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Não se nasce empreendedor. Aprende-se! 

                                                                          

 

https://www.dnacascais.pt/sobre-a-dna-cascais/empreendedorismo-jovem-social-e-criativo/dna-empreendedorismo-social/geracao-de-empreendedores-com-talento/
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INTRODUÇÃO  

 

A Escola Secundária de Cascais tem uma longa tradição em projetos de 

empreendedorismo tendo colaborado com o DNA Cascais desde o seu 

aparecimento, já lá vão treze anos. Durante vários anos a professora do 

grupo de recrutamento 430, Lúcia Pereira Paulino, foi a grande 

empreendedora do empreendedorismo jovem. Após a sua reforma, houve um 

interregno de dois anos, tendo recomeçado no ano letivo de 2014/2015, com 

a professora Maria Margarida Rufino, também do grupo de recrutamento 

430. Com esta docente a participação foi também alargada ao Junior 

Achievement Portugal. 

A dinamização de projetos de Empreendedorismo tem estado mais ligada 

aos alunos dos Cursos de Ciências Socioeconómicas e aos alunos dos cursos 

profissionais de Técnicos de Marketing e de Organização de Eventos. 

Todavia, o empreendedorismo não deve ser uma opção quase exclusiva 

destes grupos de alunos desejando-se alargar ao maior número possível de 

alunos e professores interessados neste domínio. 

Decorridos dois anos letivos de boas experiências e considerando o novo 

Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, chegou o momento 

de alargar a experiência a todos os níveis de escolaridade do Agrupamento 

de Escolas de Cascais, e de envolver outros professores, através da criação 

do Clube dos Jovens Empreendedores.   
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PARA QUE SERVE O EMPREENDEDORISMO  

 

Tendo em consideração o novo Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, o empreendedorismo permite prosseguir os seguintes 

princípios e valores :  

1. Princípios 

Base humanista –Habilita os jovens com saberes e valores para a 

construção de uma sociedade mais justa, centrada na pessoa, na dignidade 

humana e na ação sobre o mundo enquanto bem comum a preservar. 

Saber – Insere o saber no centro do processo educativo, ajudando a 

desenvolver nos alunos a cultura científica que permita compreender, tomar 

decisões e intervir sobre as realidades naturais e sociais no mundo.  

Aprendizagem – Reflete-se nas aprendizagens essenciais no processo 

educativo, porque promove intencionalmente o desenvolvimento da 

capacidade de aprender, base da educação e formação ao longo da vida. 

Coerência e flexibilidade – Garante o acesso à aprendizagem e à 

participação dos alunos no seu processo de formação, auxiliando os 

professores e educadores a explorar o currículo de forma diferenciada, 

trazendo a realidade para o centro das aprendizagens visadas. 

 

2. Valores 

Excelência e exigência – Remete para um trabalho bem feito e com rigor ; 

ajuda à superação e a ser perseverante perante as dificuldades; permite 

ter consciência de si e dos outros, ter sensibilidade e ser solidário para com 

os outros.  

Curiosidade, reflexão e inovação – Estimula os jovens a querer aprender 

mais, a desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo e a procurar 

novas soluções e aplicações.  
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Cidadania e participação – Estimula a negociação e a solução de problemas 

sociais, ambientais e tecnológicos e a  ser interventivo tomando a iniciativa 

e empreendendo. 

O Empreendedorismo também se enquadra na Visão proposta o novo Perfil 

do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, nomeadamente porque : 

 confere aos jovens participantes múltiplas literacias que lhes permitam 

analisar e questionar criticamente a realidade, avaliar e selecionar a 

informação, formular hipóteses e tomar decisões fundamentadas no seu 

dia a dia; 

 capacita para pensar de forma crítica, autónoma, criativa, promove o 

trabalho colaborativo e a capacidade de comunicação; 

  torna os participantes mais  aptos a continuar a aprendizagem ao longo 

da vida, como fator decisivo do seu desenvolvimento pessoal e da sua 

intervenção social. 

