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Jovens e adultos interessados em 
desenvolver suas competências 
empreendedoras assim como 
melhorar seu desenvolvimento 
pessoal, para aumentar sua 
empregabilidade como funcionário ou 
iniciar seu próprio negócio.

MATERIAL 
PRODUZIDO

Manual sobre Formação  
e competências empreendedoras 
Melhores práticas de formação em 
empreendedorismo e cursos de 
formação na Europa.

Instrumento de orientação 
profissional on-line
Definição das competências-chave 
e desenvolvimento de testes de 
avaliação.

Programa de formação  
em empreendedorismo
Para educadores, formadores, 
profissionais de orientação e outros 
profissionais relevantes.

Guia eletrónico para  
o empreendedorismo
Para educadores, treinadores, 
profissionais de orientação, 
estudantes e jovens adultos.

Plataforma interativa de orientação 
empreendedora 
Incluindo informações sobre 
oportunidades empreendedoras na 
Europa, assim como um conjunto de 
ferramentas sobre as competências 
empreendedoras.

Atividades de divulgação 
Campanhas via correio eletrónico, 
redes sociais e site do projeto.

Eventos multiplicadores locais
Seminários finais com educadores, 
formadores e stakeholders.

SOBRE O PROJETO

A promoção do empreendedorismo tornou-
se uma prioridade política na Europa e os 
Estados-Membros da União Europeia através 
de medidas acionadas para desenvolver  
e fornecer programas de educação para  
o empreendedorismo.
 
Nesse sentido, atualmente, as competências 
empreendedoras são necessárias em 
qualquer campo de atividade. Por isso,  
é essencial desenvolver tais competências 
empreendedoras que permitam a pessoa ter 
sucesso como empreendedor/a.

O projeto Entre-Forward concentra-se em 
capacitar pessoas e evidenciar a importância 
do desenvolvimento das competências 
empreendedoras. Além disso, o projeto 
visa promover abordagens inovadoras 
que permitam fortalecer a cooperação 
entre a indústria e a educação em relação 
ao empreendedorismo e propõe métodos 
inovadores baseados na prática, nos quais os/
as aprendentes estão envolvidos no trabalho 
do projeto e / ou em atividades motivacionais.

OBJETIVOS
Objetivos gerais do projeto Entre-Forward

Promover 
a competência 

empreendedora, a 
criatividade e iniciativa, 

especialmente  
entre os jovens.

Fomentar 
a importância  
da inovação, 
criatividade e 

capacidade de planear 
e gerir processos.

PÚBLICO-
ALVO

Educadores, formadores e 
conselheiros, que pretendem melhorar 
as suas competências, conhecimentos 
e métodos, a fim de fornecer apoio 
personalizado e adequado aos jovens. 

INDIRETO

DIRETO

Institutos de educação e 
formação, decisores de políticas, 
stakeholders quer públicos quer 
privados.


