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Workshop “Empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego” 

Como criar o próprio emprego? A solução pode passar pela criação de um negócio. Abrindo portas para dar saída à 
crise, a TecMinho promove um workshop “Empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego”. A formação decorre 
a 5 de Dezembro, pelas 18h na Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti (Rua Gil Vicente), no Porto. A 
participação é gratuita. 

Serão abordadas questões como os serviços e programas existentes de apoio ao emprego e as estratégias de 
negócio para avaliar oportunidades e concretizá-las (ver programa completo no fim). O workshop está inserido no 
Projeto Estratégia Europa 2020, iniciativa da Comissão Europeia, que inclui diversas iniciativas gratuitas destinadas 
aos jovens licenciados (ativos ou desempregados) que procurem, através do aumentos das suas competências, 
potenciar ou manter as suas possibilidades de empregabilidade. 

A sua duração é de 4 horas e segue uma metodologia de blended-learning com 3 horas presenciais (5 de 
Dezembro) e 1 uma hora online através da plataforma e-learning da TecMinho (Moodle). Ambas as componentes 
(presencial e online) contarão com uma equipa de formadores da Universidade do Minho - Escola de Economia e 
Gestão, especializada nas várias temáticas e preparada para a orientação e tutoria dos workshops. 

As inscrições gratuitas poderão ser efetuadas em http://www.tecminho.uminho.pt/showPage.php?
url=579_workshop4.html&zid=594 Informações adicionais sobre o Workshop e iniciativa Estratégia Europa 2020 
estão disponíveis em http://www.tecminho.uminho.pt/europa2020 

Programa completo:  

1. Importância do empreendedorismo e seu enquadramento no âmbito da “Nova Estratégia Europa 2020” 

2. Iniciativa “Juventude em Movimento” promovida no combate ao desemprego jovem 

3. Etapas na passagem da ideia ao negócio: avaliação de oportunidades, identificação e análise dos mercados 
relevantes, identificação da concorrência e da estratégia competitiva, definição da estratégia de entrada e de 
marketing 

4. Programas e serviços de apoio ao empreendedorismo e à criação do próprio emprego 
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