 

Por último, promove as mesmas áreas de competências propostas o novo 

Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, envolvendo 

múltiplas competências, teóricas e práticas. Assim, pressupõe o 

desenvolvimento de literacias múltiplas, tais como a leitura, a escrita, a 

numeracia, a utilização das tecnologias de informação e comunicação, que 

são alicerces para aprender e continuar a aprender ao longo da vida. 

Assim, o Empreendedorismo ajuda a promover e consolidar competências 

formais e não formais nas seguintes áreas: 

1. Informação e comunicação 

Os alunos apresentam e explicam conceitos em grupos, apresentam ideias e 

projetos diante de audiências reais, presencialmente ou a distância. Expõem 

o trabalho resultante de ideias de negócio e das pesquisas feitas, junto de 

diferentes públicos, concretizado em produtos discursivos, textuais, 

audiovisuais e/ou multimédia, respeitando as regras próprias de cada 

ambiente. 



Clube Jovens Empreendedores Página 6 

 

2. Raciocínio e resolução de problemas 

As competências na área de resolução de problemas dizem respeito aos 

processos de encontrar respostas para uma nova situação social, económico-

financeira ou ambiental, mobilizando o raciocínio com vista à tomada de 

decisões e à criação de uma ideia de negócio.  

Os alunos generalizam as conclusões criando modelos e produtos para 

representar situações hipotéticas ou da vida real. Testam a consistência 

dos modelos, analisando diferentes referenciais e condicionantes. Usam 

modelos para explicar uma determinada solução/resposta, para estudar os 

efeitos das variáveis e para fazer previsões acerca do comportamento do 

sistema em estudo. Avaliam diferentes produtos e ideias de negócio 

similares explicando a mais-valia da sua proposta de valor. 

3. Pensamento crítico e pensamento criativo 

Com o empreendedorismo os jovens participantes desenvolvem novas ideias 

e soluções, de forma imaginativa e inovadora, como resultado da interação 

com outros ou da reflexão pessoal, podendo aplicá-las a diferentes 

contextos e áreas de aprendizagem. Os alunos desenvolvem ideias e 

projetos criativos recorrendo à imaginação, inventividade, desenvoltura e 

flexibilidade. 

4. Relacionamento interpessoal 

As competências associadas a Relacionamento interpessoal implicam que os 

alunos sejam capazes de: 

 • adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, 

colaboração e competição;  

• trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar 

presencialmente e em rede;  

• interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, 

negociar e aceitar diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas 

de estar, olhar e participar na sociedade. 
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Deste modo, os alunos juntam esforços para atingir objetivos, valorizando a 

diversidade de perspetivas sobre as questões em causa, tanto lado a lado, 

como através de meios digitais. Por outro lado, aprendem a desenvolver e 

manter relações diversas e positivas entre si e com os outros (comunidade, 

escola e família) em contextos de colaboração, cooperação e interajuda. 

 

5. Desenvolvimento pessoal e autonomia 

As competências associadas a desenvolvimento pessoal e autonomia implicam 

que os alunos participantes sejam capazes de:  

• estabelecer relações entre conhecimentos, emoções e comportamentos;  

• identificar áreas de interesse e de necessidade de aquisição de novas 

competências;  

• consolidar e aprofundar as competências que já possuem, numa perspetiva 

de aprendizagem ao longo da vida;  

• estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar projetos, com sentido 

de responsabilidade e autonomia. 

 

6. Saber científico, técnico e tecnológico 

Será desejável que os alunos participantes trabalhem com recurso a 

materiais, instrumentos, ferramentas, máquinas e equipamentos 

tecnológicos, relacionando conhecimentos técnicos, científicos e 

socioculturais.  

