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I. O QUE É O MENTORING? 

1. Informação geral 

Programa Erasmus+ 

Erasmus + é o programa da UE que apoia a educação, formação, juventude e 

desporto na Europa. Com um orçamento de 14,7 mil milhões de euros, mais de 

4 milhões de europeus terão a oportunidade de estudar, treinar, ganhar 

experiência e ser voluntários no estrangeiro. 

Erasmus + tem oportunidades para pessoas de todas as idades, ajudando-as a 

desenvolver e a partilhar conhecimentos e experiências em instituições e 

organizações em muitos países. Mais de 4 milhões de jovens, estudantes e 

adultos ganharão experiência e competências estudando, formando ou 

voluntariando-se no estrangeiro através do Erasmus +. O programa também 

apoiará mais de 125.000 instituições e organizações no trabalho com pares de 

diferentes países para inovar a prática de ensino e o trabalho juvenil. Juntos, 

trabalharão para fornecer aos jovens e adultos as competências de que 

necessitam para terem sucesso no mundo de hoje. Erasmus + substitui sete 

programas por um, tornando-o mais acessível.  

Projecto Blue Tourism Opportunities - BTO pertence ao programa Erasmus + KA2 

- Cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas práticas, tipo de 

actividade: KA203 - Parcerias estratégicas para o ensino superior. 

Projeto Blue Tourism Opportunities – BTO 

O turismo azul num sector em ascensão. Tendo em consideração o relatório 

económico anual sobre a economia azul da UE apresentado pela Comissão 

Europeia, "o turismo costeiro é o maior contribuinte em termos de emprego, valor 

acrescentado e lucros, contribuindo significativamente mais para o emprego 

do que para o VAB e/ou lucros". Assim, o sector do turismo azul tem um potencial 

especial para incentivar o desenvolvimento de novas empresas, o que implica 

a implementação de ações que beneficiem tanto a melhoria das 

competências profissionais dos licenciados como dos estudantes universitários 

com carácter empresarial no conhecimento do turismo azul como um maior 

envolvimento das universidades na incorporação de programas educativos de 



 

 

 

 

empreendedorismo no turismo azul nos seus currículos e a correspondente 

participação ativa dos seus professores. 

Os objetivos do projeto BT Opportunities são: 

1. A melhoria das competências empresariais, incluindo as competências 

sociais empresariais dos diplomados do ensino superior. 

2. A implementação de currículos e programas de formação em 

universidades que satisfaçam as necessidades da indústria do turismo 

azul. 

3. A melhoria da competência profissional dos professores universitários em 

relação ao método MOOC em áreas relacionadas com o 

empreendedorismo no turismo azul. 

4. A utilização da tutoria como instrumento de colaboração e apoio entre 

a universidade / professor/estudante sobre o espírito empresarial do 

turismo azul. 

Para alcançar estes objetivos, será concebido um curso de formação com dois 

módulos de formação relacionados com o empreendedorismo no turismo azul, 

seguindo o quadro metodológico do ECVET e do EntreComp (The 

Entrepreneurship Competence Framework) que facilita a validação e o 

reconhecimento das competências e conhecimentos profissionais adquiridos 

No empreendedorismo do turismo azul nos diferentes sistemas educativos e 

países da UE, por outro lado, será desenvolvida uma plataforma de tutoria no 

empreendedorismo do turismo azul, na qual professores e estudantes ou 

licenciados com espírito empreendedor poderão interagir para a 

implementação nos seus negócios. Do mesmo modo, e a fim de dar um valor 

acrescentado ao projeto, os professores universitários serão formados na 

utilização do MOOC como método didático para cursos de empreendedorismo 

no turismo azul. 

Parceiros 

Os parceiros do projeto BTO estão a transferir a qualidade e a experiência 

adquirida em atividades diárias para estudantes e académicos através da sua 

ligação com empresas empreendedoras do sector do turismo azul e do apoio 

que prestam, e através do seu envolvimento em projetos e iniciativas 

semelhantes. O grupo internacional de parceiros do projeto consiste em 6 



 

 

 

 

organizações que possuem uma vasta experiência e competência, e estão 

também interessadas em desenvolver os resultados alcançados no projeto BTO. 

Estas são organizações que estão conscientes da importância do 

empreendedorismo para o desenvolvimento do sector do turismo azul. 

Os parceiros são: 

• Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula - Coordinator (Poland). 

• Asociación de Innovación Emprendimiento y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, INNETICA (Spain). 

• Institut National de Cercetare Dezvoltare in Turism (Romania). 

• ESE, Ensino Superior Empresarial, LDA (Portugal). 

• Skills Zone Malta co. Limited (Malta). 

• Glandrive, Unipessoal LDA (Portugal). 

 

 

 

 

 

 

2. Mentoria Empresarial  

A mentoria empresarial é mais frequentemente definida como uma relação 

profissional em que uma pessoa experiente (mentor) apoia e encoraja as 

pessoas a desenvolver competências e conhecimentos específicos. Este 

conhecimento aumenta o potencial empresarial e irá melhorar a eficiência do 

trabalho da pessoa que participa no processo de mentoria. Em suma, pode ser 

entendido como a transferência de conhecimentos, aptidões e experiência. O 

mentor é importante como guia para encontrar a direção certa e desenvolver 

soluções. 

No entanto, deve admitir-se que a mentoria empresarial como conceito está a 

mudar, o que requer um conceito flexível para este processo. 



 

 

 

 

A mentoria empresarial começa com uma fé absoluta e genuína nas empresas 

com as quais trabalhamos e no seu sucesso continuado. 

A Mentoria Empresarial não se trata de contratar um consultor ou empregado 

para o ajudar a gerir o seu negócio. Trata-se de construir uma relação entre uma 

pessoa à procura de soluções e uma pessoa com experiência empresarial que 

mostre essas soluções. Ajudará a guiá-lo através do processo de tomada de 

decisões difíceis, indicará formas de melhorar a empresa, ou motivá-lo-á a 

atingir níveis mais elevados de desempenho, tudo dentro de uma relação 

baseada na confiança. Além disso, a orientação empresarial permite-lhe 

encontrar um parceiro no processo de procura, dar-lhe-á a oportunidade de 

partilhar os seus pontos de vista com alguém que conheça realmente o seu 

material. Trabalhar com um mentor ajuda-o a obter uma nova visão dos 

problemas e a tomar decisões através de uma discussão objetiva e imparcial e 

de feedback. 

Há muitos benefícios em participar no processo de mentoria, por exemplo: 

• Reduzir o nível de risco na tomada de decisões empresariais (descobrir 

opções torna-se mais fácil quando há alguém que compreende o 

problema); 

• Fonte de motivação; 

• Realização mais rápida de progressos positivos; 

• Abertura de novas oportunidades de negócio (por exemplo, no campo 

da gestão do tempo). 

Um mentor empresarial deve ser verdadeiramente objectivo e ser capaz de usar 

a sua vida e experiência empresarial únicas para influenciar os indivíduos 

acompanhados. Este é alguém que está disponível e em quem se pode confiar 

completamente. O papel do mentor é, portanto, de muita responsabilidade 

porque: 

• Ajuda a identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que têm 

sido negligenciadas; 

• Oferece dicas e partilha ideias na fase de crescimento (por exemplo, na 

contratação de novos empregados, na angariação de capital ou na 

entrada no mercado); 

• Pode oferecer apoio específico, partilhar as melhores práticas de outras 

indústrias e sectores, advertir contra potenciais armadilhas; 



 

 

 

 

• Ouve e ajuda a desenvolver as próprias ideias do aprendiz; 

• Ajuda-o a encontrar as suas próprias soluções a um ritmo muito mais 

rápido do que se o fizesse você mesmo; 

• Encoraja a utilização de redes empresariais; 

• Ajuda-o a concentrar-se nos seus objetivos de negócio. 

O mentor não resolverá automaticamente todos os desafios empresariais, uma 

vez que o aprendiz terá ainda de fazer o trabalho, investir tempo e esforço na 

implementação de mudanças, mas ajudará a estabelecer objetivos e marcos, 

e prepará-los para a sua implementação.  

É extremamente importante que o aprendiz encontre o mentor certo para que 

o trabalho dê satisfação a ambas as partes. Assim, o primeiro passo é certificar-

se de que todos estão satisfeitos com as reuniões. Também é necessário 

certificar-se de que o mentor tem experiência relevante que seja útil ao aluno, 

embora isto não tenha de ser específico da indústria. Assim, o aprendiz tem de 

ter a certeza de que o mentor tem muitos conhecimentos e é capaz de 

enfrentar e compreender desafios específicos.  

Uma das técnicas possíveis para trabalhar com um mentor é a mentoria 

empresarial online. Trata-se de uma relação interativa e remota entre o mentor 

e o aluno. Algumas relações de mentoring são puramente on-line, enquanto 

outras podem envolver uma combinação de contacto presencial e on-line. 

Este tipo de mentoria é popular entre as pessoas que preferem uma relação de 

mentoria mais informal. Também funciona quando os mentores e os indivíduos 

acompanhados têm dificuldade em encontrar-se face a face, por exemplo 

devido a razões geográficas. No caso do mentoring on-line, os mentores 

empresariais utilizam fóruns e websites - semelhantes às redes sociais - onde 

partilham os seus conhecimentos e experiência. O aluno pode então contactar 

o mentor. Uma vez estabelecida esta relação, não há razão para que ela não 

possa evoluir para uma relação mais formal de mentoria. 

Muitas organizações europeias desenvolveram programas de tutoria para 

complementar a formação tradicional. Nos últimos anos, muitas organizações 

surgiram para promover o mentoring como uma metodologia de formação em 

vários campos. Especialmente porque em alguns países não existia uma 

tradição muito rica de mentoring (por exemplo, Itália). Deve admitir-se, no 



 

 

 

 

entanto, que a mentoria trouxe frequentemente bons resultados, especialmente 

face a crises económicas (p.ex., na Grécia). 

Até recentemente, as atividades de mentoria eram realizadas em universidades 

e vários tipos de escolas (por exemplo, aconselhamento de carreira), estágios 

(por exemplo, formação de especialização, percursos profissionais), formação 

em empreendedorismo (por exemplo, criação de novas empresas, gestão, 

marketing social) ou na esfera social (por exemplo, integração profissional de 

pessoas desfavorecidas). 

