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EDITORIAL 
Por Maja Krušič Šega 

Integrar a Educação para o Empreendedorismo no sistema de ensino 
ntegrar a Educação para o Empreendedorismo no sistema de ensino é um desafio contemporâneo para os 
países de todo mundo. O Projeto Youth Start – Entrepreneurial Challenges proporciona, com o seu 
programa de aprendizagem, uma abordagem integrada de educação para o empreendedorismo. Através 
dos formadores, investigadores e profissionais da educação, promove o empreendedorismo nas escolas do 

Ensino Básico e do Ensino Secundário. O seu rigoroso protocolo de investigação avalia o desenvolvimento 
das competências empreendedoras essenciais pelos alunos participantes. No primeiro ano de implementação, 
mais de 130 escolas participaram neste Projeto na Áustria, na Eslovénia, no Luxemburgo e em Portugal. 

 
Fotografia: Maja Krušič Šega 
 

Formação e avaliação 
A formação internacional de 
formadores tem sido essencial 
para a uniformização de 
padrões de qualidade entre os 
vários países de 
implementação. Os workshops 

interativos realizados com os professores  
proporcionaram novas abordagens pedagógicas, a 
fim de os familiarizar com os diferentes aspetos 
das competências empreendedoras. O quadro de 
referência  utilizado no Projeto foi desenvolvido no 
âmbito do Grupo Temático de Educação para o 
Empreendedorismo (2012-2014). Na Eslovénia, foi 
realizado um workshop adicional sobre avaliação, 
que facultou aos professores a orientação e o 
apoio necessários para um planeamento 
estratégico da integração das competências 
empreendedoras nas escolas. Os diretores escolas 
desempenham um papel essencial nesta 
integração, uma vez que apoiam e encorajam os 
professores na adoção de novas abordagens e 
programas. Neste sentido, foram realizados Fóruns 
de Liderança, com formação especializada, 
orientação e oportunidades de aprendizagem em 
pares.  
 

Primeira fase de implementação e resultados 
Na primeira fase de implementação, mais de 3342 
alunos dos 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico e 
5629 alunos do Ensino Secundário participaram no 

Projeto. Neste primeiro ano, as nossas expetativas 
foram superadas, tendo sido alcançados os 
seguintes resultados e efeitos positivos: 

 Integração das competências 
empreendedoras em várias disciplinas; 

 Adesão a um protocolo de avaliação 
rigoroso, que, até agora, já demonstrou 
vários efeitos esperados; 

 Disseminação de boas práticas nas escolas 
entre professores; 

 Partilha de boas práticas a nível 
internacional; 

 Criação de vídeos sobre os processos de 
implementação e os conceitos associados. 

Os professores dos diferentes países participantes 
revelaram um nível de motivação elevado e muitos 
alteraram a sua abordagem de ensino. Além disso, 
os alunos tiveram acesso a experiências de 
aprendizagem práticas e foram incentivados a ser 
proativos, a pensar criticamente e a prosseguir 
opções profissionais autodirigidas.  

I 

Nome Maja Krušič Šega 

Responsabilidades 
no Projeto 

Coordenadora nacional 

País Eslovénia 

Cargo 
Técnica Superior de Assuntos Europeus e 
Educação para o Empreendedorismo 

Organização 
Ministério da Educação, da Ciência e do 
Desporto 

Website http://www.mizs.gov.si/en/  

Contacto maja.krusic-sega@gov.si  

http://www.mizs.gov.si/en/
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DESTAQUES DO PROJETO 
O programa educativo do Youth Start – Entrepreneurial Challenges foi concebido para despertar a 
vontade e a capacidade dos jovens participarem em atividades empreendedoras. Acreditamos que 
através da educação poderemos criar uma cultura de empreendedorismo sustentável, contribuindo para 
uma mudança de mentalidades ao nível dos alunos, dos encarregados de educação e das comunidades 
escolares. Através deste projeto, estamos a testar a hipótese de que este programa experiencial irá, por 
um lado, aumentar a motivação dos alunos participantes para aprenderem e se envolverem nas 
atividades da escola e, por outro, ajudá-los a desenvolver a sua proatividade, o seu pensamento criativo 
e a sua capacidade de assumirem riscos, o que lhes permitirá ser cidadãos mais participativos e 
desenvolverem todo o seu potencial. 

 
O Programa de Aprendizagem 
O programa de aprendizagem do Youth Start – 
Entrepreneurial Challenges foi desenvolvido 
recentemente e abrange desafios de extensão 
variada com 18 temas diferentes (Famílias de 
Desafios), com base no “Modelo Tripartido para 
o Empreendedorismo”: atividades para promover 
o pensamento empreendedor, atividades para 
promover a cultura de cooperação, e atividades 
para aumentar o nível de consciência cívica e a 
responsabilidade social. Ajuda os alunos a 
desenvolver as competências empreendedoras 
elencadas no quadro de referência e inclui 
atividades de auto e heteroavaliação. Apresenta 

uma estrutura modular e pode ser utilizado em 
diferentes níveis de escolaridade, disciplinas e 
tipos de escola. Seguindo uma abordagem 
holística, inclui também descrições e vídeos com 
vista à prática de exercícios físicos e técnicas de 
concentração e relaxamento, além dos materiais 
pedagógico-didáticos para professores e alunos. 
Atualmente, está a ser implementado em 
estabelecimentos dos ensinos básico e 
secundário, públicos e privados, tendo em conta 
as ofertas formativas disponíveis. Em breve, 
passará também a ser utilizado no âmbito do 
ensino superior. 