Por outro lado devem consolidar hábitos de planeamento das etapas do 

trabalho, identificando os requisitos técnicos, condicionalismos e recursos 

para a concretização de projetos. Por último, espera-se que consigam  

identificar necessidades e oportunidades tecnológicas numa diversidade de 

propostas e fazer escolhas fundamentadas. 
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DESENVOLVIMENTO DO PROJETO  
 

O projeto articula com três entidades externas :  

 

 

A JA Portugal chega a todos os níveis de ensino, assegurando uma educação 

empreendedora do primeiro ciclo ao ensino superior. As experiências Junior 

Achievement no percurso académico dos nossos alunos, asseguram o 

desenvolvimento contínuo de competências empreendedoras, de preparação 

para o mercado de trabalho e de literacia financeira. 

«No JA Portugal  “Os Alunos estão no centro da tomada de decisão e da 

aprendizagem”. Aprendem, fazendo. Cometem erros, no ambiente protegido 

que é a escola, com o apoio de voluntários do mundo do trabalho e do 

professor. Desenvolvem competências de trabalho: liderança, tomada de 

decisão, resistência ao fracasso, trabalho em equipa, técnicas de 

apresentação e comunicação oral. São mais empreendedores, mais 

dinâmicos. São donos do seu futuro.» 

 O JA Portugal trabalha articuladamente com a DNA Cascais no programa  

     DNA CASCAIS / JUNIOR ACHIEVEMENT PORTUGAL 
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DNA Cascais tem por principais eixos de atuação o captar, fixar e 

desenvolver competências e conhecimentos, através da promoção e estímulo 

da criatividade e inovação. Tem como um dos seus principais eixos de 

atuação o empreendedorismo jovem e escolar, trabalhando com os alunos e 

escolas do concelho em projetos empreendedores que visam o 

desenvolvimento de novas atitudes junto dos jovens munícipes, do 1.º ciclo 

ao ensino secundário. 

 

No âmbito do Empreendedorismo Jovem, Social e Criativo promove as 

seguintes atividades com as escolas : 

DNA Cascais Escolas Empreendedoras : sessões de trabalho e 

concurso  

 

DNA Cascais “Cientistas Empreendedores” 
 

DNA Cascais IUPI : sessões com atividades lúdicas para as 

escolas do 1.º ciclo  

 

DNA Jovens Artistas 
 

https://www.dnacascais.pt/sobre-a-dna-cascais/empreendedorismo-jovem-social-e-criativo/
https://www.dnacascais.pt/sobre-a-dna-cascais/empreendedorismo-jovem-social-e-criativo/dna-cascais-escolas-empreendedoras/
https://www.dnacascais.pt/sobre-a-dna-cascais/empreendedorismo-jovem-social-e-criativo/dna-cascais-escolas-empreendedoras/dna-cascais-cientistas-empreendedores/
https://www.dnacascais.pt/sobre-a-dna-cascais/empreendedorismo-jovem-social-e-criativo/dna-cascais-escolas-empreendedoras/dna-cascais-iupi/
https://www.dnacascais.pt/sobre-a-dna-cascais/empreendedorismo-jovem-social-e-criativo/dna-cascais-escolas-empreendedoras/dna-jovens-artistas/
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EMPLOYABILITY TOOLS 

 

A DNA Cascais é coordenadora do Employability Tools. Este é um projeto 

de promoção de competências de empregabilidade, incluindo atitudes 

empreendedoras, apoiado pelo programa europeu Erasmus+ / Ação Chave 2: 

Parcerias Estratégicas.  

O projeto conta ainda com parceiros belgas (Elegast) e italianos (Xena e 

Insight) para além da Câmara Municipal de Cascais, Produções Fixe e 

Aldeias SOS em Portugal. 

O projeto visa o reforço da intervenção local na promoção da 

empregabilidade de grupos vulneráveis, em particular dos jovens. Mais 

especificamente, tem como objetivo desenvolver, colaborativamente com os 

vários parceiros, 4 ferramentas para a empregabilidade: uma App, um jogo 

de tabuleiro, uma Agenda e um manual para os técnicos que trabalham na 

área. 

