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“ O que nos dizem as experiências e 
as práticas promissoras conhecidas 

nestes domínios de atuação?
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O que nos dizem as experiências e 
as práticas promissoras conhecidas 

nestes domínios de atuação?
• O que nos dizem as experiências e as práticas promissoras conhecidas nestes 

domínios de atuação?

• Que elementos globais, mas também parciais e setoriais, nos fornecem os 
resultados e os impactos dos projetos com maior proximidade temática ao 
sentido da pesquisa que estamos a desenvolver?

As grelhas de análise de boas práticas são aqui apresentadas como exemplo dos 
instrumentos que foram utilizados para sistematizar informação recolhida a partir de um 
conjunto de práticas e projetos e produzir recomendações finais. 

Podem servir também como proposta de avaliação e autoavaliação da sua prática num 
processo de aplicação da metodologia SocialTec. 

Foi analisado um conjunto de práticas promissoras para o projeto, selecionadas em 
contexto nacional e internacional. As grelhas de análise descritiva e qualitativa, com 
informação sistematizada a partir de um conjunto de dimensões e categorias criadas 
para nos fornecer elementos críticos para a interpretação das recomendações finais, 
encontram-se no seguimento deste Caderno.  

” 



Grelha Primária 
de Análise de 
Boas Práticas
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1. O QUE ANALISA 
Programas

Qual é o programa que é analisado?

2. PARTICIPANTES 
Incluir jovens de forma significativa

O programa analisado é dirigido prioritariamente 
a Jovens?

3. OBJECTIVOS 
Ligação a temas de remediação,      

            reparação, recuperação de défices

Trata-se de um programa para recuperar, de 
alguma forma, défices?

4. DURAÇÃO/SUSTENTABILIDADE 
Média e longa

É um programa tipo Workshop ou de média ou 
longa duração?

5. METODOLOGIAS 
Com componentes práticas e com  

           envolvimento dos participantes

O Programa analisado tem componentes práticas 
e envolve os participantes nas suas Dinâmicas?

6. FORMAS DE IMPLEMENTAÇÃO 
Com parceiros e adaptação progressiva

É um programa Standard de uma entidade ou 
algo que é feito em parceria e moldado pela ação 
conjunta?

7. AVALIAÇÃO 
Houve autoavaliação e heteroavaliação.  

           Dados sobre resultados e eventualmente  
           impactos

Existem mecanismos de avaliação estabelecidos? 
Que resultados são conhecidos?

8. PRINCIPAIS CRITÉRIOS DE OLHAR 
EXTERNO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

           Eficácia Eficiência Coerência Pertinência   
           Transferência

Face aos objetivos que o próprio programa 
estabelece como podemos aplicar alguns 
critérios (seleção pelas prioridades) de avaliação 
que nos forneçam um quadro de valorização das 
experiências?



Grelha de Análise 
Qualitativa das 
Boas Práticas
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EXPERIÊNCIAS RELEVANTES DE EMPREENDEDORISMO JOVEM QUE SE LIMITAM 
AO APOIO À CRIAÇÃO DE NEGÓCIOS E DE EMPRESAS

A 
EX

PE
RI

ÊN
CI

A 
M

AI
S 

RE
LE

VA
N

TE
  -

  B
O

U
TI

Q
U

E 
DE

 G
ES

TI
O

N
 P

AR
IF

APRESENTAÇÃO DA PRÁTICA

Fundada em 1979, a Boutique de Gestion (BGE PARIF) foi cofundadora da Rede Nacional das Boutique de 
Gestion - primeira rede francesa independente de apoio à criação de empresas. A rede tem atualmente 
400 sedes, cobrindo o país e territórios ultramarinos. Intervém em todos os lugares de Ile-de-France 
estando ao serviço dos criadores e empreendedores de negócios, facilitando o acesso à informação e 
fornecendo um acompanhamento personalizado para tornar mais acessível o direito de empreender.

PROGRAMA EM ANÁLISE

Criação de Empresas - facilitar o acesso à criação de empresas e atividades económicas, o 
desenvolvimento da autonomia criativa em todas as áreas, ajudando a revelar os seus recursos 
intelectuais através de métodos ativos de ensino e a incentivar a iniciativa e solidariedade.

