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NOTÍCIAS SOBRE O PROJETO SINTRA 

GROUPOS-ALVO 

Os grupos-alvo do projeto são 
empregados e empregadores do 
setor empresarial, civil e gover-
namental, interessados em au-
mentar a sustentabilidade das 
suas organizações através do 
Intra-empreendedorismo. 

 

Nesta newsletter: 

 Os objetivos do pro-
jeto e resultados es-
perados 

 Notícias do projeto 

Parceiros do Projeto 
 Cordenador do Projeto: Simenntunarmidstodin a Vesturlan-

di, Islândia— www.simenntun.is 

 APOPSI Information Technology, Consulting and Training Ser-

vices S.A, Grécia— www.apopsi.gr  

 Creatrix ehf, Islândia — www.creatrix.is 

 Dialogue Diversity Unipessoal Lda, Portugal — www.dialogue-

diversity.pt  

 VE-GO-RA, Croácia — www.vegora.hr  

 YSBF Youth in Science and Business Foundation, Estónia — 

www.ysbf.org  

 Tora Consult Ltd., Bulgária — www.toraconsult.com  
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O Projeto 
SINTRA - Alcançar a Sustentabilidade através do INTRA-

Empreendedorismo  é um projeto ao abrigo do programa 

Erasmus +, com a duração de 24 meses (KA2:Parcerias Estraté-

gicas para a Educação de Adultos) concebido para fornecer um 

apoio integrado, adaptado às necessidades das organizações para o 

desenvolvimento de aptidões, competências e atitudes relacionadas 

com o espírito intra-empreendedor, tanto entre empregados como 

entre empregadores, para melhorar a sustentabilidade das organi-

zações. 

sintraproject.eu 

facebook.com/sintraproject.eu  

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um reconhecimento do conteúdo, que 
reflete apenas a opinião dos autores e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser 
feito da informação nela contida. 
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Objetivos do Projeto 
 

 Compreender melhor os contextos nacionais e setoriais no domínio da sustentabilidade ambiental, 

social e económica, numa perspetiva intra-empreendedora, e identificar as lacunas existentes na 

abordagem intra-empreendedora a nível organizacional. 

 Elaborar uma metodologia, ferramentas e material de formação inovador, combinando os processos 

de formação e coaching intra-empreendedor com foco na sustentabilidade, através de uma aborda-

gem única e integrada, a fim de melhorar o impacto ambiental das organizações e a sua sustentabi-

lidade social e empresarial. 

 Responder às necessidades das organizações, através da realização de workshops de formação e 

serviços de aconselhamento orientados para a sustentabilidade, reforçando os esforços intra-

empreendedores que possam, eventualmente, conduzir a novos produtos e serviços (ou apenas mo-

dificados) com um impacto positivo na sustentabilidade.  

 Transmitir os resultados do projeto, a outros países, através da criação de uma Plataforma de e-

Learning e criar um conjunto de ferramentas de inovação para o intra-empreendedorismo orientado 

para a sustentabilidade. 

 

 

 

 

Resultados Esperados 
 Análise de lacunas, em contextos nacionais e setoriais, no domínio da sustentabilidade ambiental, 

social e económica, numa perspetiva intra-empreendedora e identificação de Boas Práticas que pos-

sam ser utilizadas como recursos formativos para empregadores e empregados.  

 Desenvolvimento do currículo SINTRA, abordagem de formação, metodologia e conteúdo de forma-

ção intra-empreendedora orientada para a sustentabilidade dos empregados e empregadores. 

 Valorização do intra-empreendedorismo centrado na sustentabilidade de empregadores e emprega-

dos através da implementação de workshops de formação e da prestação de serviços de aconselha-

mento/coaching.  

 Desenvolvimento de uma plataforma interativa de e-Learning, que facilitará, após a conclusão do 
projeto, a aprendizagem mista dos grupos-alvo do projeto e o ensino à distância dos empregadores 
e empregados interessados no espírito intra-empreendedor, centrado na sustentabilidade.  

 Desenvolvimento de um conjunto inovador de ferramentas online que ajudará os funcionários das 

organizações a recolher ideias e a modificar produtos, serviços e processos organizacionais para se-

rem mais ecológicos e mais sustentáveis em termos sociais e económicos. 
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 Notícias do Projeto  

1ª reunião transnacional online do Projeto SINTRA 

Devido às restrições da COVID-19, a 10 e 11 de setembro de 2020, realizou-se, com sucesso, a 

primeira reunião online do projeto transnacional, via  MS TEAMS. 

Durante os 2 dias de reunião, os representantes dos parceiros tiveram a oportunidade de discutir, em 

detalhe, o desenvolvimento dos Resultados Intelectuais do projeto, bem como os vários aspetos im-

portantes da  sua gestão técnica e financeira. 

O programa de atividades de divulgação foi também, apresentado e discutido, e foram tomadas várias 
decisões importantes relativamente à implementação das atividades de divulgação do projeto. Final-
mente, a garantia da estratégia de qualidade do projeto e as respetivas atividades de avaliação, que 
são a base para o sucesso do mesmo, foram, também, apresentadas detalhadamente pelo Coor-
denador. 

 

 

 

 

 

 

Produto Intelectual (PI) nº 1 (1ª parte) - "Boas Práticas e Análise de 
Lacunas" 

A elaboração do relatório sobre a "Sustentabilidade através do Intra-empreendedorismo  - Estudos e 

Identificação de Boas Práticas Nacionais", em todos os países parceiros do projeto, iniciou-se em 

outubro de 2020. A fase inicial da implementação do projeto SINTRA consiste em fazer uma investi-

gação aprofundada dos cenários nacionais e setoriais no desenvolvimento da sustentabilidade ambien-

tal, social e económica, bem como das boas práticas existentes em setores particulares com potencial 

sustentável no respetivo país parceiro, relacionadas com os efeitos positivos que o intra-

empreendedorismo pode ter na sustentabilidade em uma ou mais das suas dimensões. Este estudo, 

juntamente com os inquéritos e entrevistas de análise de lacunas, a realizar como próximo passo no 

âmbito do PI1, servirá o propósito de preencher uma lacuna no mapeamento das necessidades de 

formação relacionadas com o espírito intra-empreendedor dos empregados e empregadores dos países 

parceiros.  

Espera-se que os estudos nacionais relacionados estejam concluídos até finais de novembro de 2020 e 
sejam publicados na página de internet do projeto.  

 

 

 