Uma etapa importante no desenvolvimento da ideia de mentoring foi (e ainda 

é) a atividade das corporações globais que desenvolvem uma cultura de 

mentoring. Estas empresas desenvolveram os seus procedimentos de mentoring, 

formalizando este processo onde todos os elementos estão bem definidos (por 

exemplo, fase de preparação para o papel de mentor, critérios de seleção de 

um mentor, estabelecimento de objetivos e resultados esperados). Estes projetos 

de mentoria desenvolvidos profissionalmente deram um impulso muito 

importante ao desenvolvimento da mentoria como uma atividade importante 

para aumentar as competências profissionais dos empregados. A formalização 

das atividades de mentoria também surgiu a nível nacional, uma vez que alguns 

países adotaram soluções sistémicas para apoiar empresas, empreendedorismo 

ou start-ups utilizando este método (por exemplo, a França). 



 

 

 

 

Atualmente, o conceito de mentoria evoluiu para alargar o âmbito e novas 

organizações introduziram e promoveram muitas ideias relacionadas com o 

empreendedorismo e a formação empresarial. 

A mentoria está a crescer em popularidade rapidamente, e os debates e 

pesquisas sobre a mesma mostram boas práticas e eficácia. Atualmente, em 

muitas empresas, o mentoring é um método natural de introduzir novos 

empregados, preparar sucessores para funções de gestão ou preparar 

profissionais para entrar no nível de especialista. A prática demonstra que esta 

é uma forma eficaz de melhorar as competências. Nos últimos anos, o conceito 

de mentoring tem vindo a evoluir constantemente em várias direções, 

procurando novas soluções. 

Existem muitas organizações públicas e privadas na Europa que oferecem 

programas de mentoria, por exemplo em Espanha (por exemplo, Aula Mentor, 

Mentoring Network Spain, Spanish Mentoring Association), em Itália (por 

exemplo, Associação Italiana de Mentoria, Association of Professional Mentors, 

Scuola Italiana di Mentoring), na Polónia (por exemplo, Polskie Stowarzyszenie 

Mentoringu). 

 

3. Definições de palavras-chave 

Para uma melhor compreensão do conceito de tutoria e de todo o processo de 

tutoria, é importante definir o significado dos termos-chave a eles associados: 

Transição de carreira – Uma transição de carreira é definida como o período 

durante o qual um indivíduo muda de função (assumindo um papel objetivo 

diferente) ou muda de orientação para um papel já desempenhado (alterando 

um estado subjetivo). Esta definição indica que uma transição de carreira tem 

lugar num determinado período e que há uma mudança em curso. A duração 

do período difere por transição e depende em grande parte de como a 

mudança experimenta a diferença entre papéis novos e antigos, ou 

orientações de papéis novos e antigos. O impacto de uma transição de carreira 

depende da natureza das fronteiras atravessadas. Em geral, levará mais tempo 

se a diferença entre os papéis for muito grande. 



 

 

 

 

Por exemplo, a transição para um papel totalmente desconhecido é suscetível 

de demorar mais tempo do que um papel algo familiar. Isto porque é muito 

difícil para o alterador antecipar a sua reação numa nova situação.  

Comunicação – A comunicação é simplesmente o ato de transferir informação 

de um lugar, pessoa ou grupo para outro. 

Cada comunicação envolve (pelo menos) um remetente, uma mensagem e 

um destinatário. A transmissão da mensagem de remetente para destinatário 

pode ser afetada por uma enorme variedade de coisas. Estas incluem as nossas 

emoções, a situação cultural, o meio utilizado para comunicar, e mesmo a 

nossa localização. A complexidade é a razão pela qual boas capacidades de 

comunicação são consideradas tão desejáveis pelos empregadores em todo o 

mundo: uma comunicação precisa, eficaz e inequívoca é de facto 

extremamente difícil.  

Empreendedor – Um empresário é um indivíduo que cria um negócio, 

suportando a maior parte dos riscos e desfrutando da maior parte das 

recompensas. O processo de criação de um negócio é conhecido como 

empreendedorismo. O empresário é normalmente visto como um inovador, 

uma fonte de novas ideias, bens, serviços, e negócios/ou procedimentos. 

Os empresários desempenham um papel fundamental em qualquer economia, 

utilizando as competências e a iniciativa necessárias para antecipar 

necessidades e trazer boas ideias novas para o mercado.  

Empreendedorismo – O empreendedorismo é o ato de criar uma empresa ou 

empresas enquanto as constrói e dimensiona para gerar lucro. 

Mas como definição básica de empreendedorismo, essa é um pouco limitativa. 

A definição mais moderna de empreendedorismo é também a de transformar 

o mundo através da resolução de grandes problemas. Como provocar uma 

mudança social ou criar um produto inovador que desafia o status quo de como 

vivemos as nossas vidas no dia-a-dia. 

Resiliência empresarial – A resiliência empresarial inclui os processos que os 

empresários utilizam para desenvolver e implementar as suas capacidades a fim 

de se adaptarem e responderem às adversidades encontradas no seu papel 

de empresário. A resiliência empresarial pode ser conceptualizada como um 



 

 

 

 

conjunto de capacidades, como um processo, e como um resultado. A ideia 

da resiliência empresarial como um conjunto de capacidades implica que a 

resiliência é constituída por certas capacidades ou tendências psicológicas e 

comportamentais que permitem ao empresário superar a adversidade. A 

resiliência empresarial como um processo é a demonstração dessas 

capacidades em ação e é exibida à medida que os empresários se encontram 

e depois recuperam de um fator de stress. Finalmente, a resiliência empresarial 

como resultado é muitas vezes conceptualizada como uma falta de resultados 

negativos de um acontecimento adverso ou stressante.  

Avaliação – Avaliação é a avaliação sistemática da conceção, 

implementação ou resultados de uma iniciativa para efeitos de aprendizagem 

ou tomada de decisão.  

Objetivo – Estado futuro, desejado e designado pela pessoa, algo que se espera 

alcançar. 

Geração de ideias – A geração de ideias é descrita como o processo de 

criação, desenvolvimento e comunicação de ideias abstratas, concretas ou 

visuais.  

É a parte frontal do funil de gestão de ideias e concentra-se em encontrar 

possíveis soluções para problemas e oportunidades percebidos ou reais. As 

ideias são a chave para a inovação. As novas ideias são necessárias para se 

fazer qualquer tipo de melhoria. É óbvio que as ideias por si só não farão a 

inovação acontecer, é necessário ser capaz de construir um processo 

sistemático de gestão dessas ideias. O objetivo da idealização não é apenas 

gerar toneladas delas, mas também prestar atenção à qualidade das mesmas. 

Por vezes, pode ser difícil apresentar mais dessas ideias de alta qualidade. Não 

é invulgar ficarmos presos aos nossos velhos hábitos e rotinas quando é suposto 

estarmos a criar algo novo. 

As ideias são um primeiro passo para melhorar, progredir como seres humanos 

individuais depende de novas ideias. Da perspetiva de um indivíduo, as novas 

ideias podem ajudá-lo a avançar se se sentir preso a uma tarefa ou se for 

incapaz de resolver um determinado problema.. 



 

 

 

 

Inovação – A inovação é um processo pelo qual um domínio, um produto ou 

um serviço é renovado e atualizado através da aplicação de novos processos, 

da introdução de novas técnicas ou do estabelecimento de ideias bem-

sucedidas para criar novo valor. 

A palavra "inovação" é derivada do verbo latino Innovare, que significa renovar. 

Na sua essência, a palavra tem mantido o seu significado até hoje. Inovação 

significa melhorar ou substituir algo, por exemplo, um processo, um produto, ou 

um serviço. 

A criação de valor é uma característica determinante da inovação.  

Desempregados de longa duração – O desemprego de longa duração refere-

se ao número de pessoas que estão desempregadas e que procuram 

ativamente emprego há pelo menos um ano.   

Uma pessoa desempregada é definida como tendo entre 15 e 74 anos (ou entre 

16 e 74 anos em Espanha, Islândia e Noruega, assim como no Reino Unido) que 

estava sem trabalho durante a semana de referência, estava atualmente 

disponível para trabalhar e procurava ativamente trabalho nas últimas quatro 

semanas ou já tinha encontrado um emprego para começar nos três meses 

seguintes. O período de desemprego é definido como a duração de uma 

procura de emprego, ou como o período desde que o último emprego foi 

realizado (se mais curto do que o tempo gasto numa procura de emprego). Esta 

definição segue as diretrizes da Organização Internacional do Trabalho.  

Gestão – A gestão é essencial para uma vida organizada e necessária para gerir 

todos os tipos de gestão. Uma boa gestão é a espinha dorsal de organizações 

bem-sucedidas. Gerir a vida significa fazer coisas para alcançar os objetivos da 

vida e gerir uma organização significa fazer coisas com e através de outras 

pessoas para alcançar os seus objetivos. 

A gestão é um conjunto de princípios relacionados com as funções de 

planeamento, organização, direção e controlo, e a aplicação destes princípios 

no aproveitamento dos recursos físicos, financeiros, humanos e informativos de 

forma eficiente e eficaz para alcançar os objetivos organizacionais.   

Mentee (aprendiz) – Uma pessoa que é ajudada por um mentor (= uma pessoa 

que dá ajuda e aconselhamento a uma pessoa mais jovem ou menos 



 

 

 

 

experiente durante um período de tempo, especialmente no trabalho ou na 

escola).  

Mapeamento da mente – O mapeamento da mente é uma forma de ligar 

conceitos-chave utilizando imagens, linhas e ligações. Um conceito central está 

ligado através de linhas a outros conceitos que, por sua vez, estão ligados a 

outras ideias associadas. É semelhante como uma técnica ao mapeamento de 

conceitos e diagramas de aranha, sendo a diferença que o verdadeiro 

mapeamento da mente envolve a construção de uma hierarquia de ideias em 

vez de uma associação puramente aleatória.  

O mapeamento da mente utiliza o conceito de "pensamento radiante" - ou seja, 

os pensamentos irradiam a partir de uma única ideia, muitas vezes expressa 

como uma imagem. As ramificações fluem para trás e para a frente de e para 

a ideia central.  

