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Colmatar a ausência de serviços e programas eficazes que apoiem grupos vulneráveis ao
nível do empreendedorismo e criação do autoemprego. A ideia central é desenvolver
estes serviços através de uma abordagem centrada na pessoa empreendedora.

Objetivo

COM A INICIATIVA ACCESS ENTERPRISE, 
pretendemos disponibilizar o 
acompanhamento e apoio apropriados 
para pessoas de grupos vulneráveis, 
desenvolvendo, testando e avaliando um 
programa de dirigido 
a profissionais e potenciais beneficiários

• Desenvolver uma metodologia de 
aprendizagem coerente e 
direcionada para as necessidades 
dos participantes

• Promover a inclusão dos 
participantes no mercado de 
trabalho através de atividades 
empreendedoras e do 
autoemprego



Produtos Intelectuais

IO1 : Revisão do Estado da Arte sobre o apoio e desenvolvimento 
do Empreendedorismo para grupos vulneráveis em Portugal

IO2 : Programa de aprendizagem: formação de formadores + 
sensibilização de potenciais empreendedores

IO3 : Impacto e avaliação, análise posicional e relatório de 
sustentabilidade



O ‘estado-da-arte’: enquadramento

Metodologias aplicadas:

Pesquisa documental

Grupos de discussão e entrevistas: 36 profissionais e 65 pessoas em desvantagem

Apesar de várias iniciativas e programas, continua a faltar apoio disponível 
para pessoas de grupos vulneráveis que os ajude a começar e a fazer crescer 
o seu próprio negócio.



O ‘estado-da-arte’: barreiras  percecionadas



Criação de um ambiente de 

aprendizagem amigável

Uma forte componente ética 

de aconselhamento honesto 

acerca da viabilidade da ideia 

de negócio

Métodos inovadores e 

apropriados para o grupo

Histórias de sucesso de outros 

grupos vulneráveis como forma 

de motivação e inspiração para 

o empreendedorismo

Capacidades multiculturais e 

interculturais dos profissionais

Apoio prático mais abrangente

(ex. alojamento, aconselhamento 

de benefícios, complemento para 

apoio em TIC)

O ‘estado-da-arte’: fatores importantes no apoio



Público-alvo Formato Duração

Formadores, 
Educadores, 

Mentores
Flexível 18h

Curso de Formação de Formadores

Objetivo: mobilizar as competências necessárias para aplicar a metodologia desenvolvida no âmbito 
do projeto



Curso de Formação de Formadores

Acesso a 
conteúdos e 
atividades à 
distância

Sessões de 
mobilização e 
co-construção

Aplicação na 
prática



Coagir

Educar

Informar

Consultar

Envolver

Codesenhar

Coproduzir FAZER COM

FAZER POR

FAZER PARA

Sherry Arnstein, 1969

Curso de Formação de Formadores



Curso de Formação de Formadores

• Como utilizar os módulos

• Métodos de formação adequados

• A metodologia Access Enterprise potenciais 
empreendedores

• Metodologias de acompanhamento, 
avaliação e reconhecimento das 
aprendizagens

Módulos:

1. Princípios da metodologia

2. Perfil do técnico de apoio e do 
empreendedor

3. Da Ideia à realidade

4. Compreender o planeamento 
de um negócio



Curso de Formação de Formadores

5 participantes 
formados

3 participantes 
testaram o modelo





Programa para Potenciais Empreendedores

Através do incentivo a atividades empreendedoras e do autoemprego, o programa tem
como objetivos principais:

Capacitar os grupos vulneráveis

Promover a (re)inclusão de pessoas em situações de desvantagem no mercado 
de trabalho

Combater o desemprego, procurando uma maior igualdade de oportunidades



Programa para Potenciais Empreendedores: formato

Modalidade flexível: privilegia-se o presencial, mas pode ser adaptado para ser 
feito à distância (online) 

As sessões síncronas são centradas nas necessidades dos participantes:
• Criação do perfil do empreendedor
• Apoio focado na elaboração de um ideia empreendedora
• Kit de ferramentas para empreender

Para os participantes que estejam interessados, o programa conta com um 
módulo adicional de mentoria.

O programa também conta com a organização de workshops temáticos para apoiar os 
empreendedores em assuntos específicos (ex., processo jurídico no desenvolvimento 
de um negócio).

12 horas



Programa para Potenciais Empreendedores: módulos

“Perfil do 
Empreendedor”

“Incentivo a 
Empreender”

"Ferramentas 
para 

Empreender"

“Empreender passo 
a passo”

1ª Sessão 2ª Sessão 3ª Sessão 4ª Sessão



Programa para Potenciais Empreendedores: piloto

11 Feminino | 5 Masculino

Maioria 25-54 anos

Maioria Ensino secundário

Maioria Desempregados

Motivações:

Melhor qualidade de vida

Ser independente

Potenciar as competências



Desafios

Linguagem e comunicação (clareza e 
empatia)

Há necessidade de adaptar os 

instrumentos e recursos existentes, 

colocando-os num contexto multicultural

Formadores como conhecedores das 

necessidades e motivações dos formandos

Desenvolver uma cultura empreendedora 

(empreendedorismo além da criação de 

novos negócios)



Rua do Paraíso, Loja 2 | 2610-136 
Alfragide - Lisboa, Portugal

Segunda à Sexta - 9h as 13h | 14h as 18h

www.aproximar.pt

/aproximar

+351  211  336  681
+351  966  106  006 (Tiago Leitão) 

contacto@aproximar.pt 


