
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. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Guia para Formadores  



Parceiros 

 

 

 

 

 

 

  

 London South Bank University - 

Reino Unido 
http://www.lsbu.ac.uk/ 

 Amery Brothers - Reino Unido http://www.amerybrothers.co.uk/ 

 Vilnius University - Lituânia https://www.vu.lt/ 

 INOVA+ – Portugal http://inovamais.eu/ 

 INnCREASE - Polónia 

 

https://www.inncrease.eu/ 

 

http://www.inncrease.eu/


Índice 

Bem Vindo ao Guia para Formadores ETEE .................................................................... 1 

Sobre o ETEE ...................................................................................................................... 2 

1. Porque é importante a Educação Empresarial? ........................................................ 3 

2. Porque deve usar o ETEE na sua organização? ....................................................... 4 

3. A abordagem ETEE - princípios subjacentes e principais características ............. 5 

4. ETEE e EntreComp ...................................................................................................... 7 

5. Guia Rápido para Iniciantes - os Sete Magníficos! ................................................... 8 

6. Programa de Formação ETEE: Objetivo, Estrutura e Abordagem........................... 9 

Objetivo e Filosofia............................................................................................................................ 9 

Estrutura ............................................................................................................................................. 9 

Abordagem ....................................................................................................................................... 11 

7. Programa de Formação ETEE: Recursos e Materiais de apoio ............................. 16 

Conselhos Práticos para Execução do ETEE ............................................................................... 18 

8. Está pronto! ................................................................................................................ 20 

9. Anexos ........................................................................................................................ 21 

Anexo 1: EntreComp ....................................................................................................................... 22 

Anexo 2: Modelo Conheça o seu Púbico ...................................................................................... 24 

Anexo 3: O ETEE Canvas ............................................................................................................... 25 

Anexo 4: Entender o Apoio aos Módulos ETEE ........................................................................... 29 

Anexo 5: Recursos do módulo ETEE ............................................................................................ 30 

Anexo 6: Lista de verificação ......................................................................................................... 31 



 

 
 1 

 

 

1 

 

Guia para Formadores 

Bem Vindo ao Guia para Formadores ETEE 

Este documento pretende dar apoio na sua preparação para o Entrepreneurial Training for Enterprise 

Educators – ETEE - Programa de Formação. Foi elaborado pela equipa que desenvolveu o programa e reflete 

as nossas experiências de entrega de testes com grupos de formadores por toda a Europa. Este guia foi feito 

para o fazer sentir mais confiante em intermediar o ETEE e assegurar que os seus participantes têm uma ótima 

experiência de aprendizagem. 

O ETEE foi elaborado para ser interativo, divertido e prático.  Encorajamos a que tome posse dos materiais e 

os adapte conforme as suas necessidades. Muito dos conteúdos e do material de apoio, são fornecidos; pode 

usá-los, mas não é obrigatório que o faça! Tornamos possível que possa selecionar e adaptar conforme as 

necessidades dos seus alunos e da situação. 

Sendo um formador ETEE, irá possuir o entusiasmo, desejo e comprometimento de apoiar os outros de forma 

a estes se desenvolverem como formadores em empresas. Idealmente, deverá ter alguma experiência em 

empresas e empreendedorismo, mas não é requisito. O programa é um workshop, em vez de ser baseado em 

palestras, apesar da sua fundamentação pela teoria, não necessita de ser um perito nestas matérias para 

conseguir, com sucesso, executar o programa ETEE. Este guia e os materiais de apoio fornecem toda a 

informação que necessita. 

Esperamos que este seja um recurso útil e convidamos a dar-nos feedback, partilhar as suas experiências e 

diga-nos se o ETEE funcionou consigo.  Queremos continuar a aumentar a nossa rede ETEE e necessitamos de 

si para isso. 

Contacte-nos Junte-se a nós 

  

eteeproject.org/contact facebook.com/ETEEproject 

file:///C:/Users/Pedro%20Costa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/V00K4XMY/eteeproject.org/contact
file:///C:/Users/Pedro%20Costa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/V00K4XMY/eteeproject.org/contact
file:///C:/Users/Pedro Costa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/V00K4XMY/eteeproject.org/contact
file:///C:/Users/Pedro Costa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/V00K4XMY/eteeproject.org/contact
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Guia para Formadores 

Sobre o ETEE 

O Projeto ETEE foi um projeto de 2 anos financiado pelo programa Erasmus+, 2017-2019. O seu objetivo é 

melhorar a educação empresarial pela Europa, desenvolvendo um programa com situações práticas do 

‘mundo real’, para os formadores e para aqueles que dão apoio aos alunos a estes se tornarem mais 

empreendedores, através de start-up bem como as suas abordagens a aprender e trabalhar. 

Os cinco parceiros do projeto ETEE desenharam e executaram Programa de Formação ETEE com base na sua 

sabedoria e melhores práticas observadas pela Europa. Desenvolvemos as nossas experiências e muitos 

excelentes recursos já existentes, para criar o programa ETEE. 

O programa dá aos participantes, a oportunidade de aprender sobre empreendedorismo, desenvolvendo a 

sua própria ideia para um novo projeto ou programa de aprendizagem. Através de novo módulos interativos, 

os participantes irão experienciar algumas das ferramentas e processos que os empreendedores usam para 

desenvolver uma ideia de negócio, e trabalhar de forma empreendedora. Ao longo do programa, os 

participantes são encorajados a incluir estes métodos empreendedores no seu próprio trabalho. Tendo um 

melhor entendimento dos desafios que os empreendedores enfrentam, estarão melhor preparados para 

apoiar os seus alunos no futuro. 

A equipa ETEE desenvolveu este programa de formação de 9 módulos com os materiais de apoio e este guia 

para formadores. Todos os materiais do projeto são open source e podem ser usados e adaptados para se 

adaptarem às necessidades de diferentes públicos.   

Visite o nosso website para mais informação sobre o programa Erasmus+ Entrepreneurial Training for 

Enterprise Educators. 

 

 

http://eteeproject.org/products/
http://eteeproject.org/
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1. Porque é importante a Educação Empresarial? 

