O que é o C-MAP?
O C-MAP é um projeto cofinanciado pelo programa
Erasmus+ no âmbito do KA202 – Parcerias
estratégicas para ensino e formação profissional que
visa ajudar líderes de equipa, gestores e
organizações a melhorar o desempenho de
indivíduos e das suas equipas que utilizam a nova
metodologia de coaching chamada C-MAPs.
O projeto tem como foco ajudar os formadores de
EFP (Ensino e Formação Profissional) a proporcionar
aos líderes e gestores de equipas na Irlanda, Reino
Unido, Holanda, Itália, Portugal e Bulgária a
implementação de um coaching eficaz assente nas
práticas de alto desempenho, desenvolvidas no
âmbito do projeto C-MAP (Janeiro 2020 - Dezembro
2021).
Espera-se que mais de 600 participantes e
organizações beneficiem do envolvimento com o
projeto, numa sensibilização para os resultados e
consequente impacto, sendo também um objetivo,
impactar mais 5.000 pessoas de forma indireta
através da promoção do projeto em ações de
divulgação.

Quais são os objetivos do
C-MAP?
Os objetivos são:
• A criação de uma inovadora metodologia de
formação assente em práticas de alto desempenho,
de forma a ajudar os líderes e gestores de equipas a
melhorar o desempenho de cada elemento da
equipa.
• Desenvolvimento e teste de um conjunto de
recursos formativos, incluindo questões-chave
abordando os problemas e desafios mais comuns
relacionados com o desempenho, permitindo aos
líderes e gestores de equipas melhorar a
produtividade.
• Publicação de um manual de boas práticas para
formadores sobre a utilização da metodologia
C-MAP.

Quem pode participar no
C-MAP?
A equipa do projeto C-MAP está empenhada em
disponibilizar aos principais grupos do público-alvo potenciais participantes no projeto - as informações
relevantes e os resultados do projeto:
• Grupo 1: Formadores de EFP (x 12 participantes).
Frequência de um curso de Ensino, Aprendizagem e
atividades de formação, dotando-os com os
conhecimentos e competências para formar 70
participantes (líderes e gestores de equipa)
aplicando a metodologia do C-MAP e proporcionando
um conjunto de recursos formativos C-MAP para
serem usados no local de trabalho.
• Grupo 2: Líderes e gestores de equipa (x 70
participantes) numa aprendizagem de como utilizar
a metodologia C-MAP e o conjunto de recursos
formativos nas suas próprias organizações, de forma
a melhorar o desempenho das suas equipas e a
fortalecer as mesmas e os seus membros, em
construção de uma cultura de coaching.
• Grupo 3: Entidades formadoras do Ensino e
Formação Profissional, tais como centros de EFP,
instituições do ensino superior e empresas.

www.coachingmaps.eu

Eventos de disseminação:
Metodologia inovadora de
formação baseada no
C-MAPS

As pessoas por trás do
projeto C-MAP

Os eventos de disseminação têm
como objetivo:
• Mostrar a recente desenvolvida metodologia
C-MAP;
• Demostrar o uso dos recursos formativos do C-MAP;
• Apresentar o curso de formação C-MAP;
• Apresentar os resultados e o impacto do teste-piloto
do C-MAP (resultados nacionais e europeus);
• Publicar o manual de boas práticas para formadores.

Formação dos participantes do
staff do evento

A formação está agendada para ser realizada em
Itália, com a finalidade de preparar os participantes
com os conhecimentos, competências e recursos a
fim de conceber, definir e implementar o teste-piloto
C-MAP, incluindo a realização do curso C-MAP para
os líderes e gestores de equipa.
Doze formadores de EFP participarão na atividade
de aprendizagem, ensino e formação em preparação
para ministrarem o curso C-MAP aos líderes e
gestores de equipas nos seus países. Irão, também,
contribuir para o desenvolvimento da produção do
manual baseado nas boas práticas da utilização da
metodologia C-MAP e dos seus recursos formativos.
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Mindshift Talent Advisory

Portugal

www.mindshift.pt

Learning Hub Friesland

Holanda

www.learninghubfriesland.nl
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Bulgária

www.veda-bg.eu
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C-MAP

C-MAP: Helping team leaders and managers to improve the
performance and productivity of teams and individuals.

www.friuliformazione.it
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