Parceria
KCH International (Coordinator) | Netherlands
Jeannette Jansen (j.jansen@kch.nl)

Institute for Technology and Quality | Portugal
Ana Azevedo (aiazevedo@isq.pt)

Newham College of Further Education | United Kingdom
Corinne McGee (corinne.mcgee@newham.ac.uk)

Centro Produttivà Veneto | Italy
Susanna Caselatto (caselatto@cpv.org)

V

isa preparar e formar
pessoas envolvidas no

reconhecimento, aconselhamento, orientação e
promoção de soluções para cidadãos desempregaAssociation de gestion de formation en alternance pour le PME |
France
Marion Touze (mtouze@agefa.org)

dos, trabalhadores seniores e jovens interessados
em melhorar e/ou adquirir competências empreendedoras, através do desenvolvimento do Perfil do
«Coach Empreendedor», do «Passaporte Empreen-

Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins

dedor» e de formação nesta área.

| Portugal
Vanda Vieira (vanda.vieira@cecoa.pt)
Este Projecto foi financiado pela Comissão Europeia. Esta publicação reflecte a visão do autor e a Comissão Europeia
não pode ser responsabilizada pelo uso feito da informação nela contida.

A parceria C-EO considera que o empreendedorismo e o impreendedorismo

O Projecto
Actualmente, a agenda social europeia é liderada por
temas como a inclusão social e o empreendedorismo
enquanto resposta aos desafios do mundo globalizado em que
vivemos. O Projeto "Coach para oportunidades empreendedoras"
(C-EO), financiado pelo Programa Leonardo da Vinci, pretende
trabalhar estes conteúdos, de forma a dar resposta às mais recentes
exigências do capital humano.

são conceitos essenciais para trabalhar os chamados grupos de risco. Embora
não menos essencial como para qualquer outro cidadão, esta parceria reconhece que, para este grupo de pessoas, é necessária uma outra abordagem a
fim de reforçar as suas competências empreendedoras e impreendedoras. A
parceria C-EO procura desenvolver um conjunto de instrumentos que possam
apoiar a criação de oportunidades para esse grupo-alvo, em particular para as
pessoas que se encontram distantes do mercado de trabalho e que pretendam aceder ao mesmo. O Coach irá supervisionar este processo de crescimento e de descoberta, uma das ferramentas mais importantes neste

O Empreeendedorismo é a resposta para a inclusão social?

contexto.

A Europa tornar-se-á num continente economicamente mais próspero e
mais próximo do ideal social europeu , se for bem-sucedida na ancoragem
do empreendedorismo e do impreendedorismo no DNA do seu capital

Os objectivos do C-EO são:


humano. Ainda existe um grupo considerável de pessoas em nossa
sociedade com dificuldade em aceder ao mercado de trabalho, e para
estes, esta transformação significa mais e melhor inclusão social.

Contexto Europeu

Desenvolver o perfil do “Coach impreendedor” congruente com os
Sistemas ECVET e EQF.



Desenvolver um programa de formação.



Testar e pilotar um programa de formação.



Desenvolver um método de certificação, com enquadramento e

Dada a relevância do tema de empreendedorismo no contexto Europeu, o
Projeto C-EO trabalha com uma parceria internacional, constituída por
parceiros oriundos de países tão distintos como a Holanda, Portugal, Itália,

aplicabilidade em todos os países parceiros, e que permita aceder a
diversos percursos de aprendizagem.

França e Inglaterra. Em comum, possuem o objectivo de alcançar um
leque de produtos que possa ser amplamente aceite e usado na Europa do
futuro.

Mais informações? www.cfeo.eu

