
 

  

  
 

 

  

 

 

Este projeto foi realizado com o apoio financeiro da Comissão Europeia.  

A informação contida nesta publicação (comunicação) vincula apenas o 

autor, e a Comissão não se responsabiliza por qualquer utilização da 

informação aqui contida. Projeto número 2017-1-UK01-KA203-036714 
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O ETEE teve como objetivo melhorar a formação dos educadores relacionados 

com o empreendedorismo nas instituições de ensino superior, nas entidades de 

ensino e formação profissionais e nas organizações de apoio organizacional em 

toda a Europa, com o desenvolvimento de uma experiência de 

empreendedorismo prática e do "mundo real". 

 

Todos os materiais do projeto ETEE estão disponíveis no website do 

projeto e podem ser utilizados por qualquer pessoa, incluindo versões 

editáveis do Programa de Formação e do Guia para Formadores.  

 

O Projeto 

O Entrepreneurial Training for Enterprise Educators (ETEE) foi um projeto 

de 2 anos cofinanciado pelo programa Erasmus+ da Comissão Europeia. 

 

1. Relatório de boas práticas 

O Resumo do programa ETEE apresenta uma visão geral do conteúdo do 

programa. Divide-se em 9 módulos, com destaque à experiência do 

utilizador e aos principais benefícios para os participantes. O Resumo do 

programa foi revisto por uma vasta rede de pessoas ligadas ao 

empreendedorismo que deram o seu contributo, colaborando no 

desenvolvimento do Programa de Formação. 

O Relatório de boas práticas agrega materiais, ferramentas, recursos, 

pesquisas e programas de formação existentes para apoiar os educadores 

relacionados com o empreendedorismo. Destaca os princípios fundamentais 

que estão na base do programa ETEE e nas boas práticas incluídas. 

2. Resumo do programa 

O Programa de Formação do ETEE foi construído na base de 6 princípios ETEE, 

com foco na aprendizagem sobre empreendedorismo através de uma experiência 

de desenvolvimento de um projeto de empreendedorismo. O programa é 

composto pelo curso ETEE (9 módulos, com materiais didáticos para cada um) e 

planos de sessões (aulas), fornecendo um guia de como executar o programa. 

Todos os elementos do curso refletem uma experiência do mundo real, 

incluindo o desenvolvimento e teste de ideias, apresentações e planos de ação. 

O programa promove e apoia a capacidade de criatividade e inovação, permitindo 

aos participantes integrar a formação em módulos e cursos validados e 

testados ou atividades extracurriculares e workshops. 

3. Programa de Formação 

4. Guia para Formadores 

O Guia para Formadores ETEE serve para apoiar a implementação do Programa 

de Formação ETEE. Foi desenhado para ajudar os educadores a sentirem-se 

confiantes a darem formação e assegurar que os participantes têm uma boa 

experiência de aprendizagem. O guia inclui instruções, orientações e sugestões 

que permitem aos educadores concretizarem o seu programa de formação de 

forma independente. 

ETEE Canvas 
Os formandos ou alunos podem usar o ETEE Canvas para acompanharem o 

seu progresso ao longo dos 9 módulos do programa. O Canvas destaca três 

vertentes diferentes do programa de formação: Sonhe, Construa e Use. 