Vivemos num mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo - mais conhecido como VUCA. Levado pela 

globalização e crescimento exponencial da tecnologia, o mundo está a evoluir rapidamente. Negócios e 

indústrias são interrompidos a um ritmo cada vez maior e a única coisa certa é a mudança e a incerteza. O que 

esse mundo exige é capacidade empreendedora, mentalidade e espírito entre nossos graduados e jovens, que 

podem moldar ativamente o mundo e criar novas fontes de valor. 

A educação empresarial procura oferecer formação e apoio para cultivar isto no futuro. Como se afirma no 

UK’s Quality Assurance Agency’s Guidance (2018) (EEE)1: 

 

 

É importante notar que não se trata apenas de adotar a definição clássica de empreendedorismo, como 

fundadores de empresas start-up voltadas para o crescimento; também queremos dizer aqueles que 

trabalham de maneira empreendedora, por si mesmos ou dentro de uma organização  

Através da expansão do empreendedorismo em toda a sociedade, de grandes organizações a instituições 

académicas, vemos mentalidades e metodologias empreendedoras em áreas que antes não eram 

consideradas adequadas para abordagens empreendedoras - incluindo a academia. O ETEE foi desenvolvido 

especificamente com isso em mente, com foco em contextos académicos nos quais a educação empresarial 

tenta cultivar capacidades e mentalidades entre académicos, educadores, equipa de suporte e estudantes. 

A educação empresarial é uma prioridade para a UE, integrante do Plano de Ação para o Empreendedorismo 

2020, e central para uma ampla gama de iniciativas destinadas a melhorar as capacidades empreendedoras e 

desenvolver a confiança para explorar oportunidades. Ao executar o programa ETEE na sua instituição, pode 

ajudar-nos a ampliar nossa rede de colaboração e fortalecer a educação empresarial na Europa. 

Para mais informação leia o nosso Best Practice Report aqui. 

                                           
1 QAA Guidance (2018) “Enterprise and Entrepreneurship Education: Guidance for Higher Education Providers” 

https://www.qaa.ac.uk/docs/qaas/enhancement-and-development/enterprise-and-entrpreneurship-education-
2018.pdf?sfvrsn=15f1f981_8 

 

A Empresa e a Educação Empresarial preocupa-se em produzir “graduados com consciência, 
mentalidade e capacidade de gerar ideias originais em resposta às necessidades, 

oportunidades e falhas identificadas, e a capacidade de agir de acordo com elas, mesmo que 
as circunstâncias mudem e sejam ambíguas; enfim, ter uma ideia e fazer acontecer ”.

http://eteeproject.org/wp-content/uploads/2018/08/ETEE-best-practice-report.pdf
https://www.qaa.ac.uk/docs/qaas/enhancement-and-development/enterprise-and-entrpreneurship-education-2018.pdf?sfvrsn=15f1f981_8
https://www.qaa.ac.uk/docs/qaas/enhancement-and-development/enterprise-and-entrpreneurship-education-2018.pdf?sfvrsn=15f1f981_8
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2. Porque deve usar o ETEE na sua organização? 

A base do programa de formação ETEE é a flexibilidade: em termos de tempo e conteúdo. É esta flexibilidade 

que torna um grande recurso a ser considerado nas atividades de desenvolvimento da sua organização.  

 

Os materiais ETEE podem ser adaptados para servir as necessidades dos seus participantes e o contexto da 

sua organização. Isto significa que pode usar todo o programa de formação, ou escolher módulos e atividades 

para ir de encontro às suas necessidades: 

 

 

O ETEE também pode resultar em flexibilidade para atender às suas prioridades e ao tempo disponível. 

Se apenas tiver algumas horas, pode escolher um dos módulos no qual se vai concentrar. Se tiver mais 

tempo, poderá escolher mais conteúdo principal e abordá-lo.  Pode até selecionar uma ou duas atividades e 

executá-las como parte de uma reunião de equipa para as testar. 

 

 

O conteúdo pode ser ajustado para ir de encontro às necessidades daqueles que são iniciantes na
educação empresarial, ou para trabalhar grupos com mais experiência ( pode usar as experiências
deles para enriquecer a experiência de aprendizagem).

Como um facilitador do programa ETEE, tem a liberdade de adaptar e enriquecer os materiais:

- Incluir experiências pessoais:
- Partilhar estudos de caso;
- Incluir conteúdos digitais.

Há conteúdo que é mais relevante para um público académico e conteúdo que funciona melhor
com aqueles que trabalham num contexto de consultoria para empresas ou start-up.

Os detalhes são fornecidos nos planos de aula e nos decks de diapositivos de cada um dos 9
módulos que pode usar e adaptar.
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3. A abordagem ETEE - princípios subjacentes e 

principais características 

Qualquer que seja a forma como decida executar o programa, existem alguns princípios e características 

comuns que devem sustentar as suas formações e workshops do ETEE. 

O ETEE integra abordagens e metodologias de alguns dos principais modelos e estruturas de inovação 

empresarial, incluindo design thinking, lean and agile. Cada uma delas possui seu próprio conjunto de 

ferramentas e práticas recomendadas, além de seu próprio âmbito e foco definidos. Sem aprofundar essas 

abordagens e as suas diferenças, existem alguns princípios comuns que informaram o nosso trabalho. 

Princípios de sustentação ETEE: 

 

• Concentrar-se no utilizador, cliente e beneficiário final do produto, serviço ou projeto o
tempo todo. Isso permite que o empreendedor, ou o educador empresarial, gere
'produtos' realmente necessários, crie valor e melhore a experiência dos seus
utilizadores, clientes e beneficiários.

Centrado no cliente

• Apresentar ideias de maneira visualmente atraente, através de métodos como o mapa
de percurso e o mapa mental. Isso facilita a aprendizagem e o desenvolvimento rápidos
e eficazes, além de desencadear respostas criativas imediatas.

Pensamento visual e narrativa

• Configurando pequenas experiências práticas com ciclos rápidos de feedback para
testar suposições, por exemplo, sobre o que é necessário e valioso para os clientes.
Isso permite ao educador empreendedor testar, reiterar e dinamizar ideias de maneira
rápida e eficaz, levando em consideração os seus clientes ou alunos, necessidades e
preferências.

