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O PROJECTO YEP
YEP – Young Enterprise Program é o nome abreviado do projecto “Parceria multissectorial para o
desenvolvimento de capacidades para reforçar as oportunidades de empreendedorismo para jovens
vulneráveis em Milão, Lisboa e Madrid”, co-financiado pelo Programa Erasmus + da União Europeia (Acçãochave 2 Juventude).
O projeto vai de Novembro de 2016 a Outubro de 2018 e é promovido pelo ICEI Instituto para a Cooperação
Económica Internacional (Milão, Italia) em parcería com:




Ação Contra a Fome e a Agência para o emprego da Cidade de Madrid (Madrid, Espanha)
Associação Lusofonia, Cultura e Cidadania e a Câmara Municipal de Lisboa (Lisboa, Portugal)
Câmara Municipal de Milão – Area de Emprego e Formação, Unidade de Mercado de Trabalho,
Impact Hub e Fundação Giacomo Brodolini (Milão, Italia).

O projecto promove novas práticas e abordagens a nível europeu para apoiar o empreendedorismo de
jovens com menos oportunidades - tais como NEETs, migrantes, jovens com baixa escolaridade,
obstáculos sociais ou geográficos, etc. - com o objectivo final de reforçar a empregabilidade e a inclusão social
de jovens vulneráveis.
Especificamente, o projeto realiza:




Um programa de formação em empreendedorismo em cada cidade, dirigido a jovens com menos
oportunidades;
Um programa de incubação em cada cidade para as melhores ideias de negócios para jovens;
Três eventos transnacionais de formação entre organizações parceiras, para trocar experiências,
práticas, abordagens, etc.;
1) Três “Produtos Intelectuais” que resumem o trabalho e a aprendizagem realizados no projeto:
2) O Manual “Organizações sem fins lucrativos e empreendedorismo juvenil: como apoiar jovens
com menos oportunidades”;
3) O kit de ferramentas de formação “Capacitar os jovens por meio do empreendedorismo: um kit
de ferramentas para formadores”;
4) O documento metodológico “Como começar: como incubar empresas de jovens com menos
oportunidades”



Uma série de ações de divulgação e eventos em cada cidade.

Alem disso, YEP:
o
o

Fomenta parcerias locais em cada cidade: organizações sem fins lucrativos, autoridades locais e
organismos de apoio ao empreendedorismo.Ttrabalham em conjunto para contribuir para um
ambiente favorável aos jovens empreendedores;
Reforço das aptidões e competências dos parceiros na promoção e implementação de programas e
iniciativas de empreendedorismo juvenil e apoio aos jovens com menos oportunidades;

Para mais informação sobre o YEP — Young Enterprise Program
www.youngenterpriseprogram.com

3

INTRODUÇÃO
Por que esta ferramenta?
YEP - Programa de Empreendedorismo Jovem promove novas práticas e abordagens a nível europeu para
apoiar o empreendedorismo de jovens com menos oportunidades, com o objetivo final de fortalecer a sua
empregabilidade e inclusão social.
Entre as atividades desenvolvidas, o YEP realizou um programa de formação em empreendedorismo
juvenil em cada uma das três cidades parceiras do projeto: Milão, Lisboa e Madrid.
Os participantes eram jovens de 18 a 30 anos com menos oportunidades. De acordo com a definição do
Erasmus +, são aqueles que enfrentam obstáculos que os impedem de ter acesso efetivo à educação,
formação e oportunidades de trabalho para jovens. Assim, eles estão mais em risco do que seus pares para
serem excluídos de um acesso total ao mercado de trabalho e participação na sociedade.
Os parceiros do YEP se reuniram em cada cidade para realizar o programa de formação, adaptando seus
métodos e ferramentas às características e necessidades desses jovens, e incluindo novas práticas
aprendidas das outras organizações.
Os programas de formação foram realizados de Abril a Junho de 2017, com um total de 80 participantes.
Apesar de algumas diferenças nas metodologias e abordagens, os cursos de formação compartilharam os
seguintes elementos:






Formação técnica e desenvolvimento de competências: as competências transversais são
fundamentais para o crescimento pessoal e profissional do indivíduo e dos empresários, e para os
jovens dispostos a entrar no mercado de trabalho e a participar ativamente na sociedade;
Metodologias de formação não formais, para envolver os jovens participantes e adaptar a formação
às suas necessidades e características;
Complementar experiências e habilidades no fornecimento de treinamento, graças às parcerias
locais;
A "orientação social" transversal dos jovens participantes;
Os métodos de formação de empreendedorismo de teste para o grupo-alvo YEP (por exemplo, Lean
Startup)

No final da formação, os jovens participantes apresentaram as suas ideias de negócio nos chamados
“eventos de pitch”, onde, num curto espaço de tempo (por exemplo, 10 minutos), tinham que descrever a
sua ideia em termos de problema, solução, análise de mercado, etc. em frente às comissões de avaliação,
constituídas pelos parceiros do projecto e peritos externos provenientes de autoridades locais, organizações
que prestam apoio ao empreendedorismo e microcrédito, etc.
Durante os cursos de formação, os parceiros do projecto partilharam as suas experiências, resultados e
avaliações: isto culminou numa nova aprendizagem para todos e na formulação de um novo programa de
formação de empreendedorismo juvenil.

Um novo, inovador e consistente
Programa europeu de formação de empreendedorismo
- o PROGRAMA YEP para jovens com menos oportunidades.

O Kit de ferramentas do formador é o resultado desse esforço colaborativo e, portanto, baseia-do trabalho,
experiência, conhecimento e habilidades que os parceiros realizaram no projeto, para apresentar ao público.
Uma formação que contribui para libertar o potencial, os talentos e as ideias dos jovens e apoia-os na melhoria
da sua empregabilidade e oportunidades de inclusão social e económica.
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Para quem é este Kit de ferramentas?
Destina-se a aqueles que já estão dispostos a promover programas e iniciativas de formação em
empreendedorismo jovem, especialmente voltados para jovens com menos oportunidades.
Assim, os formadores em empreendedorismo, especialmente aqueles que trabalham em contextos não
formais e / ou com jovens vulneráveis, representam o principal grupo alvo para este Toolkit.
Esses treinadores vêm de várias organizações públicas e privadas - associações de jovens, órgãos técnicos
e com fins lucrativos que oferecem programas de empreendedorismo e incubação, etc. - e usam uma ampla
gama de abordagens e metodologias. No entanto, todos eles se esforçam para formular e implementar
iniciativas eficazes para os jovens que podem ou já estão agindo para criar seu próprio negócio.
Em qualquer caso, qualquer trabalhador jovem ou pessoal que trabalhe para ou com jovens pode se beneficiar
deste Kit de Ferramentas, escolhendo as informações e elementos mais adequados para o seu trabalho.

Enfoque e Estructura
Baseia-se numa abordagem operacional, uma vez que fornece orientações práticas para quem trabalha
com jovens - em particular, com aqueles com menos oportunidades - e pretende promover e apoiar
oportunidades de formação no campo do empreendedorismo juvenil.
Portanto, os princípios orientadores do Kit de Ferramentas são aprender fazendo, aprendizagem
experiencial e não formal, abordagem
participativa e flexibilidade.
Isso significa que os instrutores e profissionais
devem personalizar os módulos, métodos e
ferramentas de treinamento, de acordo com o perfil
e as necessidades de seus grupos-alvo, bem como
garantir o envolvimento direto e a participação
ativa dos jovens em todas as etapas da formação.
De qualquer forma, algumas contribuições teóricas
e pedagógicas também são apresentadas para
fornecer uma estrutura adequada para o programa
de treinamento.
O Toolkit está dividido em dois capítulos.
O primeiro capítulo apresenta o programa de
empreendedorismo juvenil YEP e as lições
aprendidas na promoção da formação em empreendedorismo entre jovens com menos oportunidades. Em
particular, o capítulo destaca:
• obstáculos e desafios que estes jovens podem encontrar para se tornarem empreendedores, bem como o
tipo de ideias de negócio a serem esperadas deste grupo alvo;
• principais elementos a considerar na concepção e estruturação de um curso de formação em
empreendedorismo deste tipo;
• métodos e ferramentas - com foco na aprendizagem não formal - para usar para ministrar a formação;
• como monitorar e avaliar a formação.
O segundo capítulo é a secção operacional do kit de ferramentas, uma vez que representa o programa de
formação em empreendedorismo produzido no YEP, através de módulos de formação técnica e de
desenvolvimento de competências.
Ao longo deste Kit de Ferramentas, são fornecidos exemplos de boas práticas e programas e serviços
existentes para empreendedorismo juvenil nas cidades parceiras: são casos bem-sucedidos, bem como
oportunidades que organizações, formadores e profissionais podem usar durante seu trabalho.
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Como usar o Kit de ferramentas?
O Kit de Ferramentas contém informações e referências suficientes para serem compreendidas e usadas
como um documento independente, para aqueles dispostos a se concentrar em recomendações práticas e
prontas para o uso.
No entanto, para obter o máximo rendimento, recomenda-se usá-lo em conjunto com os outros dois manuais
YEP. Dessa forma, a estrutura geral do projeto pode ser totalmente compreendida e apreciada e as diretrizes
operacionais do Toolkit podem ser úteis e acompanhadas.
Especificamente:


O Manual do YEP "Organizações sem fins lucrativos e empreendedorismo juvenil: como apoiar os
jovens com menos oportunidades", fornece o contexto geral e a estrutura na área do
empreendedorismo juvenil, destacando como as organizações sem fins lucrativos desempenham
um papel dando uma forte contribuição nesta área. Os tópicos abordados no manual são, por
exemplo: como alcançar e envolver os jovens, o uso de metodologias de treinamento não formal,
tutoria social e acesso ao financiamento para jovens e organizações;



O Documento Metodológico do YEP "Iniciando: como incubar empresas de jovens com menos
oportunidades" dá algumas diretrizes operacionais para a incubação de negócios promovidos por
jovens com menos oportunidades. Portanto, é o acompanhamento natural para qualquer pessoa
envolvida na formação de empreendedorismo juvenil.
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CAPÍTULO 1
YEP, EMPREENDEDORISMO JUVENIL E JOVENS COM MENOS
OPORTUNIDADES
1.1 INTRODUÇÃO
1.1.1 O Quadro Europeu
Nos últimos anos, a promoção do empreendedorismo e das capacidades empresariais tornou-se um dos
principais objectivos das estratégias e políticas da União Europeia e dos seus Estados-Membros.
É agora claramente reconhecido que o empreendedorismo contribui para a concretização da estratégia
Europa 20201 de crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, e que uma mentalidade empreendedora e
conhecimentos, competências e atitudes relacionadas ajudam as pessoas - e especialmente os jovens - no
seu crescimento pessoal e ao desenvolvimento da sua empregabilidade e participação na sociedade.2
A Comissão Europeia reconheceu o valor do empreendedorismo, incluindo a educação para o
empreendedorismo, numa série de documentos e iniciativas, como 3:

2003

Livro Verde “Empreendedorismo na Europa”

2006
Recomendação sobre competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida

Desde 2007

Programa Erasmus para Jovens Empreendedores

2008

Lei das Pequenas Empresas para a Europa

2012

Comunicação sobre Repensar a Educação

2013

Plano de Ação para o Empreendedorismo 2020

2016

Nova Agenda de Competências para a Europa

Mais recentemente, dada a falta de uma definição acordada em comum a nível nacional e europeu, o
Estudo-Quadro EntreComp de 20164 proporcionou uma definição oficial de empreendedorismo como:
“Uma competência transversal, que se aplica a todas as esferas da vida: desde o desenvolvimento
pessoal até a participação ativa na sociedade, (re) entrar no mercado de trabalho como empregado
ou como autônomo, e também para iniciar empreendimentos ( cultural, social ou comercial) ”.

1

https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en
Para mais informações sobre a situação atual da juventude na Europa e na Itália, Espanha e Portugal, consulte o Manual do YEP.
3 Para mais informações sobre a estratégia de empreendedorismo da UE, consulte o Manual do YEP e
https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship_it
4
https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp / https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technicalresearchreports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
2
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Empreendedorismo é quando você age sobre oportunidades e idéias e as transforma em valor para
os outros. O valor criado pode ser financeiro, cultural ou social (FFE-YE, 2012).

O YEP refere-se também ao quadro europeu para o empreendedorismo dos jovens, onde, entre outros:
• "Emprego e empreendedorismo" é um dos oito domínios de ação da Estratégia da UE para a Juventude
2010-18;
• O reforço das competências empresariais dos jovens é uma medida de apoio à integração no mercado de
trabalho, incluída, por exemplo, na Garantia para a Juventude;
• O trabalho com jovens desempenha um papel fundamental na promoção do empreendedorismo juvenil (veja
"Tomando o futuro em suas próprias mãos". Trabalho com jovens e aprendizado empreendedor, 2017)
Para mais informações sobre as estratégias de empreendedorismo e de empreendedorismo juvenil dos
países parceiros da UE e do PEJ, consulte o Manual do YEP.

1.1.2 YEP e jovens com menos oportunidades
Como mencionado acima, o YEP trabalhou com jovens com menos oportunidades.
Esse grupo-alvo é muito amplo e extremamente diversificado, em termos de idade, histórico
(socioeconômico, demográfico, cultural e geográfico) e perfil: esse é um dos principais desafios em trabalhar
com eles.
De um modo geral, os obstáculos que estes jovens enfrentam impedem o acesso efetivo à educação formal
e não formal, à mobilidade e participação transnacional, à cidadania ativa, à autonomia e à integração na
sociedade como um todo.

Dentro deste grupo alvo, o YEP trabalhou especificamente:
• jovens com baixo nível de escolaridade e / ou qualificação e com baixo desempenho escolar (dificuldades
educacionais);
• jovens com uma situação económica e laboral precária, NEET, desempregados, com empregos
temporários / de curta duração e baixo nível de vida (obstáculos económicos);
• migrantes e segunda geração, alguns com dificuldades de linguagem (diferenças culturais);
• (ex-) infratores, pais solteiros e jovens com habilidades sociais limitadas (obstáculos sociais);
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• jovens provenientes de áreas urbanas periféricas (obstáculos geográficos);
• jovens com deficiência.
Para alguns exemplos específicos de jovens participantes do YEP, consulte o Manual do YEP.

1.2 LUTANDO PARA SE TORNAR UM JOVEM EMPREENDEDOR
Apesar do reconhecimento geral de que o empreendedorismo pode ajudar os jovens no seu crescimento
pessoal, empregabilidade e inclusão social, muitos estudos 5 destacam como os jovens - e ainda mais aqueles
com menos oportunidades - ainda enfrentam uma série de desafios na criação de seus próprios negócios.
No projeto, os parceiros do YEP identificaram os seguintes desafios6:

Desafios "Pessoais"



baixo nível de conhecimento, habilidades e competências: os jovens sofrem mais do que outros
grupos etários de habilidades transversais e chave subdesenvolvidas, como estabelecimento de
metas, tomada de decisões, resiliência, trabalho em rede etc. Do mesmo modo, podem carecer de
conhecimentos técnicos e específicos. competências relacionadas com temas empresariais, tais
como literacia financeira, marketing / vendas, etc.



dada sua pouca idade, os jovens geralmente têm um senso de responsabilidade menor, são
hiperativos, podem ter uma ideia clara de negócios e concentrar mais atenção por períodos mais
longos.



jovens com menos oportunidades normalmente têm mais auto-estima e autoconfiança: isso pode
afetar sua participação nas iniciativas e, subsequentemente, sua capacidade e motivação para
iniciar seus negócios. Além disso, devido ao fato de que eles precisam se concentrar em
"sobreviver", eles não têm tempo e recursos suficientes para investir em programas de longo prazo
e treinamento.

Desafios "Prácticos"

5
6



dada a sua jovem idade, a juventude inevitavelmente sofre de falta ou baixa experiência de trabalho,
especialmente ao nível de empreendedorismo;



eles têm muito poucos recursos financeiros, capital social, garantias ou histórico de crédito, o que
significa que eles têm grandes dificuldades em obter financiamento externo;

Veja por exemplo www.oecd.org/cfe/leed/SummaryReportSeminarYouthEntrepreneurshipRev.pdf
Para mais informações sobre jovens com menos oportunidades e empreendedorismo, consulte o Manual do YEP.
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eles têm menos acesso a redes e podem ter dificuldades para acessar as informações disponíveis e
oportunidades de treinamento especializado (eles geralmente moram em áreas onde essas
oportunidades são escassas);



jovens com menos oportunidades podem ter dificuldades adicionais em frequentar programas de
formação e incubação, por exemplo, em termos de apoio financeiro ou linguístico, cuidados infantis,
etc.

Desafios "Ambientais"



mesmo que tenham sido tomadas medidas positivas pelas autoridades nacionais e locais para
simplificar os procedimentos e burocracia, para iniciar um negócio ainda são um problema nos países
do YEP;



apesar das recentes reformas e iniciativas, mais poderia ser feito nos países do YEP para promover
a conscientização e educação entre os jovens sobre o empreendedorismo como uma opção de
carreira. Da mesma forma, os programas de educação e formação ainda estão lutando para nutrir
atitudes e habilidades empreendedoras e / ou fornecer informações, formação e serviços de apoio
feitos sob medida para jovens com menos oportunidades. Além disso, aqueles fornecidos por
ambientes formais (por exemplo, escolas) podem não atingir jovens com menos oportunidades, que
muitas vezes não confiam em instituições;
ainda existe algum tipo de preconceito nos mercados financeiros que não suporta negócios de jovens
e 'discriminação' nos mercados de serviços. Além disso, o acesso a modelos positivos e
encorajadores ainda é escasso.



