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FOSTERING FEMALE ENTREPRENEURSHIP MINDSET 

Bem-vindo(a)! Esta é a segunda newsletter do projeto FFEM. 

 

A pandemia 

A pandemia tem afetado fortemente a execução dos projetos europeus. Muitas 
atividades foram canceladas ou adiadas, mas outras foram levadas a cabo online, com 
sucesso.  

Nos últimos meses, os parceiros que integram o projeto FFEM têm trabalhado 
com afinco, com o propósito de desenvolver conteúdos formativos na área do 
empreendedorismo. 

Os materiais concebidos para fins de formação presencial e online estão já em 
processo de avaliação, levada a cabo por grupos de trabalho locais, a fim de serem 
objeto de validação externa. A esta etapa seguir-se-á um workshop, no qual os 
produtos gerados no âmbito do projeto serão testados por formadores. O feedback 
recolhido, vai ajudar-nos a melhorar os conteúdos e a experiência de formação, bem 
como aspetos visuais e plataforma online. 

 

Trabalhar online  

Ao longo deste ano, o consórcio realizou várias reuniões virtuais, visando a boa 
execução do projeto. A UCE, na qualidade de entidade coordenadora do projeto, tem 
sido o parceiro responsável pela organização destes encontros.  
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REUNIÕES VIRTUAIS  

   

  

 

 

Workshop 

Inicialmente previsto para agosto e setembro de 2020, em virtude da situação 
pandémica, o workshop foi adiado para o final do corrente ano e será realizado online. 
Este evento será liderado pela entidade parceira, Petra Corsica, e terá a duração de 
três dias, sendo que formadores designados por cada um dos parceiros serão 
convidados a conhecer e a experimentar os produtos gerados no âmbito do projeto 
FFEM.  

 

VISITE-NOS EM: 

https://ffem.eu/en/home/  

 Facebook: FFEM 

 

 