DOMINANTE DA ESTRATÉGIA 

• Objetivo Empresarial 

• Não revela componentes para recuperar défices ou minimizar obstáculos no acesso à criação de 
empresas

• Não se dirige unicamente a jovens, mas, na medida em que apoia a criação de atividades económicas, 
pressupõe o envolvimento de um público-alvo numa fase de integração no mercado de trabalho ou de 
consolidação de carreira profissional 

• Diferenciação de recursos e ferramentas consoante as fases de criação do negócio; conceção da 
criação de negócios como um processo em ciclo (Balanço de Competências Empreendedoras, Balise 
(Banco de Ideias), Acolhimento/Diagnostico e Acompanhamento).

METODOLOGIAS E FORMAS DE IMPLEMENTAÇÃO

Programa Standard da Entidade, mas com adaptações progressivas e moldado pela ação conjunta.

RELAÇÃO COM DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO/DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

A BGE assume como objetivo participar na prática para o desenvolvimento económico local através, 
nomeadamente, das missões de desenvolvimento de novos negócios sustentáveis e de novos empregos.

OLHAR EXTERNO

A experiência da BGE é valorizada no âmbito do Empreendedorismo Jovem pelos seguintes fatores:

• Cobertura territorial e funcionamento em rede na região de Paris e Ile de France

• Acompanhamento personalizado e ao longo das diferentes fases do negócio (desde o balanço de 
competências, passando pela ideia, pela ante-criação até á efetiva instalação da atividade)

• Apesar de não assumir como objeto dominante a integração ou inclusão social, o facto de disponibilizar 
toda a informação e facilitar a iniciativa de empreender, pressupõe objetivos de incentivo à iniciativa e 
solidariedade. 

• Com uma existência de mais de 30 anos, o impacto na comunidade tem sido muito positivo.

• Fomenta a criação de empresas orientadas para negócios sustentáveis e criativos.
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EXPERIÊNCIAS RELEVANTES DE EMPREENDEDORISMO JOVEM QUE SE LIMITAM 
AO APOIO À CRIAÇÃO DE NEGÓCIOS E DE EMPRESAS
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APRESENTAÇÃO DA PRÁTICA

A ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários é uma associação de direito privado e utilidade 
pública que, desde 1986, representa institucionalmente os jovens empresários portugueses e os apoia 
na sua atividade empresarial. É um exemplo de apoio ao empresariado jovem, independentemente da 
dimensão e estádio de desenvolvimento das empresas e da vontade de contribuir para o progresso do 
país, a partir de um modelo económico assente na iniciativa privada.

PROGRAMA EM ANÁLISE

Criação de Empresas – promoção do empreendedorismo jovem, com base na adoção de modelos 
empresariais baseados na inovação, investigação e desenvolvimento.

DOMINANTE DA ESTRATÉGIA

• Objetivo Empresarial 

• Não revela componentes para recuperar défices ou minimizar obstáculos no acesso à criação de empresas

• Promoção do empreendedorismo qualificado (criação de condições para que os jovens convertam o 
seu conhecimento em valor empresarial) 

METODOLOGIAS E FORMAS DE IMPLEMENTAÇÃO

• Programa Standard da Entidade, mas com adaptações progressivas e moldado pela ação conjunta.

• Acompanhamento e Incubadoras para empresas de base tecnológica – A Associação disponibiliza 
acompanhamento especializado em processos de formação, gestão, financiamento e inovação 
empresariais.

• Divulgação de sistemas de incentivo ao empreendedorismo

• Prestação de serviços de aconselhamento empresarial a jovens empresários

• Criação de centros de incubação de start-up

• Apoio à internacionalização de empresas

• Realização de ações de qualificação profissional 

• Criação de redes de networking

RELAÇÃO COM DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO/DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Não é refletido na intervenção da ANJE

OLHAR EXTERNO

A experiência da ANJE é valorizada no âmbito deste Estudo pelos seguintes fatores:

• Reconhecimento Nacional e relevância pública da atividade que desenvolve em favor da juventude 
portuguesa em geral e do empresariado jovem em particular. 

