embaixada dos E.U.A e pela Fundação 

Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), tem como objectivo fortalecer a 

economia portuguesa, apoiando o crescimento e fortalecimento de PMEs detidas por 

mulheres, assim como a promoção da igualdade de género no mundo empresarial. 

O Programa de Consultoria com alunos de MBA/Mestrados é uma das três 

componentes do C2S que dá a oportunidade às empreendedoras seleccionadas de terem 

uma equipa de estudantes de MBA/Mestrado a trabalhar, durante um semestre, num 

desafio específico dos seus negócios, de forma gratuita. Este programa oferece assim 

aos alunos a oportunidade de aplicarem os seus conhecimentos à resolução de desafios 

reais, e de adquirirem experiência prática, tornando-os mais relevantes para o mercado 

de trabalho. 

Temos o prazer de anunciar que nesta edição do programa de Consultoria com alunos de 

MBA/Mestrado (primeiro semestre do ano lectivo 2016/2017), contamos com a 

participação da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade 

Católica; da Faculdade de Economia da Universidade Nova; da Porto Business School; 

da Faculdade de Economia do Porto; e da Faculdade de Economia da Universidade de 

Coimbra. Haverá mais oportunidades para empreendedoras participarem neste programa 

nas futuras edições, segundo semestre do ano lectivo 2016/2017, e primeiro semestre do 

próximo ano lectivo 2017/2018. 

 

Quem se pode inscrever? 

Tal como acontece em todos os componentes do C2S, os negócios terão de ser detidos e 

geridos em pelo menos 50%, por uma ou mais mulheres. Antes de concluir a 

candidatura para o Programa de Consultoria de MBA/Mestrados, a empreendedora terá 

de se registrar enviando o formulário de inscrição do C2S, preenchido com as 

informações solicitadas, para c2s@c2slisbon.com. As empreendedoras poderão 

encontrar este formulário de inscrição em 

https://www.facebook.com/connecttosuccessportugal/, clicando no botão "Sign in”, ou 

em http://goo.gl/3T0Iqk. 

O programa de MBA/Mestrados é adaptado para empreendedoras que estão interessadas 

em trabalhar com uma equipa de consultores, composta por alunos de faculdades de 

economia e ciências empresariais, para ajudar as suas empresas a tornarem-se mais 
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eficientes, e possibilitar a sua expansão e crescimento. Os negócios com as seguintes 

necessidades têm as características ideais para a iniciativa de consultoria: 

• Elaboração de um Plano de Negócios; 

• Análise Financeira, ou de dados; 

• Gestão Financeira (contabilidade, orçamentos, investimentos, etc.); 

• Planeamento Imobiliário e Análise; 

• Pesquisa de Mercado e Estratégia; 

• Desenvolver ou elaborar um Plano de Marketing 

• Aplicações de Sistemas de Informação e Tecnologia; 

• Estratégias de Desenvolvimento do Fundo de Financiamento 

• Internacionalização; e 

• Recursos Humanos, Desenvolvimento de Talentos  

 

Se a sua empresa foi seleccionada para o Programa de Corporate Mentoring de 2016, 

e/ou para o Programa de MBA e Mestrados, edições de Outono de 2015, ou Primavera 

de 2016, não será elegível para esta edição de Outono 2016. 

Enquadramento Geral 

Para os alunos, o Programa de Consultoria com alunos de MBA/Mestrados é uma 

experiência com base em trabalho prático e intensivo, que tem a duração de um 

semestre. As equipas serão integradas por dois a cinco membros, que irão elaborar um 

plano de serviços a serem prestados e a sua implementação, com base no problema 

específico identificado pela empreendedora. As especificidades do programa irão variar 

de acordo com a universidade. 

Período de Duração 

O Programa de Consultoria com alunos de MBA/Mestrados irá ser lançado no âmbito 

do primeiro semestre do ano lectivo 2016/2017. O programa começará no final de 

Setembro ou início de Outubro, no entanto as datas poderão variar de universidade para 

universidade. 