Na concepção e implementação de programas de formação de empreendedores jovens, também é necessário
refletir sobre o tipo particular de atividades e negócios promovidos por jovens com menos
oportunidades.
Nesses casos, na verdade, estamos, na maioria das vezes, diante de empresas pouco inovadoras e de baixa
tecnologia, que são executadas em um nível de pequena escala e geralmente dentro de uma faixa estreita
de setores. Alguns exemplos do YEP são pequenas lojas (cabeleireiro, frutas e legumes, etc.), produção e
venda de pequenos produtos (bolos, artesanato, etc.) e prestação de pequenos serviços (por exemplo, aulas
de ioga).
Em conclusão, isto significa que os programas tradicionais de formação de empreendedores (para estudantes,
start-ups, etc.) podem não funcionar necessariamente com jovens com menos oportunidades e, portanto, os
seus métodos e conteúdos devem ser adaptados às necessidades e características dos jovens participantes.
Este é o desafio que o YEP assumiu: como isso foi abordado é descrito nos capítulos seguintes.
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1.3 RESULTADOS DA APRENDIZAGEM DE UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM
EMPREENDEDORISMO JUVENIL
Antes de realizar uma formação eficaz em empreendedorismo jovem, os formadores devem considerar
cuidadosamente quais são os resultados de aprendizagem que os jovens têm de adquirir no final do
programa..
Os resultados da formação são definidos pela Comissão Europea7 como por ejemplo:

"Declarações do que um indivíduo deve saber,
compreender e / ou ser capaz de fazer no final
de um processo de aprendizagem"

Portanto, estes são os conhecimentos, habilidades e competências que os participantes devem alcançar até
o final da formação.
Em primeiro lugar, e acima de tudo, deve ficar claro que o objectivo de um programa de formação de jovens
empreendedores - especialmente com jovens com menos oportunidades - não é (principalmente) estabelecer
empresas de jovens. Isso também deve ser comunicado aos participantes, para que eles gerenciem suas
expectativas.
Uma formação deste tipo visa, de facto, encorajar os jovens a adquirir e / ou reforçar um estado de espírito
empresarial, bem como conhecimentos básicos e, sobretudo, aptidões, atitudes, valores, ferramentas e
competências relacionadas com o empreendedorismo (sentido de iniciativa, motivação, trabalho em grupo,
alfabetização financeira, etc.), que também são fundamentais para o seu desenvolvimento pessoal e
empregabilidade.
Naturalmente, todos os esforços devem ser feitos para
garantir que o apoio, assistência e orientação necessários
sejam dados aos jovens, quando estiverem prontos e
dispostos a iniciar sua atividade.
Portanto, as empresas jovens são uma meta de longo
prazo, que certamente pode acontecer individualmente,
trazendo assim um valor agregado significativo ao
programa e às vidas dos jovens.
Em geral, a formação e a educação para o
empreendedorismo terão um impacto positivo na vida e
na carreira de qualquer jovem quando tiverem concebidos
e implementados os resultados da aprendizagem:
• Reforçar competências-chave transversais e uma mentalidade empreendedora;
• Adquirir o conceito básico do que é empreendedorismo e como pode ser a opção de carreira viável (por
exemplo, transformar as paixões em uma forma de ganhar dinheiro);
• Aumentar a consciência da força e competências pessoais;
• Fortalecer a autoconfiança para alcançar objetivos na vida;
• Adquirir conceitos básicos e habilidades relacionadas a temas empreendedores (marketing,
financiamento, etc.).
No Capítulo 2, os resultados específicos de aprendizagem de cada módulo de treinamento são
apresentados.

7

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008H0506%2801%29
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1.4 COMO ESTRUCTURAR UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM
EMPREENDEDORISMO JUVENIL EFECTIVO
1.4.1 Visão Geral
Para estruturar um programa eficaz de formação de empreendedores jovens, com foco em jovens com
menos oportunidades, os aspectos gerais a seguir devem ser levados em consideração.
Em primeiro lugar, como mencionado acima, jovens com menos oportunidades são um grupo muito variado
de indivíduos. No entanto, eles compartilham dificuldades e desafios semelhantes, que devem ser levados
em consideração ao projetar e implementar um curso de formação, para que isso seja eficaz para eles.
REDES e PARCERIAS DE MÚLTIPLOS ACTORES são fundamentais para criar um ambiente favorável para
empreendedores jovens e para a inclusão social e econômica de jovens com menos oportunidades 8.
Não obstante as diferenças entre os indivíduos, é bastante claro que tal formação de empreendedorismo deve
desenvolver-se em um nível básico e introdutório.
Isso significa que o conteúdo, os métodos, a linguagem, etc. de formação devem ser adaptados às
necessidades e características do grupo específico de participantes: assim, o uso de palavras técnicas ou
estrangeiras deve ser evitado tanto quanto possível.
Além disso, dado que o empreendedorismo é uma competência e uma mentalidade, o programa de formação
deve dar igual importância aos ASPECTOS TÉCNICOS e AO DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS.
1.
Dificuldades e
desafios
semelhantes

2. Criar
networking e
parceria
multi-actior

3. Formação
desenvolvida
no nível
introdutório

5. Aspectos
técnicos e
desenvolvime
nto de
competências
4. Adaptação
ao grupo de
participantes

Com “ASPECTOS TÉCNICOS” nos referimos aos conhecimentos, habilidades e competências
especificamente necessários para iniciar e gerenciar um negócio, tais como alfabetização financeira,
habilidades de marketing e conhecimento de fontes de financiamento.
Com o “DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS” nos referimos a competências transversais e
especificamente relacionadas ao empreendedorismo, como criatividade, comunicação, resiliência, etc.
Estes dois tipos de formação podem ser realizados separadamente - isto é, um único módulo de formação
técnica e um único módulo transversal de desenvolvimento de competências - ou combinados no mesmo
módulo - isto é, um módulo técnico com algumas atividades transversais de desenvolvimento de
competências.

8

Para mais informação sobre networking como uma metodologia de empreendorismo juvenil, consulte o manual do YEP
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Por último, sugere-se igualmente a realização do programa de formação no âmbito das ferramentas e
abordagens desenvolvidas pela Comissão Europeia, em especial:

ESTRUCTURA ENTRECOMP

Resultante do estudo de Competência
Empreendedora (EntreComp), lançado pelo
CCI em nome da Direção-Geral do Emprego,
Assuntos Sociais e Inclusão (DG EMPL) em
janeiro de 2015, EntreComp é o quadro que
descreve as competências de
empreendedorismo nos seus componentes
em termos de conhecimento. , habilidades e
atitudes.https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp

YOUTHPASS

O Youthpass é uma ferramenta para documentar e
reconhecer os resultados de aprendizagem das
atividades de trabalho dos jovens, disponíveis para
projetos financiados pelo Erasmus +. Inclui as oito
competências-chave identificadas na Recomendação do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro
de 2006, sobre as competências essenciais para a
aprendizagem ao longo da vida (2006/962 / CE).
www.youthpass.eu
O YEP concentrou-se nas seguintes competências do
Youthpass: 1. Comunicação na língua materna, 5.
Aprender a aprender, 7. Senso de iniciativa e
empreendedorismo e 8. Sensibilização e expressão
cultural.

1.4.2 Organização da formação
Trabalhar com um ou vários?
Um programa de formação de empreendedorismo juvenil deve incluir sessões em grupo e revisões de
projetos individuais, para fornecer noções gerais e teóricas e feedbacks personalizados sobre o projeto
pessoal.
As sessões em grupo fornecem noções básicas da fase inicial de um projeto empreendedor.
Estes vão desde uma fase preliminar de geração de ideias até questões administrativas, jurídicas e financeiras
e planejamento de negócios.
Como mencionado acima, na verdade, embora as origens e as habilidades entre os participantes
provavelmente sejam diferentes, é razoável supor que a maioria deles precisará de um treinamento básico
sobre esses tópicos.
Estima-se uma duração média dessas sessões em grupo de
três horas. No entanto, sessões mais curtas ou mais longas
podem ser consideradas quando necessário.

Por exemplo, a reunião com jovens empreendedores
provavelmente durará menos de três horas, enquanto tópicos
particularmente difíceis, como aspectos legais e regulatórios,
podem precisar de mais tempo.

As sessões em grupo também são oportunidades importantes para os jovens se conhecerem, socializarem,
compartilharem ideias e experiências e se apoiarem mutuamente; Isso também pode ajudar a envolvê-los na
formação.
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No entanto, mesmo durante as sessões de grupo, é importante salientar que a diversidade entre as origens
individuais requer um acompanhamento constante do envolvimento e compreensão dos participantes sobre
os conteúdos da formação (ver abaixo "Gestão do Grupo").
Para complementar esses momentos coletivos e garantir sua eficácia no treinamento geral, as análises
individuais também são cruciais.
Por um lado, eles apóiam os jovens na aplicação das noções aprendidas durante as sessões de grupo ao seu
próprio projeto empreendedor; por outro lado, ajudam os jovens a esclarecer qualquer dúvida e / ou problema.
Como descrito acima, de fato, os participantes podem não estar particularmente habituados aos ambientes
de formação e podem negar-se a se expressar diante de seus colegas e treinadores.
Além disso, como vimos, os jovens às vezes lutam para
manter sua atenção em um ambiente de sala de aula,
enquanto a abordagem um-para-um os envolve
diretamente e os mantém alertas. Finalmente, prestando
atenção específica ao seu projeto, não só é mais eficaz,
mas os jovens podem se sentir mais valorizados (como
eles realmente são).
Dentro do curso de formação, as sessões individuais e
em grupo devem ser mantidas separadas.
Em primeiro lugar, envolver-se em reuniões individuais
durante as sessões de grupo implicaria centrar-se num
participante de cada vez e, assim, perder a aula.
Embora isso possa não representar um problema em
outros contextos (por exemplo, aulas universitárias), é
bastante improdutivo para jovens desfavorecidos: eles
geralmente têm menor capacidade de se concentrar
autonomamente em tarefas de longo prazo, em
comparação com outros grupos (por exemplo, estudantes
universitários).

Além disso, as sessões individuais visam rever e avaliar a concepção e desenvolvimento do projeto e na
construção de habilidades de autoconfiança nos participantes.
Para isso, é recomendado que:
duração aproximada de 30 minutos.
Em um caso de projetos muito avançados e bem estruturados, um tempo menor pode ser apropriado. No
entanto, é aconselhável avaliar cuidadosamente as necessidades do participante, a fim de oferecer apoio
adequado;
sejam obrigatórias: isso proporciona uma motivação mais forte para os participantes se engajarem
em treinamento e trabalharem em seu projeto. Também permite que o treinador segure o progresso
de cada participante;
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ter participantes em rotação para participar das reuniões: cada um deles deve realizar pelo menos
três revisões individuais de projetos durante todo o treinamento;
serem programados semanalmente para o próximo, para permitir que os participantes se
preparem adequadamente e aproveitem ao máximo a reunião.
Naturalmente, os formadores devem se comunicar por telefone e e-mail com os participantes entre o grupo
e/ou sessões individuais, apenas para mantê-los engajados e motivados durante todo o curso.

CAIXA DE BOAS PRÁTICAS: LISBOA CONSIGO
“Lisboa Consigo”9 é um programa para o desenvolvimento de ideias de negócio e comportamento empreendedor
em contextos de exclusão social. Destina-se a criar empresas que sejam viáveis a longo prazo.
O treinamento tem caráter prático, abordando os principais temas empreendedores, para que o empreendedor
possa tomar a decisão de AVANÇÃR-PARAR-MELHORAR sua ideia de negócio.
As sessões são realizadas semanalmente, além de reuniões individuais. Ao final do treinamento, os certificados
de participação serão concedidos e, se o projeto for considerado viável, uma carta de recomendação com
diretrizes para seu desenvolvimento será emitida.
Os tópicos abordados nas sessões são: O modelo de negócio / negócio geral; Habilidades pessoais: habilidades de
equilíbrio; Produtos e serviços: Recursos e benefícios; Clientes: Segmentação e mercado alvo; Localização:
Posicionamento; Concorrentes: Concorrência, aprendizagem e cooperação; Promoção: Divulgação e comunicação;
Investimento inicial; Custos fixos; Custos variáveis; Apresentações finais: avaliação de projetos, cartas de
recomendação, planejamento futuro
As habilidades pessoais e sociais abordadas no programa são: autoconfiança, iniciativa, resiliência, organização,
inovação e cooperação.

Envolvendo jovens
Uma questão crucial a ter em conta ao longo da formação é o envolvimento dos jovens participantes.
Como descrito acima, os participantes correm mais risco de se sentirem desmotivados, instáveis e inseguros.
Além disso, alguns não podem ser usados para se envolver de primeira mão em atividades de design de
projetos e expor-se pode ser um desafio. Portanto, sua mera presença na sala de aula não garante de forma
alguma seu engajamento na formação e confiança em seu próprio projeto.

“O sucesso está caminhando do fracasso ao fracasso sem perda de entusiasmo”
- Winston Churchill

9

www.cm-lisboa.pt/investir/empreendedorismo/lisboa-empreende
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Algumas precauções:
•

Um horário de formação intensiva em grupo geralmente é preferível: uma média de duas sessões
por semana, isto dá um ritmo mais apertado que pode ajudar a manter os participantes "viciados".
Um mínimo de uma sessão por semana é obrigatório, para evitar um longo tempo "livre", no qual os
participantes provavelmente perderão contacto com a formação.
Se os formadores decidirem ministrar formação em competências transversais através de módulos
autónomos, estes devem ser realizados na mesma semana.
Quando são organizados módulos técnicos relacionados: isto dá consistência à formação e permite
aos participantes centrarem-se na aprendizagem específica, mantendo o horário “ mais leve ”e mais
manejável;

•

Atribuir tarefas a realizar entre as aulas e discutir no início de cada sessão: isto pode ajudar a
estabelecer a continuidade entre as sessões e, em geral, à formação global.
Pode também incentivar a iniciativa e a autoconfiança dos participantes, contribuindo assim para
desenvolver e testar competências transversais cruciais para uma atividade empreendedora;

•

A fim de estimular os jovens a realizar as tarefas atribuídas, a formação deve colocar os projetos
dos participantes (e trabalhos de casa) no centro do programa. Os formadores devem prestar
atenção para fornecer referências cruzadas entre os conteúdos de formação e os projetos dos
participantes; Desta forma, a atenção dos jovens é estimulada, adaptando noções abstratas a casos
específicos sobre os quais eles estão mais informados e envolvidos.

•

Agendamento para 10/15 minutos: O momento de perguntas e respostas no início de cada
sessão permite que os participantes se expressem e recebam esclarecimentos e apoio para
garantir que as etapas anteriores foram trabalhadas por todos.
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Gerir o grupo
Como mencionado várias vezes, um dos desafios mais difíceis na implementação de um programa de
formação em empreendedorismo jovem é a gestão do grupo de aula.
Como previsto, isso se deve principalmente a:
•

Experiências pessoais. É provável que os formadores necessitem de ser capazes de enfrentar um
grupo de indivíduos com origens muito diferentes: isto irá colocar dificuldades em abordar a turma,
não só devido às diferentes competências básicas dos participantes, mas também em termos da sua
capacidade de dominar as ferramentas fornecidas. Esta é uma das principais razões pelas quais um
alto grau de atenção a cada participante é crucial para o sucesso geral da formação;

•

Escassa capacidade de se concentrar em uma tarefa por um tempo prolongado. Isso
provavelmente implicará ter aulas fragmentadas e dispersão de atenção. Assim, recomenda-se
reduzir ao mínimo a duração das aulas teóricas tradicionais e integrá-las a tarefas e atividades
interativas. Em geral, são recomendáveis do ponto de vista puramente educacional,
independentemente da especificidade do grupo-alvo.

Em termos de estrutura de formação, essas dificuldades podem ser parcialmente facilitadas com algumas
ferramentas:
•

Para fortalecer o engajamento dos participantes, devem ser adotadas ferramentas de comunicação
adaptadas à sua experiência. Por exemplo, a criação de um grupo ad hoc no Facebook para toda a
turma - talvez incluindo instrutores, tutores e alunos, pode facilitar a comunicação entre a turma e os
formadores e também contribuir para o fortalecimento do grupo, coesão e envolvimento com o
programa;

•

Deve haver um amplo uso de técnicas e atividades de formação não formal, incluindo quebragelos, atividades de construção de equipas, etc., que envolvam diretamente os participantes,
estimulem sua atenção e solicitem sua contribuição activa. SALTO-YOUTH - a rede europeia de
centros de recursos que trabalham em áreas prioritárias europeias na area da juventude,
representa um recurso extremamente valioso. Eles também ajudam a criar um ambiente de sala de
aula seguro e relaxante, onde os jovens se sintam à vontade para expressar suas idéias e interagir
com os outros;

•

Recomenda-se a realização de uma avaliação de competências de cada indivíduo antes do início
da formação. Na maior parte, dado o perfil do grupo-alvo, isso se relaciona com evidências e
reconhece a aprendizagem e as experiências informais, que os jovens podem nem ter consciência
de possuírem 10 . Além disso, isso pode ser útil para identificar lacunas de habilidades e assim
acompanhar com um número maior de sessões individuais individuais.

Finalmente, como mencionado na seção 1.2, muitos participantes provavelmente apresentam baixos níveis
de motivação e responsabilidade. Para abordar estas questões, o papel dos tutores sociais é especialmente
crucial para apoiar e estimular os jovens ao longo do curso (e depois). Para mais informações sobre os tutores
sociais, veja a próxima seção.
Formadores e tutores
Por causa das características do grupo-alvo, é recomendável prestar atenção especial à equipa de formação
e tutoria.
No que diz respeito aos formadores, é aconselhável empregar um único formador que acompanhe o grupo
durante todo o curso. Isto é para facilitar o engajamento dos jovens, referindo-se a uma figura única de
confiança entre o instrutor e os participantes, facilitando assim a sua experiência do próprio treinamento. Além

10

Para mais informação sobre reconhecimento de aprendizagem não formal,
www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning
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disso, um único instrutor contribui para garantir uma visão clara e consistente de todo o processo, de modo
que ele / ela tenha um conhecimento profundo dos participantes e do que eles aprenderam em cada etapa.
Em qualquer caso, o formador deve beneficiar de formadores adicionais, com competências complementares,
incluindo em questões técnicas (financeiras, legais, administrativas / regulamentares, acesso a financiamento,
etc.) e / ou especializadas em desenvolvimento de competências.
Em relação à equipa de tutoria, o YEP criou e "testou" a figura de um tutor social. Isso é mais do que um
mero professor de turma, pois suas tarefas incluem:
•

•
•
•
•

Compreender as dificuldades dos jovens participantes - não só na formação, mas também no seu
dia adia. Os tutores sociais provavelmente enfrentarão situações individuais difíceis, o que pode ser
um fator. Assim, eles precisam avaliá-los, assim como saber que tipo de intervenção é necessária. É
claro que eles também têm que realizar uma tarefa educativa para ajudar jovens vulneráveis a atacar
proativamente suas dificuldades;
É provável que eles próprios recebam uma confiança mais forte, tendo assim um papel importante
como seus “porta-vozes”;
Manter o grupo unido e favorecer a troca de parceiros e o trabalho em rede, antes, durante e depois
do treinamento;
Garantir que os participantes possam obter informações e ser apoiados no acesso a novas
oportunidades, em contextos formais, não formais e informais;
Lembrar aos jovens os temas da formação e prazos programados, e garantir que o maior número
possível de pessoas participe das aulas;

A fim de garantir o envolvimento dos participantes, é necessário um diálogo constante e colaboração entre
formadores e tutores sociais.

De fato, enquanto o papel dos instrutores está
principalmente relacionado ao conteúdo e às
metodologias da formação, os tutores sociais devem
monitorar a situação pessoal e profissional de cada
participante durante o curso, a fim de identificar
necessidades, manter o grupo unido e colocá-los em
contato
com
oportunidades,
recursos
e
organizações. Dada a complementaridade entre
formadores e tutores sociais, eles devem colaborar e
se reunir periodicamente para discutir o
desenvolvimento do curso, bem como as possíveis
dificuldades que os jovens estão enfrentando, e as
estratégias para lidar com esses problemas11.

