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 Newsletter No. 9 | Abril 2018                

EDITORIAL 
Por Dana Redford e Tom Muller 

Em direção a uma abordagem holística: Escolas Empreendedoras  

 or que é que as Escolas Empreendedoras são importantes? 

Um dos maiores desafios para as escolas é desenvolver competências essenciais para o mercado de 
trabalho. De forma a ajudar os alunos a planear uma carreira e, para ajudá-los a uma adaptação constante, 

tomar a iniciativa e cooperar com os outros é essencial para o sucesso. O desemprego resulta, muitas vezes, da 
incompatibilidade entre as necessidades do mercado de trabalho e a oferta das competências necessárias. 

 

 

 

               

    

Dana Redford             Tom Muller 

O que é necessário? 
A promoção das competências empreendedoras: 

1) Desenvolver competências empreendedoras básicas 

fundamentais (proatividade, iniciativa, inovação, gestão 

de projeto, etc.); 2) Promover a cultura empreendedora 

(espírito aberto, assunção de riscos, criatividade, etc.); 3) 

Desenvolver comportamentos sociais empreendedores 

(desenvolvimento de novas formas de responsabilidade, 

etc.) 

Quais são os objetivos? 

Ligar a educação ao desenvolvimento económico e social 

externo à escola 

- Desenvolvimento das competências transversais 
com enfoque nas ferramentas tecnológicas 

- Combater o abandono escolar precoce através 
de um programa de aprendizagem inovador 

- Promover a empregabilidade 
- Preparar os alunos para um futuro profissional e 

ajudá-los a tornarem-se cidadãos ativos 
- Criar laços reais entre as escolas e os parceiros 

locais 

Escolas Empreendedoras em Ação: Luxemburgo 

Tal como já foi referido em editorial anterior, o 
Luxemburgo desenvolveu, no âmbito do projeto Youth 
Start, as “Escolas Empreendedoras”. Estas 
desenvolvem, principalmente, competências 
empreendedoras através de diferentes atividades (entre 
as quais, os Desafios Youth Start) nas aulas regulares. 

Para se tornar uma “Escola Empreendedora”, a educação 
para o empreendedorismo deve abranger, no mínimo, 
10% do horário escolar semanal. 
No entanto, o impacto do programa foi ainda mais 
abrangente: o trabalho de projeto nas escolas 
secundárias tem sido promovido de forma crescente e 
conseguiu adequar-se aos currículos de algumas 
disciplinas; o trabalho do professor é muito mais 
orientado para a prática, mesmo com as crianças do 1º 
Ciclo; os programas de empreendedorismo 
disponibilizados por “Jonk Entrepreneuren ASBL” foram 
mais bem-sucedidos, devido a uma crescente exigência 
da escola, professores e alunos; e desenvolver 
competências de literacia financeira tornou-se o objetivo 
principal do atual governo. Por fim, o Luxemburgo vai 
lançar a sua primeira edição nacional do Prémio da 
Escola Empreendedora, no final do ano letivo. 

Youth Start Entrepreneurial Challenges promoveram a 

tomada de consciência da importância fundamental da 

educação para o empreendedorismo. Vamos continuar a 

trabalhar mesmo após o fim do projeto no âmbito do 

Programa Erasmus+. 

P 
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DESTAQUES DO PROJETO
Este ano letivo, a formação de professores em Portugal iniciou em novembro de 2017 e termina em 
junho de 2018. Nas sessões de formação, os professores testaram, construíram e fizeram protótipos, 
tal como os seus alunos fizeram na sala de aula. 
Durante os três anos do período de experimentação dos Desafios Youth Start, o projeto contou com a 
participação de cerca de 40 agrupamentos (escolas básicas e secundárias), um universo de cerca de 
700 professores e 10,000 alunos, dos 1º e 2º Ciclos do enino básicos e do ensino secundário. 
No terceiro ano de implementação do Youth Start, estiveram envolvidos escolas e professores das 
regiões de Lisboa, centro e norte de Portugal, muito empenhados nas atividades, tal como podemos 
verificar nas imagens abaixo. 
 
Este grupo de 
professores do 
Colégio 
Bonança está a 
pôr em prática 
a metodologia 
do “Design 
Thinking” para 
criar a cadeira 
ideal do 
Desafio Ideia 
A2.  

 
Este grupo da 
Escola 
Profissional de 
Rio Maior 
elaborou o 
Mapa de 
Empatia do 
Desafio Empatia 
B1. 
 

