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NOVIDADES SOBRE O PROJETO SINTRA 

GRUPOS-ALVO 

Os grupos-alvo do pro-
jeto são empregadores e 
empregados do setor 
empresarial, civil e go-
vernamental interessa-
dos em aumentar as ca-
pacidades de sustenta-
bilidade das suas organi-
zações através do Intra-
empreendedorismo 

Nesta newsletter 

 Notícias do Projeto 

 Eventos nacionais de 
disseminação  

Os parceiros do projeto 
 Coordenador do projeto: Simenntunarmidstodin a Vesturlandi, 

Islândia— www.simenntun.is 

 APOPSI Information Technology, Consulting and Training Services 

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 Erasmus+, com a duração de 

24 meses (KA2: Parcerias Estratégicas 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 intra-

empreendedorismo, tanto entre empregados como entre em-

pregadores, para melhorar a sustentabilidade.  

sintraproject.eu 

facebook.com/sintraproject.eu  
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 Notícias do Projeto  

Conclusão do Produto Intelectual 1 "Boas Práticas e Análise de Lacu-
nas" 

A parceria SINTRA concluiu os estudos nacionais e os relatórios de identificação de boas práticas, em 

todos os países participantes. Esta foi a primeira fase de implementação do projeto SINTRA e consistiu 

numa investigação aprofundada dos cenários nacionais e setoriais para o desenvolvimento da sustenta-

bilidade ambiental, social e económica; foram também analisadas as boas práticas em setores particu-

lares com potencial de sustentabilidade, em todos os países parceiros, relacionadas com os efeitos po-

sitivos que o espírito intra-empreendedor pode ter na sustentabilidade, em uma ou mais, das suas di-

mensões. Os relatórios nacionais de Análise de Lacunas, que foram elaborados na segunda fase do 

Produto Intelectual 1, centraram-se na identificação das lacunas existentes nos contextos organizacion-

ais e nas competências e mentalidades intra-empreendedoras dos trabalhadores/empregadores. Os 

relatórios nacionais foram compilados num relatório único, preparado pelo parceiro búlgaro, e as con-

clusões resultantes permitiram colmatar uma lacuna no mapeamento sistemático das necessidades de 

formação dos empregados e empregadores nos países dos parceiros do projeto, em matéria do intra-

empreendedorismo orientado para a sustentabilidade.  

Todos os relatórios nacionais e o relatório final podem ser encontrados no website do projeto: https://

sintraproject.eu/results/   

Início do Produto Intelectual 2 "Material e Serviços Inovadores de 

Formação SINTRA" 

Com base nas lacunas existentes nos ambientes 

organizacionais e na mentalidade intra-

empreendedora dos empregados/empregadores, 

bem como nas histórias de sucesso identificadas e 

estudadas no Produto Intelectual 1, começou a ser 

criado e desenvolvido material de formação com 

módulos específicos. O consórcio, com base na sua 

investigação e trabalho no campo sobre a 

promoção da sustentabilidade através de práticas 

intra-empreendedoras, identificou uma vasta gama 

de potenciais necessidades de formação para os 

grupos-alvo do projeto. Mais precisamente, os seguintes seis módulos de formação estão a ser desen-

volvidos pelos parceiros do projeto, os quais serão posteriormente transformados pelo parceiro grego 

em conteúdos assíncronos de e-learning: 

1. Compreender o contexto organizacional e o seu potencial de desenvolvimento orientado para a sus-
tentabilidade.  

2. Identificação de oportunidades e perspetivas de inovação orientadas para a sustentabilidade, utili-
zando ideias internas e externas. 

3. Avaliação provisória do impacto das iniciativas intra-empreendedoras na sustentabilidade.  

4. Avaliação do próprio potencial para inovar e acrescentar "valor de sustentabilidade". 

5. Defesa dos méritos das ideias intra-empreendedoras e trabalhar com a Gestão da organização em 
questões de sustentabilidade. 

6. Formação e trabalho de equipas intra-empreendedoras para um desenvolvimento centrado na sus-
tentabilidade. 
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Reuniões virtuais transnacionais da parceria SINTRA 

Devido às restrições da COVID-19, a parceria ainda não se reuniu fisicamente. No entanto, tentando 

assegurar uma boa gestão técnica e financeira do projeto, os parceiros reúnem-se todos os meses no 

MS TEAMS, a fim de discutir e tomar decisões sobre as atividades e as  etapas  do  projeto.  Estas   

reuniões revelaram-se valiosas no que diz respeito à implementação das atividades do projeto e de 

acordo  com  padrões  de  qualidade  pré-definidos.  Além  disso,  mantém-se um bom clima e uma 

atmosfera amigável durante essas reuniões entre os representantes dos parceiros e equipas de projeto, 

o que é muito importante para o sucesso da implementação do mesmo. A 27 e 28 de setembro de 

2021 a 3ª reunião transnacional do projeto será implementada fisicamente (finalmente!) em Velika Go-

rica, na Croácia, organizada pela VEGORA.       

 

 

 

Implementação dos eventos nacionais de  

disseminação  
A preparação e implementação dos eventos nacionais de disseminação já começou em todos os países 
parceiros. Na Grécia, o evento foi implementado pela APOPSI S.A. a 09/06/2021, via ZOOM, com a par-
ticipação de 175 empregadores & empregados e representantes dos parceiros sociais, Serviços Públicos 
de Emprego, escolas técnicas e instituições de formação profissional.  

A Dialogue Diversity realizou um evento disseminador presencial, a 30/06/2021, em Águeda (zona in-
dustrial e empresarial na região de Aveiro) com a participação de 30 pessoas, provenientes de empre-
sas, centros de educação e formação profissional de adultos, universidades e escolas.  

O evento de disseminação nacional SINTRA, na Bulgária, realizou-se online, através do MS Teams, a 
28/06/2021, com a participação de 31 empregados e representantes de empregadores e várias partes 
interessadas relevantes - câmaras de comércio e indústria, parceiros sociais, instituições de formação, 
academias, etc. Após a apresentação dos resultados do projeto alcançados até à data, foi suscitada 
uma discussão sobre as perspetivas de desenvolvimento sustentável na Bulgária e o potencial que o 
intra-empreendedorismo tem para apoiar a sustentabilidade nos seus três domínios - sustentabilidade 
ambiental, económica e social. 

Os próximos eventos disseminadores nos países dos outros parceiros serão realizados nos próximos 
meses. 

 

 