O mapeamento da mente está geralmente ligado ao popular psicólogo Tony 

Buzan, embora na realidade abordagens semelhantes tenham sido utilizadas 

por Porphyry of Tyros no século III para conceptualizar as ideias de Aristóteles, 

por Leonardo da Vinci e por Picasso, para citar apenas algumas. Tony Buzan, 

contudo, fez muito para popularizar e esquematizar mapas mentais nas 

décadas de 1960 e 1970 e os seus livros, fornecendo um relato fidedigno sobre 

como utilizar a técnica.   

Missão – A missão é o objetivo central de uma organização ou de uma empresa. 

É um resumo dos objetivos e valores centrais. Uma missão diz claramente o que 

se faz como organização para os clientes. Uma missão é abrangente, mas 

também muito específica para o diferenciar de outras organizações. Uma 

missão pode ser vista como uma grande ferramenta para desenvolver metas e 

objetivos comerciais com. Uma missão deve ajustar-se à sua identidade. Se não 

o fizer, é muito difícil executar a sua missão.  

Participação – o facto de participar, ou estar envolvido em qualquer evento ou 

atividade de participação.  

Competência – A capacidade de utilizar os próprios conhecimentos de forma 

eficaz e rápida na execução ou desempenho, destreza ou coordenação, 

especialmente na execução de tarefas físicas aprendidas, um poder aprendido 



 

 

 

 

de fazer algo de forma competente: uma aptidão ou capacidade 

desenvolvida.  

Princípios SMART – SMART é um acrónimo que significa específico, mensurável, 

alcançável, relevante e baseado no tempo. Cada elemento da estrutura 

SMART trabalha em conjunto para criar um objetivo que é cuidadosamente 

planeado, claro e rastreável. 

A criação de objetivos SMART pode ajudar a resolver estes problemas. Quer 

esteja a estabelecer objetivos pessoais ou profissionais, a utilização da estrutura 

de objetivos SMART pode estabelecer uma base sólida para alcançar o sucesso. 

• S = Specific (Específico) → Seja tão claro e específico quanto possível 

com o que pretende alcançar. Quanto mais estreito for o seu objetivo, 

mais compreenderá os passos necessários para o alcançar. 

• M = Measurable (Mensurável) → Que provas provarão que está a fazer 

progressos no sentido do seu objetivo? Por exemplo, se o seu objetivo é 

ganhar uma posição de gestão de uma equipa de desenvolvimento 

para uma empresa tecnológica em fase de arranque, poderá medir o 

progresso pelo número de posições de gestão a que se candidatou ou 

entrevistas que completou. A definição de marcos ao longo do caminho 

dar-lhe-á a oportunidade de reavaliar e corrigir o curso, conforme 

necessário. Quando atingir os seus marcos, lembre-se de se recompensar 

de formas pequenas, mas significativas. 

• A = Achievable (Alcançável) → Estabeleceu um objetivo realizável? Ao 

estabelecer objetivos, pode razoavelmente realizar dentro de um 

determinado prazo ajudará a mantê-lo motivado e concentrado. 

Utilizando o exemplo acima de ganhar um trabalho de gestão de uma 

equipa de desenvolvimento, deverá conhecer as credenciais, 

experiência e aptidões necessárias para ganhar essa posição. Antes de 

começar a trabalhar para um objetivo, decida se é algo que pode 

alcançar agora ou se existem medidas preliminares adicionais que deve 

tomar para se preparar melhor. 

• R = Relevant (Relevante) → Ao estabelecer objetivos para si próprio, 

considere se eles são relevantes. Cada um dos seus objetivos deve 

alinhar-se com os seus valores e objetivos maiores e a longo prazo. Se 

uma meta não contribuir para os seus objetivos mais amplos, poderá 

repensar a questão. Pergunte a si mesmo porque é que a meta é 



 

 

 

 

importante para si, como é que a sua realização o ajudará e como 

contribuirá para os seus objetivos a longo prazo. 

• T = Time-based (Com base no tempo) → Qual é o seu horizonte temporal 

de objetivos? Uma data final pode ajudar a fornecer motivação e ajudá-

lo a estabelecer prioridades. Por exemplo, se o seu objetivo é ganhar uma 

promoção para uma posição mais sénior, poderá dar-se seis meses. Se 

não tiver atingido o seu objetivo até lá, tome tempo para considerar 

porquê. O seu prazo pode ter sido irrealista, pode ter-se deparado com 

bloqueios inesperados ou o seu objetivo pode ter sido inalcançável.  

Visão – A capacidade de pensar e planear o futuro, usando inteligência e 

imaginação, especialmente em política e negócios.  

 

  

4. Grupo-alvo 

O Projeto BTO centra-se em todos os grupos-alvo relacionados com o turismo 

azul, em particular: 

• Estudantes universitários que podem encontrar o seu lugar profissional no 

turismo azul; 

• Estudantes do ensino secundário que estão a pensar em criar uma 

empresa no sector da economia azul; 

• Académicos que podem enriquecer os programas académicos com 

questões relacionadas com o sector do turismo azul; 

• Professores de profissões, professores de empreendedorismo, para quem 

o turismo azul cria oportunidades de mostrar novas áreas de atividade 

profissional; 

• Pessoas envolvidas no sector do turismo azul que podem enriquecer os 

seus conhecimentos sobre o assunto. 

O grupo-alvo é também criado por instituições e organizações que podem dar 

um novo ímpeto ao desenvolvimento do empreendedorismo no turismo azul: 

• Universidades que podem enriquecer a oferta do programa com aulas 

relacionadas com o turismo azul;  



 

 

 

 

• Organizações industriais que receberão um excelente instrumento para 

aumentar as competências dos seus empregados.  

Todas as pessoas e organizações que constituem o grupo-alvo são entidades 

que já têm algum conhecimento sobre o empreendedorismo mundial adquirido 

através do trabalho em empresas, bem como aquelas que trabalharam noutros 

sectores (público ou privado) e querem ganhar nova experiência profissional, 

bem como as pessoas que apenas procuram o seu lugar no mercado de 

trabalho. O ponto comum é o interesse em melhorar ou desenvolver as 

competências empresariais no sector do turismo azul, como forma de encontrar 

um lugar no mercado de trabalho ou uma mudança na vida profissional.  

Este grupo-alvo não tem um limite de idade e a oferta destina-se a qualquer 

pessoa que utilize as TIC e tenha pelo menos uma compreensão básica das 

redes sociais e das aplicações mais populares. Este grupo recebe uma 

ferramenta moderna de melhoria das qualificações sob a forma de um curso e 

de uma plataforma de tutoria à disposição dos participantes deste projeto. 

O curso e a plataforma são uma solução inovadora para promover o 

empreendedorismo no sector do turismo azul, o que lhe permite preparar-se 

para a atividade profissional nesta área. 



 

 

 

 

II. COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS EM MENTORIA 

 

O manual de mentoria dará uma visão geral das medidas que a equipa de 

mentoria do projeto Oportunidades de Turismo Azul pode tomar para manter os 

seus utilizadores de serviços, voluntários e pessoal em segurança durante este 

tempo. O sistema de tutoria tem como principal objetivo ajudá-lo a 

compreender de forma clara e fácil os principais resultados dos resultados 

intelectuais. O objetivo geral é apoiar os empresários do negócio do turismo azul 

a utilizar os conhecimentos obtidos no curso MOOC para o desenvolvimento de 

novos negócios de turismo azul. 

Para desenvolver e gerir uma parceria de tutoria bem-sucedida, é necessário 

que a parceria tenha uma série de competências específicas e identificáveis 

que permitam a aprendizagem e a mudança. 

A Identificação de Habilidades de Mentoring é um processo que ocorre há 

muitos anos. Foi estabelecido a partir da definição de uma habilidade: "um 

comportamento aprendido e observável que se executa e que indica (a outra 

pessoa) quão bem se pode fazer algo". O conjunto de competências aqui 

descrito constitui a sua capacidade global para ser mentor e ser mentorado". 



 

 

 

 

Aqui, existe uma competência essencial partilhada, utilizada tanto pelos 

mentores como pelos indivíduos acompanhados, e as competências únicas 

necessárias a cada grupo. 

Tanto os mentores como os indivíduos acompanhados devem utilizar as 

seguintes competências nucleares nas suas parcerias de mentores. 

A seguir será apresentado um resumo das principais competências em que a 

equipa de mentores da parceria poderá tê-los de diferentes aspetos: 

1. Comunicação 

As capacidades de comunicação são importantes não só para indivíduos da 

indústria da comunicação, mas também para educadores, jovens e 

empresários que precisam de se apresentar não só a si próprios, mas também 

às suas ideias. 

A comunicação eficaz é essencial para construir uma relação de confiança e 

de forte mentoria. Os jovens ainda estão a aprender a comunicar com sucesso 

e muitas vezes confiam nos seus mentores para assumir a liderança e ensiná-los 

a comunicar nesta relação única. 

Uma comunicação eficaz requer: fazer perguntas, ouvir atentamente, tentar 

compreender as preocupações ou necessidades de um aprendiz, demonstrar 

uma atitude atenciosa, permanecer de mente aberta, e ajudar a resolver 

problemas. 

 

 

Effective 

communication 

Asking 

questions 

Listening 

carefully 
Understanding 

concers &needs 

Carring 

attitude 

Remining open 

minded 

questions 

Helping solve 

problems 



 

 

 

 

O processo de comunicação entre o mentor e o aprendiz é chamado 

comunicação interpessoal. Este processo envolve uma interação entre duas ou 

mais pessoas, geralmente com uma ligação direta e com algum tipo de relação 

assumida. Uma compreensão suficiente do processo de comunicação por 

parte do mentor é essencial para uma colaboração adequada entre o mentor 

e o aprendiz. 

A escuta ativa é a capacidade mais básica de tutoria; as outras capacidades 

baseiam-se nela e requerem-na. A ação de escuta demonstra ao público 

(mentores e aprendizes) que as suas preocupações têm sido ouvidas e 

compreendidas. Como resultado desta ação, o campo da audiência aceitou 

e começou a confiar.  

