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COMPETENCIAS:

No período atual, marcado por um forte dinamismo, bem como pelo aumento do número de
empresas operando em mercados altamente competitivos, é importante definir as características de
um empreendedor que Ihe permitam nao apenas sobreviver, mas também desenvolver as suas
competencias e tornar-se bem- sucedido.
As competencias sao objeto de investigado num conjunto de ciencias sociais, tais como: Psicologia,
Gestao, Direito, Sociologia e Teoria das Organizares. As competencias associadas a gestao de
empresas podem ser definidas como competencias vitáis para urna gestao bem-sucedida. Os dois
tipos de competencias - gerais e específicas - sao características pessoais, que podem ser corrigidas
ou modificadas, nomeadamente através da formagao. A avaliagao de competencias pode ser o ponto
de partida para o desenvolvimento de um plano de formagao adequado as necessidades dos
indivíduos avaliados.

 O PROJETO COMTRAIN:
O objetivo do projeto COMTRAIN consistiu na avaliagao e desenvolvimento das competencias gerais
do potencial empreendedor, através da combinagao dos resultados de dois anteriores projetos
Leonardo da Vinci, os projetos ASTRA e CECE.
Utilizando os resultados e as ferramentas desenvolvidas no ámbito destes dois projetos, foram
criados programas e materiais de formagao para seis competencias gerais, assim como uma
ferramenta online aperfeigoada, para a avaliagao de competencias.
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As seis competencias gerais sao:








Comunicado
Empreendedorismo
Efficiencia
Resolugao de Problemas
Planeamento e Organizado
Abordagem Proativa

Comunicação Eficar
ou “A magia de nos entendermos uns aos outros”
Parece extremamente fácil comunicar aquilo que necessitamos aos outros, e
negociar com eles. Apesar disso, esta competência é uma das mais importantes
para os empreendedores. Porque será? Porque nem sempre somos tão bons
quanto nos é exigido. De facto, as competências em comunicação são as soft
skills mais complexas.

Empreendedorismo ou “Recompensa pela coragem”
A competência de empreendedorismo trata da forma de pensar e agir para atingir
resultados benéficos. O espírito empreendedor é uma fonte de poder e força. Um
indivíduo empreendedor certifica-se de que as suas ideias são implementadas.
Não falamos, apenas, de pessoas que têm coragem para se estabelecerem
sozinhas e começarem um negócio; o espírito empreendedor é um bem valioso
para o próprio indivíduo e também para a empresa que o emprega.

Eficiência ou “Atingir um objetivo passo a passo”
A eficiência não implica, apenas, a utilização de competências padrão ou
estar à altura das exigências; isso é um dado adquirido. A verdadeira
eficiência baseia-se em atingir bons resultados consistentemente, mantendo
a motivação. O empreendedor pode ultrapassar obstáculos e efetuar várias
tarefas simultaneamente de forma equilibrada e profissional. É possível fazêlo!

Resolução de Problemas ou “Querer é poder“
Os empreendedores devem ser capazes de lidar com os problemas à medida
que estes vão surgindo. Mas ser competente na resolução de problemas
implica ser capaz de reconhecer, identificar e classificar um problema, e
enquadrá-lo num contexto. É importante ter a capacidade de encarar o
problema de diferentes perspetivas para optar pela abordagem correta e pô-la
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em prática. Ao fazê-lo, é importante reagir a mudanças ou estímulos criados
pelo problema e pela solução. Por fim, é necessário proceder a uma avaliação
do que aconteceu e do que se aprendeu, não só em relação ao tema, mas em
relação a si próprio.

Planeamento e organização do trabalho
ou “Mais vale prevenir do que remediar”
“Organização” e “planeamento” são termos que estão natural e
automaticamente relacionados com o processo de trabalho (a nível pessoal ou
profissional). Não será, portanto, surpresa que sejam frequentemente
mencionados como capacidades necessárias aos empreendedores.

Abordagem proativa ou “A sorte protege os preparados”
Quando se pergunta às pessoas sobre o que esperam dos empreendedores,
gestores e funcionários empreendedores, muitos respondem frequentemente:
“Espero que sejam proativos, que não se limitem a desempenhar as funções
que lhes são atribuídas, mas também apresentem sugestões e ideias que
beneficiem a empresa”. A competência de abordagem proativa trata do
interesse natural do indivíduo pelo mundo que o rodeia, a capacidade de
procurar oportunidades proativamente, de participar em várias atividades e
de influenciar o que se passa à sua volta.



GRUPOS-ALVO:

Potenciáis empreendedores (estudantes, trabalhadores, desempregados, outros) e formadores







3 PASSOS - AVALIAQÁO DE COMPETENCIAS E FORMAQÁO:
Preenchimento de um questionário pelo potencial empreendedor.
Análise das respostas ao questionário pela entidade formadora.
Sugestao de um plano de formado apropriado e individualizado, baseado nos resultados.

A formado que o potencial empreendedor recebe inclui, para além das aulas, case studies
apresentados através de vídeos, jogos, encenagoes e muitas outras atividades que facilitarao a
aprendizagem.








RESULTADOS ESPERADOS DO PROJETO:
Teste às suas competências empreendedoras e de gestâo.
Conhecimento sobre as suas forças e o seu potencial reforço.
Conhecimento sobre as suas fraquezas e oportunidades de melhoria.
Fortalecimento das novas empresas, e aumento das suas probabilidades de sobrevivência no
mercado.
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Aumento da competitividade das empresas no mercado, através da melhoria das
competências de gestâo dos empreendedores.
Beneficios de longo prazo para a Economia e Sociedade, graças à gestâo e organizaçâo
corretas das PMEs.

CONSÓRCIO COMTRAIN:

PARCEIRO LIDER

PARCEIRO (CY)

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania
Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland"
ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin, Polska
Tel. +48 81 710-46-30
Fax +48 81 746-13-24
www.oic.lublin.pl

Eurosuccess Consulting Ltd
56 Stavrou Avenue Karyatides Business Center
Block A2 - Office 205 Strovolos - 2035
Nicosia – Cypr
Tel:
+357 22420110
Fax: +357 22518248
www.eurosc.eu

PARCEIRO (CZ)

PARCEIRO (BE)

RPIC-ViP s.r.o.
Vystavni 2224/8
709 00 Ostrava 1
REPUBLIKA CZESKA
www.rpic-vip.cz

Syntra West vzw
Spoorwegstraat 14
8200 Brugge
BELGIA
www.syntrawest.be

PARCEIRO (LT)

PARCEIRO (PT)

Viešoji įstaiga DARNAUS VYSTYMO PROJEKTAI
Grūšiakalnio str. 85
08434 Vilnius
LITWA
www.dvp.lt

Universidade de Aveiro
UATEC - Unidade de Transferência de Tecnologia
Edifício da Reitoria
3810-193 Aveiro
PORTUGALIA
www.ua.pt/uatec
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