• Modelo de referência no apoio à criação de empresas e apoio a jovens empresários
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EXPERIÊNCIAS RELEVANTES DE EMPREENDEDORISMO JOVEM QUE SE LIMITAM 
AO APOIO À CRIAÇÃO DE NEGÓCIOS E DE EMPRESAS
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APRESENTAÇÃO DA PRÁTICA

O Departamento de Empreendedorismo da TecMinho tem como missão promover uma cultura 
empreendedora na Universidade do Minho e apoiar o lançamento de projetos empresariais de base 
tecnológica e de conhecimento intensivo gerados no meio académico.

PROGRAMA EM ANÁLISE

TEC MINHO – Empreendedorismo Académico

DOMINANTE DA ESTRATÉGIA 

• Objetivo Empresarial 

• Não revela componentes para recuperar défices ou minimizar obstáculos no acesso à criação de 
empresas, embora promova a facilitação do acesso dos jovens ao mundo empresarial

• Empreendedorismo qualificado, valorizando o conhecimento académico.

METODOLOGIAS E FORMAS DE IMPLEMENTAÇÃO

• Sensibilização/Informação: Organização de eventos para a sensibilização e motivação para o 
empreendedorismo; estudos em conjunto com outras organizações nacionais e estrangeiras que 
ajudem a compreender melhor o fenómeno do empreendedorismo.

• Formação: Organização de ações de formação para o desenvolvimento das competências 
empreendedoras

• Diagnóstico, Acompanhamento e Avaliação: Deteção, avaliação e consolidação de ideias de negócio 
com elevado potencial de mercado.

• Ação Conjunta: Promoção do networking entre empreendedores, e entre empreendedores e 
organizações que apoiam o empreendedorismo; 

RELAÇÃO COM DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO/DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Traduzido no objetivo de promover a criação de negócios que contribuam para o desenvolvimento 
económico-social da região

OLHAR EXTERNO

A experiência da TEC MINHO insere-se num quadro de valorização da prática pelos seguintes fatores:

• Única experiência consolidada de interface Universidade/Empreendedorismo – visando estimular 
o espírito empreendedor da comunidade académica e otimizar o conhecimento desenvolvido na 
Universidade do Minho através do apoio à criação de spin-offs universitários;

• Resultados positivos na criação de negócios promotores do desenvolvimento económico e social da região
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EXPERIÊNCIAS RELEVANTES DE EMPREENDEDORISMO JOVEM QUE SE LIMITAM 
AO APOIO À CRIAÇÃO DE NEGÓCIOS E DE EMPRESAS
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APRESENTAÇÃO DA PRÁTICA

Programa lançado em 2009 pela Comissão Europeia. 

O objetivo geral d2o programa é facilitar o intercâmbio de conhecimento, prática e networking para os novos 
empresários da UE através da experiência de trabalho com um empresário experiente noutro país da UE

PROGRAMA EM ANÁLISE

Erasmus para Jovens Empreendedores

DOMINANTE DA ESTRATÉGIA

• Objetivo Empresarial 

• Não revela componentes para recuperar défices ou minimizar obstáculos no acesso à criação de 
empresas, embora promova a facilitação do acesso à criação e consolidação de empresas e de promoção 
de conhecimento entre empresários, através dos mecanismos de formação e informação estabelecidos. 

• Empreendedorismo qualificado, com base na partilha de conhecimento entre países Erasmus.

• Apesar de não ter limite de idade, o Programa dirige-se essencialmente a empresários em início de carreira.

METODOLOGIAS E FORMAS DE IMPLEMENTAÇÃO

• Sensibilização/Informação: Trocas de experiências e informações entre os empresários sobre os 
obstáculos e desafios à criação e ao desenvolvimento de seus negócios para melhorar o acesso ao 
mercado e identificação de potenciais parceiros para empresas novas e já enquadradas no Programa, 
de outros países da UE.

• Formação: Formação em contexto de trabalho (on job-training) para novos empresários em pequenas e 
médias empresas (PME), a fim de facilitar um início e desenvolvimento dos seus negócios bem-sucedidos

• Ação Conjunta: Networking através da construção do conhecimento e da experiência de outros países 
da Europa

RELAÇÃO COM DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO/DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Não refletido no Programa

OLHAR EXTERNO

A experiência do Erasmus para Jovens Empreendedores insere-se num quadro de valorização da prática 
pelos seguintes fatores:

• O programa tem demonstrado um impacto positivo, estimulando práticas inovadoras de negócios, 
desenvolvimento de novos produtos e serviços, e de expansão em novos mercados nacionais. 

