Parceria
KCH Interna)onal (Coordenador) | Holanda
Jeanne1e Jansen (j.jansen@kch.nl)

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

Newham College of Further Educa)on | Reino Unido
Corinne McGee (corinne.mcgee@newham.ac.uk)

Centro Produ?và Veneto | Italia

V

Susanna Casela1o (casela1o@cpv.org)

isa preparar e formar
proﬁssionais

envolvidos

no reconhecimento, aconselhamento, orientação e
promoção de soluções para cidadãos desempregaAssocia)on de ges)on de forma)on en alternance pour le PME |
França
Marion Touze (mtouze@agefa.org)

dos, trabalhadores séniores e jovens interessados em
melhorar

e/ou

adquirir

competências

em-

preendedoras, através do desenvolvimento de um
Perﬁl do «Coach Empreendedor», de um «Passaporte

Centro de Formação Proﬁssional para o Comércio e Aﬁns

Empreendedor» e de formação nesta área.

| Portugal
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Este Projeto foi ﬁnanciado pela Comissão Europeia. Esta publicação reﬂete a visão do autor e a Comissão Europeia
não pode ser responsabilizada pelo uso feito da informação nela con)da.

A Formação!
“O meu melhor conselho empreendedor é
começar.”
Obje vos:
- Promover o espírito empreendedor nos jovens e adultos desempregados.

Dave Morin, Fundador da Path

- Conhecer as ferramentas de promoção do espírito empreendedor.
- Desenvolver competências empreendedoras e intraempreendedoras.

Sobre C-EO!
Público alvo:
- Proﬁssionais de RH, proﬁssionais de educação e formação com interesse na
É amplamente reconhecido que o empreendedorismo é um meio im-

área do empreendedorismo.

portante para criar crescimento económico e reforça a sociedade.
Conteúdos:
Empreendedorismo e intraempreendedorismo são essenciais para todos os

- Ambiente empreendedor e oportunidades de negócio.

indivíduos, adaptando as abordagens e reforçando as competências em-

- Inicia)va, autonomia e espírito empreendedor.

preendedoras e intraempreendedoras.

- Promoção da mudança.
- Incen)vo ao espírito empreendedor.

O projeto C-EO fornece um conjunto de instrumentos que podem criar
oportunidades, em par)cular para as pessoas que se encontram distantes

Duração:

do mercado de trabalho e que pretendam aceder ao mesmo.

- 12h (8h presenciais + 4h autoaprendizagem)

C-EO pretende tornar os proﬁssionais mais qualiﬁcados nas suas ins)tui-

Local:

ções de ensino e formação, centros de emprego e empresas para apoiar e

- Lisboa - PORTUGAL

orientar indivíduos com ideias empreendedoras.

www.cfeo.eu