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A construção da confiança é o processo que leva muito tempo. Entre os 

parceiros, é um aspeto crucial, está a desenvolver-se ao longo do tempo. Se os 

mentores e aprendizes forem capazes de observar certos comportamentos 

apropriados da sua parte, então as coisas serão resolvidas muito mais 

facilmente. 

Dicas: O que fazer para se tornar CONFIAVEL:  

OUVIR INTENCIONALMENTE pode ser DISTINGUÍDO como: 

• Linguagem não verbal: olhar diretamente nos olhos das pessoas, 

abanar a cabeça, inclinar-se ligeiramente para elas, franzir o sobrolho 

ou sorrir quando apropriado; 

• Evitar a interrupção de mentores e aprendizes enquanto eles falam; 

• Dar respostas encorajadoras, tais como: "Hmmm..." e "Interessante..." 

ou por vezes refletindo de volta (para-phrasing) certos comentários 

para mostrar que se entendeu o significado e os sentimentos por 

detrás da mensagem; 

• Lembre-se e mostre interesse em coisas que disseram no passado ("A 

propósito, como foi a reunião com o seu gerente?"); 

• Resumam os elementos-chave do que cada um de vós disse. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O encorajamento é a capacidade de mentoria mais valorizada; isto inclui dar 

aos seus parceiros de mentoria o reconhecimento e um feedback verbal sincero 

e positivo. 

Os aprendizes bem-sucedidos fazem questão de reforçar positivamente os seus 

mentores, o que serve para manter os mentores concentrados e motivados. 

Fornecer um feedback genuíno e positivo aos seus mentores e aprendizes, numa 

base regular. 

Dicas para ENCORAJAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mantenha confidências partilhadas pelos seus mentores e 

progenitores; 

• Passem o tempo apropriado juntos; 

• Cumprir as suas promessas para com eles; 

• Respeitem os limites dos vossos mentores e aprendizes; 

• Admitam os vossos erros e assumam a responsabilidade de os corrigir; 

• Diga aos seus parceiros, com tato, se e porque discordam ou estão 

insatisfeitos com algo, para que saibam que é honesto com eles. 

 

• Elogie os seus parceiros mentores sobre as suas realizações e ações; 

• Apontem traços positivos (tais como perseverança e integridade), 

para além do seu desempenho e realizações; 

• Elogiem-nos em privado, um a um; 

• Elogie-os perante outras pessoas (sendo sensíveis a quaisquer 

preferências culturais e de estilo relativamente a elogios públicos) 

• Expressar agradecimento e apreço; 

• Escreva memorandos ou e-mail de incentivo e deixe o correio de voz 

de cortesia; diga-lhes como utilizar qualquer ajuda que eles lhe deem. 



 

 

 

 

2. Participação  

 

 

 

 

Como mentor ou aprendiz, deverá ter uma visão pessoal, objetivos específicos 

e uma boa compreensão da realidade atual. Como mentor tem de ser claro e 

falar com os seus aprendizes sobre as suas visões, sonhos, e objetivos de 

carreira/vida. Eles estarão interessados na sua realidade atual (a sua visão dos 

seus pontos fortes e limitações assim como a realidade atual das situações 

dentro da sua organização) e querem ajuda para reconhecer também a deles. 

Dicas para demonstrar interesse na sua REALIDADE ATUAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruções / Desenvolvimento de Capacidades 

Os mentores terão de ensinar ou instruir como parte da sua mentoria. A 

habilidade é especialmente importante na tutoria formal. Isto raramente 

significa que fará discursos e palestras formais. Em vez disso, a sua instrução será 

normalmente mais informal - desde a modelação de comportamentos 

O processo de participação no sistema de tutoria está relacionado com 

algumas ações importantes do seu lado: esteja certo de que os seus elogios 

e encorajamento são sinceros. 

               Identificação de Objetivos e Realidade Atual 

• Saiba o que é importante para si, o que mais valoriza e deseja;  

• Reconhecer áreas em que é capaz de ter um bom desempenho, 

exemplos muito concretos de comportamentos que pode 

desempenhar a nível do bem ao mal; 

• Identificar fraquezas específicas ou áreas de crescimento observadas 

em si mesmo e aquelas observadas por outros; 

• Estabeleça objetivos tentativos de um a cinco anos para atingir na 

sua vida pessoal e carreira; 

• Descrever com precisão a realidade das suas capacidades e 

situações. 

 



 

 

 

 

específicos até à transmissão de ideias e processos um-a-um, num modo de 

tutoria.  

Dicas para o desenvolvimento de capacidades de instrução: 

• Seja um "corretor de aprendizagem" ao ajudar os seus aprendizes a 

encontrar recursos tais como pessoas, livros, software, websites, e outras 

fontes de informação;  

• Ensine aos seus aprendizes novos conhecimentos, competências e 

atitudes explicando, dando exemplos eficazes e fazendo perguntas 

provocadoras de pensamento; 

• Ajudar os seus aprendizes a obter perspetivas mais amplas das suas 

organizações, incluindo história, valores, cultura e política; 

• Demonstrar ou modelar comportamentos eficazes, apontando o que 

estás a tentar fazer;  

• Ajude-os a monitorizar o desempenho e a recentrar os passos conforme 

necessário; 

3. Gestão 

Interpersonal skills are the behaviours and tactics a person uses to interact with 

others effectively. In the business world, Interpersonal skills represent an 

employee's ability to work well with others. Interpersonal skills range from 

communication and listening to attitude and deportment. 

Os gestores de sucesso são capazes de liderar equipas, ajudá-los a crescer e 

manter o controlo total sobre os seus negócios e o seu desempenho ao mesmo 

tempo. Estas são as pessoas que conseguem adaptar-se constantemente a 

novas situações, encorajar outros a atingir o seu pleno potencial, e entregar 

também o seu melhor trabalho 

Os gestores devem permanecer flexíveis e recetivos a novos estilos e ideias de 

liderança. Há uma variedade de formas de gestão que podem melhorar a 

produtividade e a eficiência de um local de trabalho.  

Dicas de gestão para se tornar um líder bem fundamentado: 

• Delegar responsabilidades - É importante desenvolver um plano de 

tarefas equilibrado que mantenha cada empregado igualmente 

envolvido e ativamente empenhado ao longo do dia.  



 

 

 

 

• Encorajar uma comunicação aberta - Gestores fortes sabem como se 

ligar aos empregados a um nível individual e abrir diálogos produtivos. 

• Foco em objetivos realizáveis - os gestores têm de identificar referências 

de curto prazo que apoiem a missão de longo prazo da equipa, 

reconhecendo as principais vitórias ao longo do caminho e celebrando 

sucessos que excedam as expectativas. 

• Ser decisivo – ser Decisivo demonstra uma vontade de tomar uma 

iniciativa que ajudará a inspirar a confiança dos outros 

• Oferecer opções de transporte profissional - Agendar sessões individuais 

com empregados para ter uma ideia das suas aspirações de carreira e 

oferecer orientação que os possa ajudar a atingir esses objetivos. 

• Promover um ambiente de colaboração - Uma gestão eficaz baseia-se 

na participação de toda a equipa, com cada empregado a contribuir 

de uma forma significativa para uma missão abrangente. 

• Desenvolver uma abordagem organizada para rever o desempenho - é 

uma ação importante estabelecer uma avaliação anual do funcionário 

e procurar áreas que possam ser melhoradas em 

• Demonstrar fortes características e hábitos de liderança - Líderes 

respeitáveis devem ter: confiança, integridade e vontade de assumir 

responsabilidades difíceis  

• Permanecer empenhado na aprendizagem - Para uma gestão forte a 

capacidade de se adaptar à mudança e aprender rapidamente novos 

conceitos é vital, investir em formação para permanecer conhecedor 

das mudanças no comportamento dos consumidores, as tendências do 

mercado e as atualizações tecnológicas são relevantes para o seu 

negócio. 

• Uma gestão consistente do tempo é importante - os gestores devem 

considerar planear o dia ou a semana com bastante antecedência para 

se manterem organizados. Quando a pressão do tempo dificulta o 

cumprimento de certos deveres, considere delegar algumas 

responsabilidades extra a outros líderes da equipa. 

• Ligar-se a cada membro da equipa - Os gestores bem-sucedidos ligar-se-

ão aos membros da sua equipa a um nível individual e darão conselhos 

táticos sobre como melhorar nas suas funções. 

• Aceitar feedback - Os líderes eficazes encorajam tanto o feedback 

positivo como negativo da sua equipa. Os líderes precisam de considerar 



 

 

 

 

o feedback como uma oportunidade de introduzir novas soluções para 

problemas antigos. 

• Manter um comportamento positivo - Os gestores que têm uma atitude 

positiva durante conversas difíceis encorajam uma cultura empresarial 

centrada na honestidade, positividade e confiança. 

O principal dever de um mentor é fornecer orientação, por isso é essencial que 

eles tenham capacidades relacionadas com a liderança. Por exemplo, os 

mentores devem demonstrar honestidade, o que ajuda a construir relações 

com os indivíduos acompanhados, porque a honestidade inspira confiança. 

Competências de liderança como a tomada de decisões, criatividade e 

honestidade são úteis na elaboração de estratégias de preparação de lições 

para os mentores. 

As funções de mentoria estão relacionadas com os papéis desempenhados 

pelos mentores. Estas estão divididas em 2 categorias: 

• Desenvolvimento de carreira (desenvolvimento a nível profissional: 

patrocínio, coaching, exposição, proteção, oferta de oportunidades, 

etc.)  

• Apoio psicológico (desenvolvimento a nível pessoal: ajudar na 

autoeficácia através da modelização de papéis, aconselhamento, 

amizade).  

O coaching envolve uma relação entre um gestor e o seu relatório direto para 

desenvolver competências que podem ser esperadas tanto pelo gestor como 

pelo subordinado. Embora os treinadores tenham uma relação pessoal muito 

estreita com os seus subordinados, os patrocinadores podem ter poucas 

interações pessoais com os seus protegidos. 

 Os patrocinadores localizam e cultivam talentos e sugerem aos indivíduos 

oportunidades em áreas da empresa diferentes da sua divisão ou 

departamento atual. Um patrocinador pode ser um gestor ou um executivo de 

alto nível, até talvez alguém do mesmo nível que o empregado, mas tem 

influência e credibilidade, de modo que a sua recomendação signifique algo. 

