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O Manual de Formação e Habilidades Empreendedoras 

já  se encontra disponível! 
 

O produto intelectual 1 (IO1) produzido no âmbito do Projeto Erasmus+ “ENTRE-FORWARD: Enhancing 

Entrepreneurship Skillls” está concluído e disponível no website do projeto – http://entre-

forward.eu/en/project-results/    

O resultado final deste IO1 - relatório, elaborado sob a coordenação do parceiro português, União das 

Freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim, é um Manual de Formação e Habilidades 

Empreendedoras, que se centra numa revisão e avaliação das melhores práticas e cursos de formação 

na Europa, bem como num mapeamento das necessidades do mercado de trabalho e perspectivas de 

empreendedorismo na Europa e nos países parceiros. Pretende igualmente avaliar as práticas de 

formação existentes nos países dos parceiros do consórcio e, através dos seus resultados e conclusões, 

introduzir um novo programa protótipo de formação que preencherá as lacunas entre a educação do 

emprendedorismo e as necessidades de certas habilidades empreendedoras atuais necessárias no 

mercado de trabalho. 

2ª Reunião Transnacional do Projeto e publicação do 

“Manual de Formação e Habilidades Empreendedoras” 

O projeto Entre-Forward continua a avançar, apesar  da COVID-19. Com a pandemia, 

os parceiros mudaram para o trabalho à distância e graças ao seu envolvimento, o 

primeiro produto intelectual pôde ser finalizad o. 

2ª Reunião Transnacional do Projeto em 

23 de junho de 2020 

Devido à pandemia COVID-19 em curso, a reunião no 

Porto, Portugal, teve de ser cancelada. Em vez disso, 

para que o projecto continuasse a avançar, a equipa 

Entre-Forward decidiu utilizar tecnologia remota para 

acolher uma reunião virtual! A última parte da IO1 foi 

discutida (Manual de Formação e Habilidades 

Empreendedoras) e foram aprovadas as orientações 

metdológicas para a IO2. 

Nos próximos meses, a parceria centrar-se-á no 

desenvolvimento do IO2, IO3 e IO4.  
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Conclusões Principais 
 

Através das diferentes secções do relatório (Manual), foi possível identificar as lacunas existentes no 

contexto da educação analisando 27 currículos de algumas instituições de formação/educação no 

domínio do empreendedorismo de seis países europeus.  

Além disso, estas revisões permitiram identificar uma quantidade considerável de informações e dados 

relevantes, que futuramente, podem assumir um grande significado para a área do 

empreendedorismo e para aqueles que pretendem implementar e gerir uma nova atividade 

empreendedora. 

As secções apresentadas neste relatório-estudo servirão de base para o IO2 (Ferramentas de 

Orientação), IO3 (Programa de Formação em Empreendedorismo) e IO4 (E-Guide) que serão 

desenvolvidos posteriormente.  Todos os dados recolhidos nas diferentes fases foram analisados do 

ponto de vista estatístico, principalmente na quarta secção, para tirar conclusões e introduzir o nosso 

programa protótipo, esquematizado na figura abaixo. 

  

Mais Informação 

www.entre-forward.eu  

@EntreForward 

contact@coop-jeunes.com 

Próximos passos 

 Criação de conteúdo para IO2 

 Desenvolvimento de IO3 e IO4 

 3ª Reunião Transnacional do Projeto, Atenas, Grécia,  

Janeiro de 2021 