1.5 METODOLOGIAS E FERRAMENTAS NA FORMAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO
Recomenda-se estruturar o programa com uma combinação de metodologias e ferramentas de formação.
Como mencionado acima, estes devem ser enquadrados sob uma abordagem global de aprendizagem não
formal12. Assim, alguns dos princípios a seguir são: ação participativa, aprender fazendo, papel central do
aprendiz, bom equilíbrio entre aprendizagem individual e em grupo, flexibilidade de tempo, organização e
métodos, uso de métodos e técnicas de treinamento não formal e foco no desenvolvimento pessoal,
competências e habilidades.
Para desenvolver conhecimentos e habilidades técnicas, algumas das metodologias mais eficazes são:

11

Para mais informação sobre tutores sociais, consulte o manual do YEP
Para mais informações sobre educação não formal, consulte http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/
EN/TXT/?uri=CELEX:32012H1222(01), EU Youthpass (www.youthpass.eu) e Council of Europe European Portfolio for
Youth Workers and Youth Leaders (http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/european-portfolio?desktop=true)
12
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Metodologia Lean Start-Up13. Isso permite encurtar um processo de desenvolvimento de produto /
serviço adoptando uma combinação de experimentação orientada por hipóteses, lançamentos de
produtos interactivos e uma aprendizagem válida. É, portanto, uma metodologia empírica baseada
em uma abordagem de “tentativa e erro” que se baseia no pressuposto de aprender fazendo para
obter a melhor eficácia. Seus principais princípios incluem:
- Produto Mínimo Viável, ou a versão de um novo produto que permite à equipa aprender o
máximo sobre clientes com o mínimo de esforço;
- Split Testing: diferentes versões de um produto são lançadas simultaneamente no mercado
para observar diferenças de comportamento entre grupos de clientes e medir o impacto de
cada versão.

CAIXA DE BOAS PRÁTICAS:

Lean Start Up e jovens com menos oportunidades em Madrid
Acción contra el Hambre testou a Metodologia Lean Start-Up com os jovens que participam no programa de
formação do YEP em Madrid. A metodologia foi introduzida após os inscritos participarem de algumas sessões
sobre conceitos e competências básicas de empreendedorismo.
Especificamente, 4 temas foram desenvolvidos com os participantes usando a metodologia Lean:
1. O que nos referimos quando falamos de empreendedorismo? (Definição de empreendedorismo,
empreendedorismo social, oportunidades de empreendedorismo juvenil, etc.).
2. Workshop de competências pessoais (desenvolvimento de competências pessoais essenciais em
empreendedorismo, autoconfiança, raciocínio matemático, comunicação, realização de tarefas,
autocontrolo, etc.)
3. Gerando ideias de negócios (Criatividade para gerar novas ideias de negócios)
4. Seleção de ideias de negócio (modelo de negócio através do Lean Canvas)
Em geral, a metodologia Lean Startup é uma prática para o desenvolvimento de produtos e negócios baseados em
'aprendizagem válido', obtendo feedback dos clientes com rapidez e frequência. Utiliza diferentes ferramentas
para desenvolver negócios de viabilidade usando recursos mínimos. O objetivo principal é torná-lo tão acionável
quanto possível. O processo utilizado em Madrid é o seguinte.
Primeiro de tudo, os participantes tiveram que definir o Modelo de Negócio Lean e validá-lo.
As ferramentas utilizadas foram:
Para validar o conceito do Modelo de Negócio Lean:
• Autoquestionário (Como eu sei o que estou incluindo no Lean Canvas).
• Entrevista com pessoas especializadas.
• Relatório de respostas (e depois disso, terá que alterar o Modelo de Negócios)
Para validar as necessidades do cliente e o problema:
• Entrevista com diferentes clientes potenciais (preferencialmente adotantes iniciais).
• Relatório de respostas (e depois disso, terá que alterar a definição do problema).
Para validar a solução:
• Entrevista com diferentes clientes-alvo para validar a solução e o preço.
• Relatório de respostas (e depois disso, terá que alterar a solução).
Neste momento, os participantes tinham informações suficientes para definir o Produto Mínimo Viável e definir
o Canal Mínimo de Venda. Posteriormente, estes são validados através de entrevistas com os clientes-alvo e o
relatório de respostas e depois a pessoa pode:
1. Mudar o PMV.
2. Mudar o canal de venda.
3. Desistir ou desenvolver o pivot do produto.

13

http://theleanstartup.com/
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Como tal, a Metodologia Lean Start-Up tem um grande potencial para ser aplicada a jovens com menos
oportunidades de iniciar seus negócios: permite a aprendizagem prática sobre sua hipótese de validação de
negócios, antes de trabalhar em um plano de negócios. É uma maneira de passar de uma ideia para o mundo real,
graças a testar a idéia numa situação real de mercado e é particularmente adequada para pessoas com tempo e
recursos limitados.



Impulsionado por uma abordagem empírica comparável à de acima, Design Thinking "incorpora
protótipos aprofundados e rápidos em visões de consumidores, todos destinados a ir além dos
pressupostos que bloqueiam soluções eficazes; [isto] atende às necessidades das pessoas que irão
consumir o produto ou serviço e a infra-estrutura que o habilita"14. Esta metodologia inclui ferramentas
como entrevistas, estudo de caso e observação, criação de protótipos, etc.



Brainstorming: técnica de grupo de criatividade que usa a diversidade de pensamentos e experiências
de um grupo para gerar soluções inovadoras, sugerindo quaisquer pensamentos ou idéias que vêm à
mente sobre um tópico.

Independentemente da (s) metodologia (s) específica (s) de escolha, haverá um conjunto de ferramentas
recomendadas para otimizar a eficácia da formação, tais como:


Sessões / palestras. Estes são úteis para fornecer noções básicas sobre os diferentes aspectos de iniciar
e administrar um negócio. Podem assumir diferentes formas e é recomendado o uso de apresentações
de slides e recursos visuais para aumentar o sucesso da comunicação. Em geral as sessões iniciais
devem ser o mais limitadas possível.



Tarefas práticas e interativas. Uma vez adquiridas algumas noções teóricas, os participantes devem
ser envolvidos o máximo possível em tarefas interativas, para aplicar e dominar conceitos e habilidades.
Essas tarefas são adequadas para habilidades formais e não formais. Entre eles:
o O Tour de Experiências oferece uma estrutura para refletir e coletar intuições das experiências em
primeira mão dos participantes. É um conjunto de diretrizes, elas são suportadas em termos de sua
própria experiência, bem como de outros usuários: essa atividade permite que um esboço preliminar do
problema seja resolvido, assim como a compreensão dos elementos que contribui para uma experiência
positiva do usuário. Os dados coletados pela tour vão impulsionar o desenvolvimento da ideia de negócio;
o S.C.A.M.P.E.R. é uma ferramenta para orientar os participantes e testar suas ideias pensando fora
da caixa, e visa estimular o pensamento criativo orientado, explorando diferentes formas de

14

Brown, T. Wyatt, J. 2010. Design thinking for social innovation. Stanford social innovation review
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transformar um objeto, sistema ou processo. Existe um conjunto de atividades que é realizado em
sua própria ideia para testar sua validade:
- Substituto: substitua um recurso do produto / serviço por um similar.
- Combinar: adiciona informações ou recursos ao produto original.
- Ajustar: aumenta a flexibilidade da oferta.
- Modificar: altere a oferta de forma criativa.
- Colocar para outros usos: ampliar o espectro de possíveis cenários e situações em que um
produto / serviço pode ser usado.
- Eliminar: identificar e remover recursos supérfluos da oferta.
- Inverta, reorganize: desenvolva um novo conceito a partir do original.

15

o O Business Model Canvas é uma ferramenta de gerenciamento estratégico para ajudar às
empresas a descrever a lógica de criação, distribuição e captura de valor de uma empresa e alinhar
suas atividades, ilustrando potenciais trade-offs. É um gráfico visual dividido em 4 seções, que por
sua vez incluem 9 blocos:
- Proposta de valor;
- Infraestrutura: principais parceiros, atividades, recursos;
- Clientes: relacionamento com clientes, segmentos de clientes, canais;
- Finanças: estrutura de custos e fluxos de receita.

15

http://www.gr8lessons.com/VCEnewStudyDesign/SCAMPER.html
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o

Personas, são "retratos de indivíduos fictícios, mas realistas, que são usados como ponto de
referência comum para descrever grupos específicos em seu público-alvo"16. Eles são geralmente
adotados para complementar a segmentação de clientes, a fim de fornecer a cada grupo
identificado um indivíduo prototípico para basear as hipóteses e as estratégias de marketing;

o

O mapa do Empathy é comparável em sua estrutura ao Business Model Canvas. É também um
gráfico visual que fornece orientações para traçar um perfil detalhado de um segmento de clientes,
de acordo com o ambiente, as preocupações e a rotina diária. O objetivo final é fornecer uma
compreensão profunda do que o cliente está realmente disposto a pagar.



Uso extensivo de estudos de casos e exemplos tangíveis, que complementam noções teóricas,
particularmente no que diz respeito à administração de empresas e finanças. Nesse sentido, apresentar
balanços e documentos administrativos de empresas reais pode ser eficaz para traçar um quadro claro
dos conceitos abstratos.



Trabalho em equipa: embora a maioria do grupo possa desenvolver projetos individuais, o trabalho
em grupo é importante para apoiar os jovens no desenvolvimento de habilidades transversais cruciais
para o sucesso da gestão empresarial. Entre elas, a capacidade de cooperar com os colegas em
direção a um objetivo compartilhado. Além disso, a interação com os colegas pode ser útil para obter
feedback preliminar sobre o projeto empreendedor, os participantes podem compartilhar idéias e
comentários sobre as propostas uns dos outros.



Trabalhos de casa: durante as aulas, os participantes devem realizar tarefas de forma independente.
Isto é para consolidar as habilidades e conhecimentos recém-adquiridos, bem como contribuir para o
'fluxo' de formação, dando-lhe continuidade. Alguns dos mais importantes são:
o
o

16

Estudos de casos: especialmente com o Design Thinking, olhar para outras soluções existentes
comparáveis a aquelas que estão sendo desenvolvidas é uma maneira muito eficaz de melhorar
um projeto;
O cliente Misterioso é uma ferramenta para testar a satisfação do cliente, os padrões da empresa
e a qualidade geral percebida pelos clientes. Requer que o 'cliente misterioso' se envolva numa
transação em um negócio comparável ao que está sendo projetado, tome nota dos elementos que
contribuem para o processo global e avalie uma série de aspectos;

NESTA, Development Impact & You (http://diytoolkit.org/)
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o



Customer Discovery é uma ferramenta de pesquisa qualitativa para entender se o plano de
marketing é bem-sucedido e como melhorá-lo. Implica fazer perguntas aos clientes em potencial
com foco no próprio produto ou serviço.17
Actividades externas: podem incluir visitas de estudo a empresas de sucesso ou incubadoras de
empresas, intercâmbios com outros grupos envolvidos em programas de formação similares, bem
como visitas a eventos locais, feiras de empreendedorismo e semanas "para" jovens. Essas
atividades, apesar de serem demoradas em termos de organização e implementação, são
extremamente importantes tanto para a formação como para o desenvolvimento pessoal e objectivos:
contribuem para a rede de pares e a construção de equipas, fortalecem a motivação e a participação
e ajudam os jovens a aprender o que aprendem durante a formação em grupo.

 Reuniões com jovens empreendedores: jovens empresários podem ser convidados para a
formaçãoe para compartilhar suas experiências e responder às perguntas dos participantes. Isso
contribui para o engajamento dos participantes e também pode fornecer exemplos inspiradores e
modelos positivos. Pode ser útil ter exemplos de diferentes modelos de establecimento e
gerenciamento de um negócio, a fim de informar sobre os benefícios e desafios, bem como os
problemas e soluções que eles aplicaram em diferentes momentos. Esses empresários devem, de
preferência, vir do setor / área de interesse dos jovens participantes, para que possam relacionar-se
e discutir uns com os outros mais de perto.

17

Para mais detalhes sobre o "Cliente Misterioso" e "Descobrimento do cliente", consulte o Training Module 5.
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Em Milão, os Yeppers italianos
conheceram Mariangela Nuccio
(Cucinoteca) y Alan &
Emanuel (Citynsider)
(Citynsider)

Em Madrid, os Yeppers espanhois
conheceram a Jesús Anaya, director de
Produciendo.

The Portuguese Yeppers got the
chance to meet many young
entrepreneurs during the Bolsa
do Empreendedorismo, held in
Lisbon the 9th May 2017
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1.6 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
De igual forma que para outra atividade, projeto ou programa, o monitoramento e a avaliação de um
programa de formação de empreendedorismo juvenil são cruciais para garantir que as metas, objetivos e
resultados sejam alcançados, e isso é feito de maneira
eficiente e eficaz.
Além disso, as reflexões sobre como integrar e fazer ações
sustentáveis, bem como a análise do impacto de médio e
longo prazo da formação, são decisivas para determinar o
sucesso da iniciativa.
No caso de intervenções com jovens com menos
oportunidades, o monitoramento e a avaliação são ainda
mais significativos, o trabalho realizado pode ter um impacto
na vida e no futuro dos próprios jovens.
Portanto, todas as organizações envolvidas devem colaborar
para verificar o avanço das atividades e avaliar como se
atingiram os objetivos planejados e que os resultados
esperados sejam garantidos.
Em geral, o sistema de monitoramento e avaliação deve ser:
 SMART

• Específico para o objetivo que deve medir.
• Mensurável (quantitativa ou qualitativamente).
• Disponível a um custo aceitável.
• Relevante para as necessidades de informação dos gestores.
• Tempo limite - assim sabemos quando podemos esperar o alvo.
 Enquadrado numa abordagem global de aprendizagem não formal (especificado na secção 1.5):

• Os participantes devem estar sempre no centro dessas atividades;
• Atividades interativas devem ser organizadas: por exemplo, exercícios de avaliação, entrevistas em
grupo e / ou individuais devem ter prioridade a questionários escritos. Isto deve-se ao perfil do grupoalvo (alguns jovens podem ter mais dificuldades em expressar-se e as suas ideias por escrito) e para
que uma contribuição real possa ser fornecida pelos participantes;

• Feedback sobre as ações de acompanhamento deve ser comunicado aos participantes, para mostrar
que suas contribuições foram levadas em consideração.
Exemplos de indicadores padrão para programas de formação de empreendedores jovens são:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Número de jovens envolvidos
Número de jovens que completam a formação.
Razões para desistir.
Perfil dos jovens participantes (vulnerabilidade, etc.).
Número de planos de negócios criados.
Número de jovens que frequentam atividades externas, sessões individuais, etc..
Número de empresas criadas e lançadas.
Número de negócios ainda em funcionamento com sucesso após 6 meses, 1 ano, 2 anos, etc.
Número de pessoas empregadas pelas empresas de juventude, especialmente outras.
Nível de aumento de competências transversais.

Recomenda-se que os dados coletados sejam colocados por gênero e idade. Além disso, questões éticas
devem ser levadas em consideração, especialmente quando se trabalha com jovens vulneráveis; isto significa,
entre outros, que o anonimato dos participantes deve ser assegurado e o consentimento informado assinado
deve sempre ter sido obtido com anterioridade.
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CAPÍTULO 2
YEP, MÓDULOS DE FORMAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO
JUVENIL
2.1 INTRODUÇÃO
Como descrito acima, o programa de formação em empreendedorismo juvenil do YEP é uma combinação de:
 Módulos Técnicos (MT): são os módulos que enfocam os conhecimentos, habilidades e competências
“técnicas” necessárias para iniciar e gerenciar um negócio. Os parceiros do YEP identificaram 10 módulos
técnicos, necessários para fornecer uma base introdutória sólida aos jovens participantes;
 Módulos de Competências Transversais (MCTs): são os módulos que se concentram nas competências
transversais e, em especial, as que são fundamentais para o empreendedorismo. Em geral, competência
é o conjunto de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes que possibilitam a realização, de maneira
responsável e eficaz, de uma atividade específica no ambiente pessoal, social e de trabalho. As
competências empreendedoras são aquelas competências ou atitudes aplicáveis à atividade
empreendedora. As competências são sistêmicas, ou seja, são ações integrais que são entendidas como
um todo. Além disso, as competências podem ser treinadas, adquiridas através de formação,
aconselhamento, orientação e outras atividades. Os parceiros do YEP identificaram 5 Competências
Transversais que, apesar de serem fundamentais para iniciar e gerir os negócios, são em grande parte
inexistentes ou subdesenvolvidas em jovens vulneráveis.
O número de módulos foi considerado adequado, tanto em relação ao perfil específico e às necessidades dos
jovens participantes, como para fornecer todas as informações básicas e introdutórias necessárias,
competências e habilidades relacionadas ao empreendedorismo.
Conforme explicado nas seções 1.4.2 e 1.5, o programa geral de formação também deve incluir:



Sessões individuais entre formadores e cada jovem participante;
Atividades externas. O programa de formação do YEP inclui um módulo "gratuito", que pode ser
usado para realizar uma atividade externa. Em qualquer caso, como mencionado, esse tipo de
atividade deve ser incentivada durante toda a duração da formação para fins da formação, formação
de equipas e trabalho em equipa e para fortalecer a motivação e a participação.

A ordem dos Módulos Técnicos é baseada nas experiências dos parceiros do YEP. No entanto, apenas a
seguinte ordem é obrigatória:



Módulos 1 a 6, cada um constrói sobre o conteúdo do anterior;
Módulo 10, é o evento conclusivo - o "pitch" - de todo o programa de treinamento.

Os outros módulos - módulos ie 7, 8 e 9 - podem ser executados quando os formadores sentem que é o
momento mais apropriado, por exemplo, para a composição do grupo, incluindo o nível de conhecimento dos
aspectos financeiros e os conceitos de custos, receita, etc.
Os Módulos de Competências Transversais são fornecidos na ordem específica. No entanto, alguns deles
podem e devem estar ligados ao Módulo Técnico relevante, a fim de testar e colocar em prática o conteúdo
da sessão técnica. Por exemplo, o módulo sobre "Comunicação" está intimamente ligado a "Comunicação e
Marketing", da mesma maneira "Criatividade" e "Desenvolvimento de Idéia". Conforme mencionado na seção
1.4.1, os MCTs podem ser entregues como módulos independentes ou atividades de menor escala dentro do
TM relevante; no primeiro caso, elas podem ser realizadas imediatamente antes ou depois da MT.
No Capítulo 2, o Toolkit fornece a descrição detalhada dos 10 Módulos Técnicos (MT) e 5 Módulos de
Competências Transversais (MCT). Para cada um deles, são fornecidas as seguintes informações:
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MÓDULO DE FORMAÇÃO

DURAÇÃO

CONTEÚDOS E TÓPICOS

ATIVIDADES DE
ACOMPANHAMENTO

Título do módulo

Duração (número de horas) do Módulo

Os objectivos do módulo e de todos os tópicos abordados, bem como a
forma como são realizados

Qualquer atividade ou trabalho de casa que os participantes possam e
devam realizar após o Módulo, para colocar em prática o que
aprenderam, aplicar isso à sua ideia de negócio e / ou se preparar para o
próximo Módulo.

RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

O esperado que o participante saiba, compreenda ou seja capaz de fazer
no final de um processo de aprendizagem. Para mais informações sobre
os resultados da aprendizagem, consulte a seção 1.3.

MÉTODOS E FERRAMENTAS

Métodos de formação e ferramentas para usar ao entregar o Módulo (por
exemplo, palestra, trabalho em grupo, atividade não formal, etc.)

MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

RECURSOS PARA OS
FORMADORES
RECURSOS PARA OS
PARTICIPANTES

Qualquer material, ferramenta, etc. (por exemplo, computador, folhetos
do Modelo de Negócio, etc.)

