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Sobre o projecto ENTER
Quem são os destinatários do projecto ENTER?
Apesar da recuperação da economia europeia, os jovens em toda a Europa
continuam a enfrentar altos níveis de desemprego. Para enfrentar esta
realidade, são necessários “programas de formação eficazes acessíveis a todos
os jovens, para garantir que eles têm as competências necessárias para serem
aplicadas a diferentes áreas profissionais na União Europeia. Uma das principais
prioridades da União Europeia deve ser a de assegurar que há perspectivas de
crescimento e criação de emprego para jovens europeus" (Vice-presidente da
Comissão Europeia para a Indústria e Empreendedorismo Antonio Tajani,
2011).
Com base nesta realidade, foi criado o projecto ENTER no âmbito do
programa Europeu Leonardo da Vinci, Transferência de Inovação. Este
projecto procura apresentar uma solução para as necessidades identificadas, ao
abordar o desemprego jovem através do empreendedorismo e promoção de
uma cultura de auto-emprego como uma opção de carreira.
Foram identificadas no Reino Unido e na Áustria metodologias e ferramentas
inovadoras que podem ser adaptadas e implementadas nos países parceiros. O
projecto vai ter como foco:



Transferir 2 metodologias e ferramentas formativas inovadoras
Equipar os profissionais na área da educação e formação profissional
com essas metodologias, ferramentas e competências, para que
possam ser os futuros formadores para o empreendedorismo

Jovens desempregados que estão a enfrentar dificuldades especiais no acesso
ao mercado de trabalho.

Quem são os parceiros do projecto ENTER?
O projecto ENTER irá ser implementado entre Novembro de 2012 e
Outubro de 2014 por um consórcio constituído por sete parceiros com
experiência de trabalho em projectos europeus. Cada um destes parceiros
tem conhecimentos específicos nas áreas-chave do projecto e
desempregados e colabora com redes nacionais e europeias relevantes para
os temas de projecto ENTER.

Quantos destinatários irão beneficiar do projecto ENTER?
As acções-piloto nacionais irão envolver directamente 60 jovens
desempregados e estimamos que 180 jovens desempregados beneficiem dos
resultados do projecto no futuro. O workshop de transferência sobre as
metodologias EA e LE vão contar com a participação dos parceiros do
projecto e outros representantes de cada país na área da educação e
formação profissional, estimando-se que futuramente mais de 150
profissionais irão beneficiar dos resultados do projecto. Após a integração
desta solução formativa nos sistemas de ensino e formação profissional de
cada país parceiro, esperasse que pelo menos mais de 3500 profissionais
terão acesso aos materiais EA e LE.

Quais os resultados do projecto ENTER?
Estas metodologias consistem:
 Enterprise Award (EA) - um currículo inovador, focado no
desenvolvimento de competências de empreendedorismo, do Reino
Unido
 Learn Empowerment (LE) – um modelo de capacitação de jovens, da
Áustria

Profissionais na área da educação e formação profissional terão a
oportunidade de adquirir novos conhecimentos, competências e qualificações
(durante o workshop de transferência) para promover o desenvolvimento
pessoal, a empregabilidade e a participação dos jovens no mercado de
trabalho europeu (durante a acção-piloto nacional). Os conhecimentos, as
competências e qualificações sobre a EA e LE, irão permitir que os parceiros
e outros profissionais possam continuar a contribuir para a melhoria da
qualidade e inovação nas suas organizações e nos sistemas nacionais.