Experimentação

• Cultivar uma cultura de co-criação e encorajar a troca de ideias colaborativa. Isso
garante que o educador empreendedor beneficia de um amplo espectro de
perspectivas, ao mesmo tempo em que obtém um alto nível de adesão e apoio dos
stakeholders.

Colaboração
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Além disso, várias características foram identificadas pelo ETEE best practice research (relatório completo 

aqui) como sendo a chave para o sucesso das iniciativas de educação empresarial. 

 

As características foram integradas ao design do programa de formação ETEE: 

 

 

 

 

Estes princípios e características formam o núcleo da filosofia, abordagem e estrutura da ETEE. 

 
  

Grupo de criação, 
levando a uma rede 

de apoio

Permitir perspectivas, 
conhecimentos e 

contribuições de diferentes 
stakeholders para apoiar a 

experiência 
empreendedora.

Prático

Refletir a realidade de ser 
um empreendedor

Empático

Diretamente relacionar-se 
com os seus clientes/ 
alunos/ beneficiários.

Feito à medida

Reduzir barreiras à 
participação e atender 

melhor às necessidades de 
diferentes grupos.

Localização física e 
versões digitais

Oferecer oportunidades 
para visitar locais e aceder a 

informações e recursos 
online.

Exemplos autênticos 
da vida real

Envolver e conectar- se com 
modelos e especialistas 

relevantes.

http://eteeproject.org/wp-content/uploads/2018/08/ETEE-best-practice-report.pdf
http://eteeproject.org/wp-content/uploads/2018/08/ETEE-best-practice-report.pdf
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4. ETEE e EntreComp 

O programa de formação ETEE foi informado e está mapeado no EntreComp - o Quadro Europeu de 

Competências Empresariais - com cada um dos módulos do programa alinhados às áreas de competência 

EntreComp. 

A framework EntreComp é cada vez mais reconhecida e implementada para apoiar o desenvolvimento 

empresarial nos setores de educação e emprego. Descreve o empreendedorismo como uma competência 

transversal e segue a definição desenvolvida pela Fundação Dinamarquesa para o Empreendedorismo, 

Empresa Jovem: 

 

 

EntreComp é composto por: 

 

e 

 

 

Foi desenvolvido para estabelecer uma ponte entre os mundos da educação e do trabalho e ser tido como 

referência por qualquer iniciativa que vise promover a aprendizagem empresarial. 

Mais informação, referências e links para recursos são fornecidos no anexo 1.

‘Empreendedorismo é quando age para aproveitar oportunidades e ideias e transforma-as em 
valor para os outros.  O valor criado pode ser financeiro, cultural ou social. '

• Ideias e oportunidades

• Recursos

• Ação

3 áreas de competência

15 competências
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5. Guia Rápido para Iniciantes - os Sete Magníficos! 
1. Público 

 

É essencial conhecer os participantes do programa, entender por que estão interessados no programa e o que o tornará um sucesso para eles. Criamos um modelo simples 

(Anexo 2) que pode preencher para agrupar essas informações e ajudar a manter o foco enquanto se prepara. 

2. Estrutura e Recursos 
 

Familiarize-se com a estrutura do curso e os recursos de apoio. Existem 9 módulos, mapeados para o EntreComp2, cada um com resultados detalhados de aprendizagem, 

planos de aula, dicas, informações de apoio e um conjunto abrangente de diapositivos. Cada módulo é sustentado pela teoria ou política, inclui atividades práticas de 

aprendizagem e oportunidades para os participantes refletirem sobre sua própria aprendizagem. Estrutura do programa ETEE disponível aqui. 

3. Preparação é essencial 
 

Irá precisar de gastar tempo a preparar e adaptar a estrutura e o conteúdo para o seu público - e, como ponto de partida, certifique-se que ler este guia! Por exemplo, embora 

seja projetado como um programa único, com módulos entregues em sequência, convém entregar módulos individuais ou adaptar o conteúdo e as atividades do ETEE para 

complementar os seus outros programas de aprendizagem. Também irá precisar de garantir que os seus workshops sejam relevantes para o seu público, incluindo estudos 

de caso locais e exemplos de práticas recomendadas. 

4. Projeto empreendedor 
 

O ETEE está estruturado em torno de cada participante desenvolvendo seu próprio projeto, ou programa de aprendizagem, de maneira empreendedora, para que eles 

adquiram experiência em primeira mão ao adotar uma abordagem empreendedora. Eles irão trabalhar nisso durante todo o programa e terão uma saída tangível até o final 

do programa. 

5. ETEE Canvas 
 

Os participantes irão desenvolver o seu próprio ETEE Canvas para o seu projeto empreendedor ou programa de aprendizagem. Inspirado no Modelo de Negócio Canvas, o 

ETEE Canvas foi projetado para fornecer uma estrutura para o desenvolvimento de seu projeto, considerando quem é importante, o que está envolvido e como ele funcionará 

em três fases de desenvolvimento: Sonhe, Contrua, Use. O ETEE Canvas irá ser apresentado no Anexo 3. 

6. A sua comunidade ETEE 
 

Crie o seu grupo e rede ETEE para incentivar a colaboração e o apoio de colegas durante e depois da participação deles no programa. É útil ter uma boa comunicação com 

antecedência, oferecer oportunidades para o grupo construir bons relacionamentos e fornecer atividades online de acompanhamento para cimentar o impacto. 

7. Contexto 
 

Verifique se você possui um espaço apropriado para o grupo e suas atividades; isso cria uma atmosfera segura, positiva e empreendedora que envia uma mensagem clara de 

que o ETEE será divertido, interativo e prático! 

Mais informações são fornecidas neste pack para apoiar o seu resultado.            

 

                                           
2 EntreComp – European Entrepreneurship Competence Framework. Mais informação no anexo 1 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-
technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence 
 

http://eteeproject.org/wp-content/uploads/2019/04/ETEE_Programme_Outline_FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence
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Guia para Formadores 
 

6. Programa de Formação ETEE: Objetivo, Estrutura e 

Abordagem 

Objetivo e Filosofia 

O programa ETEE visa apoiar os participantes a incorporar a educação corporativa nas atividades 

programáticas, curriculares e em sala de aula e melhorar sua própria experiência empresarial. 

 

A filosofia para o design do programa é: 

 Ecoar a abordagem do empreendedor (como abordagem empreendedora) por toda a parte; 

 Construir uma melhor apreciação pela experiência do estudante. 