 

O Agrupamento de Escolas de Cascais ofereceu-se para ser parceiro da 

CMC para testar estas ferramentas em diversas turmas de 9.º ano, dos 

cursos profissionais e do 12.º ano. 
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Apps for Good é um movimento tecnológico educativo que chega aos 

jovens através de parcerias com organizações de educação formal ou não 

formal – escolas, colégios, centros da juventude, clubes de informática, 

entre outros. Professores e alunos – entre os 10 e os 18 anos – trabalham 

em equipa para darem resposta a questões relevantes do seu dia-a-dia 

através da criação de apps para smartphones ou tablets. Através do 

Apps For Good têm acesso a conteúdos digitais e podem contactar com 

especialistas de todo o mundo. Aos professores compete fazer aquilo 

que melhor sabem fazer: inspirar e guiar os jovens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Margarida Andrade Rufino (grupo 430) 

Cascais, 30 de julho de 2018  
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Descrição sumária Público-alvo Dinamizadores Calendarização 
 Junior Achievement Portugal (JAP) 

Desenvolvimento de ideias com o objetivo de estimular a criatividade e a ligação da escola ao mundo. Os temas são diferentes para 
cada ciclo de escolaridade. 

Para o 1.º ciclo:  

     A Família (1.ºe 2.º anos) 

     A Comunidade (3.ºe 4.º anos)  

 turmas das escolas EB1. 

Professores 
titulares da turma 
e voluntário JAP Calendarização da JAP 

Para o 2.º ciclo: 

     A Europa e Eu (5.º e 6.º anos)  

Duas turmas (uma do 5.º ano 
e outra do 6.º ano). 

Diretor de turma e 
voluntário JAP Calendarização da JAP 

Para o 3.º ciclo: 

     É o meu negócio (7.º e 8.º anos)  

     Economia para o Sucesso (9.º ano)  

Uma turma do 8.º ano.  
Duas turmas do 9.º ano. 

Diretor de turma e 
voluntário JAP 

Calendarização da JAP 

Para o Ensino Secundário  

      A Empresa (10.ºe 11.ºe12.º anos) 

Uma turma do 10.º ano, uma 
turma do 11.º ano e uma 
turma do12º ano 
Turma do curso profissional 
de Eventos g (10º ano). 

 
Professores de 
Economia A e 
outros e 
voluntário JAP 

1. .º e 2.º períodos  do ano 
letivo  de 2018 /2019. 
 

 DNA Cascais Escolas Empreendedoras 

Apoio ao desenvolvimento de projetos decorrentes da criatividade dos alunos do concelho. Trabalho articulado com a Junior 
Achievement Portugal.  
 Os temas são diferentes para cada ciclo de ensino. 

Para o 1º ciclo: 

          IUPI Bizz Kids (3.º e 4.º anos) 
turmas do 4.º ano de cada 
uma das escolas EB1 

Professores 
titulares da turma 
e voluntário DNA 

Calendarização da DNA 



 Para o Ensino Secundário 

Os projetos do JAP e do DNA Cascais Escolas 
Empreendedoras participam na Feira 
(I)limitada de Cascais e nas diferentes etapas 
do concurso do DNA Cascais. Uma sessão com a 
universidade Europeia. 

 10.º/11.º e 12.º  anos  
Turmas dos cursos 
profissionais  

Margarida Rufino 
Mariana Marques 
outros professores 
de Economia A e 
dos cursos 
profissionais 
voluntário DNA 
 

2.º e 3.º períodos do ano 
letivo de 2018/2019. 
 