Links para páginas web com material de código aberto, vídeos, etc., útil
para os instrutores prepararem e executarem o Módulo

Links para páginas web com vídeos de materiais de código aberto, etc.,
úteis para os participantes aprofundarem seus conhecimentos sobre os
conteúdos e tópicos abordados no Módulo.
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2.2 MÓDULOS DE FORMAÇÃO TÉCNICA (MT)
MÓDULO DE
FORMAÇÃO
DURAÇÃO
CONTEÚDOS E
TÓPICOS

MT1 EMPREENDEDORISMO E IDEIA DE NEGÓCIO
3 horas
O MT1 tem como objetivo apresentar a formação, os conceitos básicos relacionados ao empreendedorismo e incentivar a autorreflexão e a
tomada de decisões sobre os objetivos profissionais (tendo assim um forte componente motivacional).
Os conteúdos e tópicos específicos são:
1. Apresentação da formação. Os objetivos, organização, conteúdo, etc. são apresentados.
2. Definição e principais elementos do empreendedorismo e empreendedor. Questões como risco de negócio e alguns empreendedores famosos
são discutidas.
3. A importância de desenvolver habilidades técnicas e pessoais necessárias para o empreendedorismo. O que significa começar um negócio:
prós e contras. As habilidades pessoais e técnicas necessárias para iniciar um negócio: conhecimento do negócio, conhecimento específico do
setor, habilidades pessoais, autoconfiança, resiliência, comunicação, planejamento, etc.
4. Objetivo profissional: como descobrir a própria paixão e talentos profissionais. Reflexão sobre empreendedorismo, o que significa iniciar um
negócio e os objetivos profissionais e pessoais de cada pessoa. Que tipo de empreendedor é você?
• por vocação e / ou oportunidade
• por necessidade
• "Extra" para o emprego (desenvolvimento de empreendedorismo a tempo parcial)
5. O triângulo do sucesso do empreendedor: querer, poder e saber.
6. Tipos de empreendedorismo: empreendedorismo, empreendedorismo social e intra-empreendedorismo.
7. Ideia de negócio.
8. Oportunidades de Empreendedorismo Jovem.
9. O que é um plano de negócios e qual é a viabilidade técnica, econômica e social de uma ideia de negócio.

ATIVIDADES DE
ACOMPANHAMENTO

"Quem sou eu?": Esta atividade é iniciada durante a sessão e finalizada e refletida no módulo. Pede-se aos participantes que desenhem uma
silhueta de suas mãos em um pedaço de papel e em cada um dos cinco dedos devem refletir sobre as 5 questões a seguir:
1. Quem sou eu? - Indique aspectos relevantes sobre si mesmo no presente.
2. Viagem - Anote os aspectos mais significativos do passado.
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3. Ideia de negócio - Indique a ideia de negócio que pretende desenvolver e o sector em que esta se encontra.
4. Em que é o melhor? - Indique a qualidade ou habilidade em que se destaca.
5. O que podes fornecer ao grupo? - Indicar os aspectos em que considera sua atitude, habilidades ou conhecimentos possam interessar
ao grupo.
Atividade para refletir sobre os prós e contras de trabalhar para os outros ou para nós próprios.
A partir da reflexão realizada em base as atividades, é facilitada uma orientação pessoal para que os participantes comecem a trabalhar no seu
objetivo profissional de acordo com as suas preferências.Este exercício é realizado de forma a refletir sobre o empreendedorismo e o trabalho,
as competências associadas e a definição do perfil profissional.
A atividade começa descrevendo, em sessão plenária, os prós e contras de ser um empreendedor ou trabalhar para si mesmo. Posteriormente,
as competências associadas a cada tipo de trabalho são definidas e os participantes são convidados a identificar onde se sentem mais à vontade.
Após essa reflexão, o triângulo do exercício de sucesso é apresentado e os participantes são convidados a refletir e concluir isso após o módulo.
Na seção QUERER, as atitudes, preferências, motivações, interesses e valores devem ser definidos.
Na seção SABER, as aptidões e habilidades devem ser definidas.
Na seção HABILIDADE, os recursos disponíveis para serem empreendedores e a situação do mercado neste setor devem ser definidos.
Depois de trabalhar individualmente nesta atividade após o módulo, é recomendável realizar uma entrevista pessoal com o tutor, a fim de
refletir sobre o triângulo de sucesso que os participantes desenvolveram.

RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

Querer (Atitudes)

Want (Attitudes)

Poder (Recursos)

Ability (Resources)

Saber (Aptidões)

Know (Aptitudes)

Empreendedor

Entrepreneur

Competências e habilidades:
O participante é capaz de:
• Avaliar se o empreendedorismo é uma opção viável
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• Identificar as habilidades empreendedoras necessárias para iniciar um negócio (autoavaliação)
Conhecimento:
• Conceitos básicos de empreendedorismo e o que significa iniciar um negócio
• Tipos de empreendedorismo
• oportunidades de negócios existentes
MÉTODOS E
FERRAMENTAS

o
o
o
o

Quebra-gelos (speed dating, etc.)
metodologia de aprendizagem participativa
Apresentações pessoais em frente ao grupo
A Sala é criada para auto-reflexão em termos das preferências por empreendedorismo

MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

o Computador e vídeo-projector
o Pizarra
o Slides

RECURSOS PARA
FORMADORES

o SALTO-YOUTH ferramentas para formação (quebra-gelos, etc.): www.salto-youth.net/tools/toolbox/
Estudo "Sectores de empreendedorismo emergentes para jovens em risco de exclusão social":
www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/sumary._emerging_entrepreneurship_sectors_for_young_people._accion_con
tra_el_hambre_0.pdf
o Empreendedorismo social: www.youtube.com/watch?v=7fyDp2TLSzg
o Motivação: www.youtube.com/watch?v=kEunsYgymEg

RECURSOS PARA
PARTICIPANTES

o Slides produzidos para o módulo
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MÓDULO DE
FORMAÇÃO
DURAÇÃO
CONTEÚDOS E
TÓPICOS

MT2 IDEIA DESENVOLVIDA
3 horas
O MT2 visa estimular os participantes no desenvolvimento de sua ideia de negócio, através da criação, sistematização, análise e avaliação da ideia de
negócio.
Os conteúdos e tópicos específicos são:
1. Ideia de negócio. O primeiro passo para começar um negócio é ter uma boa ideia de negócio: nem todas as ideias são válidas. Devem ser realistas,
viáveis e atender às necessidades do mercado.
1.1. Como ter uma boa ideia de negócio? Observe os arredores; Idéias de negócios que foram bem sucedidas; Leia sobre o assunto; Experiências
profissionais; Apelar para associações empresariais e organizações de promoção de negócios; Mudança como fonte de ideias (sociais,
empresariais, legislativas, tecnológicas, geopolíticas)
2. Criatividade e geração de ideias. A criatividade é essencial no empreendedorismo e para o empreendedor: é a avaliação de ideias para a sua
transformação em inovação empresarial e é um elemento fundamental para diferenciar as empresas e seus produtos e serviços, representando assim
um fator competitivo essencial. O conceito de criatividade refere-se não apenas à criação da ideia, mas também à sua realização, ou seja, um processo
inovador que diz respeito à aplicação prática nos mercados.
2.1. Quando e como a criatividade nasce? Criatividade sucede mais frequentemente através de fazer ligações inesperadas, de questionar a prática
atual, observando a realidade circundante, experimentando e relacionando-se com pessoas diferentes. 'Porque não?' e 'E se…?' são as duas
questões fundamentais para a inovação, especialmente combinadas com a observação, experiência e uma boa rede de relacionamentos.
2.2. Técnicas de geração de ideias:
2.2.a) Brainstorming: consulte a Seção 1.5 deste Toolkit
2.2.b) SCAMPER: veja a Seção 1.5 deste Toolkit
3. Validade e viabilidade da ideia de negócio. Para validar uma ideia, uma série de considerações permite verificar se a ideia inicial tem potencial, e
detectar se há alguma mancha negra que a inviabilize ou a faça imposivél em termos de mercado (tamanho, poder aquisitivo, proximidade, vida útil
do produto). , custos (investimento inicial, marketing, distribuição), controle / autonomia (preços, custos, fornecedores) e ambiente político, legal e
social. A fim de implementar uma ideia e transformá-la em um negócio, deve ser viável nos vários aspectos e domínios do negócio: viabilidade
profissional, viabilidade comercial, viabilidade técnica, viabilidade jurídica e viabilidade econômica.
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4. Ideia e Inovação. A inovação está relacionada com a criação de Produtos, Marketing, Processos e Organizações que agregam valor aos mercados,
governos e sociedade.
4.1. Tipos de Inovação: Inovação Incremental (ou de Continuidade) e Inovação Radical (ou Disruptiva)
4.2. O Papel da Inovação na Criação de Valor: os clientes baseiam suas opções de compra na percepção de valor, produtos e serviços que lhes
são apresentados. A noção de valor surge com a relação entre os benefícios que o produto ou serviço lhes oferece e o preço que lhes é atribuído.
O papel da inovação na criação de valor refere-se à criação de novos produtos; melhoria das soluções existentes; melhoria de processos; e
novas necessidades resultantes de mudanças nos hábitos de consumo.
5. Exemplo de nascimento e desenvolvimento de uma ideia: Delta Cafés (Rui Nabeiro) e Apple (Steve Jobs)
ATIVIDADES DE
ACOMPANHAMENTO

"Valide sua ideia!": Este exercício capacita os participantes a descrever, analisar, avaliar e validar uma ideia de negócio capaz de satisfazer
necessidades.
Mercado
• DIMENSÃO
1 Nenhuma
2 Reduzida
3 Alta
4 Universal
• PODER DA COMPRA
1 muito baixo
2 baixo
3 médio
4 alto
• PROXIMIDADE
1 Muito difícil
2 Difícil
3 Fácil
4 Muito fácil
• VIDA DO PRODUTO
1 Nulo, altamente perecível 2 Não muito perecível 3 Não perecível 4 Não perecível nem sujeito a moda
Custos
• INVESTIMENTO INICIAL
• FUNCIONAMENTO
• MARKETING
• DISTRIBUIÇÃO
Controlo
• PREÇOS
• CUSTOS
• FORNECEDORES
Aspecto político, legal e social

RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

1 Muito alto
1 Muito caro
1 Muito caro
1 Muito caro

1 Nulo
1 Nulo
1 Nulo
1 Muito desfavorável

2 Alto
2 Caro
2 Caro
2 Caro

2 Escasso
2 Escasso
2 Escasso

3 Aceitável
3 Aceitável
3 Aceitável
3 Aceitável

4 Baixo
4 Barato
4 Barato
4 Barato

3 Aceitável
3 Aceitável
3 Aceitável

2 Não amigável

4 Total
4 Total
4 Total
3 Pro

4 Muito favorável

Competências e habilidades:
O participante é capaz de:
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• Identificar desafios e oportunidades
• Identificar idéias para a criação de pequenas empresas, reconhecendo as necessidades do público-alvo e do mercado
• Descrever, analisar, avaliar e validar uma ideia de negócio capaz de satisfazer necessidades
• Identificar e aplicar as diferentes maneiras de coletar as informações necessárias para criar e orientar um negócio
• Reconhecer a viabilidade de uma proposta de negócio, identificando os diferentes fatores de sucesso e fracasso
Conhecimento:
• Técnicas de criatividade (SCAMPER, Brainstorming)
• Conceitos básicos relacionados à ideia de negócio (viabilidade, etc.)
MÉTODOS E
FERRAMENTAS

O método principal é o método ativo, interrogativo e expositivo, e as principais técnicas são os exercícios de autodiagnóstico, brainstorming,
simulações, estudos de caso e debate em grupo. Além da aprendizagem do conhecimento no contexto da sala de aula, os participantes serão
orientados a realizar atividades fora deste contexto, através da Ficha de Validação da Idéia (ver acima).

MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

o
o
o

RECURSOS PARA
FORMADORES

o Ashton R. (2004), The Entrepreneur’s Book of Checklists. Pearson Prentice Hall;
o Barringer B., & Ireland R. (2006), Entrepreneurship – Successfully Launching New Ventures: Pearson Prentice Hall
o European Commission (2013), Innovation Union. A Pocket Guide on a Europe 2020 Initiative,
o Pereira, D. & Leitão, J. (2014). Manual para Jovens Empreendedores: Comportamentos e Competências. Associação DELTA;
o Competências
Empreendedoras.
Referencial
de
Formação:
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Ferreira38/publication/262184739_Referencial_de_Formacao_em_Competencias_Empreendedoras
/links/00b49536e7892ed2d7000000/Referencial-de-Formacao-em-Competencias-Empreendedoras.pdf
o IAPMEI Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. - Manual do Empreendedor: www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/EmpreendedorismoInovacao/Empreendedorismo/Documentos-Financiamento/ManualdoEmpreendedor.aspx
o BESD Module 09 (EDP) Business Opportunities: https://pt.scribd.com/document/349720525/Module-09-EDP-WB-Businuess-Opportunities-v-2-01
o http://www.gr8lessons.com/VCEnewStudyDesign/SCAMPER.html
o INPI Instituto Nacional da Propriedade Industrial www.marcasepatentes.pt
o http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/intellectual-property-rights/index_pt.htm

RECURSOS PARA
PARTICIPANTES

o
o
o
o

Computador e projector
Quadro ou slides
Fichas para distribuir aos participantes

Anexo 1: eu acho, então eu crio
Anexo 2: ideia de negócio
Anexo 3: Como ter uma boa ideia de negócio?
Anexo 4: Técnicas de geração de ideias
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o
o
o
o

Anexo 5: Pontos a lembrar - Características de uma ideia bem-sucedida de serviço de produto
Anexo 6: História da empresa Delta Cafés, Rui Nabeiro
Anexo 7: Valide sua ideia!
Discurso de Stanford completo, de Steve Jobs www.youtube.com/watch?v=s9E6XfJPAMM

o

Slides produzidos para o módulo
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MÓDULO DE
FORMAÇÃO
DURAÇÃO
CONTEÚDOS E
TÓPICOS

MT3 PRODUTOS DESENVOLVIDOS
3+3 horas
O MT3 tem como objetivo capacitar os participantes a distinguir o serviço dos produtos, identificar o que o seu negócio vende e definir o modelo
de negócio através da ferramenta Business Model Canvas (BMC).
Os conteúdos e tópicos específicos são:
1. De ideias a produtos / serviços. O primeiro passo é definir o núcleo do negócio para colocar em ação, que é chamado produto/serviço principal.
A diferença entre produtos (tangíveis) e serviços (intangíveis) é esclarecida.
2. Business Model Canvas (BMC). Os nove blocos de construção do modelo de negócios. O BMC permite definir o modelo de negócios das
empresas e visualizá-las de forma sistemática, integrada, rápida e visual. Permite discutir e integrar as várias percepções sobre como a empresa
pode / deve agir, os principais elementos de cada parte e como as partes do negócio interagem.
2.1. Elementos do BMC (consulte a Seção 1.5 deste kit de ferramentas)
1) Segmentos de clientes
2) Proposta de valor
3) Canais de Distribuição
4) Relacionamento com o cliente
5) Fontes de rendimentos
6) Principais recursos
7) Atividades-chave
8) Principais parcerias
9) Estrutura de custos
2.2. Estudos de caso BMC (ou seja, Google, Facebook, Nespresso, Uber, Airbnb, Instagram, pizzaria)
3. Apresentação do modelo de negócio / projeto de negócio:
3.1. Fase da Ideia: o pitch pode ser descrito como um discurso/ apresentação, com o objetivo de despertar o interesse do público.
3.2. Tópicos para apresentação do pitch
• Introdução: Quem é você e por que está aqui? Mantê-lo curto e agradável. PORQUE?
• Equipa: mostre as pessoas por trás da ideia e descreva brevemente o seu papel.
• Problema: Qual é o problema que está tentando resolver? Isso é realmente um problema?
• Vantagens: O que torna sua solução especial? Como você é diferente dos outros?
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•
•
•
•
•
•
•
•
ATIVIDADES DE
ACOMPANHAMENTO

Solução: descreva como está planejando solucionar o problema.
Produto: Como o seu produto ou serviço realmente funciona? Mostre alguns exemplos.
Tracção: Tracção significa ter um conjunto de clientes que serve para provar o potencial.
Mercado: Conheça, ou pelo menos tente prever, o tamanho do seu mercado alvo.
Concorrência: Quais são as soluções alternativas para o problema que está tentando resolver?
Modelo de negócios: como planeja ganhar dinheiro? Mostre um cronograma de quando espera que as receitas entrem.
Investir: Qual é o seu orçamento planejado? Que tipo de dinheiro está procurando?
Contato: Deixe seus dados de contato e deixe as pessoas saberem como entrar em contato com você rapidamente.

Trabalhando no Business Model Canvas (BMC) pessoal: este exercício pretende construir, melhorar e redesenhar o modelo de negócios dos
participantes (consulte a seção 1.5 deste Kit de Ferramentas)

RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

Competências e habilidades:
O participante é capaz de:
 Identificar o que sua empresa está vendendo
 Definir o seu modelo de negócios através do BMC Business Model Canvas
 Compreender a importância do design do modelo de negócios
 Operar uma ideia de negócio com base no mercado
 Construir e redesenhar modelos de negócios
 Interpretar e avaliar modelos de negócios
Conhecimento:
 Técnicas para construir e redesenhar modelos de negócios (Business Model Canvas)
 Diferença entre produtos e serviços

MÉTODOS E
FERRAMENTAS

O método principal é o método ativo, interrogativo e expositivo e as principais técnicas são os exercícios de autodiagnóstico, brainstorming,
pitch, estudos de caso e debate em grupo. Além de aprender o conhecimento em contexto de sala de aula, os participantes serão instruídos a
realizar atividades fora deste contexto, através do Business Model Canvas (ver Anexo 3).

MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

o
o
o
o

Computador e vídeo-projetor
Quadro
Slides
Fichas para distribuir aos participantes
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RECURSOS PARA
FORMADORES

o Ashton R. (2004), The Entrepreneur’s Book of Checklists. Pearson Prentice Hall; www.amazon.com/Entrepreneurs-Book-Checklists-StartBusiness/dp/027371290X
o Barringer B., & Ireland R. (2006), Entrepreneurship – Successfully Launching New Ventures: Pearson Prentice Hall
o Osterwalder, Al. & Pigneur, Y. (2011). Inovação em Modelos de Negócios. AAlta BooksPereira, Dina & Leitão, João. (2014). Manual para Jovens
Empreendedores: Comportamentos e Competências. Associação DELTA;
o Competências Empreendedoras. Referencial de Formação: https://www.iefp.pt/referenciais-formacao/-/sgd/get-file/109377/109377
o IAPMEI Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. - Manual do Empreendedor: www.iapmei.pt/PRODUTOS-ESERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Empreendedorismo/Documentos-Financiamento/ManualdoEmpreendedor.aspx
o https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
o www.unl.pt/data/empreendedorismo/ONE%20Academy/BMC%20_%20one.pdf
o www.lancaster.ac.uk/enterprisecentre/wp-content/uploads/2016/11/A-handbook-on-how-to-do-the-Business-Model-Canvas.pdf
o www.entrepreneur.com/encyclopedia/product-development
o www.creativemechanisms.com/blog/everything-need-to-know-about-product-development-process

RECURSOS PARA
PARTICIPANTES

o
o
o
o
o

Anexo 1: Estudo de Caso: "O Centro de Estética?" (A importância de definir negócios)
Anexo 2: Estudos de Caso: BMC (Google, Nespresso, Uber, Airbnb, Instagram)
Anexo 3: Construa seu modelo de negócios - Modelo de Negócios Canvas www.youtube.com/watch?v=UNHCAYx7_YY
Crie seu modelo de negócios visual ou modelo SWOT com Canvanizer https://canvanizer.com/
Alex Osterwalder: 'Business Model Canvas of Nespresso' www.youtube.com/watch?v=dhQh-tryXOg

o www.businessmodelgeneration.com
o Slides prodruzidos pelo módulo
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MÓDULO DE
FORMAÇÃO
DURAÇÃO
CONTEÚDOS E
TÓPICOS

MT4 CONCORRÊNCIA
3+3 horas
O MT4 visa definir uma estratégia para a análise da concorrência de negócios dos participantes, incentivando-os a conhecer seus concorrentes,
uma vez que esse conhecimento pode permitir a introdução de melhorias, evitar erros e até mesmo levar à decisão de não investir.
Os conteúdos e tópicos específicos são:
Concorrência. Concorrência nos negócios, são aquelas empresas que oferecem produtos / serviços que satisfazem as mesmas necessidades
oferecidas pela própria empresa. Concorrentes do negócio, devido ao seu tamanho, proximidade, história ou inovação, podem estar no negócio
do empreendedor, por isso é importante conhecê-los.
1.1 Etapas da análise da concorrência:
Etapa 1: Identifique seus concorrentes
Passo 2: Analise os pontos fortes e fracos;
Passo 3: Conheça as oportunidades e ameaças;
Etapa 4: determine sua posição.
1.2 Tipos de concorrência: concorrentes diretos (atuais, existentes) e concorrentes indiretos (potenciais, aqueles que ainda não estão no mercado,
mas que podem entrar).
1.3 Barreiras para a entrada de concorrentes: a ameaça de novos concorrentes depende das barreiras para a entrada, bem como do poder reativo
das organizações estabelecidas. Os principais são:
 Economia de Escala
 Capital Necessário
 Acesso aos canais de distribuição
2. A importância da análise da concorrência. Compreender as forças competitivas de uma empresa é fundamental para o desenvolvimento da
estratégia.
2.1. Modelo de 5 Forças de Michael Porter: permite analisar a atratividade de um setor da economia. Esse modelo identifica um conjunto de cinco
forças que afetam a competitividade, entre as quais uma das forças está dentro do próprio setor e as outras são forças externas.
1) A entrada de novos concorrentes;
2) O poder de negociação dos clientes;
3) O poder de barganha dos fornecedores;
4) A existência de bens substitutos;
5) O alto número de competidores.
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ATIVIDADES DE
ACOMPANHAMENTO

"Concorrência do meu negócio" e "Modelo das 5 Forças de Porter": estes exercícios permitem que os participantes analisem o ambiente
competitivo de seu mercado de negócios.
Concorrência do meu negócio
MINHA
CONCORRÊNCIA

RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

POR QUANTO
TEMPO ESTÃO NO
MERCADO?

QUAIS SÃO OS
PRODUTOS/SERVIÇ
OS QUE
OFERECEM?

COMO OS
OFERECE
M?

POR
QUANTO
OS
VENDEM?

QUAIS SÃO OS SEUS
FATORES DE INOVAÇÃO?

QUAIS SÃO
AS SUAS
FORÇAS?

QUAIS SÃO AS
SUAS
FRAQUEZAS?

Competências e habilidades:
O participante é capaz de:
• Identificar os principais concorrentes diretos e indiretos dos seus negócios
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• Compreender a importância da análise competitiva
• Reconhecer as principais barreiras à entrada de novos concorrentes;
• Definir uma estratégia para analisar o ambiente competitivo de seus negócios
• Reconhecer a viabilidade da proposta de negócio, vis-a-vis com os concorrentes nos seus negócios.
Conhecimento:
 Ferramentas e técnicas para analisar e avaliar os concorrentes (por exemplo, o modelo 5 Forças de Porter)
MÉTODOS E
FERRAMENTAS

O método principal é o método ativo, interrogativo e expositivo e as principais técnicas são os exercícios de autodiagnóstico, brainstorming,
estudos de caso e debate em grupo. Além de aprender o conhecimento no contexto de aula, os participantes serão instruídos a realizar atividades
fora desse contexto (ver Anexo 1, O Concorrente de Meu Negócio e o Modelo de Cinco Forças de Porter no Anexo 2)

MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

o Computador e vídeo-projetor
o Quadro, Slides
o Fichas para entregar aos participantes

RECURSOS PARA
FORMADORES

o Ashton R. (2004), The Entrepreneur’s Book of Checklists. Pearson Prentice Hall; www.amazon.com/Entrepreneurs-Book-Checklists-StartBusiness/dp/027371290X
o IAPMEI
Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.
- Manual do Empreendedor: www.iapmei.pt/PRODUTOS-ESERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Empreendedorismo/Documentos-Financiamento/ManualdoEmpreendedor.aspx
o www.apdes.pt/assets/apdes/giic/o_plano_da_minha_empresa.pdf
o BESD Module 09 (EDP) Business Opportunities: : https://pt.scribd.com/document/349720525/Module-09-EDP-WB-BusinuessOpportunities-v-2-01
o http://www.gr8lessons.com/VCEnewStudyDesign/SCAMPER.html
o Porter's Five Forces Analysis Generator www.wikiwealth.com/five-forces-generator
o Programa
de
Empreendedorismo
Imigrante
(PEI)
–
Dossier
do
empreendedor
https://www.acm.gov.pt/documents/10181/339263/Dossier+do+Empreendedor+2017.pdf/d6c83bf3-7acd-46d1-9751-53f1159bf10a

RECURSOS PARA
PARTICIPANTES

o
o
o
o
o

Anexo 1: A Concorrência do meu negócio
Anexo 2: Modelo das 5 Forças de Porter
www.youtube.com/watch?v=hUWAwor9rcA Modelo das 5 Forças de Porter - Ejemplo: Airline Industry
www.youtube.com/watch?v=-rTB98SrTSU Modelo das 5 Forças de Porter
Slides produzidos pelo módulo
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MÓDULO DE
FORMAÇÃO
DURAÇÃO
CONTEÚDOS E
TÓPICOS

MT5 COMUNICAÇÃO E MARKETING
3 horas
O MT5 visa definir uma estratégia para atingir a meta do próprio negócio, desenvolvendo ferramentas adequadas com a proposta de valor da
empresa. Para fazer isso, o módulo vai fazer uma recapitulação preliminar do conteúdo do módulo anterior, com uma visão geral das
principais noções de marketing e uma seção específica de comunicação.
Os conteúdos e tópicos específicos são:
Ao definir uma estratégia de marketing, são cruciais quatro aspectos incluídos no Business Model Canvas. Esses são:
1. Proposta de valor: a oferta do ponto de vista de um cliente;
2. Segmentação de clientes: dividir a base de clientes em diferentes grupos, de acordo com diferentes critérios, permite uma compreensão
mais profunda das necessidades e da disposição dos clientes em pagar por um determinado serviço / produto.
3. Relações com os clientes: a interação entre os negócios e os clientes é crucial para a experiência dos clientes e para a imagem da empresa.
4. Canais: meios de comunicação e distribuição de um produto / serviço aos clientes.
A interconexão entre essas quatro seções é enfatizada como base para a construção de uma estratégia de marketing. Na verdade, isso tem
que resolver o processo através do qual as empresas respondem às necessidades dos clientes com base na troca de valor. Portanto, o primeiro
passo é identificar as necessidades do cliente. Um plano de marketing exaustivo tem que abordar o "4 Ps" de Porter:
1. Produto: características primárias de um produto / serviço, apresentadas de acordo com uma Proposta Única de Venda (PUV): como um
produto faz diferença com os dos concorrentes?
2. Preço: justificando o preço de um produto / serviço de acordo com a estratégia de escolha;
3. Promoção; a estratégia de comunicação, incluindo o mix de ferramentas e canais promocionais, para promover o produto entre o(s)
segmento(s) de clientes e persuadir o alvo a comprá-lo.
4. Lugar: como é estruturado o processo de produção? Como é distribuído um produto para seus compradores?
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Essa taxonomia de um plano de marketing fornece um caminho claro a seguir ao desenhar a própria estratégia de marketing com base no
Business Model Canvas. Para uma compreensão profunda do plano de marketing, é recomendável o uso de alguns exemplos populares.
Visão geral das plataformas de mídia e publicidade. Dada a sua popularidade em todo o mundo, as redes sociais são reservadas a uma
atenção especial quando discutem comunicação e mídia promocional. Embora a comunicação off-line ainda tenha importância para alguns
tipos de negócios, a promoção on-line através de redes sociais tem hoje um grande potencial para a segmentação de clientes. No entanto,
assim como uma estratégia de comunicação off-line, a promoção on-line apresenta distinções importantes, dependendo das características do
produto e especialmente do alvo. Assim, para uma campanha on-line eficaz, é crucial identificar o canal apropriado para seus objetivos e
conteúdos.
ATIVIDADES DE
ACOMPANHAMENTO

"Cliente Misterioso" e "Cliente Descuberto": estes exercícios permitem que os participantes testem empiricamente as suposições do Business
Model Canvas.
O Cliente Misterioso é uma metodologia para testar e avaliar a satisfação dos clientes: permite avaliar um produto ou serviço do ponto de vista
do cliente. Para isso, os participantes devem escolher uma empresa (loja, restaurante, etc.) e fazer uma "compra", prestando atenção ao
processo de venda e identificando os pontos fortes e fracos.
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O Cliente Descuberto faz parte da Metodologia Lean Startup e permite uma segmentação de mercado empírica, para identificar o alvo
específico. Implica interagir com pessoas que tentam identificar um cliente padrão.
RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

Competências e habilidades
O participante é capaz de:
• Identificar os recursos exclusivos de seu produto / serviço para construir seu plano de marketing
• Define o alvo mais apropriado de forma consistente com as características do produto acima mencionado
• Consequentemente, identificar os canais de comunicação mais adequados para atingir efetivamente o seu alvo
• Estar ciente da importância crucial do valor específico de um produto para orientar a identificação do(s) segmento(s) de clientes mais
adequado(s) e, portanto, canais de comunicação e distribuição.
• Utilização adequada de ferramentas promocionais online e offline
Conhecimento
• Princípios básicos de mercado e estratégias de comunicação
• Noções básicas de marketing
• Conhecimento abrangente de mídia e canal de comunicação

MÉTODOS E
FERRAMENTAS




• Trabalho em grupo (para preencher um plano de marketing hipotético de alguma empresa popular);
• Trabalho de campo (para realizar atividades de acompanhamento).

MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

o
o
o
o

Computador e vídeo-projetor
Quadro
Slides
Fichas para entregar aos participantes

RECURSOS PARA
FORMADORES

o
o
o
o
o
o

https://blog.kissmetrics.com/26-customer-development-resources/
http://mfishbein.com/the-ultimate-list-of-customer-development-questions/
https://stellaservice.com/35-sample-mystery-shopping-survey-questions-for-retail-brands/
https://steveblank.com/category/business-model-versus-business-plan/
https://searchitchannel.techtarget.com/definition/go-to-market-strategy-GTM-strategy
https://www.fourquadrant.com/go-to-market-strategy/

RECURSOS PARA
PARTICIPANTES

o
o
o
o

https://steveblank.com/tag/customer-discovery/
Slides produzidos pelo módulo
Anexo 1: Checklist do Cliente Misterioso
Anexo 2: Questionário do Cliente Descoberto
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MÓDULO DE
FORMAÇÃO
DURAÇÃO
CONTEÚDOS E
TÓPICOS

MT6 DISTRIBUIÇÃO E PLANO DE PRODUÇÃO/OPERACIONAL
3+3 horas
O MT6 visa fornecer o conhecimento e as ferramentas para os participantes constituírem o Plano de Distribuição e o Plano de Produção /
Operacional dos seus negócios.
Os conteúdos e tópicos específicos são:
1. Plano de Distribuição:
1.1. Distribuição: a distribuição tem uma função logística, que diz respeito à circulação física do produto, e outra função de marketing, que
corresponde aos contatos e serviços que a envolvem.
1.2. Funções: Informação; promoção; negociação; encomendas; financiamento; assunção de risco; propriedade física; Forma de pagamento;
supervisão
1.3. Tipos: Distribuição exclusiva (usada por empresas que precisam de canais de distribuição leais, sobre os quais têm maior controle);
Distribuição seletiva (para levar seu produto ao consumidor, a empresa utiliza o serviço intermediário); Distribuição intensiva (a estratégia da
empresa é atingir o maior número possível de consumidores)
1.4. Novas formas de distribuição: E-commerce; Business-to-Consumer (B2C); Business-to-Business (B2B)
1.5. Canais: representam as diferentes formas em que o produto é disponibilizado ao consumidor. O objetivo do processo de distribuição é levar
ao consumidor o que ele precisa.
1.5.a) Objetivos dos Canais de Distribuição:
• Garantir a rápida disponibilidade do produto / serviço;
• Maximizar o potencial de vendas;
• Garantir um nível de serviços logísticos pré-estabelecidos;
• Fluxo rápido de informações;
• Redução de custos.
1.5.b) Tipos de canais de distribuição: Direto (distribui seu produto diretamente ao consumidor final); Indireto (Para fazer com que seu produto
atinja o consumidor, a empresa utiliza o serviço de intermediários); o Híbrido (a empresa utiliza intermediários, mas assume parte do processo
de contato com seus clientes.
2. Plano de Produção / Operacional: é onde se descreve como é feita a fabricação dos produtos ou a prestação de serviços.
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2.1. Elementos do Plano de Produção / Operacional
• Tipo de Produção;
• Atividades necessárias;
• Capacidade produtiva;
• Tecnologia utilizada;
• Recursos humanos;
• Instalações e distribuição;
• Planejamento.
ATIVIDADES DE
ACOMPANHAMENTO

"Plano de Distribuição" e "Plano de Produção / Operacional": estes exercícios permitem que os participantes preparem seus Planos.
Plano de Distribuição

COMO VAI O
PRODUTO/SERVIÇO
PARA O CLIENTE?

COMO VAI
DISTRIBUIR O
PRODUTO/SERVI
ÇO?

QUAL É O TIPO DE
RELAÇÃO QUE CADA
CLIENTE ESPERA TER?

COMO E QUAIS
SERVIÇOS OFERECE
PARA MANTER O
RELACIONAMENTO
COM OS CLIENTES?

QUEM ESTÁ CRIANDO
VALOR E QUAIS SÃO AS
SUAS
CARACTERÍSTICAS?

QUAIS SÃO OS CLIENTES
POTENCIAIS MAIS
IMPORTANTES E COMO
CONSEGUIR ALCANÇÁLOS?

Plano de Produção / Operacional
O QUE SÃO OS BENS E SERVIÇOS QUE
vou produzir e
QUEM REALIZARÁ CADA UMA DAS
ACTIVIDADES?
RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

EM QUE
QUANTIDADE
S?

COMO É CADA UMA DAS
OPERAÇÕES: MANUALMENTE
OU VÃO PRECISSAR DE
MÁQUINAS?

ONDE É QUE
VÃO EXECUTAR
AS ATIVIDADES?

QUANDO SÃO
REALIZADAS
ESTAS OPERAÇÕES?

Competências e habilidades
O participante é capaz de:
• Definir uma estratégia de distribuição de seus produtos / serviços
• Identificar os principais canais de distribuição de seus negócios
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• Definir o plano de produção / operacional para seus negócios
• Identificar os principais elementos do Plano de Produção / Operacional
Conhecimento
 • Conceitos básicos de distribuição e produção
MÉTODOS E
FERRAMENTAS

O método principal é o método ativo, interrogativo e expositivo e as principais técnicas são os exercícios de autodiagnóstico e reflexão em grupo.
Além do aprendido no contexto de aula, os participantes serão direcionados para realizar atividades fora deste contexto, através do Anexo MT6.1
e MT6.2: Plano de Distribuição e Anexo 2: Plano de Produção / Operacional.

MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

o
o
o
o

Computador e vídeo-projetor
Quadro
Slides
Fichas para entregar aos participantes

RECURSOS PARA
FORMADORES

o
o
o
o
o

Ashton R. (2004), The Entrepreneur’s Book of Checklists. Pearson Prentice Hall;
Dionísio, P. et a (1994). Manual Prático de Marketing- 9 Canais de Distribuição. Tracy International;
Kotler, P. (1998). Administração de Marketing: análise, panejamento, implementação e controle, 5ª Ed., Atlas, São Paulo;
Kotler, P. (2000). Administração de Marketing – 10ª Edição. São Paulo: Prentice Hall;
IAPMEI Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.
- Manual do Empreendedor: www.iapmei.pt/PRODUTOS-ESERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Empreendedorismo/Documentos-Financiamento/ManualdoEmpreendedor.aspx
www.apdes.pt/assets/apdes/giic/o_plano_da_minha_empresa.pdf
Programa
de
Empreendedorismo
Imigrante
(PEI)
Dossier
do
empreendedor
https://www.acm.gov.pt/documents/10181/339263/Dossier+do+Empreendedor+2017.pdf/d6c83bf3-7acd-46d1-9751-53f1159bf10a
https://www.inc.com/jeff-haden/how-to-write-a-great-business-plan-operations.html
https://www.thebalancesmb.com/operating-section-of-business-plan-2947031
https://thehubforstartups.com/category/operations-planning-for-startups/

o
o
o
o
o
RECURSOS PARA
PARTICIPANTES

o Anexo 1: Plano de Distribuição
o Anexo 2: Plano de Produção / Operacional
o Slides produzidos para o módulo
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MÓDULO DE
FORMAÇÃO
DURAÇÃO
CONTEÚDOS E
TÓPICOS

MT7 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E LEGAIS
3 horas
O MT7 visa fornecer noções básicas e ferramentas relativas a aspectos administrativos, financeiros e legais para estabelecer e executar uma
atividade empreendedora.
Os conteúdos e tópicos específicos são:
1. A primeira sessão leva à mudança das duas últimas seções do Modelo de Negócios para analisar os custos e receitas do negócio:
• Fluxos de receita (seção 8). Uma taxonomia abrangente das receitas deve ser apresentada dentro deste bloco, segmentada por
categoria, valor e tipologia de cliente: seu objetivo é fornecer uma descrição detalhada de preços, tipologias de serviço e meios de
pagamento disponíveis aos clientes. De fato, a escolha apropriada das combinações de receita é um passo crucial para garantir a
sustentabilidade financeira geral de uma empresa.
• Estrutura de custos (seção 9). Esta seção deve fornecer uma visão geral dos custos de recursos, atividades e parceiros, diferenciada
entre custos fixos e variáveis e por relevância dentro do modelo de negócios.
Conseguir uma compreensão clara desses itens de receita e custo é um dos passos mais importantes a serem dados na direção de uma
estratégia em termos de gerenciamento de negócios.
2. Uma vez adquirida tal compreensão do modelo de negócios, a segunda sessão fornece um conjunto de noções básicas em termos de status
legal de negócios. É importante ressaltar que o conteúdo desta seção varia de acordo com o marco legal de cada país - embora diferentes
definições jurídicas possam ser comparáveis em termos práticos. Geralmente, alguns fatores importantes afetam à organização de um negócio:
• tamanho e escopo, que por sua vez determinam estrutura, gerenciamento e propriedade;
• setor operacional (ou seja, público ou privado);
• vantagens fiscais, que geralmente estão vinculadas a alguns status legais específicos (variando de acordo com as jurisdições).
• Um quarto fator, embora não seja unanimemente reconhecido, é o nível de inovação empresarial, que em algumas jurisdições
concede vantagens administrativas e fiscais.
3. Finalmente, uma terceira seção aborda os conceitos básicos de contabilidade e finanças. Ao contrário dos anteriores, o conteúdo desta
seção provavelmente será bastante semelhante entre as jurisdições nacionais.
Existem várias razões para acompanhar com precisão o fluxo de caixa do negócio, os principais são:
• Monitoramento de performances e tendências;
• Cumprir a lei e evitar sanções.
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O balanço da contabilidade de negócios; Ele inclui todos os documentos contábeis a serem elaborados periodicamente por uma empresa, e é
dividido em: ativos, passivos e patrimônio líquido.
Dada a complexidade de tais noções e as pequenas variações nas definições entre jurisdições, é aconselhável adotar pelo menos dois exemplos
para apresentá-las: um primeiro exemplo deve referir-se a um negócio muito simples e hipotético, e visa dar uma representação prática do
conceitos acima mencionados; um segundo é baseado num estudo de caso realista do relatório financeiro de uma empresa, para avaliar a
estrutura e os itens de primeira mão.
ATIVIDADES DE
ACOMPANHAMENTO

Não são necessárias atividades de monitoramento específicas; no entanto, recomenda-se que os participantes reservem algum tempo para
analisar e compreender adequadamente o relatório financeiro da empresa (apresentado na aula).

RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

Competências e habilidades
O participante é capaz de:
• Obter uma visão abrangente dos principais itens de receita e custo e analisar profundamente o fluxo de caixa do negócio.
• Identificar o status legal mais adequado, dependendo do modelo de negócios de uma empresa.
Conhecimento
• Conceitos básicos relacionados à contabilidade e finanças empresariais.
• Estrutura e itens dum balanço financeiro e documentos contábeis.
• Visão geral do enquadramento jurídico do país dos formandos.

MÉTODOS E
FERRAMENTAS
MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

Front lesson

RECURSOS PARA OS
FORMADORES

o
o
o
o
o
o

Computador e vídeo-projetor
Quadro
Slides
Fichas para entregar aos participantes
Business Model Canvas realizado pelos participantes
Relatório financeiro da empresa (como referência)

o
o
o
o
o

https://steveblank.com/category/business-model-versus-business-plan/
www.ilcommercialistaonline.it/ditte-individuali/
www.istat.it/it/files/2011/01/mn0526classificazione_forme_giuridiche_unita_legali.pdf
www.coursera.org/learn/startup-funding
www.inc.com/john-rampton/19-ways-to-finance-your-latest-business-venture.html
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o www.slideshare.net/Freddy56/new-venture-financing

RECURSOS PARA OS
PARTICIPANTES

Slides produzidos pelo módulo
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MÓDULO DE
FORMAÇÃO
DURAÇÃO
CONTEÚDOS E
TÓPICOS

MT8 FUNDOS E INVESTIMENTOS
3, 5 horas
O MT8 visa fornecer conhecimentos básicos de educação financeira aos participantes. Posteriormente, todas as fontes de financiamento
disponíveis para um empreendedor - com especial relevância o microcrédito - são explicadas, destacando-se as segmentadas, características,
taxas de juros, garantias exigidas etc. Os principais sites oficiais onde é possível acessar a oferta de auxílio e os subsídios e a diferença entre a
ajuda e os subsídios são fornecidos.
Os conteúdos e tópicos específicos são:
- Educação financeira básica: características de um empréstimo, créditos, microcréditos.
- Partes de um empréstimo (principal, parcela, amortização, período de carência).
- TIN, TAE e EURIBOR.
- Fontes de financiamento numa empresa: desconto de efeitos, políticas de crédito, arrendamento e aluguer.
- Fontes externas de financiamento, principais características, beneficiários, taxas de juros e outras despesas:
- Amigos e família.
- Bancos, empréstimos do Instituto Oficial de Crédito.
- Empresas de garantia mútua, capital de risco, empréstimos participativos.
- Principais entidades do banco ético e suas características (Banco Triodos, banco ético da Fiare, cooperativas de crédito).
- Tipos de crowdfunding, principais entidades e como implementar uma campanha de crowfunding bem sucedida (crowdfunding,
crowdinvesting, crowdlending, crowd-donation).
- Microcréditos.
- Ajuda e subvenções para empreendedores.
- Necessidade de realizar um plano de negócios antes de solicitar qualquer tipo de financiamento.
- É recomendável fazer este módulo após a unidade do plano econômico-financeiro quando os participantes já conhecem o financiamento que
necessitam e alguns conceitos econômico-financeiros.
- Deve-se ressaltar a necessidade de elaborar um plano de negócios antes de acessar qualquer tipo de financiamento.

ATIVIDADES DE
ACOMPANHAMENTO
RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

Sugere-se que, se alguém estiver interessado em financiar, deve ser dado um aconselhamento individualizado pelo formador, a fim de
trabalhar as melhores opções de financiamento para o negócio. Durante a sessão, há atividades participativas para calcular o TIN, o TAE e uma
comparação de diferentes condições de financiamento entre as entidades.
Competências e habilidades
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O participante é capaz de:
• Fortalecer as principais habilidades, como raciocínio matemático, autoconfiança e segurança.
• Estar ciente da importância de fazer um plano de negócios viável para acessar qualquer tipo de financiamento.
Conhecimento
• Conceitos básicos e vocabulário de educação financeira
• Conhecimento das diferentes fontes de financiamento e seus requisitos para criar um negócio (solicitação e requisitos)
MÉTODOS E
FERRAMENTAS

É aplicada uma metodologia de aprendizagem participativa. O formador explicará os conteúdos teóricos, e os exercícios práticos serão
desenvolvidos pelos participantes para assimilar os conceitos aprendidos. Além disso, os participantes valorizarão suas experiências e
conhecimentos pessoais em relação ao financiamento

MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

o
o
o
o

Computador e vídeo-projetor
Quadro
Slides
Fichas para entregar aos participantes

RECURSOS PARA
FORMADORES

o
o
o
o
o
o

www.microbank.com/productos/microcreditos_es.html
www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
www.coursera.org/learn/startup-funding
www.inc.com/john-rampton/19-ways-to-finance-your-latest-business-venture.html
www.slideshare.net/Freddy56/new-venture-financing

RECURSOS PARA
PARTICIPANTES

o www.ipyme.org/es-ES/GuiasDinamicas/Paginas/Guiasdinamicas.aspx
o Slides produzidos pelo módulo
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MÓDULO DE
FORMAÇÃO
DURAÇÃO
CONTEÚDOS E TÓPICOS

MT9 PITCH
3 horas
O MT10 visa implementar o evento do pitch final, ou seja, uma apresentação de 10 minutos, de cada participante, do seu projeto
empreendedor.
Os resultados devem ser avaliados por uma comissão de avaliação:
• No caso de programas realizados por uma parceria de atores, é recomendável incluir um membro por parceiro;
• Se o programa de formação foi implementado por um único sujeito, sugere-se incluir pelo menos quatro membros.
Também é importante estabelecer um equilíbrio, dentro da comissão, entre os membros com conhecimento sobre os participantes
(treinadores e / ou tutores) e membros externos, a fim de evitar julgamentos parciais ou mal informados.
Os coordenadores do programa preparam um formulário de avaliação para cada participante, bem como uma apresentação de cada ideia de
negócio e os jovens / pessoas que o promovem, para enviar aos membros da comissão antes do evento de campo. Durante o curso, os
membros tomam notas de impressões e comentários para depois serem comparados dentro do resto da comissão.
Os critérios de avaliação a serem considerados são:
• Avaliação pessoal: perfil pessoal (nível de vulnerabilidade do participante), motivação para abrir um negócio, nível de participação e
comprometimento com a formação, perfil empreendedor (atitude empreendedora);
• Avaliação da ideia de negócio: viabilidade / sustentabilidade, inovação, impacto social, clareza da apresentação do pitch.
Na avaliação geral, deve ser atribuído um peso diferente a cada critério. Os membros externos só podem avaliar o segundo grupo de
critérios, enquanto o primeiro cabe ao julgamento dos treinadores e tutores (e também ser entregue antecipadamente).
A avaliação ocorre em sessões plenárias, a serem realizadas cada pouco tempo para permitir uma nova avaliação dos participantes: estas
sessões são destinadas a comparar e discutir julgamentos individuais, a emitir uma avaliação global consciente e evitar desequilíbrios.
Finalmente, o ranking de idéias de negócios e participantes é elaborado de acordo com pontuações individuais.

ATIVIDADES DE
ACOMPANHAMENTO

Os participantes devem preparar uma apresentação de 10 minutos dos seus projetos, de acordo com dez tópicos:
1. O problema;
2. A solução;
3. Ideia de negócio;
4. Vantagens competitivas;
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5. Concorrentes;
6. Mercado e clientes;
7. Marketing;
8. Modelo de negócio e data;
9. Equipa;
10. Próximos passos

RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

MÉTODOS E
FERRAMENTAS
MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS
RECURSOS PARA
FORMADORES
RECURSOS PARA
PARTICIPANTES

Para realizar essa tarefa, são apoiados durante todo a formação no rascunho da sua apresentação, e são programadas sessões específicas
dedicadas a essa atividade dentro da formação (por exemplo, no MT9).
Competências e habilidades
O participante é capaz de:
• Apresentar em pouco tempo um projeto próprio com clareza e eficácia.
• Fazer um relatório com uma Comissão de Avaliação
• Fortalecer suas habilidades de falar em público e apresentação digital
Conhecimento
• Como escrever um plano de negócios
• Avaliação de uma ideia de negócio
• Entendimento da entidade legal de inicialização
• Como se comunicar e vender sua ideia
• Construção de equipas e desenvolvimento pessoal
• Implicação fiscal e legal de um novo negócio
Uma apresentação de 10 minutos de cada participante
Avaliação diversificada de cada ideia de negócio
Pontuação ponderada de cada participante / ideia de negócio.
o Computador e vídeo-projetor
o Slides dos participantes sobre as suas ideias de negócio.
Anexo 1: Avaliação do YEP da forma das ideias de negócios dos jovens.
o
o
o

Todos os slides e material produzido durante a formação
www.slideshare.net/PitchDeckCoach/the-ultimate-pitch-deck-template-by-pitchdeckcoach
www.slideshare.net/schlaf/startup-pitch-decks
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MT10 MÓDULO “LIVRE”
DURAÇÃO
CONTEÚDOS E TÓPICOS

ATIVIDADES DE
ACOMPANHAMENTO
RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

MÉTODOS E
FERRAMENTAS
MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

Dada a natureza flexível deste módulo, sua duração depende do tipo de atividade e conteúdo selecionado.
Esta é uma sessão que os formadores podem fazer para qualquer uso particular, com base nas necessidades dos participantes e na sua
aprendizagem. Por exemplo, uma sessão específica pode ser organizada em:
a) Suporte para a preparação do evento de pitch (veja MT10), incluindo o suporte para a preparação de apresentações, teste de
apresentações, etc.
b) Sessão renovada sobre habilidades TI para empreendedores (por exemplo, excel e power point)
c) Participação de jovens empreendedores que compartilham suas experiências e respondem a perguntas dos participantes
d) Participação em eventos externos, como feiras de empreendedorismo, visitas de estudo (a incubadoras de empresas, etc.)
Dada a natureza flexível deste módulo, o tipo de atividades de acompanhamento depende do tipo de atividade e do conteúdo selecionado.
Dada a natureza flexível deste módulo, o tipo de competências, habilidades e conhecimentos adquiridos depende do tipo de atividade e do
conteúdo selecionado. Alguns exemplos são:
Competências e habilidades
a) capacidade de interagir e apresentar sua ideia
b) habilidades de falar em público
Conhecimento
a) excel e power point
Independentemente da actividade e conteúdo seleccionados, esta sessão deve ser realizada da forma mais interactiva e "não formal".
Slides produzidos pelo módulo, computador e vídeo-projetor.
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2.3 MÓDULOS DE COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS (MCTS)
MÓDULO DE
FORMAÇÃO
DURAÇÃO
CONTEÚDOS E TÓPICOS

MCT1 RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO
3 horas
MTC1 visa:
- Descrever os valores de responsabilidade e compromisso no empreendedorismo
- Mostrar exemplos práticos de empreendedores e iniciativas responsáveis e comprometidas
- Estabelecer uma diferença entre responsabilidade e compromisso, duma organização com um nível de responsabilidade e compromisso
com o meio ambiente
- Socializar e mostrar o conhecimento adquirido.
Neste módulo, os participantes tornam-se conscientes da importância do compromisso e responsabilidade para atingir os objetivos como
empreendedor e também as implicações que significa o estabelecimento da empresa, uma vez que é preciso um sacrifício da parte da pessoa
para adaptar seu comportamento ao cliente.
A sessão começa explicando as mudanças que sofreram a gerência e a organização das entidades. Os paradigmas mais convencionais afirmam
que os trabalhadores "se divertem" no seu ambiente de trabalho, uma vez que não era compatível com a eficiência e o desempenho esperado.
Hoje em dia, a vida real é bem diferente, já que o uso da gamificação em ambientes diferentes dos comuns permite elevar a felicidade e a
produtividade dos funcionários e, ao mesmo tempo, o compromisso e a responsabilidade pessoal do funcionário com a entidade e seus colegas.
Responsabilidade é definida como a qualidade das pessoas que cuidam e prestam atenção ao que fazem ou decidem. É um valor que reside
na consciência da pessoa e lhe permite pensar, administrar, aconselhar e valorizar as conseqüências das suas próprias ações.
Compromisso é a capacidade de perceber a importância de cumprir o desenvolvimento das tarefas dentro do prazo acordado. Essas tarefas
devem ser abordadas com profissionalismo e lealdade. O compromisso é uma das competências cuja estabilidade e durabilidade devem ser
destacadas. Neste termo, a responsabilidade também está incluída.
Alguns dos comportamentos específicos são:
• Refletir os valores das entidades no comportamento habitual da equipa.
• Promover valores corporativos.
• Seguir as regras e a cultura da entidade em relação à convivência profissional entre as equipas.
• Compartilhar informações e conhecimento entre todos os membros da equipa.
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• Cooperar com os outros.
• Representar a entidade à frente dos outros.
A responsabilidade e o compromisso estão muito próximos da equipa de coesão, uma vez que eles são responsáveis por cumprir seus objetivos
e o funcionamento da entidade. Portanto, é vital trabalhar esses valores com os empreendedores.
A dinâmica sugerida será levada a cabo e serão feitas reflexões sobre eles, tanto a nível pessoal como de equipa, respondendo às seguintes
questões: Como se sentiu quando teve sucesso ou falhou durante o seu percurso? Qual é a estratégia que a equipa aplicou para cumprir os
objectivos? Qual é o processo que foi desenvolvido para chegar a um acordo? Quais são as funções que apareceram na equipe durante a
atividade?
ATIVIDADES DE
ACOMPANHAMENTO

Os participantes devem trabalhar juntos para compartilhar suas ideias sobre responsabilidade e compromisso. Além disso, a atenção está
voltada para questões como: Como nos sentimos quando alguém não cumpre o que disse? Está envolvido em alguma atividade com a sua
comunidade, sociedade, família ou amigos? Eventualmente, a versão mais completa e detalhada é compartilhada em relação ao
empreendedorismo.
Algumas das dinâmicas que podem ser realizadas são:
Bola de lã: é útil quando o grupo se reúnem pela primeira vez. Começamos dizendo algo positivo sobre nós mesmos e como isso contribuiu
para o grupo. Esta dinâmica mostra muito bem o trabalho em equipa. As pessoas sentam em círculo, passando uma bola de lã dizendo como
eles contribuem. Finalmente, pensamos sobre o que construímos (se é uma rede de aranha, a rede de trabalho, confusão ...) e o que significa
estar numa rede.
O desafio da torre: ajuda a melhorar o planejamento, a implementação e a análise para atingir os objetivos duma equipa. Reforça o
compromisso e melhora o desempenho.
Estas competências estão ligadas à vontade de identificar um projeto, valor e idéia, uma organização, etc., portanto, devem ser experimentadas
para ajudar os participantes a internalizá-las.

RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

Competências e habilidades
O participante é capaz de:
• Socializar melhor entre o grupo de participantes
• Aprender numa metodologia de grupo
• Refletir melhor sobre compromisso e responsabilidade, tanto num ambiente empreendedor como na vida normal
• Avaliar se uma iniciativa empreendedora / pessoal é responsável e comprometida
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Conhecimento
• Diferenças entre responsabilidade e compromisso num ambiente de trabalho e ligadas ao empreendedorismo.
MÉTODOS E
FERRAMENTAS

A metodologia é baseada na aprendizagem colaborativa com a qual temos o conhecimento necessário para realizar um projeto, com base nas
habilidades e conhecimentos pessoais de cada participante.

MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

o
o
o
o

RECURSOS PARA
FORMADORES

www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/pdf/perfil_emprendedor_1.pdf

RECURSOS PARA
PARTICIPANTES

o Boas vibrações. Projeto de Responsabilidade https://youtu.be/Huz8wlP3BKY

Computador e vídeo-projetor
Quadro
Slides
Fichas para entregar aos participantes

o Trabalho em equipe requer compromisso https://youtu.be/wWcAT83J3H8
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MÓDULO DE
FORMAÇÃO
DURAÇÃO
CONTEÚDOS E TÓPICOS

MCT2 RESILIÊNCIA
3 horas
O MCT2 visa promover a autorreflexão e o conhecimento da resiliência e os pilares para reforçá-la. São abordados os seguintes problemas:
- A importância de desenvolver competências pessoais para iniciar um negócio.
- Importância da resiliência no empreendedorismo.
- O que é resiliência?
Como podemos colocar a resiliência em prática?
- Resumo do conhecimento adquirido.
A sessão começa explicando a importância de desenvolver habilidades pessoais para iniciar um negócio e a relevância da resiliência no
empreendedorismo, então a primeira coisa é explicar o seu significado:
Resiliência é a capacidade de ser eficaz em situações de falha ou desapontamento e não deixar que seu desempenho seja afetado por isso.
Uma pessoa resiliente é capaz de lidar com as dificuldades do seu ambiente profissional e até mesmo faz uso delas para desenvolver seu
potencial.
Para entender o conceito, é proposta uma discussão entre os participantes através das seguintes questões:
• Você é capaz de enfrentar problemas?
• Você supera dificuldades facilmente ou se sente mal?
É solicitado aos voluntários que expliquem onde fizeram uso da resiliência.
Depois, são explicados os pilares a serem treinados para uma boa resiliência:
1) Ter a capacidade de internalizar problemas obsessivamente, sendo positivo e criativo, a fim de lidar com situações diferentes. A ideia é evitar
ser dramático e, por outro lado, mostrar vontade de continuar com a vida.
2) Ser esperançoso e procurar apoio de amigos, familiares e conselheiros. Uma vez que se sinta apoiado, a pessoa tem a capacidade de
compartilhar seus problemas e torná-los mais suportáveis.
3) Constantemente ter autoconfiança, não importa as dificuldades.
Depois, são realizadas algumas dinâmicas, com o objetivo de ver e promover a resiliência em determinadas situações (ver "atividades na aula").
É necessário reconhecer que o mundo não gira em torno do que queremos e que nem sempre conseguiremos o que queremos. O desconforto
que isso gera é irritante, mas não insuportável, já que podemos aprender com isso, enfrentá-lo e reforçar-nos. Tudo depende da atitude e da
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mentalidade com a qual lidamos com isso. Se assumirmos o controle de nossos sentimentos (raiva, frustração, ansiedade, tristeza...) seremos
capazes de repensar e analisar a situação com o objetivo de buscar alternativas que possam nos ajudar a alcançar nossos objetivos "
ATIVIDADES DE
ACOMPANHAMENTO

Para desenvolver a resiliência, propõem-se atividades práticas baseadas na dramatização de roles e na observação e análise do grupo sobre a
reação dos seus parceiros. Por exemplo, propõe-se a representação da seguinte situação desempenhada por dois pares de voluntários do
grupo:
"Você está na fila para comprar os bilhetes para uma estréia que está esperando há meses, para ver o filme e conhecer os personagens
principais. Quando restam apenas três pessoas antes de você, o blockbuster coloca este rótulo" Bilhetes esgotados ".
De cada casal, um seria o blockbuster e outro o cliente.
Cada casal mostraria um resultado diferente com comportamentos diferentes.
1º resultado:
CLIENTE: sente raiva. Ele não entende como isso pode estar acontecendo. Ele pediu autorização para sair do trabalho mais cedo e comprar os
bilhetes. Ele está na frente da bilheteria. Quando o blockbuster sai, ele/ela grita que ele não vai sair sem o seu bilhete. Ele/ela repara que o
blockbuster pede desculpas e sai. Ele fica ainda mais irritado e não pode voltar ao trabalho.
BLOCKBUSTER: depois de pendurar o rótulo, fecha a bilheteria e sai. Quando ele/ela é confrontado pelo cliente, ele/ela fica nervoso e
confrontando também. Ele não é responsável pelo que aconteceu e pede desculpas e sai.
2º Resultado:
CLIENTE: sente raiva e tristeza. Ele/ela entende que é normal se sentir assim. Ele/ela respira fundo para se acalmar. Não vai à estreia nem
conhece os personagens principais. Ele/ela espera que o blockbuster saia para lhe falar sobre seu interesse na estréia e para lhe pedir
alternativas. O blockbuster lhe dá algumas idéias e, depois de agradecer-lhe, volta ao trabalho.
BLOCKBUSTER: depois de pendurar o rótulo, ele fecha a bilheteria e sai. Quando o cliente lhe pergunta, levando em consideração a situação
do cliente, informa ao cliente sobre a forma em que os personagens principais estão indo para o cinema, além de fornecer ao cliente
informações sobre as sessões seguintes e sobre quando e onde serão projetadas. Ele/ela se despede e sai.
Após o role-playing de ambos os resultados, todo o grupo reúne e discute as seguintes questões:
- Reconhece e controla seus sentimentos o máximo que pode?
- Aceita a situação por mais irritante que possa ser?
- Procura alternativas para alcançar seu objetivo?

RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

Competências e habilidades
O participante é capaz de:
• Melhorar o reconhecimento e controlo de emoções em situações reais.
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• Saber como aprender numa metodologia de grupo.
Conhecimento
• Conceito e aspectos específicos da resiliência
• Importância da resiliência no ambiente empresarial.
MÉTODOS E
FERRAMENTAS

A metodologia aplica-se à aprendizagem participativa, fazendo uso de apresentações, promovendo a autorreflexão e a discussão em grupo
através da dramatização de papéis.

MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

o
o
o
o

RECURSOS PARA
FORMADORES

Conceitos sobre psicologia possitiva: resiliência www.youtube.com/watch?v=E_LnRk4wYco

RECURSOS PARA
PARTICIPANTES

www.youtube.com/watch?v=looUBhyZtOs

Computador e vídeo-projetor
Quadro
Slides
Fichas para entregar aos participantes
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MÓDULO DE
FORMAÇÃO

MTC3 PLANEJAMENTO E GESTÃO

DURAÇÃO
CONTEÚDOS E TÓPICOS

3 horas
MCT3 visa promover o desenvolvimento do planejamento através de dinâmicas participativas. São abordados os seguintes problemas:
- A importância de desenvolver habilidades pessoais para iniciar um negócio.
- A importância do planejamento e gestão no empreendedorismo.
- Planejamento.
- Urgente e importante.
- Gestão.
- Resumo do conteúdo aprendido.
A sessão começa explicando a importância de desenvolver habilidades pessoais para o empreendedorismo e sobre a importância do
planejamento e gestão no empreendedorismo, a sessão é iniciada explicando o conceito de planejamento:
O planejamento pode ser definido como o processo através de um grupo de pessoas numa organização, analisando e processando informações
sobre seu ambiente interno e externo, avaliando diferentes situações e decidindo sobre as etapas seguintes.
Portanto, a capacidade de planejamento envolve itens vitais, como a aptidão para definir racionalmente a lista de objetivos que devem ser
alcançados dentro do prazo, determinando a lista de atividades para atingir esses objetivos, conhecendo os meios e recursos para alcançá-los
seguindo um seqüência no tempo e especificando quais ações devem ser executadas. Uma pessoa que é capaz de planejar deve ser alguém
cujas decisões são baseadas na racionalidade, previsão, flexibilidade e continuidade.
Ações que podem ajudar durante o planejamento:
Aqui está a lista com os passos a seguir para planejar:
- OBJETIVO: O que quero alcançar
1. Análise da situação.
- ESTRATÉGIA: como quero alcançá-lo
2. Formulação de objetivos e metas.
- AÇÕES: como vou fazer isso
3. Decidir as linhas de ação.
4. Projetar os planos.
- RECURSOS: o que preciso e quando
5. Implementação do plano.
6. Controlo e avaliação.
Posteriormente, são desenvolvidas dinâmicas participativas para promover o planejamento e explicar as diferenças entre urgente e
importante, para que os participantes possam colocá-lo em prática (ver "atividades em aula"). Depois disso, a importância da gestão é explicada
e aplicada ao empreendedorismo, definindo a gestão de todas as atividades atribuídas a uma área dentro de uma empresa.

ATIVIDADES DE
ACOMPANHAMENTO

Existem diferentes dinâmicas para promover o planejamento e a distinção entre o que é importante e o que é urgente, além de conhecer a
importância da gestão.
61

Uma das dinâmicas é a "Roda do Tempo". Para trabalhar nesta dinâmica, desenha-se um círculo no qual são marcadas as 24 horas do dia e
são descritas em intervalos de tempo as atividades diárias realizadas.
Por exemplo: às 6:45 o alarme dispara; 07:00 café da manhã; 8:00 trabalho.
Mais tarde, cada uma dessas atividades recebe uma pontuação do 1 (atividade menos importante) a 5
(atividade mais importante). Mais tarde, este é um resultado um do outro, desta vez do ponto de vista
do bem-estar: três cruzes (+++) para as atividades que proporcionam o maior bem-estar (como dormir,
ler à noite, ter jantar com a família), ++ para as atividades que proporcionam um bem-estar médio, +
para atividades que proporcionam pouco bem-estar e atividades que não proporcionam qualquer bemestar.
Quando a atividade terminar, deve-se dar um tempo para refletir sobre os resultados obtidos, a fim de
tentar priorizar as atividades mais importantes e proporcionar o maior bem-estar.
Como numa atividade a realizar após o módulo, solicita-se aos participantes
que repetam este exercício, mas desta vez apenas especificando as atividades relacionadas ao seu empreendedorismo ou trabalho. Eles são
convidados a refletir sobre isso para descobrir a maneira pela qual eles devem gerenciar seu tempo de forma mais eficiente.
RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

Competências e habilidades
O participante é capaz de:
• Planejar e gerenciar melhor num grupo
• Diferenciar o que é importante e o que é urgente.
Conhecimento
• Importância do planejamento e gestão no ambiente empresarial.
• Ferramentas e estratégias para planejar e gerenciar melhor.

MÉTODOS E
FERRAMENTAS

É implementada uma metodologia de aprendizagem participativa, trabalhando através de apresentações, mas principalmente através do
trabalho em equipa com as ferramentas sugeridas e conclusões finais sobre o que é aprendido.

MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

RECURSOS PARA OS
FORMADORES
RECURSOS PARA OS
PARTICIPANTES

o
o
o
o

Computador e vídeo-projetor
Quadro
Slides
Fichas para entregar aos participantes

Planejamento www.monografias.com/trabajos82/planificacion-auditoria/planificacion-auditoria.shtml
Fases noplanejamento www.youtube.com/watch?v=UCFaXHPqynI
62

MÓDULO DE
FORMAÇÃO

MTC4 COMUNICAÇÃO

DURAÇÃO
CONTEÚDOS E TÓPICOS

3 horas
O MTC4 visa incentivar os participantes a refletir e aprender sobre habilidades de comunicação e como melhorá-las. São abordados os
seguintes aspectos:
- A importância de desenvolver habilidades pessoais para iniciar um negócio.
- A importância da comunicação no empreendedorismo.
- Aspectos relevantes da comunicação:
• Compreensão oral e escrita: o grau de compreensão que uma pessoa tem sobre as mensagens recebidas.
• Expressão oral e escrita: o grau de sucesso com o qual uma pessoa transmite a informação
• Comunicação não verbal: coerência entre as expressões verbais e não verbais que uma pessoa transmite e também a compreensão
de expressões não verbais de outras pessoas.
A sessão começa explicando a importância das habilidades pessoais e da comunicação no empreendedorismo, através da discussão sobre por
que os participantes acreditam que a comunicação é importante. O formador introduz conceitos-chave, tais como:
A comunicação é essencial no empreendedorismo, porque ter um negócio de sucesso requer um bom entendimento e ser um bom ouvinte,
não só com os clientes, mas também com fornecedores, parceiros e equipa, se for o caso.
Ter boas habilidades de comunicação permite que o responsável da equipa lidere, ouça, compreenda e seja empático ao avaliar informações,
idéias e opiniões que a equipa compartilha com ele, sendo capaz de dar feedback com assertividade.
Além disso, é importante adaptar-se aos interesses e características de cada um dos oradores e adaptar o discurso ao ouvinte.
Além disso, é importante ser capaz de adaptar o canal e a forma da mensagem de acordo com o falante; também deve ser bom em se explicar
e criar redes sempre que necessário para obter informações relevantes; adapta o discurso com o objetivo de pegar o interesse e poder prever
reações do outro.
Depois, é explicada a compreensão oral e escrita :
É a capacidade de compreender perguntas e mensagens, confirmando que ele entendeu corretamente (fazendo perguntas, se
necessário). Implica também que a pessoa saiba como identificar informações relevantes e adaptar sua resposta às exigências do seu
interlocutor / ouvinte.
Inclui também a capacidade de ouvir e compreender os pensamentos, sentimentos e preocupações dos outros, mesmo que não sejam
verbalmente expressadas ou incompletas.
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Posteriormente, os participantes refletem para analisar:
• Consegue entender pensamentos, sentimentos, etc. de forma oral e escrita?
• Consegue analisar um texto sem dificuldades?
Depois disso, é explicada a importância da expressão oral e escrita, assim como alguns passos a seguir:
A capacidade de expressar as idéias de uma maneira clara e precisa, adaptando-as ao contexto. No caso da expressão oral, implica ter a
capacidade de abordar aos outros e adaptar o conteúdo para que os ouvintes possam entendê-los, elaborar um discurso coerente, usar o tom
de voz correto e saber quando parar. Converse com o discurso apropriado, ordene a mensagem e transmita-a corretamente, exprima idéias
claras, discutindo argumentos, propostas e idéias e fazendo uso de um vocabulário apropriado no contexto.
No caso da expressão escrita, implica a capacidade de elaborar um texto em que as ideias primárias e secundárias sejam bem definidas.
Para refletir sobre esses tópicos, são dirigidas as seguintes perguntas aos participantes:
• Sabe se as pessoas o entendem?
• Pode falar confiante em si mesmo à frente de um público ?
• Pode comunicar seus sentimentos de maneira adequada?
É proposto um trabalho dinâmico sobre esses conceitos.
Finalmente, explica-se o que é a comunicação não verbal e a sua importância:
É a capacidade de mostrar coerência entre a comunicação verbal e não-verbal e compreender a comunicação não-verbal do outro. É
vital na comunicação cara a cara, uma vez que é 65% do discurso (movimentos, gestos, etc.), e enquanto a parte oral seria de apenas
35%. Portanto, é a parte do discurso que fornece mais informações.
Para desenvolver habilidades de comunicação não-verbal, são projetados alguns vídeos , como www.youtube.com/watch?v=ihKXQbYeV5k and
www.youtube.com/watch?v=siLDo1nHi0Y
ATIVIDADES DE
ACOMPANHAMENTO

Após a discussão sobre a compreensão oral e escrita, há uma discussão aberta sobre a relevância da comunicação e suas habilidades de
compreensão oral e escrita.
Para desenvolver a expressão oral e escrita, realiza-se a seguinte atividade:
Fornecemos aos participantes com as folhas de papel e marcadores de tinta preta para que eles escrevam seus nomes duma forma artística,
assim como eles gostariam que aparecesse no rótulo dos seus negócios.
Depois disso, cada participante se apresenta dizendo seu nome e a história do o rótulo.
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RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

Competências e habilidades
O participante é capaz de:
• Avaliar melhor e refletir sobre seu próprio modo de comunicação.
• Expressar-se melhor num grupo de pessoas.
Conhecimento
• Importância da comunicação para o empreendedorismo.
• Diferença entre os diferentes níveis de comunicação.
• O que é importante para se comunicar adequadamente na área do empreendedorismo?
• Ferramentas e técnicas para treinar a comunicação.

MÉTODOS E
FERRAMENTAS

É implementada uma metodologia de aprendizagem participativa, trabalhando através de apresentações, mas principalmente através do
trabalho em equipa com as ferramentas sugeridas e opiniões finais sobre o que é aprendido.

MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

o
o
o
o

RECURSOS PARA
FORMADORES

o Dinâmica para treinar a assertividade
www.youtube.com/watch?v=NKhF7TkLdhU&feature=youtu.be
o Compreensão oral www.youtube.com/watch?v=siLDo1nHi0Y
o Comunicação não-verbal
www.youtube.com/watch?v=tWcbxSVusms
https://www.youtube.com/watch?v=zefGgdZ24Gg

RECURSOS PARA
PARTICIPANTES

o www.aulafacil.com/cursos/l9938/autoayuda/autoayuda/habilidades-sociales/ejemplos-de-comportamiento-asertivo
o Resumo de um livro sobre comunicação não violenta www.leadersummaries.com/ver-resumen/comunicacion-no-violenta

Computador e vídeo-projetor
Quadro
Slides
Fichas para entregar aos participantes
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MÓDULO DE
FORMAÇÃO
DURAÇÃO
CONTEÚDOS E TÓPICOS

MCT5 CRIATIVIDADE
3 horas
O MCT5 visa incentivar os participantes a desenvolver criatividade e inovação. São abordados os seguintes problemas:
- Relevância do desenvolvimento de competências pessoais para iniciar um negócio.
- Importância da criatividade no empreendedorismo.
- O que é criatividade?
- Técnicas que promovem a criatividade
- Fatores que inibem a criatividade
- Resumo dos conteúdos adquiridos.
A sessão começa com uma explicação sobre a relevância do desenvolvimento de competências pessoais para o empreendedorismo e a
importância da criatividade e inovação no empreendedorismo. São explicados os conceitos de criatividade e inovação e também a sua
relevância:
É a capacidade que permite a uma pessoa identificar e desenvolver uma proposta, e resolver problemas de forma inovadora, reunindo
perspectivas, pontos de vista e metodologias diferentes das tradicionais. Envolve a capacidade de questionar as formas usuais de pensar e
executar, a capacidade de se arriscar a propor soluções "radicais" e promover uma atmosfera criativa dentro duma equipa. Em termos gerais,
as pessoas devem entrar em áreas que não são de sua especialidade, para que elas saiam da sua "zona de conforto".
A criatividade pode ser melhorada e, ao implementá-la, poderíamos realizar muitas atividades benéficas, como:
- Ser mentalmente ágil para contribuir com ideias que possam ser úteis para resolver um ou mais problemas.
- Reduzir o medo de correr riscos.
- Avaliar a eficácia de novas ideias.
- Encontrar soluções de maneira fácil e rápida.
- Melhorar processos, produtos e procedimentos, aplicando novas idéias.
- Melhorar a qualidade dos resultados nas nossas atividades.
A inovação acontece quando ideias criativas são implementadas.
Existe uma explicação e exercício prático para algumas ferramentas para melhorar a criatividade:
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- Brainstorming, classificação de cartões, matriz de decisão para uma ideia de negócio.
- SCAMPER
- Palavras aleatórias
- Provocação: "como piorar as coisas"
- Mundos próximos
- Roles criativos: role-playing
Finalmente, são explicadas as principais causas da inibição da criatividade e existe um grupo de reflexão sobre o que aprenderam e sobre a
importância da criatividade e inovação.
ATIVIDADES DE
ACOMPANHAMENTO

Durante a sessão, são aplicadas diferentes ferramentas para promover a criatividade e a inovação:
Brainstorming, classificação de cartão, matriz de decisão para a ideia de negócio.
SCAMPER
Palavras aleatórias
Provocação: "como fazer as coisas piores"
Mundos próximos
Roles criativos: role playing
Provocação: "como piorar as coisas". Nesta atividade, a turma é dividida em grupos e, usando sua ideia de negócio, eles devem descrever as
ações que destruiriam a ideia. Após essa sessão de reflexão, as mesmas idéias são transformadas em algo positivo. Às vezes, algumas ações
são necessárias para que a ideia e, talvez, a empresa funcionem corretamente. Por exemplo, para destruir a minha empresa, tenho de tratar
muito mal os meus clientes, por isso, para que a minha empresa funcione, tenho de dar aos meus clientes um serviço fantástico.

RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

Competências e habilidades
O participante é capaz de identificar melhor as suas próprias limitações para criar e ser inovador no contexto empreendedor e nas situações
da vida real.
Conhecimento
• Importância da criatividade e inovação aplicadas ao empreendedorismo.
• Ferramentas e formas de treinar a criatividade.

MÉTODOS E
FERRAMENTAS

É implementada uma metodologia de aprendizagem participativa, trabalhando através de apresentações, mas principalmente através do
trabalho em equipa com as ferramentas sugeridas e pensamentos finais sobre o que é aprendido.
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MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

o
o
o
o

RECURSOS PARA
FORMADORES

Kit de ferramentas de criatividade corporativa:
http://4.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/DF33A901-08F8-95C3-7B03-B527D6991842.pdf
o Produção de idéias e vídeos de criatividade www.youtube.com/watch?v=R1z6LIMGUdQ

RECURSOS PARA
PARTICIPANTES

Computador e vídeo-projetor
Quadro
Slides
Fichas para entregar aos participantes

o Criatividade www.youtube.com/watch?v=9C_HReR_McQ
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Capacitar os jovens por meio do
empreendedorismo:
um kit de ferramentas para
formadores
ANEXOS

MÓDULO DE FORMAÇÃO 2 – ANEXO 1:
Eu penso que sim, então eu crio
Este exercício tem como ponto de partida a frase "Eu penso que sim, então eu crio" e neste caso
terá que pensar e criar um novo produto para se juntar ao leque de cafés da Delta.

