
Os nossos parceiros promoveram, no último período, dois
workshops nos quais mostram o desenvolvimento de alguns
dos aspetos relacionados com o projeto. O primeiro encontro
ocorreu em Março, em Dublin (Irlanda), o segundo teve lugar
em Avellino (Itália).
Neles foram materializadas as diferentes vertentes do
projeto; o produto final foi já testado por técnicos e pessoas
com deficiência inteletual pertencentes às diversas
entidades envolvidas.

WORKSHOPS PROJETO
O projeto de empreendedorismo Be Inspired, destinado a
pessoas com deficiências inteletuais, continua a apresentar
as suas evoluções baseadas no desenvolvimento de
materiais e consequentes testes finais.

Em primeiro lugar, a conclusão do TAN - Treino de Análise de
Necessidades, cujo objetivo consiste no aprofundamento
do conhecimento das capacidades e talentos dos adultos
com deficiências inteletuais e na necessidade de
desenvolvimento de um curso de motivação e de
otimização das suas capacidades empreendedoras.

Os resultados finais serviram de base para o curso de
formação entretanto desenvolvido. Os resultados obtidos
no TAN permitiram identificar e partilhar boas práticas no
espetro da formação profissional e noutros setores que
desenvolvem as capacidades e talentos empreendedores
dos adultos com deficiências inteletuais.

FÓRUMS
Os parceiros organizaram fórums e encontros com diversos
agentes, em cada um dos países participantes, de modo a
poder alcançar-se um consenso relativo à perceção geral
transmitida pelos resultados do TAN e do curso BE INSPIRED,
analisando a utilidade dos resultados obtidos, dos
resultados mais importantes e eventuais necessidades para
o curso BE INSPIRED, assim como de sugestões adicionais. Os
resultados mostraram a necessidade de se investir na
promoção de formações que desenvolvam o conhecimento
e capacidades dos profissionais desta àrea de trabalho.

Em suma, o projeto é definido como sendo “um bom ponto
de partida que dá resposta a uma necessidade que, até ao
presente, não tinha sido preenchida (a não-existência de
materiais de empreendedorismo específicos para pessoas
com deficiências inteletuais)”.

A reunião de Avellino

Segundo skateholders fórum em Belfast

Testes



parceiros
A Stepping Stones NI Ltd foi criada em 1996 para dotar os adultos com dificuldades ou

deficiências de aprendizagem com a oportunidade de acesso a formação acreditada com
vista na obtenção de emprego.

www.stepping-stones.org.uk

O Southern Regional College pertence ao Further and Higher Education College, na
Irlanda do Norte. Promove formações e educa mais de  5,000 estudantes a tempo inteiro

e, anualmente, a 30,000 estudantes em tempo parcial.
www.src.ac.uk

A APCC é uma instituição privada de solidariedade e uma organização sem fins lucrativos
portuguesa, criada em 1975, cuja missão consiste na promoção da inclusão social para

pessoas desfavorecidas, com especial enfoque para com pessoas portadoras de
deficiência.

www.appc.pt

A AMPROS, de Espanha, é uma associação cuja missão consiste na melhoria da qualidade
de vida de todas as pessoas com deficiências inteletuais ou de desenvolvimento, e suas
famílias, para além de difundir, defender, exigir e promover os seus direitos e apoios, a

criação de oportunidades para que possam desenvolver os seus projetos de vida e plena
cidadania, com base em princípios de eficiência de gestão, inovação e compromisso ético.

www.ampros.org

A CONFORM Scarl, com base em Itália, é uma rede de organizações públicas e privadas,
expressão nacional e internacional das instituições, universidades, agências de formação,

centros de investigação e consultoria, da banca, negócios, associações patronais e da
Organização de Voluntários e da Solidariedade Internacional.

www.conform.it

O Deaconess Institute of Helsinki, na Finlândia, é uma fundação de caridade. O Instituto,
em articulação com os seus subsidiários, forma assim um grupo de empresas sociais que

providenciam um quadro de serviços sociais, de saúde e de educação.
www.hdo.fi

A Logicearth Learning Services é a empresa líder na àrea da formação, na Irlanda. Facilita
soluções práticas e modernas de formação que melhor se adequam aos estudantes,

organizações e seus orçamentos.
www.logicearth.com

www.beinspiredeurope.eu
@Beinspired_eu


