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A avançar!
O projeto ActYouth EU tem pretende identificar as
competências que cada jovem graduado precisa de
desenvolver mais. Com a utilização de uma ferramenta
online (ferramenta TIC), o ActYouth EU promove
competências e skills empreendedoras numa base de
personalização individual.

Notícias atuais!
O segundo encontro dos parceiros teve lugar em Aveiro,
Portugal, em julho de 2016, onde todos os parceiros
tomaram decisões acerca dos objetivos e metas do projeto,
para o próximo período (setembro/2016 a setembro/2017).
A Eurosuccess (Chipre), com a contribuição de todos os
parceiros implementou as fases de macroestrutura,
microestrutura e estabelecimento da ferramenta TIC,
incluindo os seus conteúdos e funcionalidades. A
ferramenta TIC foi testada internamente, fornecendo ao
parceiro líder feedback para a sua melhoria.
A Vytautas Magnus University (Lituânia) em conjunto com
todos os parceiros começou a desenvolver o programa e os
materiais de formação, que se destinam a melhorar as
competências para o empreendedorismo e as atitudes
empreendedoras dos estudantes.
ESTE PROJETO FOI FINANCIADO COM O APOIO DA COMISSÃO EUROPEIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA
ERASMUS+. ESTA PUBLICAÇÃO (COMUNICAÇÃO) REFLETE APENAS A VISÃO DO AUTOR E A COMISSÃO NÃO
PODE SER RESPONSABILIZADA POR QUALQUER USO QUE POSSA SER FEITO DA INFORMAÇÃO NELA CONTIDA.

Etapas do Act Youth

Programa de Formação
para Formadores e
Formandos
• Desenvolvimento da
metodologia para desenhar
e desenvolver os programas
e materiais de formação.
• O programa de formação
tem por objetivo melhorar
as competências e as
atitudes empreendedoras.
• Todos os materiais incluem
exercícios ativos.

www.actyouth.eu

Jogo de
Simulação
Online
• O objetivo do jogo
(ferramenta TIC) é
melhorar e
desenvolver as
competências e
atitudes
empreendedoras dos
estudantes cuja
avaliação de
competência indica
um elevado gray de
propensão para
estabalecer uma startup. A ferramenta
permite aos
estudantes gerir ou
estabelecer um
negócio.
• O jogo de simulação
será acompanhado
de um Guia do
Utilizador.
• Irá incluir os
módulos didáticos do
programa de
formação.

Teste
piloto

• Estudantes/
graduados,
universidades e
entidades formadoras
irão avaliar o pacote
de formação, de
acordo com a
análise/relatório
gerado pela
ferramenta TIC. A
ferramenta TIC indica
os gaps de
competência.
• Dez estudantes e cinco
formadores de RH
(cuja avaliação de
competências indique
predisposição para
Start-Ups) terão a
oportunidade de testar
o Jogo de Simulação
Online.
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Módulos do Programa de
Formação do ACT Youth
Relações sociais
(sensibilidade às necessidades dos outros, resolver conflitos de trabalho, inspirar indivíduos, manter
relações efetivas)

Tolerância ao stress
(trabalhar sob pressão, manter um desempenho estável, lidar com a ambiguidade do trabalho)

Gestão de tempo
(ter consciência dos prazos, organizar e calendarizar o trabalho)

Adaptabilidade
(envolver-se em diferentes equipas, ajustar o trabalho às estruturas e processos de trabalho)

Atenção ao detalhe
(colocar atenção nos detalhes, ser intelectualmente dedicado ao trabalho)

Perspetiva comercial
(conhecimento geral sobre negócios, indústria)

Comunicação
(comunicar informação e ideias, envolver o público)

Orientação para o cliente
(foco nas necessidades do cliente, investigar reclamações e resolver questões)

TIC
(ferramentas de edição de texto, enviar emails, aceder a ferramentas online e tecnológicas)

Gestão de conflitos
(usar o humor e promover as relações interpessoais)

www.actyouth.eu
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Contactos
Os participantes que estiverem interessados em envolver-se nas atividades do ACTYouth e ter a
oportunidade de testar o Jogo de Simulação on-line durante a fase piloto do nosso projeto podem entrar
em contato com o Parceiro Nacional do projeto.
CHIPRE
G.G. EUROSUCCESS CONSULTING
LTD

POLÓNIA

(www.eurosc.eu)

OIC POLAND FOUNDATION
(www.oic.lublin.pl)

Giorgos Giorgakis
george@eurosc.eu

Ewelina Iwanek
ewelina.iwanek@oic.lublin.pl

EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS
(www.euc.ac.cy)
Eleni Markantoni
E.Markantoni@euc.ac.cy

LITUÂNIA
VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY
(www.vdu.lt/en)
Mantas Jurgutis
M.Jurgutis@vpc.vdu.lt

PORTUGAL
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
(www.ua.pt)
Marlene Amorim
mamorim@ua.pt

www.actyouth.eu

Check our website

www.actyouth.eu
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