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As Micros, Pequenas e Médias empresas representam mais de 97%
dos negócios na União Europeia. Este percentual mantém-se  com
pouca variação nos demais Continentes demonstrando quem de fato
"empurra" para frente a economia. São os empreendedores
individuais, os pequenos e médios empresários quem geram
empregos, movimentam o comércio e serviços com criatividade,
compromisso com a sua comunidade e assertividade. 
 
As mulheres cada vez mais  assumem a responsabilidade em
aumentar os percentuais do desenvolvimento global. Despertar para
a natural forma de SER feminino - sociabilidade, enorme capacidade
de ação alinhada com Valores altruístas - pode fazer a diferença
nesta nova década. 
 Hoje existe o acumulo fundamental de experiências que encurtam
caminhos para o sucesso profissional e empresarial feminino. 

Mulher, SER a nossa melhor versão!

O  nosso  compromisso
é  com  

a  informação  de
qualidade  e  que  gera
transformação  nos
negócios  femininos.



O Programa de Educação Continuada para Empreendedoras

(ProECE) nasceu de uma constatação do Clube Mulheres de Negócios de

Portugal da necessidade prática de uma abordagem assertiva para resolver

os principais desafios de conhecimento sobre os vários aspetos do

empreendedorismo feminino, especialmente para as empreendedoras que

imigrantes. Muitas vezes desconhecem as leis, as formas, a cultura de

Portugal e por isto os desafios - que já são importantes - crescem e são

motivos de desistências dos negócios. No desconhecimento todos perdem:

a mulher, a família, a sociedade e o Estado.

 

Com o intuíto de mitigar os efeitos do desconhecimento empresarial o

Clube Mulheres de Negócios de Portugal resolveu assumir a

responsabilidade de oferecer às empreendedoras em geral um Curso básico

no formato de Educação Continuada no qual a participante terá acesso aos

conhecimento, informação consistente e técnicas/ferramentas para o

desenvolvimento de competências para a criação e manutenção de micros,

pequenos e médios negócios.

 

 

 

 

"A primeira liberdade feminina é a financeira"!

O que é o ProECE

Objetivos do ProECE

Rijarda Aristóteles - Presidente

Oferecer informação e conhecimento de

qualidade às empreendedoras;

Possibilitar descobrir e criar

negócios femininos;
Dignificar e ajudar a crescer o

empreendedorismo em Portugal.

1.

2.

3.

Primeira reunião do MN.Pt, 2019!



 

O Programa de Educação Continuada para Empreendedoras

(ProECE) pressupõe uma carga horária total de 20 horas em

10 encontros semanais, presenciais, de 2 horas cada.

 

Os encontros presenciais ocorrerão nas 3a. Feiras, podendo

ser acrescido mais um dia a depender da quantidade de

inscrições. As aulas acontecerão, a princípio, nas

dependências da UNIGRAN, Lisboa.

 

As mentorias são opcionais e serão agendadas previamente

com um valor simbólico individual, a ser informado

posteriormente. Caso não haja o comparecimento sem

desmarcação prévia será considerada aula e ou mentoria

ministradas.

 

 

Informações importantes -  ProECE

Primeira reunião do MN.Pt, 2017



 

Módulo I: SAIR DA INFORMALIDADE: Como abrir o seu Negócio em Portugal

 

Módulo II: DESVENDAR A QUESTÃO TRIBUTÁRIA: Os Imposto do seu Negócio

 

Módulo III: CLIENTE: Como conquistar e como manter

 

Módulo IV: GESTÃO OTIMIZADO DO TEMPO: O sucesso começa no tempo

 

 

Módulo IX: CONTABILISTA: Quando passar para a Contabilidade Organizada {as

várias formas de legalizar o seu negócio}

 

Módulo X: HORA DE CONTRATAR: Como contratar colaboradores

 

 

Módulo V: VENDER MAIS E MELHOR: É possível!

 

Módulo VI: FINANÇAS PESSOAIS: Sem uma boa gestão pessoal não há sucesso nos

negócios.

 

Módulo VII: PEQUENO NEGÓCIO E FINANÇAS: Gestão Financeira Empresarial

 

Módulo VIII: O QUE O MARKETING DAS REDES SOCIAIS PODE FAZER PELO SEU

NEGÓCIO.

 

As aulas serão de 90 minutos com uma apresentação de 45 minutos, mais 20
minutos de tirar dúvidas e 25 minutos de aplicação prática [desenvolvimento

prático de aprendizado].

 

30 minutos de Networking: apresentação e troca de experiências

 

Total: 120 minutos. As aulas começarão pontualmente.

 

Poderá ser feito por Módulo e total. A escolha é da empreendedora.

 

Programa Modular do ProECE



Como participar:

Investimento por participante:

 
Inscrição no site do Clube Mulheres de Negócios.

Escolhe a modalidade: 

ProECE:  25,00 ( vinte e cinco euros) [por Módulo] 

Programa completo [10 Módulos]: 200,00
[Os valores já incluem IVA. Informe no ato da inscrição os

dados para emissão de fatura.)

 

[A partir de cinco aulas tem direito ao certificado emitido

pelo Clube MN.Pt].
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 Programa de Educação Continuada para Empreendedoras
[ProECE] 

 
Mulheres de Negócio de Portugal -

Empresa Unipessoal - 
Rijarda Aristóteles - 

Rua José Lins do Rêgo, 10 - Campo Grande
www.rijardaaristoteles.com/MN.Pt

NIF 284278513
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Presidente do Clube Mulheres de
Negócios de Portugal,
Mentora Feminina, Empresária,
escritora, autora da Metodologia de
Inteligência Emocional Feminina.
Coordenadora de Pós Graduação
em Coaching Feminino UNINTA -
EaD.
 
 

 Coordenadoras do Programa de Educação Continuada para
Empreendedoras [ProECE] 

 

Coordenadora Geral:
 Dra. Rijarda Aristóteles

Coordenadora 
Psicóloga Kelli McMinn

O Programa de Educação Continuada para Empreendedoras

será ministrado por profissionais de notório saber e

\acompanhado pelas Coordenadoras - responsáveis.
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Presidente do Clube Mulheres de
Negócios de Portugal,
Mentora Feminina, Empresária,
escritora, autora da Metodologia de
Inteligência Emocional Feminina.
Coordenadora de Pós Graduação em
Coaching Feminino UNINTA - EaD.
Doutora em História. Na área de
Desenvolvimento Pessoal é formada
pela FEBRACIS, reconhecida pela
Universidade Cristã da Flórida e
Associação Americana de Mentoring.
 
 

 Coordenadoras do Programa de Educação Continuada para
Empreendedoras [ProECE] 

 
Coordenadora Geral:

 Dra. Rijarda Aristóteles

Coordenadora 
Psicóloga Kelli McMinn

O Programa de Educação Continuada para Empreendedoras

será ministrado por profissionais de notório saber e

\acompanhado pelas Coordenadoras - responsáveis.

Kelli McMinn estudou Comunicação
Corporativa, Psicologia e concluiu
seu MBA. Ela tem uma intensa
experiência no envolvimento de
capacidades inatas da mente para
fortalecer e aprimorar os
conhecimentos tradicionais de
negócios e liderança. Kelli McMinn
tem mais de 20 anos de experiência
em desenvolvimento profissional e
pessoal. É mentora, formadora e
empresária de sucesso. 
 
 



PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO

CONTINUADA 
 PARA

EMPREENDEDORAS
- PROECE
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