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SOBRE o projecto BTP II:
O projecto denominado “Programa de
Sucessão para Empresas Familiares II (BTP II)”
assenta num projecto-piloto desenvolvido
anteriormente, o BTP, através do qual foi
possível desenvolver e testar um programa de
formação concebido “à medida” em articulação
com uma ferramenta de rastreio especifica para
sucessores/compradores
de
empresas
familiares. O BTP II é um projecto co-financiado
pela Comissão Europeia no âmbito do
Programa Comunitário Leonardo da Vinci.
O principal objectivo do “Programa de
Sucessão para Empresas Familiares II” é:

actualizar e melhorar a estrutura curricular
existente e a ferramenta de rastreio,
realizar três acções de formação piloto e
adaptar os materiais às necessidades de
mais países Europeus.
PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE A
PÁGINA INTERNET DO PROJECTO EM:

www.btp2.eu

PROGRAMA DE SUCESSÃO
PARA EMPRESAS FAMILIARES II
∴
UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO
EUROPEU PARA SUCESSORES DE
EMPRESAS FAMILIARES

PROGRAMA DE SUCESSÃO PARA
EMPREAS FAMILIARES II

DESTINATÁRIOS
•

O processo de sucessão numa empresa
familiar
implica
normalmente
alterações
substanciais na estrutura da empresa,
levantando muitas questões relacionadas com o
direito sucessório, o direito do trabalho, a
análise
financeira,
a
responsabilidade
corporativa, as obrigações fiscais e questões
relacionadas com a gestão dos recursos
humanos.
Este programa de formação combina um
conceito de aprendizagem moderno (blended
learning)
com
sessões
de
formação
presenciais, E-learning, coaching individual e
aprendizagem assente na experiência prática
de cada participante.

CONSÓRCIO

A estrutura curricular do curso foi desenvolvida
por uma equipa de técnicos experientes
proposta por empresas e centros de
investigação no âmbito da formação oriundos
de sete países europeus (Áustria, Finlândia,
Holanda, Itália, Polónia, Portugal e Suécia).
Esta
equipa
constituiu
um
consórcio
internacional para trabalhar em conjunto num
projecto, com a duração de dois anos
(01.11.2010 – 31.10.2012)), visando a temática
da sucessão de empresas familiares.

•
•

Membros da família que se encontrem em
processo de sucessão da empresa familiar;
MBOs: Quadros internos que desejem
adquirir a empresa familiar onde trabalham;
MBIs: Quadros externos que desejem
adquirir uma determinada empresa familiar.

ESTRUTURA CURRICULAR
A formação assenta numa óptica modular
combinando
diferentes metodologias de
aprendizagem.
Módulos de Formação:
• Finanças
• Aspectos Legais
• Análise de Negócios
• Marketing
• Aspectos Comportamentais
• Gestão de Recursos Humanos
• Comunicação & Negociação
A formação concebida à medida dos seus
destinatários contribui para melhorar a
competências dos sucessores/compradores no
âmbito de processos de sucessão/aquisição de
empresas familiares.

FERRAMENTA DE RASTREIO
Para além da estrutura curricular foi também
desenvolvida uma ferramenta de rastreio para
dar resposta às necessidades dos potenciais
sucessores e compradores de empresas
familiares, podendo também ser útil para
consultores de negócios com interesse nesta
temática.
A ferramenta de rastreio é um instrumento que
visa apoiar a fase preparatória do processo de
sucessão dotando os potenciais sucessores e
compradores de uma análise prévia do negócio,
facilitando a identificação e a detecção da
empresa adequada e a recolha de informação
empresarial relevante.
A ferramenta de rastreio é um instrumento
flexível acessível através de página web,
adaptado às necessidades de pequenas e
medias empresas constituído por três
elementos chave:
•

•

.
•

Rastreio empresarial – um catálogo
detalhado de questões relacionadas com o
posicionamento da empresa no que
concerne a aspectos gerais, financeiros,
comerciais, de recursos humanos, de
localização e de infra-estruturas técnicas.
Uma base de dados (benchmark) baseada
no resumo detalhado dos indicadores de
gestão mais relevantes para determinados
sectores de actividade.
Teste de diagnóstico – consistindo num
questionário de “auto-reflexão” com o
objectivo de apoiar os sucessores e os
compradores a reflectir sobre os seus
próprios objectivos e perspectivas.

