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WORKSHOPS

Hoje a atitude empreendedora é uma necessidade para todos os 
profissionais, quer seja como empregado quer em negócio próprio.

MODEL CANVAS PARA 
PESSOAS 
"Uma abordagem Sistémica com Design Thinking"

18
JAN 2019

DESTINATÁRIOS
Profissionais que queiram impulsionar a sua carreira 
ou que pretendam mudar de atividade.
Jovens talentos que procurem uma melhor definição 
para o seu potencial.

DURAÇÃO: 1dias (8horas).
Horário: 09:00 às 18:00.
Local: A designar

INFORMAÇÕES
Teresa Corales
t.corales@ifb.pt

+351 217 916 278



FULL MEMBER OF

WORKSHOPS

IFB WORKSHOPS

MODEL CANVAS PARA PESSOAS 
"Uma abordagem Sistémica com Design Thinking"

ENQUADRAMENTO

Hoje a atitude empreendedora é uma necessidade para 
todos os profissionais, quer seja como empregado quer 
em negócio próprio. Analisar a atividade profissional 
através de uma ferramenta usada para desenvolver 
negócios, baseada numa abordagem sistémica e através 
da metodologia de design thinking designada por 
Business Model You, permitirá aos participantes a 
perceção dos seus propósitos, seus talentos e das 
oportunidades que lhe permitirão alavancar 
profissionalmente os mesmos, num enquadramento que 
seja para si motivador. 

OBJETIVO

Analisar o desempenho individual, através de uma 
ferramenta usada para desenvolver negócios.

PROGRAMA

1. Business Model e Business Model You: 
apresentação e treino na utilização destas 
“ferramentas”

2. O Modelo de Negócio Pessoal

3. Plano de Ação Pessoal

METODOLOGIA

O programa será desenvolvido combinando o 
método expositivo para a presentação das 
ferramentas e o método do design thinking, para o 
treino prático.

DESTINATÁRIOS
Profissionais que queiram impulsionar a sua carreira ou que 
pretendam mudar de atividade. Jovens talentos que procurem uma 
melhor definição para o seu potencial.
__________________________________________

LOCAL:  a indicar

DURAÇÃO:  (1 dia) 8 horas
HORÁRIO:  09h00 / 18h00 
__________________________________________

PREÇO: Associado APB – 300€
Tabela Geral – 315€

FORMADOR:

António Jorge

© 2019, IFB/APB, Lisboa

Licenciado em Gestão pela Universidade Autónoma de Lisboa, 
Mestre em Marketing e MBA em Operações Comerciais e 
Marketing pela Universidade Católica Portuguesa. Está a fazer 
o Doutoramento em Gestão no ISCTE-IUL. Desenvolve 
atividade como consultor e formador nas áreas de 
desenvolvimento pessoal, vendas e marketing. 

Pedidos de Cancelamento: Só poderão dar origem ao reembolso total do valor pago, quando recebidos até 5 dias úteis antes da 
data de início do curso. A partir deste prazo, a inscrição será paga na totalidade, podendo, no entanto, o participante ser substituído 
por outro; Deverão ser efetuados por e-mail e rececionados pelo IFB dentro do prazo acima estabelecido.