Para o ajudar nesta missão, pode começar por aceder ao site da Delta - www.delta-cafes.pt - e ver
o que está escrito na marca e nos produtos.

Para criar o novo produto da Delta, deve observar os seguintes aspectos:
• Nome
• Tipo (mistura de café, bebida de chocolate, bebida de café, etc.)
 Para quem é criado
• Uma frase e/ou anúncio para a campanha publicitária

Fonte: Pereira, D. & Leitão, J. (2014). Manual para Jovens Empreendedores: Comportamentos e Competências. Associação DELTA

MÓDULO DE FORMAÇÃO 2 – ANEXO 2: Ideia de negócio

BUSINESS IDEA: Descreva brevemente a ideia de negócio, bem como as principais características
do produto/serviço a ser desenvolvido com a implementação do mesmo.

Quais são as razões para achar que é uma boa ideia?
Quais são os principais aspectos (características do produto, oportunidade de mercado, falta de
oferta, mudanças nos gostos e preferências, etc.) que levam à identificação de oportunidades de
mercado. Por que acha que isso é uma boa ideia?

O que acha que pode fazer melhor do que a concorrência e/ou por que acha que os clientes
preferirão o seu serviço/produto? Com base no seu conhecimento atual do mercado e da
concorrência existente e potencial, que vantagens competitivas podem apresentar para operar no
mercado.

EXPERIÊNCIA PESSOAL: Qual é a sua experiência na área de negócios, como empreendedor e sua
motivação para iniciar um negócio próprio?

COMENTÁRIOS: Outros dados que podem valorizar o processo de criação de negócios.

MÓDULO DE FORMAÇÃO 2 – ANEXO 3:
Como ter uma boa ideia de negócio?

 Observe o ambiente ao redor;

 Importar idéias de negócios que foram bem-sucedidas em outros lugares;

 Ler sobre o assunto;

 Experiências profissionais;

 Apelar para associações empresariais e organizações de promoção de
negócios;

 Mudança como fonte de ideias (sociais, empresariais, legislativas,
tecnológicas, geopolíticas).

MÓDULO DE FORMAÇÃO 2 – ANEXO 4: Técnicas de geração de ideias

Brainstorming
Quando precisa de respostas rápidas para perguntas relativamente simples, o brainstorming
é uma das técnicas mais populares e eficazes. Nas sessões de brainstorming, há um líder que
prepara e organiza a sessão, define seus objetivos e reúne um grupo de pessoas numa sala.
A partir deste momento, a sessão acontecerá nas seguintes fases:

1. Abertura da sessão. O líder explica os objetivos da reunião e incentiva a produção de
idéias.

2. Produção de ideias. Nesta fase, a qualidade das ideias não é relevante. Os participantes
jogam idéias como aparecem nas suas cabeças e estas são escritas num quadro branco.
Regras: Não faça julgamentos de valor nesta fase, incentive todas as ideias, produza o
máximo de ideias possível e combine ideias para gerar outras. O papel do líder se torna um
facilitador, incentivando a produção de idéias e mantendo o grupo focado na questão
principal.

3. Avaliação de idéias. Na fase de avaliação, as ideias são divididas em grupos e ordenadas
com base na sua utilidade e prioridade. O líder registra as opiniões dos participantes em cada
ideia. Se, por exemplo, o grupo acha que uma ideia é boa mas cara, o líder deve guiá-lo a
pensar em maneiras de contornar o problema.

4. Eliminação de idéias. Idéias consideradas absurdas ou impraticáveis são eliminadas.

5. Registro de idéias finais e suas prioridades e formas de implementar e/ou resolver
problemas.

SCAMPER

Fonte: https://www..gr8lessons.com%2FVCEnewStudyDesign%2FSCAMPER.html&psig=AFQjCNEKBdisj5KEhuK1s8SyPTSnxIZ7zg&ust=1505407095137969

MÓDULO DE FORMAÇÃO 2 – ANEXO 5: Pontos a lembrar – Características de uma
ideia de sucesso de um produto/serviço.
Características de uma ideia de sucesso de um serviço ou produto! Uma ideia de sucesso deve ter
a maioria, senão todas, das seguintes características:
1. Esta nova ideia [produto/serviço] deve ter uma vantagem relativa sobre os produtos/serviços
existentes. Por exemplo, seu produto/serviço oferece ao cliente alguma coisa que a
concorrência não oferece.

2. Essa ideia ou a vantagem que ela oferece sobre os produtos/serviços existentes deve ser
compatível com as atitudes e crenças existentes dos clientes, na medida em que não deve exigir
uma mudança drástica no comportamento do comprador.

3. A ideia não deve ser tão complexa que o comprador tenha dificuldade em entender como usála. Pontos a recordar! Características de uma ideia de sucesso de um serviço ou produto! Uma
ideia de sucesso deve ter a maioria, senão todas, das seguintes características:

4. Os resultados ou benefícios da ideia devem ser facilmente comunicáveis aos clientes e
usuários em potencial.

5. Seria útil se os clientes e usuários potenciais pudessem experimentar essa ideia sem incorrer
num grande risco. Por exemplo, a distribuição de amostras ou usuários experimentais, permitiria
que potenciais compradores usassem esse novo produto/serviço sem arriscar uma compra.

6. Essa ideia [produto/serviço] deve estar disponível para compra assim que o comprador decidir
fazer uma compra.

7. O comprador também deve acreditar que essa nova ideia [produto/serviço] satisfaz uma de
suas necessidades, dando algum benefício imediato.

Fonte: https://jobsplus.gov.mt/resources/fileprovider.aspx?fileId=1237

MÓDULO DE FORMAÇÃO 2 – ANEXO 6:
História da empresa Delta Cafés, Rui Nabeiro
A história da Delta Cafés serve como exemplo perfeito para mostrar como uma ideia nasce, se
materializa e se desenvolve. No presente caso, uma ideia que partiu de uma única pessoa e, que ao
longo do tempo, ganhava escala e hoje é um grupo empresarial cujo tamanho é, entre outros
fatores, a soma de muitas ideias criativas e inovadoras.

A ideia que esteve na base do nascimento do Delta apareceu em Manuel Rui Azinhais Nabeiro
quando ainda era muito jovem, em Campo Maior, onde vivia perto do mundo do café.
Aos 19 anos ele assumiu a direção do Roasting Camel.

Oficialmente a Delta Cafés nasceu em 1961 e diz-se que estava na sua gênese quando Rui Nabeiro
percebeu que estavam em condições de avançar, já que contava com um pequeno armazém, duas
bolas para torrefação de café e uma equipa de apenas três funcionários.

O espírito criativo do jovem empreendedor manifestou-se não só na escolha do nome a dar à
empresa, mas também na definição do logotipo e da imagem da nova marca. E o mínimo que pode
ser dito é que eles estavam cheios, porque até hoje, há mais de meio século, o triângulo de Delta e
frases como "A verdade do café" e "Um cliente amigo" fazem parte da imaginação coletiva dos
portugueses.

O crescimento sistemático e sustentado da Delta Cafés - e posteriormente do Grupo Nabeiro, com
o surgimento de um grupo de empresas de diferentes setores econômicos - é também um exemplo
de criatividade a serviço do mundo dos negócios. Mantendo o café como atividade principal, o
Grupo expandiu sua intervenção para outras áreas direta ou indiretamente relacionadas com o
setor. Continuando sob a figura de tutela de Rui Nabeiro, Delta Cafés e do grupo corporativo, temos
um estudo de caso sobre o processo criativo, que hoje envolve muitas ações de brainstorming para
alcançar os resultados que são conhecidos.

Fonte: Pereira, D. & Leitão, J. (2014). Manual para Jovens Empreendedores: Comportamentos e Competências. Associação DELTA

MÓDULO DE FORMAÇÃO 2 – ANEXO 7: VALIDA A TUA IDEIA
Mercado
• DIMENSÃO

1 Nenhuma

2 Reduzida

3 Alta

4 Universal

• PURCHASE POWER

1 Muito baixo

2 Baixo

3 Médio

4 Alto

• PROXIMIDADE

1 Muito difícil

2 Difícil

3 Fácil

4 Muito fácil

• VIDA DO PRODUTO

1 Produto nulo, altamente perecível

2 Não muito perecível

3 Não perecível

Custos
• INVESTIMENTO INICIAL

1 Muito alto

2 Alto

3 Aceitável

4 Baixo

• FUNCIONAMENTO

1 Muito caro

2 Caro

3 Aceitável

4 Barato

• MARKETING

1 Muito caro

2 Caro

3 Aceitável

4 Barato

• DISTRIBUIÇÃO

1 Muito caro

2 Caro

3 Aceitável

4 Barato

Controlo
• PREÇOS

1 Nulo

2 carente

3 Aceitável

4 Total

• CUSTOS

1 Nulo

2 carente

3 Aceitável

4 Total

• FORNECEDORES

1 Nulo

2 Escasso

3 Aceitável

4 Total

4 Não perecível nem sujeito a moda

MÓDULO DE FORMAÇÃO 3 – ANEXO 1:
Estudo de caso: " O centro estético? "(A importância de definir negócios)
Vejamos um caso típico de um empreendedor que vai a uma empresa de consultoria com uma
ideia de negócio para guiá-lo na elaboração do modelo de negócios:
Empreendedor (E): "Bom dia, tenho uma ideia de negócio e gostaria de pedir seu conselho
sobre sua viabilidade"
Consultor (C): "Então, qual é a sua ideia de negócio?"
E: "Eu quero comprar um espaço no centro da cidade, fazer depilação, limpeza de pele,
maquiagem ... coisas assim. Você sabe, eu sou esteticista e tenho vários anos de
experiência em Centro ... "
C: "Entendo. Quer criar um Centro de Beleza".
E: "Não exactamente. Mas tenho um parceiro que é fisioterapeuta e também gostaríamos
de dar massagens para pessoas com problemas musculares, reumatismo, circulação ... Nós
tínhamos pensado em fazer descontos para os idosos."

Como você pode ver, a ideia ainda não está resolvida. Eles misturam conceitos diferentes: serviço,
preço, localização, recursos humanos ... mas o empreendedor não conseguiu definir seus negócios.
E se a sua ideia não foi perceptível para nós, então pode não estar claro para um cliente potencial.

Fonte: www.iapmei.pt

MÓDULO DE FORMAÇÃO 3 – ANEXO 2:
Estudo de caso: BMC (Google, Nespresso, Uber, Airbnb, Instagram)

MÓDULO DE FORMAÇÃO 3 – ANEXO 3:
Construa seu modelo de negócios - Business Model Canvas

MÓDULO DE FORMAÇÃO 4 – ANEXO 1: A concorrência do meu negócio

MEUS
CONCORRENTES

HÁ QUANTO
TEMPO
ESTÃO NO
MERCADO?

QUAIS SÃO OS
SERVIÇOS/PRODUTOS
QUE VENDEM?

COMO OS
VENDEM?

POR
QUANTO
OS
VENDEM?

QUAIS SÃO OS
FATORES
INNOVADORES?

QUAIS SÃO AS QUAIS SÃO AS
SUAS
SUAS
FORÇAS?
FRANQUEZAS?

MÓDULO DE FORMAÇÃO 4 – ANEXO 2: Modelo das 5 Forças de Porter

MÓDULO DE FORMAÇÃO 5 – ANEXO 1: Lista do Cliente Misterioso

MÓDULO DE FORMAÇÃO 5 – ANEXO 2: Questionário do Cliente Descoberto

MÓDULO DE FORMAÇÃO 6 – ANEXO 1: Plano de Distribuição

COMO VAI O
PRODUTO /
SERVIÇO AO
CLIENTE?

QUEM DISTRIBUIRÁ
O PRODUTO /
SERVIÇO?

QUE TIPO DE
RELAÇÃO CADA
CLIENTE ESPERA
MANTER COM O
PRODUTO?

COMO E QUAIS SERVIÇOS
OFERECE PARA MANTER O
RELACIONAMENTO COM OS
CLIENTES?

QUEM ESTÁ
CRIANDO VALOR E
QUAIS SÃO AS SUAS
CARACTERÍSTICAS?

QUAIS SÃO OS CLIENTES
POTENCIAIS MAIS
IMPORTANTES E COMO
CONSEGUIR ALCANÇÁLOS?

MÓDULO DE FORMAÇÃO 6 – ANEXO 2: Plano de Produção/Operacional

O QUE SÃO OS BENS E SERVIÇOS QUE

QUAIS SÃO AS

VOU PRODUZIR E

QUANTIDADES?

QUEM REALIZARÁ CADA UMA DAS
ACTIVIDADES?

COMO É CADA UMA DAS
OPERAÇÕES: MANUALMENTE
OU PRECISA DE
MÁQUINAS?

ONDE SERÃO EXECUTADAS
AS ACTIVIDADES?

QUANDO SERÃO
REALIZADAS?

MÓDULO DE FORMAÇÃO 9 – ANEXO 1:
YEP avaliação das ideias de negócio dos jovens

Diretrizes
O objetivo desta avaliação é:
• Apoiar a equipa de parceiros do projeto na avaliação das idéias de negócios dos jovens que participaram da
formação, que foram apresentados num evento final (pitch).
• Apoiar os parceiros do projeto na seleção (pelo menos) de 5 ideias de negócios que serão beneficiadas por um
programa de incubação, com o objetivo final de acompanhar os jovens selecionados na implementação das suas ideias
Os tutores e formadores sociais do curso devem trabalhar em conjunto para avaliar as ideias de negócio e, assim,
preencher este formulário de avaliação. Em alguns casos (por exemplo, critério A.1), o tutor social fornecerá a
avaliação principal, enquanto em outros (isto é, critérios de avaliação da ideia de negócio) essa função é atribuída aos
instrutores.
Além disso, muitas informações (especialmente em "Dados do participante", mas também para o critério A.1) podem
ser preenchidas antes do final da formação; estes devem corresponder ao que foi incluído na avaliação inicial do
participante - se não, explique o que mudou.
Por favor, detalhe e justifique tanto quanto possível as informações e pontuações que você fornecer, estas são cruciais
na seleção das idéias que serão beneficiadas pelo programa de incubação.

Dados dos participantes
Nome:
Sobrenome:
Contatos (telefone/email):
Data e lugar de nascimento:
Gênero:
Nacionalidade(s):
Morada completa
Aula/sessão na que participu
Apresentação da pessoa

Isto deve ser preenchido pelos tutores sociais: por
favor, dê uma visão geral do participante,
incluindo qualquer aspecto que não possa emergir
deste formulário.
Descrição da ideia de negócio

Isso deve ser preenchido pelos formadores:
selecione o(s) campo(s) temático(s) e detalhe a
ideia de negócio

☐ Assistência social e serviços
☐ Logística e transporte
☐ Ambiente
☐ Artes e artesanato
☐ Mecânica
☐ ICTs

Audiovisual
☐ Cultura
☐ Comida
☐ Turismo
☐ Outro (detalhe por favor)

A. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PESSOAL
A.1 Correspondência de perfil (ou seja, quanto o participante pertence ao grupo-alvo do projeto YEP)
Situação atual

Por favor selecione se o participante é NEET
estritamente falando, por favor, indique por que
está ou não está estudando /ou trabalhando no
momento (procurando um emprego sem sucesso,
foco em começar um negócio, não espera
encontrar um emprego, etc.)
Se a situação do participante mudou desde o
início do curso de treinamento (como detalhado
no seu formulário de avaliação), por favor
mencione a mudança específica (estava
desempregado mas agora encontrou um trabalho
precário, etc.)
Menos oportunidades

Por favor selecione
Se "Sim", por favor selecione a(s) dificuldade(s) e
detalhe a situação

☐ Nenhum contrato de trabalho
☐ Contrato de trabalho precário: por favor detalhe
☐ Sem educação ou formação
☐ Educação ou formação a longo prazo: por favor detalhe
☐ Educação ou formação a curto prazo: detalhe por favor

☐ No
☐ sim
• Dificuldades educacionais (por exemplo, dificuldades de
aprendizagem, abandono escolar precoce, baixo desempenho
escolar)
• Obstáculos económicos (por exemplo, desempregados /
desempregados de longa duração, beneficiários de baixos
rendimentos),
• Diferenças culturais (por exemplo, imigrantes, minorias étnicas,
segunda geração)
• Obstáculos sociais (por exemplo, discriminação, ex-infratores, pais
jovens, problemas de dependência, relatório de serviços sociais,
etc.)
• Obstáculos geográficos (por exemplo, de áreas remotas /
suburbanas e, portanto, com menos instalações, etc.)
• Problemas de saúde
 • Deficiência (mental, física, sensorial, intelectual, etc. - por favor
indique a porcentagem / nível)

Observações
CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO A.1 (0-5):
A.2 Motivação para abrir um negócio / atividade (cabe destacar que às vezes os participantes podem estar

motivados, mas isso não vai acompanhado duma participação / compromisso real durante a formação)

CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO A.2 (0-5):
A.3 Nível de participação / compromisso / engajamento durante a formação (participação na aula,

compromisso para trabalhar em casa, número de ausências de acordo com o máximo fixado, etc.)

CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO A.3 (0-5):
A.4 Perfil empreendedor (experiências, conhecimentos e competências úteis para implementar a ideia de negócio,

conhecimento do setor da ideia de negócio, complementaridade de competências dentro da equipa, mentalidade
empreendedora, etc.)

CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO A.4 (0-5):
Observações
CRITÉRIOS TOTAIS DE
AVALIAÇÃO PESSOAL (A) –
XX/20

A. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA IDEIA DE NEGÓCIO
B.1 Viabilidade e sustentabilidade da ideia de negócio (qual é a probabilidade de ser implementada:

sustentabilidade econômica do projeto, em termos de dimensão da necessidade do negócio, oportunidade de mercado e
composição de custos da receita VS)

CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO B.1 (0-10):
B.2 Nível de inovação do produto / processo / serviço (como a ideia de negócio inova o produto / serviço /

processo; entender se é algo novo para a área / cidade)

CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO B.2 (0-5):
B.3 Impacto social potencial (efeito positivo sobre as partes interessadas, envolvimento social e desenvolvimento de

relações a nível da comunidade e comparado com o mercado local existente, gerindo o próprio negócio)

CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO B.3 (0-5):
Observações

AVALIAÇÃO TOTAL DOS
CRITÉRIOS DE IDEIA DE
NEGÓCIO (B)
– XX/20

AVALIAÇÃO TOTAL (A+B)
– XX/40

Feedback sobre a ideia de negócio para
o(s) participante(s)

Fornecendo A2 / A3, A4 (NÃO A1), B1, B2 e B3.
Isso deve ser preenchido pelos formadores e
pelos tutores sociais.

Por favor, garanta o equilíbrio entre comentários
positivos e negativos.

Realizado em xx, a dd/mm/yyyy
Em nome do Comitê de Avaliação do YEP
Nome:
Isntituição:
Papel dentro da instituição:
Assinatura:

YEP — Young Enterprise Program
Milan, Junho 2018
Para mais informações, visite:
www.youngenterpriseprogram.com

ICEI – Istituto Cooperazione Economica
Internazionale

Fondazione Giacomo Brodolini

Comune di Milano – Area Formazione e Lavoro

Impact Hub Milano

Associação Lusofonia, Cultura e Cidadania – ALCC
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