Os protegidos não trabalham normalmente para os seus patrocinadores, uma 

vez que a natureza do patrocínio é mais uma assistência intrinsecamente 

motivada do que sugerir que o seu representante seja adicionado a uma 

equipa.  



 

 

 

 

Quando um gerente age como patrocinador, arrisca-se a perder o seu melhor 

subordinado ao recomendá-la para um novo cargo. O patrocinador atua 

como representante de relações públicas para subordinados especialmente 

escolhidos na firma. Na tutoria, não tem de haver uma relação pré-existente. 

4. Inovação 

Um mentor permite aos inovadores concentrarem-se nos resultados dos seus 

projetos, ao mesmo tempo que aprendem sobre si próprios ao longo do 

caminho. Os líderes podem orientar os inovadores através de qualquer uma das 

etapas práticas do negócio no próprio processo de criação de valor: 

• Ligação às tendências dos mercados emergentes e identificação das 

oportunidades mais significativas; 

• Ganhar a perceção dos clientes; 

• Criar soluções fortes e modelos de negócio; 

• Ligação a outros que os possam ajudar a criar propostas de valor 

convincentes; 

• Aprender a melhor forma de comunicar e apresentar os seus potenciais 

projetos; e 

• Como implementar rapidamente uma vez aprovado e financiado. 

Os mentores podem também encorajar os inovadores a olhar para dentro de si 

próprios, a compreenderem-se a si próprios como líderes ou campeões de 

projetos. Quando é tempo de se cingir a uma ideia, e quando é tempo de ouvir 

os outros e mudar de rumo? Quando é a hora da visão individual e quando é 

essencial colaborar e construir uma equipa forte com uma visão partilhada? Os 

inovadores enfrentam uma ampla mistura de estratégia empresarial e desafios 

interpessoais no seu caminho para o sucesso. Os líderes que têm experiência 

nestas áreas podem oferecer orientação atempada para ajudar os inovadores 

a navegar com sucesso neste caminho multidimensional. 

Desempenhar o papel de mentor significa: 

 

 

 

• Utilizar os esforços de inovação como uma oportunidade para 

desenvolver as capacidades e carreiras dos inovadores; 

• Treinar um campeão e uma equipa de inovação ao longo de todo o 

processo de inovação; 

• Fazer perguntas difíceis e permitir que os inovadores lutem, sem 

assumir o projeto; 

• Acelerar a aprendizagem da equipa do projeto, encorajando a 

experimentação, a tomada de riscos e a iteração. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Questões financeiras 

Existem colaborações para alcançar certos resultados e resultados 

especificados. O processo de desenvolvimento de uma visão partilhada com 

metas e objetivos apropriados deve visar estes resultados claramente 

declarados. A responsabilização significa especificar os resultados previstos no 

início, e depois monitorizar continuamente o progresso para que possam ser 

feitas correções a meio do curso. Uma avaliação dos esforços e resultados da 

colaboração deve ser planeada desde o início para ajudar os colaboradores a 

decidir como os vários esforços devem ser modificados, expandidos ou 

abandonados. A atenção à responsabilização nas fases iniciais da construção 

da colaboração ajuda a evitar a tentação de se fazer compromissos excessivos 

e ajuda a estabelecer expectativas realistas para os colaboradores e para 

aqueles que a colaboração procura servir. 

Um Director executivo bem-sucedido deve correlacionar excelentes resultados 

financeiros com o impacto positivo criado para os membros da equipa e para 

a comunidade. Os CEOs precisam de saber como gerir a empresa para 

assegurar o crescimento e o lucro previstos. Deste ponto de vista, as 

competências tradicionais como o pensamento estratégico, a capacidade de 

compreender as forças de mercado, a excelente perceção financeira, fortes 

capacidades de negociação, e a tomada de decisões em ambientes incertos 

continuam a ser as competências-chave de que os CEOs necessitam para se 

sobressaírem. 

As competências que um mentor tem de possuir relativamente às questões 

financeiras e ser capaz de coordenar um negócio rentável são as seguintes: 

O processo de contratação é essencial nas relações humanas. Isto tem de ser 

uma ação correta quando estamos a contratar, sabemos o que estamos a 



 

 

 

 

fazer, sabemos o que queremos obter e somos capazes de pagar ou perder 

pela obtenção do objetivo.  

Um sucesso financeiro está relacionado com a capacidade de uma pessoa ser 

perseverante nas suas ações, não está a desistir no primeiro obstáculo, está a 

investir constantemente em si próprio e nos seus projetos. 

A capacidade de lidar com as emoções negativas é uma habilidade 

importante que tem de ter o mentor. As decisões financeiras importantes têm 

de ser tomadas quando nos encontramos numa fase emocional de equilíbrio.  

O mentor tem de ser capaz de ler os números, a história que os números nos 

estão a contar.  

O sucesso financeiro está em mãos com as relações de qualidade que temos. 

Um mentor tem de ser capaz de ver quais são as necessidades reais dos outros 

e o que tem para oferecer é mais valioso do que o que eles oferecem 

inicialmente.  

• Capacidade de colaboração na resolução de problemas. Os gestores 

gerais em conjunto com os outros membros da equipa devem encontrar 

novas soluções, prever as consequências dos vários cenários analisados 

e testar as suas teorias em ambientes de trabalho de baixo risco. Deve 

então comunicar aberta, pronta e transparentemente com toda a 

equipa sobre as tendências, resultados, questões e mudanças 

necessárias.  

• Habilidades que geram um impacto social positivo: Porque os líderes das 

empresas precisam de gerir a criação de valor para todos os 

interessados, começam por os ouvir e levar a sério as suas opiniões. A este 

respeito, os CEOs precisam de aprender a abraçar as diferentes 

perspetivas das partes interessadas que possam ter preferido ignorar no 

passado.  

Para além dos resultados financeiros, agilidade e resiliência, estão preocupados 

com o bem-estar das pessoas, especialmente nestes tempos exigentes. 

Empatia, compaixão e auto-consciencialização fazem também parte das 

novas competências dos líderes.  

  



 

 

 

 

III. FASES DE UM PROCESSO DE MENTORIA  

1. Quais são as suas competências? 

Um passo importante para qualquer mentor é ajudar os indivíduos 

acompanhados a compreender as competências que possuem e aprender 

como desenvolver e adaptar essas competências para beneficiar o seu 

negócio. Um papel fundamental para qualquer mentor é ajudar a desenvolver 

esta compreensão com o seu aprendiz, através deste processo de exploração 

das competências do aprendiz, o mentor adquirirá uma visão mais 

aprofundada do seu parceiro, o que esperançosamente reforçará a sua 

relação e conduzirá a resultados mais desejáveis para ambas as partes.  

A importância do desenvolvimento de competências na educação 

empreendedora. 

Uma das principais razões para o fracasso de um start-up é a falta de 

competências em nome do empresário, isto é visível no relativo sucesso dos 

empresários que têm experiência empresarial anterior ou educação no assunto, 

quando comparado com aqueles sem ela. O processo de tutoria pode ajudar 

a colmatar essa lacuna de competências e pode proporcionar ao aprendiz 

uma verdadeira inspiração e informação que, no contexto do turismo azul, 

pode proporcionar tanto o desenvolvimento económico como uma 

abordagem mais sustentável do turismo. Há provas empíricas que sugerem que 

a educação empresarial pode realmente ser a diferença entre o sucesso e o 

fracasso para a subsistência de uma pessoa, embora reconhecidamente seja 

necessária mais investigação neste campo (Almahry e Sarea 2018).  

Antes de nos aprofundarmos demasiado no mundo das competências 

empresariais, seria benéfico definir claramente o que queremos dizer tanto com 

espírito empresarial como com competências. Empreendedorismo é o processo 

de criação de um negócio, envolve a assunção de riscos na esperança de 

recompensa e inclui inerentemente a possibilidade de fracasso. Uma 

competência é um conceito muito mais difícil de definir, nos seus termos mais 

simples é a capacidade de completar um objetivo, mas no sentido mais amplo 

engloba as capacidades adquiridas através de um investimento em educação 

e experiência que são necessárias para ter sucesso. As competências 

empresariais são assim definidas como "as atividades de competências, ou 



 

 

 

 

know-how prático, necessárias para estabelecer e gerir com sucesso uma 

empresa" (Mamabolo, Kerrin, e Kele 2017). 

Neste ponto pode ser útil delinear as competências que são úteis para os 

empresários numa indústria emergente como o Turismo Azul. As competências 

necessárias para ter sucesso como empresário foram divididas em seis 

categorias por uma pesquisa original publicada no The Southern African Journal 

of Entrepreneurship and Small Business Management (Mamabolo, Kerrin, e Kele 

2017), são as seguintes:  

• Competências Técnicas – As competências técnicas referidas nesta lista 

incluem o saber-fazer para completar os requisitos operacionais 

necessários para gerir o negócio: Gestão de operações, gestão de 

fornecimentos e cadeias de abastecimento, competências de espaço 

de produção, gestão de instalações e equipamentos, tecnologia e 

processos de produção, estilos de gestão, comunicação escrita e oral e 

conhecimentos de tecnologia de fabrico.   

• Competências de Gestão de Negócios – As competências de Gestão 

Empresarial mencionadas nesta lista incluem as competências 

necessárias para manter o negócio em funcionamento de forma eficaz 

e eficiente e incluem Planeamento, organização, supervisão, 

competências de marketing, competências de gestão financeira, 

competências jurídicas, competências administrativas, competências de 

alta ordem relacionadas com a aprendizagem e resolução de 

problemas, marketing, gestão de recursos humanos, marketing, trabalho 

em rede, competências operacionais, competências de planeamento 

empresarial e competências de negociação. 

• Competências Empresariais – As competências empresariais introduzidas 

nesta lista pelos autores referem-se às competências necessárias ao 

"Nascimento, crescimento e desempenho de uma empresa. Estas são 

competências necessárias para desenvolver produtos e serviços 

inovadores e para gerar soluções para necessidades emergentes no 

mercado" e incluem, a capacidade de desenvolver conceitos de 

negócio e um plano de negócios, exploração ambiental, 

reconhecimento de oportunidades, conselho consultivo e trabalho em 

rede, inovação, novas competências de recursos, risco calculado ou 



 

 

 

 

propensão para o risco, orientação para a mudança, liderança 

visionária, controlo interno, criatividade e persistência. 

