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ETEE ambiciona melhorar 

significativamente as aptidões dos 

Educadores relacionados com o 

Empreendedorismo em Instituições 

de Ensino Superior (IES), os 

Educadores de Ensino Profissional e 

as organizações de apoio 

organizacional a nível Europeu, ao 

fornecer uma experiência de 

empreendedorismo prática e do 

‘mundo real’.    

Para alcançar este objetivo, os 

parceiros vão desenhar, desenvolver 

e testar o programa de formação do 

ETEE com stakeholders e potências 

beneficiários, para obter a solução 

necessária. Eventos multiplicadores 

serão organizados com o projeto 

para garantir impacto dos produtos 

desenvolvidos.  

 

 

O projeto 
Entrepreneurial Training for 

Enterprise Educators - ETEE é um 

projeto com duração de 2 anos 

cofinanciado pelo programa 

Erasmus+ da União Europeia.  

Objetivos  

Os parceiros vão se dedicar ao 

desenvolvimento de um programa de 

formação para educadores ligados ao 

Empreendedorismo: aquelas pessoas 

que têm maior influência e 

responsabilidade no desenho e entrega 

de formação de empreendedorismo, os 

colaboradores académicos que integram 

empreendedorismo na sua educação e 

profissionais encarregues de atividades 

extracurriculares.  
 

 

Resultados 

1. Relatório das Melhores Práticas: 

investigação das principais boas 

práticas já implementadas para o 

desenvolvimento de competências 

de Educadores ligados ao 

Empreendedorismo na Europa.  

2. Esboço do Programa ETEE: 

documento que detalha e explica o 

esboço de como vai ser o 

Programa ETEE. Inclui a estrutura, 

títulos e experiência do utilizador 

para o Programa de Formação. 

3. Programa de Formação ETEE: o 

produto apresenta a jornada 

passo-a-passo para o Programa 

da perspetiva do usuário e do 

formador, baseada nas melhores 

práticas recolhidas e 

necessidades avaliados durante a 

primeira fase do projeto.  

4. Pacote de Formação ETEE: 

depois da fase de teste e recebido 

o feedback dos usuários, os 

parceiros vão desenvolver linhas 

orientadoras completas e módulos 

desenhados para Educadores 

ligados ao Empreendedorismo 

interessados em experienciar uma 

componente empreendedora 

prática.  

 

 

Grupos alvo 

GRUPOS ALVO DIRETOS:  

 Pessoal que trabalhe dentro ou 

fora dos currículos em empresas/ 

departamentos de 

desenvolvimento de carreira em 

IES, Centros de Formação, 

Organizações Profissionais;  

 Pessoal académico de IES que 

desenvolva e ensine sobre 

Empreendedorismo no currículo. 

 
GRUPOS ALVO INDIRETOS:  

 Pessoal de organizações de 

suporte (Incuboras, Acelaradoras, 

Centros, etc); 

 Pessoal que ensine 

Empreendedorismo em 

instituições de Ensino 

Profissional;  

 Jovens Empreendedores; 

 Organizações governamentais. 


