CORPORATE MENTORING PROGRAM
Visão Geral
O Connect to Success (C2S), apoiado pela Embaixada dos E.U.A e pela Fundação LusoAmericana 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 Corporate Mentoring do C2S reúne empreendedoras com equipas de
mentores das maiores empresas em Portugal, fornecendo uma oportunidade única às
empreendedoras de receberem apoio em áreas especializadas do seu negócio e acelerar e
reforçar o crescimento das suas empresas. Durante um ano, os mentores e mentees irão
participar em pelo menos uma reunião mensal em pessoa, para além de toda a
comunicação informal feita durante o resto do mês. O contacto será focado em discutir as
áreas do negócio que precisem de ser fortalecidas, desenvolvendo várias estratégias para
examinar os seus pontos fortes, oportunidades e pontos fracos do negócio.
Quem se pode inscrever?
Para participar, os negócios terão de ser detidos e geridos em pelo menos 50% por uma
ou mais mulheres e terão de demonstrar que o negócio tem capacidade de crescimento e
sustentabilidade.
Antes de concluir a candidatura para o programa de Corporate Mentoring, 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.
Se a sua empresa foi seleccionada para o Programa de Corporate Mentoring de 2016,
e/ou para o Programa de MBA e Mestrados, edição de 2º Semestre de 2016, não será
elegível para esta edição do Corporate Mentoring.
Período de Duração
O Corporate Mentoring 2017 terá duração de 1 ano, tendo início em Janeiro de 2017 e
terminando em Dezembro do mesmo ano.

Boas práticas
As empreendedoras irão trabalhar com as equipas de mentores durante 1 ano sendo que
durante este período de tempo, deverão contactar frequentemente com os mentores. O
requisito mínimo é uma reunião mensal em pessoa com duração de 2 horas, mas o
número destas reuniões irá depender da empresa e negócio. Para garantir que ambas as
partes obtém o máximo benefício da sua participação no programa, é aconselhável que:
•
•
•

•

As empreendedoras tenham em consideração que as empresas mentoras estão
a disponibilizar voluntariamente do seu tempo e cada segundo é uma
oportunidade de beneficiar de conselhos e feedback de especialistas
Esteja aberta a diferentes ideias / sugestões - é importante discutir estratégias
com a equipa de mentores.
Na primeira reunião, é importante levar todas as informações inerentes ao seu
negócio para que os mentores tenham uma compreensão clara do que é o
negócio e em que fase está. Quanto mais informações fornecer, mais fácil será
identificar os objectivos do programa, levando a um começo com sucesso.
A empreendedora deverá participar nas reuniões com uma atitude pró-activa e
deverá chegar sempre preparada - deve haver progressos realizados desde a
reunião anterior, a fim de assegurar a continuidade e desenvolvimento do
negócio durante o programa.

PROGRAMA CORPORATE MENTORING
PROCESSO DE CANDIDATURA
1º Passo: Envio de Candidatura
Empreendedoras interessadas em candidatarem-se ao programa de Corporate Mentoring
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 27 de Outubro, e não serão aceites depois das 23:59 do
dia 17 de Novembro de 2016.
2º Passo: Revisão e selecção de candidaturas
A candidatura e documentação de apoio serão revistas pelo Conselho Executivo do
programa de Corporate Mentoring, que será composto por 3 representantes das várias
empresas mentoras, representantes da Embaixada dos E.U.A e um representante da
FLAD. Os projectos serão seleccionados pelo Conselho e alocados às várias empresas
tendo por base a qualidade da candidatura e da documentação de apoio submetidas pelas
empreendedoras, bem como a relevância dos objectivos a cumprir.
Por favor tenha em conta que o processo será competitivo, e limitado ao número de
grupos de empresas mentoras que irão participar na próxima edição.
3º Passo: Divulgação das empreendedoras seleccionadas para o program de
Corporate Mentoring 2017.
As empreendedoras seleccionadas serão notificadas a 28 de Novembro através de um
email e um telefonema da equipa C2S. Todas as finalistas serão convidadas para uma
recepção na residência oficial, no dia 6 de Dezembro, 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

Ficha de Candidatura
Este formulário é composto por duas partes que devem ser respondidas e completas da forma mais
clara e sucinta possível.
Por favor enviar a candidatura para: c2s@c2slisbon.com até às 23h59 do dia 17 de Novembro
de 2016.
Parte 1

Informação da Empresa
A sua empresa está registada no C2S?
(Sim/Não). Se ‘Não’, por favor volte à página 1
onde poderá encontrar informação sobre a ficha
de registo.
Nome da empresa:
Website da empresa/ Página de Facebook:
A sua empresa já participou em alguma edição
do Corporate Mentoring?
A sua empresa está a participar no MBA Masters
Consulting Program durante o 2º semestre de
2016?
A sua empresa oferece um produto ou um
serviço?
Descreva, em menos de 10 palavras, a
indústria/sector em que a sua empresa está
inserida.
Em que ano a sua empresa foi constituída? (note
que pode estar em fase de ‘Startup’ – por favor
indicar.)
Número de empregados a tempo inteiro:
Número de empregados em part-time:
Receitas de 2015 (se aplicável):
Receitas estimadas para 2016:
Tem um plano de negócios? (se sim, por favor
anexe à sua candidatura)

Informação de Contacto
O seu nome e título dentro da empresa:
Morada do seu negócio:
Número de telefone da empresa:

Número de telemóvel:
O seu endereço de email:

Parte 2
Cada pergunta deverá ser respondida em menos de 250 palavras.
1. Explique quais as necessidades que os produtos e/ou serviços da sua empresa
satisfazem.
2. Que objectivos gostaría de atingir através da sua participação no programa de
Corporate Mentoring do C2S e como é que uma equipa de mentores a pode ajudar a
crescer e alavancar o seu negócio?
3. Qual seria a sua equipa ideal de mentores? (Por exemplo, um mentor de Recursos
Humanos, um mentor de marketing, um mentor de estratégia etc.)
4. Por favor identifique quais os motivos que fazem de si uma boa candidata para o
Corporate Mentoring.
5. Dá permissão para que quaisquer fotografias em que apareça em eventos do C2S,
sejam partilhadas nas redes sociais?
Sim

Não

6. 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

IMPORTANTE
Por favor note que o processo de candidatura é muito competitivo e há lugares limitados.
É importante que suas respostas sejam criativas, concisas e focadas.
Enviar a candidatura e qualquer documentação adicional para a equipa do C2S para o
c2s@c2slisbon.com com o título do email “Candidatura CMP 2017”..