• Competências Pessoais – As Competências Pessoais referidas nesta lista 

são as competências de autorreflexão que qualquer empresário em 

início de carreira precisa de possuir ou desenvolver para ter sucesso nos 

negócios e incluem, auto-consciencialização, responsabilidade, 

capacidade de lidar com as emoções, criatividade, orientação para a 

mudança, motivação, capacidade de negociação, capacidade de 

aprendizagem, capacidade de comunicação e autoeficácia.  

• Competências Sociais e Interpessoais – As competências sociais e 

interpessoais são as competências necessárias para um empresário lidar 

eficazmente com os outros intervenientes no negócio, um negócio não 

pode ser iniciado e gerido sem uma quantidade significativa de 

interação com outros, sejam eles fornecedores, pessoal, consumidores ou 

membros da comunidade, o que significa que as competências sociais 

e interpessoais são algumas das competências mais importantes 

necessárias para qualquer empresário e incluem, persuasão, 

competência social, autoconfiança, confiança excessiva, liderança, 

competências de rede, gestão de impressões, adaptabilidade social, 

perceção social, autopromoção, expressividade, perceção e influência 

social 

• Competências Comportamentais ou Motivacionais – Competências 

comportamentais e motivacionais são as competências necessárias 

para estabelecer e alcançar consistentemente objetivos necessários 

para o sucesso e incluem, autodisciplina, intuição e visão, criatividade, 

perseverança, rigor, meticulosidade, empenho, resistência, energia, 

esforço, motivação, motivação e paixão de realização.   

Pode ser útil que os mentores examinem algumas destas competências com os 

indivíduos acompanhados e escolham algumas competências para que o 

indivíduo acompanhado classifique a sua própria perceção da sua 

capacidade nessas áreas, a fim de avaliar os pontos fortes e fracos do indivíduo 

acompanhado e de dar um enfoque em áreas que necessitam de um 

desenvolvimento particular. Uma vez terminada a autoavaliação das 

competências, o foco pode então voltar-se para a adaptação da ideia de 

negócio do aprendiz para se adequar aos seus próprios pontos fortes.  



 

 

 

 

 

2. Geração de Ideias e Implementação 

Em geral, as empresas em fase de arranque têm grandes probabilidades contra 

elas, não há forma de conhecer o número exato, mas estima-se que tão poucas 

como uma em cada dez empresas em fase de arranque sobrevivem de facto. 

Esta taxa de insucesso põe em relevo a importância de começar com o pé 

direito, e o início de qualquer empresa em fase de arranque é, evidentemente, 

a ideia por detrás do negócio. É vital que os mentores orientem as ideias do 

aprendiz na direção de um negócio viável, afinal, para que uma empresa 

beneficie as suas partes interessadas, tem de sobreviver. Uma das ferramentas 

mais importantes necessárias para iniciar uma empresa de sucesso é a Pesquisa 

de Mercado, quanto mais informação o aprendiz tiver, maior será a 

probabilidade de acontecer quando surgir uma oportunidade ou, mais 

importante ainda, de evitar um erro dispendioso. Ao conduzir uma pesquisa de 

mercado, um empresário dá a si próprio uma importante vantagem quando se 

trata de gerar uma ideia, pois pode adaptar a ideia original que o inspirou a 

tornar-se um empresário ao contexto do mercado existente ou à falta dele para 

se dar a si próprio a maior oportunidade possível de sucesso. 



 

 

 

 

Pode dividir os estudos de mercado em duas categorias principais, Primária e 

Secundária. A pesquisa primária também conhecida como pesquisa de campo 

é o processo de recolha e análise de dados originais, as principais vantagens 

deste tipo de pesquisa é que, como pesquisador primário, pode recolher 

informação que será especificamente relevante para si próprio, por exemplo, 

uma peça de pesquisa primária poderia incluir a pesquisa de concorrentes na 

indústria em que pretende entrar. Isto dá-lhe a oportunidade de ver quais os 

concorrentes que estão a ficar certos e errados, o que pode ajudar a 

desenvolver a sua ideia de negócio, o lado negativo da investigação primária 

é que pode ser intensiva em termos de tempo. Poderia ser útil para os mentores 

mencionarem peças de investigação primária que conduziu aos seus 

progenitores e para os ajudar a fazer brainstorming de ideias para a 

investigação primária que eles próprios podem conduzir. Alguns exemplos de 

investigação primária poderiam incluir:  

• Investigação das cadeias de abastecimento existentes na indústria 

escolhida.  

• Realização de questionários aos consumidores para avaliar a procura.  

• Avaliar os problemas enfrentados pelos concorrentes.  

A investigação secundária, também conhecida como investigação 

documental, é o processo de análise de informação que já foi publicada por 

um terceiro. A vantagem de realizar investigação secundária é que pode ser 

menos dispendiosa em termos de tempo e dinheiro do que a investigação 

primária e alguma informação que procura pode já ter sido publicada, a 

principal desvantagem da investigação secundária é que a informação que 

encontra pode não ser suficientemente específica para o seu negócio ou pode 

estar desatualizada. Como mentor, pode mencionar novamente alguns 

exemplos de investigação secundária que você mesmo tenha concluído. 

Alguns exemplos de investigação secundária podem incluir:  

• Relatórios públicos dos concorrentes.  

• Estudos e inquéritos existentes relevantes para o negócio do aprendiz.  

• Jornalismo relacionado com questões da comunidade local. 



 

 

 

 

Inovação 

Para que um arranque seja bem-sucedido tem de satisfazer as necessidades 

das exigências dos consumidores, isto pode ser conseguido através da 

inovação através da prestação de novos serviços ou da prestação de serviços 

existentes de uma forma única ou mais eficiente, a fim de se envolver na 

concorrência de preços. A inovação não precisa de ser uma ideia totalmente 

nova que nunca foi experimentada antes, pode ser tão simples como uma 

melhoria na gestão da cadeia de fornecimento que lhe dê vantagem sobre os 

concorrentes ou pegar numa ideia que tenha funcionado bem num local ou 

contexto diferente e adaptá-la a uma nova área.  

Um fator importante no sucesso de uma start-ups com inovação é torná-la uma 

parte da cultura dentro da organização, a inovação não é um processo de 

cima para baixo que vem de cima, é importante transmitir aos seus aprendizes 

que a inovação pode vir de qualquer membro do negócio e promover um 

ambiente onde os empregados sintam que as suas ideias são apreciadas. 

Afinal, um empregado que desempenha um papel específico dentro de uma 

empresa é provavelmente o mais familiarizado com as questões que enfrenta 

nessa função, e é provável que tenha sugestões sobre como racionalizar a parte 

da empresa em que está familiarizado. Abaixo foram listados, juntamente com 

uma breve descrição, sete tipos de inovação da revista Business Horizons (Kahn 

2018), que os mentores podem utilizar para ajudar os indivíduos acompanhados 

a aplicar às suas próprias ideias.   

1. Redução de Custos - Fornecer bens e serviços a um custo mais atrativo 

para os consumidores do que os seus concorrentes diretos na indústria 

escolhida. 

2. Melhoria do produto/serviço - Isto inclui o aumento da qualidade de um 

bem físico ou a adaptação de um serviço para ser mais conveniente ou 

agradável.  

3. Extensões de linha - Adicionar produtos que complementam produtos 

existentes ou acrescentar algo extra a um serviço para o tornar mais 

atrativo. 

4. Novos Mercados - Levar os produtos e serviços existentes e entregá-los a 

um novo mercado, a fim de aumentar a procura.  



 

 

 

 

5. Novos usos - Encontrar procura adicional para um bem ou serviço, 

posicionando-o para uma utilização diferente da originalmente 

pretendida.  

6. Novas Entradas de Categoria - Isto requer a expansão do negócio para 

um novo, mas relacionado sector onde a procura não está a ser 

satisfeita. 

7. Novos produtos/entrega ao mundo - Esta é a forma mais radical de 

inovação e inclui o desenvolvimento de novos produtos ou serviços ou a 

sua entrega de uma nova forma.  

Implementação  

Depois de ter passado pelo processo de geração de ideias com os seus 

aprendizes, é agora tempo de transformar essas ideias no início de um negócio. 

Dois elementos cruciais para transformar uma ideia num negócio são o acesso 

ao capital e o acesso aos mercados. Para iniciar um negócio, o aprendiz 

precisará de acesso ao capital, quer este seja a partir dos seus próprios recursos 

ou muito mais provavelmente através de uma instituição financeira. Para que o 

negócio seja viável, o indivíduo acompanhado terá de assegurar que o seu 

negócio tem o acesso necessário aos mercados para que possa vender os seus 

bens ou serviços.  

 Acesso ao capital 

Capital são os recursos financeiros de que uma empresa precisa para funcionar, 

o capital pode vir de muitas fontes diferentes e é específico para cada 

empresa, o capital pode vir do próprio empresário, mas na maioria dos casos 

um empresário não terá os recursos disponíveis e terá de aceder ao capital das 

instituições financeiras ou, alternativamente, se a empresa tiver um aspeto de 

desenvolvimento comunitário, pode procurar angariar fundos através da 

comunidade. Aqui estão alguns fatores relacionados com o acesso ao capital 

que pode discutir com os seus aprendizes. 

• O tempo, o acesso ao capital pode ser um esforço muito demorado, que 

é melhor conduzido muito antes de se planear começar a negociar. 

• Investigação, há frequentemente bolsas e iniciativas disponíveis de 

governos e outras instituições que podem ajudá-lo a iniciar um negócio, 



 

 

 

 

ajudar o seu aprendiz a aprender o que está disponível para a sua 

situação.  

• Capacidade de reembolso, se o seu progenitor planeia contrair um 

empréstimo, assegure-se de que está ciente das taxas de juro e ajude-o 

a calcular o quanto pode realisticamente reembolsar.  