 

Isto irá criar um programa que: 

 Segue através de uma filosofia de ensino de "aprender fazendo", sustentada pela reflexão; 

 Reúne a aprendizagem das reflexões para criar um plano de ação pessoal. 

 

Estrutura 

O programa ETEE é composto por 9 módulos que seguem um formato e estrutura semelhantes. Os módulos 

são organizados em três fases: 

 

 

  

Sonhe Construa Use
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Guia para Formadores 
 

A Estrutura do programa ETEE fornece a visão geral dos módulos e de como se encaixam. Abaixo está uma 

breve explicação dos nove módulos: 

Sonhe 

Módulo 1 - Experiência de Utilizador 

Iremos partilhar a lógica e o objetivo do programa ETEE, iremos explorar o que entendemos por uma 'abordagem 

empreendedora' e iremos focar-nos nas necessidades e aspirações dos nossos alunos / público-alvo. 

Module 2 - Geração de Ideias Criativas 

Iremos ‘por a criatividade a fluir’ tentando um número de técnicas para geração de ideias criativas. O objetivo é 

aprender a pensar de maneira diferente - "fora da caixa" - e criar novas ideias para programas e atividades. 

Módulo 3 - Construir o seu kit de Ferramentas 

Iremos apresentar, discutir e aplicar uma gama de recursos, incluindo o kit de ferramentas, projetados para inspirar e 

permitir uma abordagem empreendedora ao ensino aprendizagem. 

 

Construa 

Módulo 4 - Entender os Stakeholders 

Mapearemos uma rede de stakeholders importantes para os nossos projetos ou programas de aprendizagem e, ao 

fazê-lo, iremos considerar a melhor forma de aproveitar toda a força das redes e aproveitar o potencial de 

colaboradores e co-criadores para apoiar o nosso trabalho. 

Módulo 5 - Pensar no Ambiente 

Iremos desenvolver a nossa compreensão das principais estruturas e políticas que influenciam o nosso trabalho, a 

nível da organização e do setor; e considerar o ambiente mais amplo que afeta a forma como podemos criar 

resultados empresariais. 

Módulo 6 - Determinar Critérios de Sucesso 

Exploraremos uma variedade de métricas, indicadores de desempenho e critérios de medição que podem ser 

aplicados de forma criativa para avaliar a aprendizagem e avaliar o sucesso do programa. 

 

http://eteeproject.org/wp-content/uploads/2019/04/ETEE_Programme_Outline_FINAL.pdf
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Guia para Formadores 
 

Use 

Módulo 7 - Interagir com o Público 

Iremos envolver-nos em atividades para ajudar a expressar as nossas propostas de valor de forma clara e envolver 

com confiança e persuasão vários stakeholders e possíveis apoiantes. Iremos explorar a narrativa e desenvolver as 

nossas próprias apresentações PechaKucha 

Módulo 8 - Fazer Pitch 

Vamos recorrer a técnicas do mundo das start-ups para aprender como apresentar ideias de programas para os 

principais stakeholders e obter apoio para os nossos projetos. Com isso, iremos aprender como desenvolver uma 

pitch de elevador eficaz e métodos adequados para comunicar as nossas ideias. 

Módulo 9 - Plano de Ação 

Iremos reunir as nossas aprendizagens dos módulos anteriores e refletiremos sobre nossas jornadas empresariais, 

iremos terminar o ETEE canvas e iremos planear os próximos passos e um plano de ação concreto para realizar os 

nossos programas empreendedores. 

 

Abordagem 

Aplicação prática 

Durante todo o ETEE, todos os participantes irão trabalhar no desenvolvimento do seu próprio projeto, o que 

lhes dará uma experiência prática de empreendedorismo que pode ser incorporada posteriormente no seu 

próprio trabalho. 

Este projeto pode ser escolhido pelos participantes como sendo relevante para a sua função: 

 Pode ser um módulo académico 

 Uma atividade empresarial; 

 Um evento planeado; 

 Até mesmo a ideia de um negócio pessoal.  

Este projeto será usado em todo o ETEE como o seu 'estudo de caso' e será desenvolvido por meio do ETEE 

Canvas. 
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ETEE Canvas 

Inspirando-se no Modelo de Negócio Canvas (uma ferramenta para o desenvolvimento de modelos 

de negócios start-up), projetamos o ETEE Canvas para fornecer uma estrutura e um modelo simples 

que podem ser usados para desenvolver os projetos dos participantes.  

Durante o curso, os participantes irão usar o ETEE Canvas como modelo para explorar e desenvolver 

o seu próprio projeto. Cada módulo é mapeado para uma caixa do canvas e, no final do módulo, os 

participantes podem refletir sobre o que aprenderam para concluir essa caixa (ou como um 

trabalho independente antes do próximo módulo). 

É necessário dedicar tempo e foco suficientes para o trabalho no ETEE Canvas: é essencial 

proporcionar impacto aos participantes e demonstrar o uso do Canvas que eles podem reutilizá-lo. 

Por favor, dedique algum tempo para entender o canvas e planear como irá o incorporar ao longo 

do ETEE (Anexo 3). O canvas exclusivo do programa ETEE sustenta toda a abordagem, tanto para o 

facilitador quanto para o educador. Isso é para garantir que os participantes que concluam todo o 

programa estejam bem preparados para agir futuramente. 

 

Percurso do Utilizador 

Enquanto se prepara para a entrega do ETEE e defina quem são os seus participantes, porque é que 

eles estão a participar no curso e o que desejam alcançar com o curso ETEE, é uma boa prática 

definir o seu percurso pelo ETEE. 

Isto será construído com base na entrega dos 9 módulos e poderá incluir qualquer pré-leitura ou 

atividades antes do início (como decidir sobre o próprio projeto a ser desenvolvido), o 

desenvolvimento do canvas e, idealmente, incluir uma saída prática no final, como apresentar o seu 

trabalho ou enviar uma proposta com base nele. 

Ao mapear o seu percurso e pedir aos participantes para se concentrarem no resultado, podemos 

aumentar o valor e o impacto do curso e o tempo que os participantes investem ao usá-lo. 