Resumido e adaptado de: http://www.youthstart.eu/en/about/ 
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Lançamento da página do Programa 
Youth Start – Entrepreneurial Challenges  
No empreendedorismo, o sucesso não é 
alcançado de forma automática e requer a 
colaboração de parceiros.  

O Programa de Aprendizagem Youth Start – 
Entrepreneurial Challenges dá aos professores 
a oportunidade de educarem uma nova 
geração de empreendedores. Junte-se a nós! 
Saiba mais sobre este programa em 
http://www.youthstart.eu/ 
 
 

 

NOTÍCIAS DO PROJETO 
 
O Youth Start – Entrepreneurial Challenges iniciou recentemente a sua segunda fase de 
implementação, que irá decorrer ao longo do ano letivo 2016/2017. Os desafios foram revistos e 
traduzido para as várias línguas do consórcio, a formação de professores já começou em alguns 
países e o questionário de pré-teste começou a ser aplicado em outubro. 
Durante este mês, decorreram em Lisboa a 3.ª Reunião da Equipa de Investigação e a 5.ª Reunião 
da Equipa de Coordenação. 
A disseminação do Projeto tem continuado a ser realizada através de apresentações em 
conferências e noutros eventos. Em agosto de 2016, foram feitas duas apresentações em Eindhoven 
(Holanda), durante a Conferência Anual da Association for Teacher Education (ATEE). 
No dia 7 de novembro de 2016, será realizada uma conferência de imprensa na Casa do 
Empreendedorismo do Luxemburgo, na qual será apresentado um projeto desenvolvido em conjunto 
pelo Ministério da Educação, Infância e Juventude e o Ministério da Economia, tendo em vista a 
promoção do empreendedorismo nas escolas secundárias, através de um modelo amplamente 
baseado nos desafios do Youth Start. 
 

Conferência ATEE 
Eindhoven, 22-24 de agosto de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.º Reunião da Equipa de Investigação 
Lisboa, 18-19 de outubro de 2016 

Mais fotografias em: http://www.youthstartproject.eu/#!events/fd21h. 
 

http://www.atee1.org/
http://www.youthstart.eu/
http://www.youthstartproject.eu/#!events/fd21h
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MULTIMÉDIA 

O consórcio do Projeto Youth Start – Entrepreneurial Challenges  
 

As autoridades públicas dos países 
de implementação são entidades 
ministeriais responsáveis pela área da 
educação. Estes parceiros 
possibilitam a experimentação do 
Projeto nos níveis de escolaridade 
visados. Neste vídeo, produzido pela 
PEEP – Plataforma para a Educação 
do Empreendedorismo em Portugal, o 
consórcio do Projeto Youth Start – 
Entrepreneurial Challenges é 
brevemente apresentado. 
 
 

PRÓXIMOS EVENTOS 

Nome Data Local 

Semana Europeia das Regiões e das Cidades 12 de outubro Bruxelas 

3.ª Reunião da Equipa de Investigação 18-19 de outubro Lisboa 

5.ª Reunião da Equipa de Coordenação 19-21 de outubro Lisboa 

Conferência de imprensa na Casa do 
Empreendedorismo 

7 de novembro Luxemburgo 

Conferência sobre liderança para diretores de escolas 
primárias 

7-8 de novembro Eslovénia 

Conferência Online sobre Educação Global 13-16 de novembro Online 

Conferência RENT 16-18 de novembro Antuérpia 

Conferência sobre liderança para diretores de escolas 
secundárias 

21-22 de novembro Eslovénia 

Jornadas de Educação para a Cidadania 9-23 de novembro Seixal 

Cimeira de Empreendedorismo 
Schwarzenbergplatz 4 

24 de novembro Viena 

Conferência EAPRIL 2016 22-25 de novembro Porto 

Conferência de Encerramento do Projeto Empowering 
Youth Potential 

28-29 de novembro Porto 

https://www.youtube.com/watch?v=QpYVmW8o0Yw
http://www.globaleducationconference.com/
http://www.rent-research.org/rent-2016
https://eaprilconference.org/
http://iamthebest.hu/index.php/en/tender-projects/empowering-youth-potencial-ka2
http://iamthebest.hu/index.php/en/tender-projects/empowering-youth-potencial-ka2
https://www.youtube.com/watch?v=KD74s7KpGFk
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PARCEIROS DO PROJETO 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTOS 
 
Website: www.youthstartproject.eu  
E-mail: info@youthstartproject.eu 
 
 
Coordenadores do Projeto: 
PEEP 
Website: www.peep.pt 
E-mail: info@peep.pt  
 
 

 

Nome do Projeto 
You

th
 Start – Entrepreneurial 

Challenges 

Acrónimo Ustart 

Programa Erasmus + 

Duração 1/1/2015 - 12/31/2017 

Ação-chave 
Ação-chave 3: Apoio a reformas 
políticas 

Área de políticas 
Educação e Formação & 
Juventude 

Coordenador 
internacional 

Dana T. Redford, Phd 

AVISO 
 

O projeto Youth Start – Entrepreneurial Challenges é cofinanciado pela Comissão Europeia. 
A informação contida nesta publicação reflete apenas os pontos de vista dos seus autores, 
não podendo a Comissão Europeia ser responsabilizada por qualquer utilização que dela 
possa ser feita. 

http://www.youthstartproject.eu/
mailto:info@youthstartproject.eu
http://www.peep.pt/
mailto:info@peep.pt
http://www.youthstartproject.eu/#!consortium/c1n8o

