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PRIMEIRA REUNIÃO TRANSNACIONAL EM ESTOCOLMO, SUÉCIA 
Nos dias 16 e 17 de dezembro 
realizou-se a primeira reunião da 
parceria do projeto EFE, em 
Estocolmo, na Suécia. Na reunião 
participaram representantes da 
Suécia, Portugal, Espanha (2), 
Polónia, Roménia e Irlanda. O 
projeto tem dois anos de trabalho 
pela frente e começará com a 
criação de um questionário 
destinado a empreendedores para 
identificar os obstáculos a enfrentar 
nos primeiros 5 anos de atividade 
de um negócio. 

A próxima reunião do projeto 
realizar-se-á em Vejer, Espanha, nos 
dias 20 e 21 de abril de 2020. 

 

Composição da parceria: 

-Center för Socialt 
Entreprenörskap Sverige – 
Suécia 

-Indepcie - Espanha 

-Arid – Polonia 

-CPIP – Roménia 

-Asociación para el desarrollo 
rural del litoral de la Janda – 
Espanha 

-APSU - Portugal 

-I & F Education – Irlanda 

O QUE É O EFE? 

O projeto EFE explorará os 
motivos pelos quais tantas 
pequenas empresas falham nos 
primeiros cinco anos de 
atividade. Pretende-se identificar 
os quinze desafios que podem ser 
ultrapassados através de 
formação (coaching).  

O foco estará nas competências 
interpessoais e não nas 
competências profissionais. A 
título de exemplo refiram-se: as 
qualidades de liderança dos 
indivíduos, a motivação, a 
capacidade de tomada de 
decisão, a autoestima, a 
autoconfiança, etc.  

O projeto EFE desenvolver-se-á 
através da cooperação 
internacional, o que permitirá 
uma aprendizagem entre países. 
Tem como objetivo a construção 
de um sistema de formação, 
aplicável à maioria das situações 
enfrentadas atualmente por 
empreendedores europeus, 
líderes, PMEs e  trabalhadores . O 
Projeto tem a intenção de 
contribuir para o reforço da 
economia local e nacional, 
especialmente nas pequenas 
empresas que representam 90% 
do setor produtivo da UE (dados 
do Eurostat) 

 
 



 

OS NOSSOS OBJETIVOS 
O mecanismo interno do empreendedor revela-se quando a formação se 
alia à Inteligência Emocional. Não está relacionado com a 
informação financeira, conhecimentos acerca dos negócios, 
impostos, etc., mas sim com a gestão de outras capacidades, tais 
como a exaustão profissional (burnout), a falta de motivação, a 
falta de objetivos ou incentivos, dificuldades em tomar decisões, 
autoestima… 
 

 

Para alcançar esse mecanismo, o 
projeto EFE prossegue os seguintes 
objetivos relativamente aos 
formadores, empreendedores, 
líderes e gestores, enquanto 
utilizadores finais dos produtos do 
projeto:  

• Desenvolver a capacidade 
empreendedora dos cidadãos e das 
organizações europeias como um 
dos objetivos chave das políticas 
para a UE. 
• Estabelecer um programa de 
formação que acompanhe os 
utilizadores finais na 
implementação das capacidades 
adquiridas e dos planos de 
formação. 
• Determinar a importância do 
empreendedorismo e os talentos 
necessários ao sucesso 
empreendedor. 
• Encontrar talentos não técnicos 
que respondam às exigências do 
empreendedorismo. 
 

• Implementar formação  em 
técnicas de conversação que irão 
ajudar os indivíduos a melhorar as 
suas capacidades empreendedoras. 
• Ajudar os indivíduos a 
compreender e aplicar as suas 
capacidades empreendedoras de 
forma a aumentar o seu sucesso. 
• Apoiar o desenvolvimento do 
empreendedorismo em 
comunidades locais. 
• Promover trocas entre utilizadores 
finais tanto a nível regional, como 
também entre países. 
 

 

 

  

 

´algo que falta nesta 
discussão são os atributos 

dos indivíduos, a pessoa que 
está no centro da empresa, 
que toma decisões diárias 

para administrar o negócio 
em circunstâncias altamente 

incertas  ́

http://www.efeproject.eu/ 
https://www.facebook.com/efeproject 
O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não 
constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto 
de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada 
responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as 
informações nela contidas. 