           



 

 
 13 

 

13 

 

Guia para Formadores 

Guia para Formadores 
 

 

  

Construir um grupo forte 

Um dos princípios mais valiosos que descobrimos ao longo do projeto ETEE foi a criação de uma 

forte rede dentro do grupo. Isso agrega um valor significativo além do conteúdo principal do ETEE 

e amplia ainda mais o valor para indivíduos e organizações, à medida que mantêm o contato e se 

incentivam a implementar o que aprenderam. Algumas formas simples de fazer isto: 

 

1. Convide os participantes a 
preparar uma breve biografia / 

introdução antes da primeira sessão 
- e depois partilhe-as com o grupo.

2. Planeie as suas sessões para 
incluir tempo para pausas e 
oferecer oportunidades aos 

participantes para conversar e 
discutir informalmente antes e 
depois de cada sessão.  Melhor, 

almocem juntos!

3. Durante o programa, incentive os 
participantes a trabalhar com 

diferentes indivíduos.

4. Peça ao grupo exemplos 
específicos das suas experiências 

que eles possam partilhar.

5. Use as atividades do ETEE para 
aprofundar os relacionamentos -

por exemplo, pedindo aos 
participantes para apresentarem os 

seus projetos.

6. Organize atividades do grupo fora 
do programa e incentive o grupo a 
configurar sua própria rede online, 
por exemplo grupos do Facebook 

ou LinkedIn.
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Preparação é essencial 

O ETEE foi projetado como um curso flexível que pode ser ministrado em diferentes ambientes para 

uma variedade de públicos em toda a Europa. Os materiais dados fornecem uma quantidade 

significativa de conteúdo e, mais importante, a oportunidade de moldá-los e adaptá-los para serem 

apropriados e relevantes para os seus participantes. A facilitação do programa ETEE exige tempo para 

se familiarizar com a estrutura, o conteúdo do módulo e para adaptá-lo. 

A estrutura foi projetada para tornar isso fácil e direto - pelo qual as atividades e o conteúdo podem 

ser ampliados ou excluídos, entregues interativamente ou apresentados como um exemplo. Para cada 

módulo, os materiais podem ser editados e a sua sessão é apoiada / informada pelos planos de aula, 

notas de orientação e diapositivos fornecidos. As nossas atividades de preparação sugeridas incluem: 

 

Opções de resultado ETEE 

Os nove módulos ETEE foram projetados para serem um programa completo, no entanto, existem 

várias opções que podem ser adotadas, por exemplo, podem ser entregues por 2 ou 3 dias 

completos ou um módulo por semana durante 9 semanas - o que achar que resulta melhor para si 

e para o seu grupo. 

Cada módulo é projetado para 2-3 horas. 

Existem dependências dentro dos módulos, portanto, idealmente, os participantes estarão 

presentes para todos, no entanto, isso pode ser superado com o planeamento. É possível selecionar 

1. Ler o plano de 
aula completo, 

notas de orientação 
e slides do módulo.

2. Explorar links e 
atividades.

3. Adaptar os 
diapositivos ao seu 

plano e ajustar o 
plano de aula de 

acordo.

4. Forneça e inclua 
os seus próprios 

estudos de caso e 
exemplos.

5. Leitura mais 
ampla sobre 

assuntos atuais 
relacionados com o 

grupo e o tópico.
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Incentivamos o uso de qualquer conteúdo ou atividades da ETEE em outros exercícios ou formações. 

Por favor, use-o como achar melhor! 

 

  

componentes dentro dos módulos, para fornecer uma versão mais condensada. Novamente, isso 

depende da preparação e da sua interpretação do conteúdo para o seu público. 

Embora seja recomendável que todos os participantes realizem o programa completo para seguir a 

filosofia: sonhe, construa, use. 

Se os módulos forem oferecidos como elementos independentes, é importante que qualquer 

pessoa que ingresse no programa tenha um entendimento claro de: 

 

 

1. O programa 
subjacente e filosofia

2. Apreciação do 
EntreComp

3. Explicação do ETEE 
canvas e como usá-lo 
para reflexão e ação

4. Um projeto / 
programa / ideia, pronto 

para trabalhar
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7. Programa de Formação ETEE: Recursos e 

Materiais de apoio 

Foram desenvolvidos recursos abrangentes para cada um dos 9 módulos. Estes incluem: 

Conjunto abrangente de diapositivos do PowerPoint 

 Os facilitadores devem adaptar o conjunto de diapositivos aos requisitos do seu grupo, estilo 

individual de facilitação e refletir o contexto local, regional e nacional, conforme apropriado. 

 Cada módulo possui um núcleo de diapositivos que devem ser incluídos no resultado e observe 

que o layout dos diapositivos não deve ser alterado, pois são incluídos logótipos e declarações da 

UE para garantir a conformidade com os regulamentos do programa. 

 Os slides são codificados por símbolos para ajudá-lo no resultado. Cada deck de slides inclui 

materiais essenciais para a experiência ETEE, além de elementos que permitem flexibilidade. Ao 

classificar os elementos como essenciais ou adaptáveis, ajuda o facilitador a desenvolver uma 

abordagem apropriada e sinaliza os principais aspetos para os delegados. Esses códigos visuais são 

explicados em detalhes no anexo 4. 

 

Plano de Sessão 

 Um plano de sessão que fornece orientações para a facilitação de cada módulo, com objetivos 

claros de aprendizagem, horários indicativos e cronograma para apresentações, atividades em 

grupo e reflexão individual.  

Os diapositivos do módulo e os planos de sessão estão detalhados no Anexo 5. 

 Este conjunto abrangente de recursos foi projetado para apoiar o programa ETEE e, embora se 

pretenda que cada programa seja entregue para atender ao módulo ETEE, são incentivadas 

variações nos objetivos de aprendizagem do módulo. Como observado acima, não é esperado que 

todos os materiais sejam utilizados em cada grupo, conforme sugerido. 
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 Cada módulo foi projetado para garantir uma variedade suficiente de exemplos, para que os 

facilitadores escolham os mais apropriados e/ ou sejam estimulados a encontrar exemplos locais/ 

nacionais/ específicos do setor. 