Expectativas do financiador, diferentes fontes de capital têm expectativas 

diferentes, por exemplo, se uma subvenção governamental for recebida, pode 

incluir cordas anexas, de modo a garantir que o aprendiz está ciente dessas 

cordas e capaz de cumprir os requisitos: 

Acesso ao Mercado  

Para que uma empresa exista, precisa de ter acesso aos seus consumidores, nos 

dias de hoje pode ser um ponto de venda físico ou um espaço online onde 

possam mostrar os bens e serviços que fornecem aos clientes. Eis alguns fatores 

relacionados com o acesso aos mercados que podem ser discutidos com os 

seus aprendizes:  

• Conheça o seu Mercado - É importante que tenha uma boa ideia do 

mercado em que está a entrar para que possa aceder ao mesmo de 

uma forma que seja bem-sucedida para si e acessível para os seus 

consumidores. 

• Regulamentos de Investigação - Para operar em algumas áreas poderá 

necessitar de autorizações, tais como licenças; é necessário que esta 

informação seja recolhida antes de continuar com os seus planos.  

• Conhecer o seu negócio - Ao adaptar o seu acesso ao mercado ao seu 

próprio negócio, aumenta as suas hipóteses de prosperar. 

3. Modelo de Negócio  

Um modelo de negócio é o plano de uma empresa para gerar receitas e 

sobreviver, delineia um negócio de bens e serviços que esta planeia fornecer 

aos consumidores, delineia o mercado-alvo a que os bens e serviços se 

destinam, e inclui uma visão geral dos custos relacionados com a entrega destes 

bens e serviços. Um modelo empresarial é uma parte fundamental do processo 

de desenvolvimento empresarial e é necessário apresentar no processo de 

candidatura a capital. Uma parte chave de um modelo de negócio é a 



 

 

 

 

proposta de valor, esta é uma declaração que explica porque é que os bens 

ou serviços de uma empresa são atrativos para os clientes e o que os diferencia 

dos outros concorrentes dessa indústria, o que muitas vezes inclui um U.S.P., Um 

ponto de venda único explica como a sua empresa pode fornecer um bem ou 

serviço de uma forma única que lhes dá uma vantagem sobre os concorrentes 

e atrairá clientes.   

Um benefício para criar um modelo de negócio é que pode ser útil para atrair 

investimento e novos talentos para o negócio e pode fornecer à gestão e ao 

pessoal existente uma ideia clara do objetivo do negócio e da direção que 

planeia seguir. Um modelo de negócio pode ser útil para que o seu aprendiz 

ponha as suas ideias e o seu plano para o negócio no papel, o que pode 

proporcionar clareza sobre a direção que escolham seguir com o seu negócio; 

um exercício útil a realizar com os seus aprendizes seria levá-los a escrever as 

suas ideias num pedaço de papel e a falar através deles e dar conselhos a partir 

da sua própria experiência.   

Existem vários tipos diferentes de modelos de negócio, o tipo que o seu aprendiz 

terá de criar depende da estrutura planeada do seu negócio. Alguns dos tipos 

mais comuns de modelos de negócio serão listados abaixo, como mentor 

deverá ajudar a identificar qual o modelo de negócio certo para o seu 

aprendiz:  

• Modelo de retalhista - Este é o modelo relacionado com empresas que 

compram bens a fornecedores e vendem aos consumidores a um preço 

que cobre os custos totais. 

• Modelo de Fabrico - Uma empresa que toma matérias-primas e as 

transforma para vender como produtos, quer diretamente aos 

consumidores, quer a outras empresas. 

• Modelo de leasing - Uma empresa que compra equipamento e o aluga 

aos consumidores. 

• Modelo de Assinatura - Quando um consumidor paga uma taxa mensal 

pelo acesso a um bem ou serviço comercial.  

Segundo o site entrepreneur.com, existem 7 elementos de um modelo de 

negócio de sucesso:  

https://www.entrepreneur.com/article/243753


 

 

 

 

• Identificar um público específico, um negócio não pode ser tudo para 

todos, por isso é importante reduzir o seu foco a uma base de clientes 

central;  

• Estabelecer um processo de negócio, delinear as atividades chave que 

o negócio irá conduzir, tais como a entrega e o marketing de produtos; 

• Registar os recursos chave do negócio, escrever as coisas chave que o 

negócio precisará para operar, tais como um website ou armazém; 

• Desenvolver uma forte proposta de valor, definir claramente o que 

diferencia o negócio dos concorrentes; 

• Determinar os principais parceiros comerciais, uma empresa precisa de 

parceiros para funcionar eficientemente, pelo que delinear parceiros 

planeados é um passo necessário;  

• Criar uma Estratégia de Geração de Procura, criar um plano para fazer 

com que o seu negócio seja notado e planear a viagem do cliente desde 

o reconhecimento até à compra; 

• Deixe espaço para a Inovação, neste ponto do planeamento do 

negócio ainda há muitas incógnitas para que possa ser vantajoso deixar 

espaço para se adaptar mais tarde.    



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

IV. MENTORIA ONLINE 

Durante a última década foi uma mudança de formação e mentoria 

convencional para novas abordagens em que a Internet desempenha um 

papel fundamental. A formação e tutoria online tornaram-se parte integrante 

do desenvolvimento profissional, reformulando o método de aprendizagem 

tradicional (Graves et al., 2009). A formação tradicional e a tutoria em linha têm 

características semelhantes, tais como reciprocidade, benefícios evolutivos e 

interação. Contudo, os investigadores afirmam que a mentoria em linha tem 

duas qualidades especiais que o diferenciam do formato presencial: sem 

fronteiras e igualitário. (Dorner et al., 2021).  

A mentoria online utiliza a comunicação mediada pela tecnologia que 

proporciona aprendizagem, aconselhamento, incentivo, promoção e 

modelação (Neely et al., 2017). Esta abordagem distinta que transcende as 

limitações de tempo e espaço, tornou-se uma alternativa viável à mentoria 

presencial, uma vez que dá aos indivíduos acompanhados a oportunidade de 

receber assistência que não seria possível de outra forma (Dorner et al., 2021).  

O E-mentoring é definido por Akin e Hilbern (2007) como "a fusão do mentoring 

com as comunicações eletrónicas para desenvolver e manter relações de 

mentoring ligando um indivíduo sénior (mentor) e um indivíduo menos 

qualificado ou experiente (protegido) independentemente da geografia ou 

dos conflitos de horários". O que supõe a transferência de conhecimentos e 

competências de um profissional estabelecido para um membro júnior ou novo 

membro da área (Rowland, 2012). 

Este tipo de mentoria é caracterizado por uma dinâmica menos horizontal de 

hierarquia e método de comunicação, tendo a possibilidade de combinar 

comunicação síncrona e assíncrona, o que reflete sobre mais tempo para os 

utilizadores refletirem sobre o tema e permite um melhor envolvimento (Dorner 

et al., 2021). Uma vez que a comunicação se realize em linha, o e-mentoring 

pode ter lugar em qualquer lugar e a qualquer momento, desde que os 

mentores e os aprendizes tenham acesso à Internet. Isto torna o e-mentoring 

mais rentável e aumenta a quantidade de tempo que os participantes passam 

na plataforma de mentoring. A interação entre mentores e indivíduos 

acompanhados permite a criação de uma estrutura com menos fronteiras em 



 

 

 

 

comparação com o mentoring tradicional, o que reflete uma relação positiva 

entre os participantes. (Neely et al., 2017).  

A criação de uma plataforma de tutoria em linha pressupõe a interligação de 

algumas ideias e conhecimentos, tais como o principal elemento de 

participação voluntária. Cada aprendiz participa de livre vontade e 

espontaneamente e é importante adaptar o conteúdo da plataforma às 

necessidades dos participantes. É necessário apresentar orientações para os 

indivíduos acompanhados e mentores sobre a dinâmica da mentoria de uma 

forma clara em relação aos objetivos, expectativas e regras. Além disso, é 

pertinente combinar formatos integrativos da mentoria, tais como a mentoria 

individual, de pares, de grupo e inverso. Os métodos de avaliação final também 

são importantes para estimular a melhoria contínua e uma compreensão dos 

resultados alcançados (Dorner et al., 2021). 

O e-mentoring requer a utilização de alguma forma de tecnologia de 

informação e comunicação (TIC) e pode funcionar através do envio de e-mails 

entre um mentor e um aprendiz, mensagens de texto utilizando telemóveis, 

conversação utilizando um programa de mensageiro ou meios de 

comunicação social, videoconferência (tal como através do Skype, FaceTime, 

ou outra plataforma de videochamada), e fóruns de envio de mensagens. A 

maioria das plataformas de mentoria combinam muitas das características 

acima mencionadas, de modo que mentores e indivíduos acompanhados 

possam comunicar num espaço completamente dedicado à sua interação de 

mentoria (Garringer et al., 2019). 

4.1. O papel das diretrizes 

Para criar uma plataforma de tutoria, é necessário definir, em primeiro lugar, a 

visão e o âmbito do programa. Uma visão clara e um âmbito bem definido 

formam a base sobre a qual o resto do programa de mentoria é construído e 

influencia todas as regras definidas. Passar tempo com perguntas como 

"porquê" poupará muito tempo na identificação do "quem", "quando", "o quê", 

"onde", e "como" do desenvolvimento da plataforma. Os organizadores do 

programa devem ter uma compreensão partilhada dos desafios e 

oportunidades que estão a criar a necessidade de tutoria, e deve ser 

desenvolvida uma visão unificada do impacto pretendido e dos resultados 

esperados. Os resultados devem ser claramente definidos e podem incluir, por 



 

 

 

 

exemplo, se o programa procura criar consciência, construir conhecimentos ou 

competências, modificar práticas, ou conduzir ao desenvolvimento de um 

produto (Treasureid et al., 2022).   

Após os resultados estarem bem definidos, é tempo de desenvolver a estrutura 

organizacional do programa de tutoria. Esta estrutura é construída sobre o 

âmbito e os resultados do programa, e é necessário determinar diferentes 

papéis e responsabilidades entre a administração. Uma estrutura tão forte 

facilitará e impulsionará o desenvolvimento do programa de tutoria e facilitará 

o cumprimento das regras definidas a priori. Uma vez cuidada a estrutura, o 

planeamento de atividades para alcançar os objetivos do programa deve ter 

lugar. Os processos de apoio ao planeamento devem ser concebidos para 

permitir interações entre mentores e indivíduos acompanhados, proporcionar 

acesso equitativo a recursos e ajuda no acompanhamento do progresso. Tendo 

isto em mente, e para que o programa alcance efetivamente os resultados 

pretendidos, um conjunto de atividades deve ser concebido para apoiar 

compromissos efetivos de mentores e progenitores. Estas atividades podem 

complementar as interações mentor-mentee e devem proporcionar mais 

oportunidades de desenvolvimento profissional tanto para os mentores como 

para os indivíduos acompanhados. (Treasureid et al., 2022).  

