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Fundamentação 
 
Estudos recentes revelam que para além de conteúdos de 
empreendedorismo não estarem incluídos em todas as 
partes do sistema VET, também existe uma lacuna relati-
vamente aos elementos práticos. Apesar do facto de os 
cursos EFP na Letónia, Lituânia, Portugal e Turquia con-
terem módulos específicos de empreendedorismo defini-
dos no âmbito dos quadros dos seus catálogos nacionais 
de qualificações, estes não são obrigatórios em todos os 
currículos, criando assim a necessidade de recursos em-
preendedores e o aumento das competências de empre-
endedorismo. 
   
Como as competências empreendedoras aprendem-se 
principalmente através da experiência e prática de traba-
lho e não apenas em contextos de educação formal, as 
pré-condições para o sucesso da educação para o em-
preendedorismo incluem a integração da mesma nos 
programas de educação, ou seja, em aulas práticas em 
contextos reais. Durante o estágio, os alunos podem por 
as competências de empreendedorismo na prática, mas 
estes vão enfrentar desafios, incluindo as suas próprias 
capacidades e competências cognitivas, assim como uma 
autoavaliação dos mesmos. Para lidar com estes desafi-
os, é necessário desenvolver conteúdos apropriados, 
sistemas de validação e definir bem os locais de estágio. 
Neste sentido, o principal objetivo do projeto é promover o 
desenvolvimento e a validação de competências empre-
endedoras entre os alunos de EFP em situações práticas, 
e promover as competências de formação de empreende-
dorismo nos professores/formadores de EFP/tutores de 
estágio. 
 
Objetivos 
 

Os objetivos específicos do projeto são: 
 

 Preparar uma metodologia para a avaliação do de-
senvolvimento das competências de empreendedo-
rismo para os alunos de EFP, baseado na aborda-
gem level5, que será acessível online; 
 

 Criar um curso de formação inovador baseado em 
jogos para apoiar os formadores de EFP na conce-
ção dos próprios currículos com módulos integrado-
res de empreendedorismo; 
 

 Criar um Manual do Formador/Supervisor baseado 
em scripts de vídeo interativos que explicam a lógica 
do curso virado para o empreendedorismo. 

 

Atividades e Resultados 
 

Durante a vida do projeto, os seguintes produtos intelec-
tuais serão desenvolvidas: 
 

 
 
IO1 - Desenvolvimento de Competências em Empreende-
dorismo e Metodologia de Avaliação para a Avaliação do 
Desenvolvimento de Competências de Empreendedoris-
mo de alunos de EFP com base na abordagem do LE-
VEL5, que também estará acessível on-line. 
 
IO2 – Uma Ferramenta de Assistência Interativa - Manual 
do Formador/Supervisor com scripts de vídeo incorpora-
dos que explicam a lógica por trás do curso de formação 
sobre empreendedorismo. 
 
IO3 - Um Conjunto de Materiais Gamificados para o curso 
de formação para apoiar formadores de EFP a formar em 
Competências de Empreendedorismo. O curso conterá 
uma série de exercícios gamificados, material, ferramen-
tas educacionais e jogos para a implementação de com-
petências empreendedoras em currículos de formação já 
existentes.  

Grupos-alvo 

 
O projeto VESVET visa principalmente professores e 
formadores de EFP, alunos de EFP, supervisores de 
prática profissional/tutores. Diretamente, o projeto aborda-
rá 160 alunos e 60 professores que participarão em ativi-
dades de aprendizagem. O seu envolvimento no projeto 
ajudará a desenvolver as competências de empreendedo-
rismo, direta ou indiretamente, e a desenvolver o potencial 
a partir duma perspetiva da aprendizagem ao longo da 
vida. 
 
O VESVET produzirá um impacto duradouro e sustentá-
vel: Após o final do projeto, a cooperação entre parceiros 
continuará como resultado dos elos desenvolvidos duran-
te a vida deste projeto. 

 
Inovação 
 
O VESVET utiliza o sistema LEVEL5, concebido especifi-
camente para avaliar a evolução das competências pes-
soais, sociais e organizacionais em contextos de aprendi-
zagem não formal e informal. 
 
Baseia-se numa aborda-
gem tridimensional de 
validação de atividades 
cognitivas relacionadas e 
afetas a resultados da 
aprendizagem - o cubo 
LEVEL5. 
 
LEVEL5 é um processo 
de aprendizagem holísti-
ca que beneficia o aluno, 
os provedores de apren-
dizagem e os empresá-
rios de acolhimento. 

 
Informação disponível em: 
www.vesvet.vtpvm.lt  
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