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Publicações sobre Competências-Chave para o Empreendedorismo & Mentoring
Os parceiros do projeto Mentee acabam de concluir com êxito uma etapa importante do projeto: o
lançamento da publicação Competências – Chave de Empreendedorismo, listagem de
competências-chave consideradas como essenciais para empreendedores de sucesso e para o
exercício da sua atividade enquanto gestores, organizadas de acordo com a sua relevância.
Paralelamente foi também publicado, o documento Competências-Chave de Mentoring. Estes
documentos são estratégicos para o desenvolvimento de um modelo de formação b-learning, tendo
por base os “Círculos de Mentoring” (“Mentoring Circles”™ no original) e são uma ferramenta
fundamental para entidades de educação e formação profissional (EFP), que pretendam apostar na
formação prática para o empreendedorismo.
Os dois documentos estão interligados entre si, uma vez que consistem numa listagem de
competências-chave de empreendedorismo e mentoring, cuja aquisição e desenvolvimento são
consideradas essenciais para o desenvolvimento e manutenção de um negócio de sucesso. Estas
competências-chave estão organizadas por ordem de relevância e foram identificadas pelo
consórcio do MENTEE, através de um conjunto de atividades de pesquisa e de identificação de
necessidades (questionários online e entrevistas) que permitiram a identificação de capacidades,
conhecimentos e competências que integram cada um destes documentos.
Competências-Chave de Empreendedorismo
No âmbito da pesquisa efetuada pelos parceiros do projeto foram identificadas 40 boas práticas nos
28 Estados-Membros da União Europeia, 17 dos quais consistem em projeto financiados pela EU, sendo
os demais casos de estudo relacionados com os processos de mentoring e cursos/iniciativas de
formação. O processo de análise e identificação de necessidades passou ainda pela realização de 5
entrevistas em cada um dos países parceiros do projeto, que permitiram a identificação de
características e atitudes pessoais, assim bem como de capacidades transversais consideradas
estratégicas para o empreendedorismo. Estas entrevistas foram complementadas com os resultados
obtidos através da administração de questionários online, tendo sido recolhidas 140 respostas.
Competências-Chave de Mentoring
Para a identificação destas competências-chave, foram desenvolvidas 5 entrevistas por país parceiro,
que permitiram identificar, analisar e listar um conjunto de competências essenciais para o exercício
de função de mentor de empreendedores. Paralelamente, foram administrados questionários online,
aos quais responderam 110 mentores experientes que complementaram ou validaram a informação
transmitida pelos empreendedores.
Em ambos os casos, as competências-chave estão estruturados em três níveis que se referem ao nível
ou grau de relevância de cada uma das competências (elevada, moderada e limitada), para se ser
um empreendedor/mentor de sucesso. Estes níveis/graus foram identificados tendo por base os
resultados obtidos nas entrevistas e questionários. Estes documentos estão ainda organizados em 4
grupos: Atributos / Atitudes Pessoais, Capacidades Transversais, Conhecimento e Capacidades
Profissionais.
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Sobre o projeto
O projeto Mentee é coordenado pela INnCREASE SP. z o.o. da Polónia, sendo que o consórcio é
constituído por outros seis parceiros de Portugal (Mentortec), Grécia (Militos S.A. e knowl), Itália (Viteco
e Quality Program, e do Reino Unido (Inova Consultancy). O projeto teve início em setembro de 2014 e
finalizará em agosto de 2016.
Visite o website, página de rede social e plataforma do projeto acedendo a esta página
www.mentee-project.eu.
Caso pretenda obter mais informação sobre o projeto ou contribuir para o mesmo não hesite em
contactar-nos através de Ms. Katarzyna Pydzinska - inncrease@inncrease.eu.