 
Este é um 
grupo de 
professores da 
Escola 
Secundária 
Maria Amália 
Vaz de 
Carvalho a 
trabalhar na 
atividade da 
cadeira ideal 
do Desafio Ideia. 
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NOTÍCIAS DO PROJETO 
Portugal 
Nos dias 12 e 13 de abril, decorreu uma mostra dos trabalhos realizados no âmbito do projeto Youth 
Start – Desafios Empreendedores, do Agrupamento de Escolas de Santo António, Barreiro. A atividade 
integrava os Dias Abertos do Agrupamento - “Santo António é R.E.E.I.". 

Um artigo de disseminação sobre a implementação do projeto Youth Start em Portugal, foi escrito pelas 
formadoras do projeto e publicado no APPI eJournal, da APPI (Associação Portuguesa de Professores 
de Inglês), em abril. Poderá ler o artigo completo aqui:   APPI eJournal, Spring, 2018 (p. 42-46). 

Dois grupos de alunos (14) e 4 professores de duas escolas envolvidas no projeto Youth Start 
participaram no programa piloto do ensino secundário sobre empreendedorismo cooperativo em 
Valnálon, Espanha. Esta atividade foi desenvolvida no âmbito do projeto ECOOPE, no qual a PEEP 
participa como parceira. Os alunos puderam, assim, desenvolver ainda mais as suas competências 
empreendedoras e os conhecimentos adquiridos através do projeto Youth Start, podendo trocar as 
suas experiências com os alunos espanhóis. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Áustria 

Em Salzburgo (Áustria), a 18 de abril, decorreu o evento para disseminação do Projeto Youth Start, 
envolvendo 100 Diretores e professores de 66 escolas, contando ainda com a presença do Governador 
da região de Salzburgo. 

Exposição dos alunos (Barreiro, Portugal) Evento de disseminação (Salzburgo, Áustria)

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Veja as fotos dos eventos do projeto em http://www.youthstartproject.eu/#!events/fd21h 

http://www.colegiodoave.pt/files/appiejournalspring181.pdf
http://www.youthstartproject.eu/#!events/fd21h
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MULTIMÉDIA 

Design Thinking Empreendedor 
 

Este é um video do Programa de 

Aprendizagem Youth Start. Este vídeo 

aborda o Design Thinking Empreendedor 

como metodologia para criar um negócio. O 

Design Thinking e o empreendedorismo 

parecem ser uma combinação promissora 

como abordagem pedagógica na educação 

para o empreendedorismo. Existem muitas 

semelhanças entre empreendedores e 

designers. Os empreendedores utilizam a 

empatia para aferir a pertinência de novas 

ideias e compreender os problemas que os 

clientes têm, tal como os designers utilizam a empatia quando imaginam o mundo na perspetiva do 

utilizador. No design thinking, a criatividade é o centro da discussão em todos os trabalhos e, na 

criatividade empreendedora, é necessário identificar oportunidades que levam a novos consórcios 

quando imaginam o mundo na perspetiva do utilizador. Quando associamos Design Thinking e 

empreendedorismo, temos o EDT - Entrepreneurial Design Thinking, que podemos descrever como 

uma abordagem empreendedora educativa para tratar problemas centrados no utilizador como 

oportunidades empreendedoras, no seio de um processo iterativo de geração e exploração de 

soluções. 

 
PRÓXIMOS EVENTOS 
 

Name Date Venue 

Competências Digitais e Empreendedoras para Sociedades 

Inovadoras, Inclusivas e Coesas  
11 abril Bruxelas 

Exposição de trabalhos dos alunos Youth Start  12-13 abril  Portugal 

Kick off for the dissemination of Youth Start Project 17 abril 
Salzburgo 
(Austria) 

Festival de Ideias (os alunos apresentam as suas ideias e 

planos de negócio) 
18 abril Áustria 

4º Fórum Liderança 18 abril Portugal 

Formação de Professores: Desafios A1, A2, B1 e B2  abril-junho 
Austria e 
Portugal 

Comissão de Ministros II 8 maio Portugal 

Evento de encerramento 1 junho Eslovénia 

Prémio Nacional Desafio Porta Aberta (MetschMatt) 6 junho Luxemburgo 

https://www.youtube.com/watch?v=_dbwwUo54rg&t=132s
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PARCEIROS 
  

    

 
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 
Youth Start – Entrepreneurial 

Challenges 

Acrónimo Ustart 

Ação-Chave Erasmus + 

Duração 1/1/2015 - 30/06/2018 

Ação-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. 

http://www.youthstartproject.eu/
mailto:info@youthstartproject.eu
http://www.peep.pt/
mailto:info@peep.pt

