FOSTERING FEMALE ENTREPRENEURSHIP MINDSET
Bem-vindo(a)! Esta é a terceira newsletter do projeto FFEM.

Os conteúdos formativos já estão disponíveis!
A pandemia COVID-19 ainda afeta a cooperação internacional, mas também resultou
em mais oportunidades para continuar a investir e a desenvolver ferramentas online que
nos permitem trabalhar com os nossos parceiros, apesar do local onde estamos ou
vivemos. As ferramentas online têm sido muito úteis!
Em dezembro de 2019, a parceria realizou uma formação online, onde todos os
materiais desenvolvidos foram testados com formadores de cada país parceiro. O grupo
concretizou uma formação de três dias, e, no final, realizou um teste de avaliação, com
um feedback que ajudará a melhorar os resultados do projeto!
Todos os parceiros continuam a trabalhar, após a formação, nos materiais
desenvolvidos e respetivas traduções, de modo a tudo estar pronto para a fase seguinte:
o processo de pilotagem. Durante o período de pilotagem, um grupo de professores e
outro de mulheres empreendedoras de cada país vão testar a plataforma, os materiais
desenvolvidos e a sua metodologia. Após este período, partilharão as suas opiniões,
sugestões e realizarão uma avaliação geral através de questionários e da comunicação
com os parceiros.
Pode consultar o nosso sítio web e visitar a plataforma. Gostaríamos também de ter o
seu feedback para melhorar os materiais de formação!
https://ffem.eu/en/training/
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4.ª REUNIÃO INTERNACIONAL (ONLINE)
Em maio de 2021, os parceiros realizaram a sua quarta reunião internacional online para
verificar o progresso das diferentes tarefas e a evolução do projeto. A parceria discutiu
o processo de pilotagem em cada país, o progresso dos estudos de caso, o estado dos
documentos orientadores e como finalizar todas as atividades antes dos eventos onde
serão apresentados os resultados do projeto.

PILOTAGEM
Portugal:
Em Portugal, a pilotagem foi desenvolvida num formato misto (online e presencial).
Os profissionais que trabalham com mulheres em risco de exclusão social testaram
remotamente os resultados do projeto FFEM, enquanto as empreendedoras tiveram a
oportunidade de experimentar várias atividades de aprendizagem numa sessão
presencial e, em seguida, envolverem-se na autoaprendizagem durante um período de
duas semanas para explorar os conteúdos formativos, ao seu próprio ritmo e de acordo
com os seus interesses. Ambos os grupos foram apoiados ao longo do processo pelos
facilitadores da Mindshift, que responderam às suas questões e recolheram o importante
feedback dos participantes.

Espanha:
Em Espanha, tanto a pilotagem para especialistas, como para o grupo de mulheres
empreendedoras foi realizado online, devido às restrições associadas à COVID-19.
Procedeu-se, numa primeira reunião, à apresentação dos materiais e da plataforma.
Durante todo o processo, os facilitadores da GDOCE apoiaram as participantes na
resolução de dúvidas, ajudando-as quando necessitavam de apoio.
No final da pilotagem, discutiram-se as dificuldades encontradas, propondo-se
melhorias e tendo sido dadas opiniões pessoais, tanto em relação ao material, como à
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plataforma. Como último passo no processo, os participantes preencheram um
questionário para avaliar os materiais e a formação e também para partilhar as suas
opiniões e sugestões para quando todo o consórcio discutir as possíveis melhorias a
introduzir nos materiais formativos.
Polónia:
A primeira etapa do processo de pilotagem foi realizada com cinco profissionais da Viva
Femina e a segunda com 10 mulheres empreendedoras. Nesta fase, foram contatados
os parceiros locais que trabalham com pessoas com deficiência e com outros grupos
desfavorecidos (Associação Pitagoras e Centro de Educação e Apoio à RES GEST).
Foram escolhidas 10 mulheres empreendedoras que pretendiam participar na formação
e estavam motivadas para melhorar as suas competências. O interesse destas mulheres
na formação decorre da mesma cobrir questões de interesse pessoal e de ter sido
concebida especificamente para mulheres. A pilotagem foi organizada durante duas
sessões, facilitadas pelas formadoras Magdalena Malinowska e Renata Pomarańska.
No final, as 10 mulheres preencheram um questionário de avaliação.

França:
O processo de pilotagem realizou-se entre 27 de julho e 3 de agosto de 2021, na
conferência de Visio. Contando com participantes de Guadalupe, Guiana Francesa e
Córsega, com diferentes fusos horários, as sessões foram desenvolvidas durante as
tardes, visando alcançar o número máximo possível de participantes.
O principal desafio do processo de pilotagem foi a respetiva organização com três
regiões com três fusos horários diferentes. A decisão por esta opção centrou-se em
procurar juntar mulheres empreendedoras que vivem a 8.000 km de distância entre si,
com diferentes problemáticas. Paralelamente, o desemprego e, em particular, o das
mulheres, é mais elevado nas regiões periféricas, podendo reunir um grande número de
potenciais beneficiários dos conteúdos do FFEM.
Todos os 10 participantes manifestaram interesse nos conteúdos, particularmente os
relacionados com a gestão do stress e com a contabilidade. As avaliações são muito
positivas e tendem a validar as propostas dos parceiros.
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Grécia:
O processo de pilotagem grego realizou-se em julho de 2021, tendo participado cinco
profissionais e 10 mulheres empreendedoras, que receberam formação sobre o material
produzido pelos peritos e parceiros do projeto.
A pilotagem com os diferentes grupos de participantes foi realizada online, devido às
restrições associadas à COVID-19. Apresentou-se o projeto FFEM e respetivos
objetivos e, posteriormente, a plataforma com todos os conteúdos produzidos, tarefa
desenvolvida pelos peritos da UTH do Grupo de Trabalho Local. No final, os
participantes expressaram a sua opinião, dando o seu feedback e as suas
recomendações para a melhoria do projeto.

PRÓXIMOS PASSOS
O projeto está a finalizar! Os parceiros estão a trabalhar para terminar todas as tarefas
pendentes e a organizar a reunião internacional final, que terá lugar em outubro, em
Paris, e os eventos finais, nos quais os parceiros apresentarão os resultados do projeto
e o respetivo plano de sustentabilidade!

VISITE-NOS:
https://ffem.eu/en/home/
Facebook: FFEM
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