Boas práticas 

Os alunos realizam grande parte do trabalho através da comunicação frequente com as 

empreendedoras. A necessidade maior ou menor de comunicação entre a 

empreendedora e os alunos, presencialmente, dependerá do projecto. Para garantir que 

ambas as partes obtém o máximo benefício da sua participação no programa, é 

aconselhável que: 

• Antes do início do projecto, os estudantes assinem um Acordo de 

Confidencialidade; 

• As empreendedoras tenham em consideração o facto de os alunos estarem a 

ser classificados pelos projectos e, portanto, que respondam atempadamente 

aos pedidos destes; 



• Os alunos devem reconhecer que as suas sugestões e soluções vão ser 

incorporadas por empresas reais; 

• As expectativas sobre os projectos finais e os seus resultados deverão ser 

realísticas, tendo em conta o período de tempo existente para a criação do 

plano. O plano deverá ser escrito de forma detalhada, com datas, e obter 

aprovação por parte da empreendedora e dos alunos. 

• Uma líder de projecto da PME é nomeada como principal ponto de contacto; 

• Os estudantes terão acesso a todos os dados e funcionários necessários; e 

• As PMEs asseguram-se que têm o apoio da liderança de empresa para 

incorporar as sugestões e soluções da equipa de consultores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCESSO DE CANDIDATURA 

 

Primeiro Passo: Envio de candidatura 

Empreendedoras interessadas em candidatarem-se ao programa de consultoria devem 

concluir o registo no C2S primeiro, seguindo os passos descritos na primeira página do 

presente formulário. Depois de ter enviado o seu registo para a equipa do C2S, poderá 

apresentar o formulário de candidatura, em anexo, e qualquer documentação de apoio, 

através do seguinte e-mail: c2s@c2slisbon.com. 

A fim de ser elegível, o seu negócio necessita de ser 50% detido e gerido por uma ou 

mais mulheres. 

As candidaturas irão abrir a 05 de julho, e não serão aceites depois das 23:59 do 

dia 22 de julho de 2016. 

Segundo Passo: Revisão e selecção de candidaturas 

A candidatura e documentação de apoio serão revistas pelo Conselho Executivo do 

Programa de Consultoria de MBA/Mestrado, que será composto por um representante 

de cada uma das universidades participantes, da Embaixada dos E.U.A e da FLAD. Os 

projectos serão seleccionados pelo Conselho e pelas Universidades tendo por base a 

qualidade da candidatura e da documentação de apoio, submetidas pelas 

empreendedoras, na experiência e os interesses dos alunos, bem como o número total de 

equipas de consultoria disponíveis em cada universidade durante o semestre. 

Por favor tenha em conta que o processo será competitivo, e limitado ao número de 

grupos de estudantes disponíveis para integrar as equipas de consultoria. 

Terceiro Passo: Divulgação das empreendedoras seleccionadas para o primeiro 

semestre do ano lectivo de 2016/2017, do Programa de Consultoria de MBA e 

Mestrados 

As empreendedoras seleccionadas serão notificadas a 6 de Setembro através de um 

email e um telefonema da equipa C2S. Todas as finalistas serão convidadas para uma 

recepção na residência oficial, no dia 8 de setembro, onde irão ser anunciadas 

publicamente quais as empresas seleccionadas para esta edição. As empreendedoras 

seleccionadas terão de estar presentes na sessão de orientação, que irá ocorrer 

imediatamente antes da recepção. 

Posteriormente, irá também ser anunciado na página de Facebook do C2S: 

www.facebook.com/connecttosuccessportugal 
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PROGRAMA DE CONSULTORIA DE MBA E MESTRADOS,  

PRIMEIRO SEMESTRE 2016/2017 

As candidaturas irão abrir a 05 de julho, e não serão aceites após as 23:59 do dia 

22 de julho de 2016. 

Primeira Secção: Informação sobre o negócio 

Nome do negócio:  Tipo de Negócio: (ex.: saúde, tecnologia, etc.) 

 

O negócio necessita ser 50% detido ou 

gerido por uma mulher/ou mulheres. É o 

seu caso? 

 

O negócio necessita de estar registado no C2S. É o seu caso? 