Espera-se sempre que os facilitadores usem o seu julgamento profissional para garantir que os 

recursos sejam usados e aplicados para que sejam "adequados ao objetivo" para o seu público/ 

participante As atividades oferecidas no módulo são apresentadas por ordem de prioridade para 

garantir que os principais resultados do programa ETEE sejam destacados. Mas podem ser 

ampliadas ou adaptadas ou incluídas outras entradas para apoiar as necessidades do grupo. 

 Quaisquer que sejam as adaptações feitas, recomendamos que reconheça o EntreComp como o 

documento básico e que ancore todas as atividades e resultados de aprendizagem à estrutura. 

 Cada módulo possui uma estrutura comum para ajudar a garantir um formato consistente, e isso 

reflete-se nos slides e nos planos de aula: 

 

Cada módulo inclui uma revisão do progresso feito no ETEE canvas. Através de perguntas e reflexões 

críticas, o ETEE canvas irá permitir que cada educador analise o progresso alcançado, mas também 

faça anotações e crie ações que ajudarão o desenvolvimento de seu próprio programa.  Isso coloca 

a tela no centro de cada módulo. Faz parte das atividades de “aprender fazendo”, reflexões e 

também informa o plano de ação. 

Visão global do módulo 
e objetivos de 
aprendizagem

Ajuste com EntreComp Atividade Quebra-gelo

Inputs do módulo e 
atividades

Revisão e reflexão dos 
inputs

Autoavaliação e 
finalização do ETEE 

Canvas

Identificar as 
aprendizagens

Para onde a seguir? & 
Plano de ação
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Conselhos Práticos para Execução do ETEE 

É importante garantir que os participantes cheguem à primeira

sessão do ETEE entusiasmados, informados e prontos para

participar

Poderá personalizar a forma como faz isso, com base em quem é o grupo,

mas aqui estão algumas técnicas que usamos com sucesso:

Antes da primeira 
sessão

• Partilhe os materiais de referência da ETEE para que eles saibam o que esperar;

• Envie aos participantes uma explicação do objetivo do programa e peça que eles definam qual será o

projeto - não precisa ser muito detalhado, mas partilhar alguns exemplos irá ajudar;

• Explique o ETEE Canvas e como ele será usado ao longo do curso;

• Recolha uma breve biografia / introdução de cada participante e partilhe com o grupo;

• Anote todas as perguntas que os participantes tiverem antes do início, para que possam ser

respondidas com antecedência;

• Apresente-se e envie alguns links ou exemplos que considere interessantes e relevantes.

O ETEE foi criado para oferecer aos participantes uma experiência

empreendedora prática que eles podem usar para informar o

desenvolvimento de suas próprias atividades de educação empresarial.

É provável que os participantes sejam solicitados a ir além de sua zona de

conforto, experimentar coisas novas e, às vezes, sentirem-se desconfortáveis. É

útil estar preparado para isso. Algumas maneiras de fazer isso incluem:

Durante os 
módulos

• Explique claramente que esse é um dos principais componentes do ETEE desde o início - e lembre

isso aos participantes: não há problema em sentir-se assim e que é um ambiente seguro para tentar novas

atividades e abordagens;

• Peça aos participantes que descrevam como os fez sentir - e então como tal sentimento poderia

influenciar como projetam seu próprio projeto ou como projetam atividades futuras para outras pessoas;

• Permita que os participantes dediquem alguns minutos para se recompor após as atividades em que

se sentiram desafiados e tente novamente;

• Ofereça aos participantes uma atividade um pouco diferente que ainda permita que eles se

envolvam (por exemplo, fazer um discurso sobre o filme favorito ou a canção de embalar, em vez da ideia

do projeto);

• Ofereça aos participantes a opção de não participar - mas, em vez disso, dê-lhes um papel diferente,

como fornecer feedback aprofundado.
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Alguns conselhos básicos sobre como executar um workshop sem

problemas
Logistica

• Sala - tenha uma sala grande o suficiente para que o grupo tenha espaço para se movimentar.

Mesas e cadeiras que podem ser facilmente movidas permitem um trabalho em grupo fácil. Lembre-se

de que estamos a pedir para ser criativo e empreendedor, portanto, ter uma sala que reflita isso é um

bónus!

• Tecnologia - você irá precisar de um projetor e boa conexão à Internet;

• Momento - vale a pena incluir no cronograma o horário dos intervalos, para os participantes

conversarem e permitir que as discussões ocorram se forem produtivas;

• Café - e outras bebidas são bem-vindas e dão aos participantes a oportunidade de se conhecerem

e conversarem informalmente.

Espero que haja um final muito positivo para o curso ETEE para si e para os

seus participantes.

Esse momento é realmente valioso e algumas ações após o curso

terão uma diferença significativa no impacto para todos os

envolvidos.

No mínimo, recomendamos o seguinte:

Depois de o curso 
estar finalizado

• Recolha feedback de todos os envolvidos - isso pode ser feito após cada módulo, online, como

questionário, pessoalmente ou de outra maneira que prefira, mas é muito importante e pode ajudá-lo a

desenvolver sua própria versão do ETEE;

• Ofereça-se para enviar um e-mail coletivo de apresentação a todos (solicitando sua permissão

para partilhar informações de contacto) para que haja um grupo que sobreviva depois do programa

ETEE. Um grupo de mensagens também pode ser uma boa ideia e pode ser configurado no início;

• O que acontece à Segunda-feira? É uma pergunta simples, mas poderosa para incentivar todos a

comprometerem-se com uma ação que progredirá no uso do que aprendeu com a ETEE no seu

trabalho;

• Um mês depois. Envie um e-mail para grupo e peça aos participantes que respondam como

aplicaram a sua aprendizagem no ETEE desde a conclusão do programa. Um e-mail como este (ou com

uma pergunta diferente) pode dar início às discussões e manter o aprendizagem atualizada!



 

 
 20 

 

20 

 

Guia para Formadores 

Guia para Formadores 
 

8. Está pronto! 

Sabemos que, como alguém interessado no nosso trabalho e no programa ETEE, terá o entusiasmo, o desejo 

e o compromisso de apoiar outras pessoas a se desenvolverem como educadores empresariais e a ter sucesso 

no programa ETEE.  

Pode ter alguma experiência em empresas e empreendedorismo, mas não há requisitos, e a nossa intenção é 

que este guia e os recursos fornecidos para dar suporte à entrega do programa forneçam tudo o que precisa.  