• Enquadra-se no Plano de Ação Empreendedorismo 2020 que visa inflamar o espírito empreendedor na 
Europa e o apoio novas empresas em fases cruciais de seu ciclo de vida. 

•  2.500 intercâmbios foram realizados, envolvendo 5.000 empreendedores novos ou experientes.

• A maioria dos novos empreendedores estão abaixo dos 40 anos de idade (89%) e um terço dos 
participantes são mulheres.
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EXPERIÊNCIAS RELEVANTES DE EMPREENDEDORISMO JOVEM QUE SE LIMITAM 
AO APOIO À CRIAÇÃO DE NEGÓCIOS E DE EMPRESAS
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APRESENTAÇÃO DA PRÁTICA
O enfoque principal de todos os programas Y.O.U. reside em capacitar adolescentes para o sucesso, com base na premissa 
de que os jovens da nossa comunidade serão capacitadas para ter sucesso e alcançar o seu potencial.

PROGRAMA em Análise
E CITY (Entrepreneurship: Connecting, Inspiring and Teaching Youth) - Programa que integra os adolescentes para o 
processo de criação de uma empresa real. Este programa foi fundado em 2002 por empresários e pessoas de negócios 
que desempenham um papel fundamental como treinadores em programas E CITY. A partir da Rede de Ensino do 
Empreendedorismo, E CITY centra-se em competências empresariais e de negócios. E CITY é coordenado por professores 
certificados em Empreendedorismo em muitos locais em todo o Nordeste do Ohio, em formatos que variam de duas semanas 
de verão “Biz Camps” às classes que se organizam em contexto escolar ao longo do ano letivo. Cada participante recebe uma 
bolsa $50 para iniciar o negócio. Durante o curso, os voluntários de negócios trabalham como instrutores dos adolescentes 
(no formato one-on-one). No final do ano letivo, os melhores adolescentes de cada site de E CITY são convidados a participar 
numa competição em toda a cidade para apresentar a sua empresa e produto e competir por prémios em dinheiro de US $ 
250- $ 1.000 criando a oportunidade de avançar para o nível da criação do negócio e expansão nacional. 

DOMINANTE DA ESTRATÉGIA 

• Objetivo Empresarial e de Inclusão Social

• Não revela componentes para recuperar défices ou minimizar obstáculos no acesso à criação de empresas, embora 
promova a facilitação dos adolescentes no acesso à criação e consolidação de empresas. 

• Consiste numa Rede de Ensino do Empreendedorismo

• Centra-se no desenvolvimento de competências empresariais e de negócios

• Dirigido a jovens - E CITY está estruturado na crença de que muitos adolescentes têm resistência mental, resiliência 
e destreza, instintos de sobrevivência, e criatividade - qualidades que são características fundamentais do 
empreendedorismo bem-sucedido.

METODOLOGIAS E FORMAS DE IMPLEMENTAÇÃO

• Dirigido a jovens em contextos problemáticos - Y.O.U. capacita os jovens entre os 14 e os 18 anos a ter sucesso na escola, 
no local de trabalho e na vida. O sucesso académico e o sucesso profissional são o caminho mais direto e eficaz em 
termos de custos para os adolescentes para inverter e combater o ciclo da pobreza.

• Foca-se no desenvolvimento de competências de negócio como forma de prevenção de problemas sociais da sua 
trajetória de vida. 

• Desenrola-se ao longo do ano letivo e, por isso, pode ser considerado de médio prazo. Alguns dos jovens tornam-se 
alunos alumini e outros acabam por ficar a trabalhar na organização. As escolas são parceiros do programa. 

• Ação Conjunta e Voluntariado - Assume uma componente de voluntariado forte pelo que a ação conjunta é constituída 
por diferentes atores (o professor da escola, os membros da equipa juvenil e os voluntários).

RELAÇÃO COM DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO/DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
Desenvolvimento socioeconómico dos núcleos urbanos onde se localizam as escolas. 

OLHAR EXTERNO
A experiência do E CITY insere-se num quadro de valorização da prática pelos seguintes fatores:

• O maior contributo do E CITY e impacto mais relevante na comunidade / sociedade consiste em expor os jovens 
a contextos de aquisição de competências úteis para a sua carreira ou para a vida futura, oferecendo-lhes uma 
oportunidade real de experimentar o que é ser um empreendedor.

