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Criatividade
é imaginar coisas novas

Inovação
é fazê-las acontecer



Formação em
empreendedorismo para a
inovação

A inovação aberta está no
centro das políticas europeias e
impulsiona a abertura do
processo de inovação a
especialistas não estritamente
ligados à academia ou à ciência,
promovendo uma maior e mais
livre circulação do
conhecimento. 
O empreendedorismo baseado
na inovação desempenha um
papel fundamental no
desenvolvimento económico a
nível mundial e será
especialmente importante na
recuperação económica pós-
pandemia na Europa.

Pensamento criativo, resolução
de problemas, liderança e
gestão de equipas, gestão da
inovação, planeamento
estratégico e gestão de risco
são algumas das competências
fundamentais para o
empreendedorismo inovador.
Investir no desenvolvimento
destas competências é
fundamental para se conseguir
um impacto de longo prazo na
criação de empresas e na
prosperidade económica. 

• 

Disponibilizando um conjunto
de infográficos interativos,
enquanto recursos de
aprendizagem dinâmicos, para
o desenvolvimento de
competências fundamentais de
empreendedorismo inovador.
Os infográficos, tanto em
formato analógico como digital,
têm-se popularizado como
meio informativo visualmente
apelativo, sendo claros e
eficazes particularmente em
contextos de aprendizagem. 

Oferecendo formação contínua
de formadores em
empreendedorismo e inovação.
 
Criando a plataforma 8%
MOOC, que permite o livre
acesso a todos os materiais e
recursos de aprendizagem
criados pela equipa do projeto. 

O que tem o projeto
8% para oferecer?

Porquê o
projeto 8%?

O projeto teve início em
setembro de 2020 e decorre
até agosto de 2022. 

Como é que o projeto 8%
contribui para a
concretização destes
objetivos?

8% é um projeto Erasmus+ de formação
em empreendedorismo para a inovação
na Europa