Número total de funcionários a tempo inteiro, 

correntemente: 

Número total de funcionários em part-time, correntemente: 

Rendimentos em 2015: Rendimento actual em 2016:                        

Rendimento esperado para 2016: 

Ano em que a empresa foi constituída: 

O seu negócio já alguma vez participou no Corporate Mentoring Program? Se sim, em que ano? 

O seu negócio já alguma vez participou em alguma das edições passadas do Programa de Consultoria de 

MBA/Mestrados? Se sim, em que edição? 

Morada: 

Contacto telefónico do negócio: Website do negócio ( Por favor indique “nenhum”, se não tiver): 

Nome do CEO (Chefe Executivo): 

Contacto principal (Nome e cargo): 

 

Nota: Esta pessoa terá de estar disponível durante a duração do projecto, que irá de Setembro a Janeiro, depended do 

calendário de cada Universidade. 

 

 



Segunda Secção: Responda às seguintes questões.   

1. Descreva a missão e actividades principais do seu negócio: 

 

 

 

 

2. Anexe o plano de negócios, se o seu negócio tiver um. Por favor inclua quaisquer outros materiais 

relevantes (por exemplo, plano de marketing, finanças, etc.) que possam apoiar a selecção do seu 

negócio para o Programa de Consultoria de MBA/Mestrados. 

 

Marque esta caixa com um "X" se anexar algum ficheiro complementar para além formulário de 

inscrição   

 

3. Coloque um "X" no espaço fornecido ao lado da área prática na qual a sua empresa solicita assistência 

através do Programa de Consultoria de MBA/Mestrados: 

 

Plano de Negócios     _____ 

Funcionamente/Operações    _____ 

Marketing      _____ 

Financiamento/Estratégias de Financiamento _____ 

Tecnologia de Informação    _____ 

Análise de Dados     _____ 

Análise Financeira       _____ 

Gestão Financeira                 _____ 

Imobiliária                                                                  _____ 

Internacionalização                              _____ 

Serviços Especializados                                              _____ 

Outros                  _____ 

 

Resuma quais os serviços/produtos que o seu negócio oferece em cinco ou menos frases. 

 

 

4. Descreva em detalhe o problema específico, desafio ou oportunidade, que você gostaria que uma equipa 

de consultoria, composta por estudantes de MBA/Mestrado, abordasse ao longo do primeiro semestre 

2016/2017. O problema específico, desafio ou oportunidade deve ser possível de abordar no período de 

um semestre. Por favor, forneça as informações necessárias ao problema/desafio/oportunidade. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Caso tenha havido medidas tomadas pelo negócio (relatórios anteriores, trabalho de consultoria, 

reuniões, etc.) para resolver o problema específico, desafio ou oportunidade mencionado acima, 

descreva-as todas: 

 

 

 

 

 

 

6. Quais os funcionários específicos que irão trabalhar com a equipa de consultoria neste projeto, e quais 

são as suas responsabilidades dentro da empresa? 

 

 

 

 

 

 

7. Qual a percentagem do trabalho, que antecipa que possa ser realizada fora do local onde o negócio se 

encontra estabelecido? E qual a percentagem do trabalho que tem de ser realizada no local onde o 

negócio se encontra estabelecido? 

 

 

 

 

8. Quais os resultados específicos deste projecto que espera alcançar no final do semestre, para poder 

considerá-lo um sucesso? (Isto é, análise escrita, apresentação PowerPoint, documentos de pesquisa, 

análise de fluxo de processo, modelo de orçamento, apresentação ao público específico, etc.) 

 

 

 

 

9. No que toca ao idioma Inglês, sente-se confortável em trabalhar com um grupo de consultores que não 

falem português? 

 

SIM                                           NÃO  

 

 

10. Dá permissão para que quaisquer fotografias em que apareça, em eventos do C2S, sejam partilhadas nas 

redes sociais? 

 

SIM                                         NÃO  

 

 

11. Dá permissão que a equipa C2S utilize citações ou feedback positivo que partilhe connosco sobre a sua 

participação no programa, em materiais de marketing ou discursos? 

 

SIM                                         NÃO  

 

 

Envie a sua candidatura preenchida, e qualquer documentação de apoio, para a equipa C2S para o 

seguinte e-mail: c2s@c2slisbon.com 
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