O programa é um workshop, em vez de ser baseado em palestras, apesar da sua fundamentação pela teoria, 

não necessita de ser um perito nestas matérias para conseguir, com sucesso, executar o programa ETEE. Ter 

confiança em liderar o trabalho em grupo/ facilitar sessões de aprendizagem, familiarizar-se com a EntreComp 

e apreciar os princípios e características subjacentes à ETEE e o que é necessário. 

 

Sugestões: 

 

 

 

 

Se estiver com dificuldades para identificar um formador na sua organização, sugerimos que 
entre em contato com colegas de organizações semelhantes na sua região / país e ver se eles 

têm um indivíduo que gostaria de fazer a formação na sua organização. Pode então retribuir o 
favor depois dos seus participantes terem passado pelo programa, continuar a criar a 

comunidade ETEE!
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9. Anexos 

1. Apresentação ao EntreComp, o European Entrepreneurship Competence Framework 

2. Modelos: Conheça o seu público e as comunicações pré-programa 

3. ETEE Canvas 

4. Compreendendo o suporte ao módulo ETEE, incluindo códigos visuais para diapositivos 

5. Recursos do módulo: Planos de lição e diapositivos 

6. Lista de verificação 
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Anexo 1: EntreComp 

O European Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp) é um quadro de referência abrangente, 

flexível e multifuncional, desenvolvido para ajudar a entender o que se entende por empreendedorismo como 

uma competência e poder usá-lo no seu trabalho. 

Criada pela Comissão Europeia, o EntreComp identifica as competências que compõem o que significa ser 

empreendedor, como descobrir e agir sobre oportunidades e ideias, e transformá-las em valor financeiro, 

cultural ou social para os outros. 

No seu nível mais simples, é composto por três áreas com cinco competências cada, somando 15 

competências que os indivíduos usam para descobrir e agir de acordo com oportunidades e ideias. As três 

áreas são: Ideias e Oportunidades, Recursos, e Em Ação  

Cada uma das áreas é composta por 5 competências, que, juntas, criam os blocos de construção do 

empreendedorismo como uma competência. 

 

A estrutura EntreComp desenvolve as 15 competências num modelo de progressão em 8 níveis e propõe uma 

lista abrangente de 442 resultados de aprendizagem.        
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Referências e informações adicionais/ recursos 

 

Existem dois documentos EntreComp, ambos projetados para ajudá-lo a adaptar a estrutura às suas 

necessidades: 

 

 

 

Veja o video de 2 minutos ‘Indroducing EntreComp’ 

 

O EntreComp Framework original foi publicado em 2016, contém todos os resultados e
detalhes de aprendizagem necessários para o design do currículo ou a criação de rubricas de
avaliação, descrevendo as competências em 8 níveis de progressão (de “novato” até
especialista).

Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., & Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The
Entrepreneurship Competence Framework. Luxemburgo: Serviço de Publicações da União
Europeia

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf

O mais recente EntreComp em Ação, publicado em 2018, fornece novas imagens e uma rota
acessível para a estrutura de uma ampla gama de stakeholders. O guia fornece uma visão
geral fácil do EntreComp usando diagramas simples para mostrar como as competências se
relacionam, sugere rotas para aceder à estrutura e fornece uma ampla variedade de exemplos
de casos, ferramentas e ideias sobre como usá-la.

McCallum, E., Weicht, R., McMullan, L., and Price, A. (2018). EntreComp into Action - Get
inspired, make it happen (M. Bacigalupo, & W. O’Keefe Eds.). Luxemburgo: Serviço de
Publicações da União Europeia

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC109128/jrc109128_entrecomp_i
nto_action_-_final.pdf

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-163141
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-163141
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
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Anexo 2: Modelo Conheça o seu Púbico 

Conheça o seu Púbico 

Organização de 
acolhimento 

 Dimensão do grupo  

Local  Data de Entrega  

Descrição do grupo 
(Quem são eles? Qual é a sua experiência? Quais 
são as suas funções? São de que organização?) 

 

Nome Organização Função Experiência 
Ideia de Projeto 
Empreendedor 

O que esperam ganhar 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Objetivo: que impacto deseja ter no seu grupo? 
Houve um objetivo claro para os alunos? 

 

Resultados: como irá este curso influenciar o 
trabalho deles quando terminarem? 
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Anexo 3: O ETEE Canvas 

 

 
 

   

    

    

    
 

Sonhe Construa Use 

Q
u

e
m

? 
O

 Q
U

Ê?
 

C
O

M
O

? 

Experiência do utilizador (1) 

Geração de ideias criativas (2) 

Construir o kit de Ferramentas (3) 

Entender os stakeholders (4) Interagir com o público (7) 

Faça a sua Pitch (8) 

Plano de ação (9) Determine os critérios de 
sucesso (6) 

Analisar o Ambiente (5) 
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Trabalhando com os conceitos de "sonhe-o - construa-o - use-o" que claramente refletem o desejo de um empreendedor, as três vertentes de quem, o 

que e como garantem que o participante seja apoiado como: 

 Quem? 

O conjunto (módulos 4,7) cria um foco claro em: 

o No utilizador (1) para refletir o foco do empreendedor no cliente;  

o Stakeholders (4) para assegurar que os influenciadores, parceiros e outros stakeholders chave são identificados e incorporados nos 

desenvolvimentos e novas abordagens; 

o Criar mensagens apropriadas para grupos (7) que tenham sido identificados, como por exemplo controladores, clientes e colegas que 

consigam ajudar a impulsionar as oportunidades. 

 O quê?  

O conjunto (módulos 2, 5, 8,) assegura-se que as ideias são geradas, desenvolvidas em contexto e claramente apresentadas por: 

o Explorando técnicas para geração de ideias criativas (2) e identificação de soluções; 

o Assegurando o contexto de desenvolvimento (5) apoiando o desenvolvimento; 

o Criando oportunidades para fazer “pitch” / comunicar ideias (8) eficazmente. 

 Como?  