4.2. Quando usar   

Os processos de comunicação são um aspeto crucial em qualquer programa 

de tutoria, essencial para o desenvolvimento de métodos e estratégias que 

sejam inclusivos para todos na plataforma. A estratégia de comunicação tem 

impacto nas tecnologias utilizadas, sendo um website, meios de comunicação 

social, ou um repositório online pode ser efetivamente utilizado para partilhar 

documentação, comunicar formas de trabalho, fazer anúncios, e permitir o 

acesso à informação relevante conforme necessário. Os instrumentos de 

comunicação selecionados para a plataforma devem facilitar interações 

assíncronas, o que é benéfico para os programas em linha (Treasureid et al., 

2022).  

4.3. Os processos de mentoring  

As instituições académicas e a indústria têm dado atenção à tutoria online 

devido à sua capacidade de alimentar uma comunicação mais eficaz entre os 



 

 

 

 

mentores e os indivíduos acompanhados. O mentoring é uma relação forte 

entre um indivíduo sénior que é um mentor, e um formador menos qualificado 

com o objetivo de melhorar os seus próprios conhecimentos ou de obter 

aconselhamento (Kang et al., 2012).  

A tutoria inclui benefícios tais como o apoio aos participantes no sucesso 

académico e profissional, e o desenvolvimento psicossocial pessoal. Além disso, 

a tutoria tornou-se um dos métodos cruciais para transferir bens intangíveis para 

a próxima geração, como o know-how, as competências, e o conhecimento e 

sabedoria dos mentores. Em particular, a tutoria facilita a motivação para a 

aprendizagem, fornece informação, oferece modelos a seguir e apoio 

emocional (Kang et al., 2012) (Jung & Tak, 2005) (Bierema & Merriam, 2002).  

Uma relação pessoal entre o mentor e o aprendiz está na base do mentoring; 

em segundo lugar, o mentoring tem a ver com um programa orientado para o 

processo e não com um método orientado para tarefas ou resultados como a 

aprendizagem, o coaching, e atividades semelhantes. Por último, o mentoring 

melhora mutuamente os participantes e os mentores. O processo de mentoring 

tem sido cada vez mais utilizado desde 2000, mas existem também alguns 

desafios com ele, uma vez que a procura de um mentor correto e o fomento de 

uma relação pode ser um desafio constante, e a intimidade virtual pode ser 

difícil de alcançar, particularmente se duas pessoas nunca se encontraram 

pessoalmente (Bierema & Merriam, 2002) (Kang et al., 2012).  

Para atingir o objetivo da tutoria, os participantes de uma plataforma de tutoria 

precisam de possuir atitudes proactivas e fazer um esforço para manter uma 

relação benéfica. Se a maioria dos participantes de um programa de mentoring 

não respeitar o website, os websites de mentoring online podem ser 

desperdiçados, e o alcance da administração de um programa de mentoring 

pode ser limitado. Por conseguinte, são necessárias algumas estratégias para 

apoiar as atividades de mentoring em linha (Kang et al., 2012).  

Atingir os objetivos de um programa de mentores depende de quão ativamente 

o mentor e o aprendiz fazem um esforço para encontrar um tópico de 

comunicação mútua e manter a relação (Sproull & Keisler, 1986). É por isso que 

são necessárias estratégias facilitadoras para ajudar o mentoring em linha: 5 São 

apresentadas estratégias fáceis de promover o mentoring em linha (Kang et al., 

2012). 



 

 

 

 

O primeiro é o de fácil adesão, que representa uma estratégia de entrada para 

ajudar os participantes a aderir facilmente a um programa. A melhor opção é 

fornecer várias formas de tutoria, tais como tutoria de grupo, tutoria de pares, e 

tutoria aberta, bem como tutoria individual de um para um. Em segundo lugar, 

o Easy-to-find é uma estratégia inteligente que fornece um algoritmo de 

correspondência entre mentores e indivíduos acompanhados. Terceiro, o Easy-

to-mentor é uma estratégia catalisadora que proporciona maior acessibilidade 

a um site de mentoring em linha e ativa o mentoring.   

 Antes de iniciar a mentoria, recomenda-se uma orientação ou workshop para 

informar os participantes sobre o valor da tutoria, para os ajudar a encontrar o 

seu objetivo de mentoria, e introduzir formas de tutoria para outros. Em quarto 

lugar, a facilidade de partilha é uma estratégia de difusão que cria 

conhecimento que consiste em informação de mentoring, e partilha-a com 

outros mentores, indivíduos acompanhados e potenciais participantes (Pyeon 

et al., 2007). Por último, a facilidade de criar um círculo virtuoso é uma estratégia 

de fomento que fornece uma base para o crescimento tanto dos mentores 

como dos indivíduos acompanhados na comunidade, que é uma rede humana 

com coesão de acordo com os seus principais, campo de trabalho, interesses, 



 

 

 

 

etc. Este "círculo" permite que o mentor não seja apenas um evento único, mas 

um sistema sustentável. (Kang et al., 2012).  

Relativamente aos benefícios para os mentores e aprendizes, os resultados para 

o mentor eletrónico foram relatados como um efeito secundário do e-

mentoring. Este mentor beneficia de competências tecnológicas, avaliação 

profissional, benefícios sociais, e benefícios psicológicos. As competências 

tecnológicas referem-se às competências de comunicação eletrónica 

aprendidas, uma vez que as ideias, práticas e técnicas são partilhadas através 

de um meio eletrónico. Um mentor eletrónico beneficia da avaliação 

profissional do ponto de vista que os patrões têm sobre o mentor eletrónico 

como uma pessoa respeitável e empenhada. Os mentores em plataformas de 

tutoria online também ganham satisfação pessoal por oferecerem apoio e 

aconselhamento a outros, por influenciarem o futuro de um campo ou profissão, 

ou por saberem que o conhecimento e a perícia são valorizados (Williams et al., 

2012).   

Foram identificados desafios para os mentores na comunicação, no uso da 

tecnologia e no próprio papel. Os desafios à comunicação referem-se às 

características dos meios eletrónicos como o veículo central de comunicação 

entre os pares mentor-mentee. Os mentores podem ter dificuldade em 

manipular ou operar a tecnologia eletrónica em que a mentoria eletrónica tem 

lugar devido a fatores individuais (idade, sexo, etnia) ou situacionais (facilidade 

de utilização e utilidade percebida) que podem dificultar a sua capacidade de 

aderir à plataforma da melhor forma possível. (Williams et al., 2012).  

4.4. Quem é o Mentor 

A palavra mentor vem da língua grega e tem as suas raízes nos termos "firmes" 

e "duradouras". Recentemente, o termo mentor tem sido sinónimo de alguém 

que é um sábio professor, um guia e um amigo. Um mentor é alguém 

empenhado em investir tempo para ajudar no desenvolvimento do aprendiz, 

ele ou ela irá discutir oportunidades educacionais, opções de carreira e 

desenvolvimento profissional (E ‐ Mentoring Program Guidelines for Students, 

n.d.).   

Os mentores concentram-se nas realizações e áreas de crescimento de um 

aprendiz através de uma relação um-a-um que não seja ameaçadora e não 



 

 

 

 

julgativa. A relação mentor/mentee é uma parceria, e ambas as partes 

precisam de chegar a acordo sobre um quadro definido (Rowland, 2012).   

Através de meios tecnológicos, a transferência de conhecimento entre o 

mentor e o aprendiz está gradualmente a aumentar e a acrescentar valor entre 

grupos, especialistas de campo e líderes mundiais que desejam identificar e 

incorporar novas técnicas. A transferência de conhecimento numa realidade 

virtual pode ter impacto nas organizações e no desempenho organizacional a 

vários níveis, tais como indivíduos, produtos e processos, e no desempenho 

global da organização (Rowland, 2012).  

4.5. Boa relação de Mentoring 

O e-mentoring é único no facto de a interação entre mentores e indivíduos 

acompanhados poder ser síncrona ou assíncrona. O primeiro refere-se aquando 

da interação acontece através de uma chamada de vídeo ou de um 

programa de chat. A comunicação assíncrona significa a utilização de emails 

ou fóruns onde pode haver um intervalo de tempo significativo entre o envio e 

a receção de mensagens. Alguns programas de mentores não agendam 

horários de reuniões, permitindo aos mentores e aos indivíduos acompanhados 

comunicarem sempre que desejarem. Por outro lado, existem outras 

plataformas onde as interações têm lugar em horários regulares, especialmente 

quando o programa está ligado a uma aula em sala de aula ou a um projeto 

baseado no tempo. (Garringer et al., 2019).   

A interação entre mentores e indivíduos acompanhados pode ser totalmente 

virtual ou mista, o que significa que o e-mentoring proporciona flexibilidade às 

reuniões que ocorrem inteiramente através da tecnologia ou incluindo alguns 

contactos presenciais (Garringer et al., 2019).  

O mentoring foi considerado como uma forma de ajudar a melhorar as 

competências dos mentores na prestação de feedback construtivo aos outros; 

a desenvolver as suas competências de coaching e a aprendizagem de 

competências técnicas atualizadas; a desenvolver abordagens inovadoras ao 

seu trabalho; e a promover a reflexão e a melhoria da sua própria prática 

(Shrestha et al., 2009).  

A flexibilidade nas horas de mentoria através do e-mentoring surge como um 

fator positivo para os mentores. A flexibilidade foi um dos fatores que tinha 



 

 

 

 

atraído uma série de mentores para o esquema, particularmente aqueles com 

dependentes e em emprego a tempo parcial. A impessoalidade do meio 

eletrónico pode ser entendida como benéfica para os indivíduos 

acompanhados, mas menos para os mentores, salientando que o mentor e o 

indivíduo acompanhado não beneficiam igualmente dos aspetos da 

comunicação eletrónica e que esta tem implicações diferentes para cada 

(Shrestha et al., 2009).   
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