
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  
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EDITORIAL 
Por Dana Redford 

 
O fim ou apenas o começo? 

 projeto Youth Start – Entrepreneurial Challenges chegou ao fim – mas ainda não terminamos 
o nosso trabalho! A nossa equipa de decisores políticos, diretores de escolas, professores 
formadores e professores continuarão seu trabalho com os Desafios e continuarão a trabalhar 

na educação para o empreendedorismo nos seus países. Na Bulgária, 5 214 alunos já trabalharam 
com os Desafios e desejamos ver mais países a começar a implementá-los na Europa e em todo o 
mundo. 

Ao longo de nosso projeto 
de três anos e meio, 
sucederam muitos debates, 
apresentações, workshops e 
programas de formação 
focados em como incorporar 
a educação para o 
empreendedorismo no atual 
currículo. O handbook do 

projeto descreve detalhadamente o que 
aprendemos nos contextos dos diferentes países 
nos quais trabalhamos para melhorar o programa 
de aprendizagem. Os alunos deram um feedback 
positivo relativamente aos materiais de 
aprendizagem e ao bom trabalho dos seus 
professores. No âmbito do consórcio, tiveram lugar 
vários debates sobre políticas públicas e foram 
sugeridas recomendações políticas de forma a 
orientar o futuro desta área na Europa.  

Para levar avante a visão de políticas públicas 
baseadas em evidências na educação para o 
empreendedorismo, atualizá-lo-emos no final do 
outono, quando anteciparmos a conclusão da 
análise estatística final. Planeamos continuar a 
divulgar os nossos resultados e esperamos 
trabalhar ainda mais com os nossos stakeholders. 
Entretanto, consulte o sítio eletrónico do projeto, 
completamente renovado, que reunirá os principais 
resultados do projeto. 
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DESTAQUES DO PROJETO 
 
No dia 8 de maio, a Ministries 
Commission II foi realizada no 
Teatro Thalia (Lisboa, Portugal). 
Neste evento final do Projeto 
Youth Start – Entrepreneurial 
Challenges, foram apresentados 
resultados preliminares.  
O evento iniciou com a palestra 
sobre “Educação para a 
Cidadania e Competências do 
Século XXI em Portugal” e foi seguido por um excelente painel de discussão intitulado “Educação 
para o Empreendedorismo na Europa: os casos de Áustria, Eslovénia, Luxemburgo e Portugal”. 
Após a pausa para o café, o Coordenador Internacional partilhou o “Projeto Youth Start & o valor da 
experimentação de políticas públicas”. Antes do discurso de encerramento, o responsável da equipa 
de avaliação apresentou “O protocolo de experimentação do Youth Start: resultados preliminares”. 
 

   Ministries Commission II (Portugal)                   Teatro Thalia (Lisboa, Portugal) 

 

 

 

 

 

 

 

 Evento nacional de encerramento no Projeto Youth Start, 1 de junho, na Eslovénia,  

 Evento de encerramento (Eslovénia)                Evento de encerramento (Eslovénia) 
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NOTÍCIAS DO PROJETO 
 
Durante o mês de junho, decorreram na Áustria, Eslovénia e Luxemburgo diferentes eventos de 
disseminação do Projeto Youth Start: 
 

• Primeiro seminário de formação de professores do primeiro ciclo, na região de Salzburgo, com o 

objetivo de disseminar o programa, 5.6.2018 (iniciou com 60 professores de 30 escolas, e mais 150 

escolas se seguirão, dentro dos próximos 3 anos); 

• “Dia de Ação Coletiva” do Ensino para a Áustria: 9.6.2018 (participação de 120 professores); 

• Pela primeira vez, alunos do ensino secundário foram premiados com o “Prémio Jovem Rotário para a 

Sustentabilidade” pelos projetos extraordinários de potenciadores da mudança, na Áustria, que 

contribuem para resolver um problema global referido nos ODS, das Nações Unidas: 7-9.6.2018 ; 

• Workshop na Eslovénia ; 

• Prémio Nacional Desafio Porta Aberta no Luxemburgo. 

 

Evento de disseminação (Áustria) Evento de disseminação  (Áustria)

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              Workshop (Eslovénia)        Prémio nacional Desafio Porta Aberta (Luxemburgo) 
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MULTIMÉDIA 

 

Apresentação dos Desafios do Projeto Youth Start – Entrepreneurial Challenges 
 

Este vídeo apresenta o Projeto Youth Start 

– Entrepreneurial Challenges e pode e 

pode ser visualizado no YouTube: 

https://youtu.be/WlBHckqlXqE. 

Aqui pode ver parte da nossa equipa, 

ouvir as suas opiniões, pensamentos e 

ideias sobre o projeto. 

Graças ao envolvimento desta equipa e 

de outros stakeholders, o projeto alcançou 

a atual dimensão sempre com a 

expectativa de que não seja o fim, mas 

sim, o começo de uma nova jornada. 

 

 
 
PRÓXIMOS EVENTOS 
 

 

Nome Data Local 

Evento de encerramento  1 junho Eslovénia 

Disseminação do Projeto Youth Start em Salzburgo 5 junho Áustria 

Prémio nacional Desafio Porta Aberta (Mëtsch matt) 6 junho Luxemburgo 

Disseminação do Projeto Youth Start no “Dia de Ação 

Coletiva” do Ensino para a Áustria 
9 junho Áustria 

 

 

 

  

https://youtu.be/WlBHckqlXqE
https://youtu.be/WlBHckqlXqE
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PARCEIROS 
  

    
CONTACTOS 
 
Website: www.youthstartproject.eu  
E-mail: info@youthstartproject.eu 
 
 

Coordenação Internacional do Projeto: 
PEEP 
Website: www.peep.pt 
E-mail: info@peep.pt  
 
 
 
 
 

 
 

Nome do Projeto 
Youth Start – Entrepreneurial 

Challenges 

Acrónimo Ustart 

Programa Erasmus + 

Duração 1/1/2015 - 30/06/2018 

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

Área de políticas Education and Training & Youth 

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. 
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