DNA Cientistas Empreendedores  

 

 

 

 

 

Todos os anos de 
escolaridade 

Professores do 
Departamento de 
Ciências 
Experimentais 
( a contatar para 
saber 
disponibilidade) 

 

DNA Jovens Artistas  

 

 

 

 

 

 

Todos os anos de 
escolaridade 

 
João Lopes da 
Silva ( a contatar 
para saber 
disponibilidade) 

 

Employment Tools visa o reforço da intervenção 

local na promoção da empregabilidade de 

grupos vulneráveis, em particular dos jovens. 

Mais especificamente, tem como objetivo 

desenvolver, colaborativamente com os vários 

parceiros, 4 ferramentas para a 

empregabilidade: uma App, um jogo de 

tabuleiro, uma Agenda e um manual para os 

técnicos que trabalham na área.  

Turmas do 9.º ano do  
12.º ano e dos Cursos 
Profissionais 

 
Margarida Rufino 
Mariana Marques 
 
Outros professores 
 
Departamento de 
Promoção do 
Talento  da CMC 

Ao longo do ano letivo 



APPS FOR GOOD é um movimento tecnológico educativo que chega aos jovens através de parcerias com organizações de 
educação formal ou não formal – escolas, colégios, centros da juventude, clubes de informática, entre outros. Professores e 
alunos – entre os 10 e os 18 anos – trabalham em equipa para darem resposta a questões relevantes do seu dia-a-dia através da 
criação de apps para smartphones ou tablets. 
APPS FOR GOOD 

 

 

 

 

 

 

Anabela Morgado 
Professores da 
formação técnica 
dos cursos 
profissionais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Objetivos Meta Indicador de medida Avaliação 

 

Aprender a criar e a gerir, 
durante o ano letivo de 
2018/2019,  um projeto em fase 
experimental. 

Realização de pelo menos duas 
sessões para envolver todos os 
alunos do 3.º ano na apresentação  
uma ideia.  

50% dos alunos do ensino básico de 
cada uma das turmas do 3.º ano 
conseguem transformar uma ideia 
criativa num projeto em fase 
experimental. 

Número de projetos 
concluídos. 

Estatística.  

 

Desafiar os alunos do ensino 
secundário para criarem uma 
miniempresa, durante o ano 
letivo de 2018/2019. 

Realização de pelo menos duas 
sessões  destinadas a envolver 
todos os  alunos do ensino 
secundário do 10.º e do 11.º anos 
do curso de ciências 
socioeconómicas e do 10.º ano do 
curso profissional de técnico de 
Eventos  nas atividades seguintes : 
aprender a planear; aprender a 
fazer um orçamento ;e aprender a 
gerir os recursos de uma 
miniempresa. 

50% dos alunos do ensino secundário 
envolvidos conseguem transformar 
uma ideia criativa numa 
miniempresa. 

Aumentar em 50% o número de 
projetos admitidos às duas fases 
finais dos concursos. 

Número de 
miniempresas criadas. 

Número de 
miniempresas admitidas 
ao concurso da JAP. 

Número de 
miniempresas admitidas 
ao concurso do DNA. 

Estatística. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grelha de observação da Ideia de Negócio   

 
 

Competências observadas 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom 

Aluno/ 
grupo A 

Aluno/ 
grupo B 

Aluno/ 
grupo C 

Aluno/ 
grupo D 

Aluno/ 
grupo E 

1. Demonstra motivação e interesse pela atividade.      

2. Participa de modo produtivo nos vários aspetos e tarefas que compõem a atividade.      

3. Identifica problemas ou  necessidades.      

4.Apresenta soluções adequadas , criativas ou exequíveis para problemas ou necessidades.      

5. Argumenta em defesa de uma ideia, ação ou perspetiva, invocando factos, exemplos 
relevantes, teorias económicas, outros. 

     

6. Utiliza a terminologia económica.  *      

7. Preenche os itens necessários para a concretização da ideia de negócio.      

 
 
*Apenas para o ensino secundário.                       

Fonte: Modelo de avaliação da biblioteca escolar 2014/2017, RBE.  
 
 

 
 