Apoia o participante (módulos 3, 6, 9) para impulsionar a aprendizagem focando-se em: 

o O apoio disponível para impulsionar as ideias e completá-las (kit de ferramentas 3); 

o Como medir o sucesso através de apreciação/avaliação (6); 

o Planear ação de forma a evoluir na aprendizagem.
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Filosofia para o ETEE Canvas 

 

O ETEE Canvas é inspirado no Business Model Canvas (BMC), adaptado da conceção original de Osterwalder 

do "Business Model Canvas" (Osterwalder e Pigneur 2010) para: 

 

 

O ETEE Canvas foi desenvolvido exclusivamente para este programa.  A tabela abaixo mostra como os 

conceitos de “sonhe-o, construa-o, use-o” ecoam três aspetos do BMC (lado esquerdo, direito e meio do 

canvas). 

 

Módulos ETEE Inspirado em (BMC) 

1 

Sonhe-o 

Experiência do Utilizador 

Pilar central do BMC 

Criar uma proposta de valor 

2 Geração de ideias criativas 

3 Monte o seu kit de 
ferramentas 

4 
Construa-

o 

Entender os Stakeholders (4) 

Construir a proposição (lado esquerdo do BMC) 5 Analisar o Ambiente  

6 Determinar o sucesso 

7 

Use-o 

Ir ao Mercado 
Trabalhar nas relações com os clientes/ canais 

8 Fazer Pitch 

9 Plano de Ação ETEE canvas (analisar custos e receitas) 

  

- Garantir que o percurso do empreendedor seja o núcleo do programa ETEE

- ETEE oferece resultados práticos que melhoram o resultado

- Cada módulo cria insights que formam um ETEE canvas concluído que pode ser

usado como um plano de ação.
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Completar o ETEE Canvas 

 

O trabalho nos nove módulos ETEE exige que os participantes reflitam sobre as lições aprendidas e as 

principais aprendizagens. Coletivamente, essas reflexões formam a base para o seu próprio ETEE Canvas, que 

atua como um importante "afastamento" do programa, orientando as atividades futuras e descrevendo os 

próximos passos. 

 

O ETEE canvas é central para a entrega do programa, fornecendo uma estrutura para atividades, reflexões e 

aprendizagens (ações) de cada módulo: 

 
 

Construir os resultados do programa ETEE 
Pontos de aprendizagem para construir o 

ETEE 

1 

Sonhe-o 

Experiência do Utilizador 
Identificação das necessidades do utilizador/ 
foco no utilizador (benefício/ necessidade) 

2 Geração de ideias criativas Identificação de um desafio/ clareza 

3 
Monte o seu kit de 
ferramentas 

Resursos/ apoio/ rede 

4 

Construa-
o 

Entender os Stakeholders (4) Mapa de Stakeholders 

5 Analisar o Ambiente  Contexto  

6 Determinar o sucesso 
Critérios de sucesso/avaliação/ medir a 
aprendizagem 

7 

Use-o 

Ir ao Mercado Estratégia dos Stakeholders/abordagem 

8 Fazer Pitch Descrição concisa 

9 Plano de Ação Próximos passos: 
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Anexo 4: Entender o Apoio aos Módulos ETEE 

 

Entender o Apoio aos Módulos ETEE: 

CONTEÚDO EXPLICAÇÃO CONTEÚDO INDICATIVO ADAPTAR? CÓDIGO VISUAL 

DIAPOSITIVOS DO 
PROGRAMA ETEE 

Estes são essenciais para o programa ETEE, ajudando nas ligações entre as 
estruturas subjacentes e conectando cada um dos módulos  

 Introdução ao Módulo  

 Objetivo do Módulo 

 Para onde a seguir? 

Núcleo 

 

DIAPOSITIVOS DO 
CANVAS ETEE 

Como característica exclusiva do programa ETEE, os diapositivos do canvas 
são essenciais para ajudar os participantes a aprender, refletir e capturar o 
seu programa ETEE e formam uma chave para levar adiante as atividades 
futuras 

 Referências do Canvas que 
interliguem o módulo à 
reflexão e à ação futura 
proposta 

Núcleo 

 

APOIO 
TEORIA OU POLÍTICA 

Cada módulo é baseado numa base teórica e é suportado por estruturas ou 
políticas.  Embora essa base seja essencial, as estruturas, políticas e teóricas 
devem ser revistas e atualizadas conforme necessário 

 Enquadramento 

 Política  

 Teoria 

 Sinalização (soluções ou 
suporte local, nacional) 

Núcleo 
(adapte) 

 

ATIVIDADES 
Estes formam a essência da filosofia "aprender fazendo" da ETEE. As 
sugestões fornecidas são oferecidas como exemplos robustos, mas podem 
ser adaptadas, substituídas ou ampliadas por um facilitador experiente  

 Quebra-gelo 

 Inputs do módulo 

 Atividades em grupo 

 Vídeos (local)  

Adapte 

 

REFLEXÃO 
A reflexão é destacada nas atividades como um recurso central do programa 
ETEE 

 Questões de Autoavaliação 

 Discussões em grupo 

 Ferramentas 

Núcleo 
(adapte) 

 

APRENDIZAGENS - 
SINALIZAÇÃO 

Interligar os módulos ETEE ao canvas e a cada módulo 
 Discussão de grupo 

revisão pessoal 

Núcleo do 
Programa 

ETEE 
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Anexo 5: Recursos do módulo ETEE 

 

A entrega dos nove módulos é facilitada por um conjunto de recursos que pode usar e adaptar aos seus 

objetivos e necessidades do público. 

Os recursos incluem, para cada um dos módulos, uma apresentação em PowerPoint e um plano de aula com 

orientações para os formadores. Pode aceder em ETEE project website. 

 

  

file:///C:/Users/Luís%20Morais/Documents/ETEE/eteeproject.org
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Anexo 6: Lista de verificação 

 

Lista de verificação 

1 Reserva de sala com mesas e cadeiras  

2 Pedido de catering 
 

3 
Módulos revistos e conteúdo adaptado para os participantes e necessidades da 
organização  

4 Materiais recolhidos para os 9 módulos 
 

5 Email com informação pré- curso enviada aos participantes  
 

6 Biografias dos participantes recolhidas e enviadas aos participantes 
 

7 Contactos dos participantes em caso de atrasos/ faltas 
 

8 Formulários de feedback preparados 
 

 

 

 

 

 



 

 

www.eteeproject.org  

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. 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