• Atualmente o programa não tem mecanismos de avaliação, sendo que a mediação de impactos se concentra 
principalmente sobre se os jovens mostram uma progressão dos conhecimentos com base numa avaliação pre e post. 
(Está previsto rever o seu modelo de programa e fortalecer as lacunas nesta área).

• A prática enquadra-se num dos programas da Y.O.U. e assenta num modelo de trabalho em parceria.
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EXPERIÊNCIAS RELEVANTES DE EMPREENDEDORISMO JOVEM QUE SE LIMITAM 
AO APOIO À CRIAÇÃO DE NEGÓCIOS E DE EMPRESAS
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APRESENTAÇÃO DA PRÁTICA

UnLtd é líder no fornecimento de apoio a empreendedores sociais no Reino Unido e oferece a maior rede desse 
tipo no mundo. Apoia individualmente jovens na concretização de ideias e projetos capazes de gerar mudança 
social.

PROGRAMA EM ANÁLISE

UNLtd – Guia de Empreendedorismo Social para Jovens – “Changing the World – a young person’s guide to Social 
Entrepreneurship”

DOMINANTE DA ESTRATÉGIA

• Objetivo de Inclusão Social 

• Focado no desenvolvimento de competências e na capacidade para motivar a mudança social, dirige-se a 
jovens entre os 16 e os 20 anos, dando especial atenção a jovens com deficiência  

• Apoio financeiro, formação e desenvolvimento de competências, publicidade e despesas com viagens e seguros. 

METODOLOGIAS E FORMAS DE IMPLEMENTAÇÃO

• Opera num modelo único, investindo diretamente nos indivíduos e nas suas ideias e oferecendo um dispositivo 
integrado de recursos: (prémios de financiamento, assessoria permanente, networking e apoio prático).

• O Global Entrepreneurship Monitor (Harding e Harding 2008) descobriu que havia 1,7 milhão de pessoas a 
liderar organizações sociais no Reino Unido. A UnLtd recorreu a empresários que lideram organizações sociais 
no Reino Unido, já estabelecidos na comunidade, para serem a base dos recursos UnLtd no apoio, criação 
e expansão de start-ups. A sua missão resume-se a desenvolver um eco-sistema de apoio para facilitar as 
condições dos que necessitam de ajuda na criação de negócios sociais

RELAÇÃO COM DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO/DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Valorização de ideias de negócios sociais capazes de gerar impacto positivo na comunidade social e territorial onde 
se inserem. 

OLHAR EXTERNO

A experiência da UnLtd insere-se num quadro de valorização da prática pelos seguintes fatores:

• Trabalho de referência na área do Empreendedorismo Social para Jovens 

• Enfoque no potencial dos jovens – e na capacidade de incluir camadas juvenis com maiores dificuldades de 
aceder ao mercado de trabalho (portadores de deficiência, talentos e áreas criativas que não encontram lugar 
no mercado de trabalho “tradicional”)

• O Guia produzido não consiste num manual de apoio à criação de negócios sociais, mas antes um guia de 
reflexão e construção da sua identidade como empreendedor, ao mesmo tempo que serve de guia de 
autoavaliação do perfil e das competências individuais dos jovens. 

• Rede de parceria estabelecida há cerca de 5 anos que envolve mais de 70 universidades; 

• O trabalho tem tido expansão e encontra-se representado no Empreendedorismo Social na Educação (SEE 
Change), através da oferta de programas de apoio a empreendedores sociais (funcionários e alunos) nas suas 
organizações.
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EXPERIÊNCIAS RELEVANTES DE EMPREENDEDORISMO JOVEM QUE SE LIMITAM 
AO APOIO À CRIAÇÃO DE NEGÓCIOS E DE EMPRESAS
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APRESENTAÇÃO DA PRÁTICA

O Programa Escolhas foi criado em 2001, promovido pelo ACM – Alto Comissariado para as Migrações, 
com o objetivo de promover a inclusão social de crianças e jovens em contextos socioeconómicos 
vulneráveis, visando a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social

PROGRAMA EM ANÁLISE

5ª Geração dos Projetos Pontuais – Programa Escolhas 

DOMINANTE DA ESTRATÉGIA 

• Objetivo de Inclusão Social 

• Projetos de inclusão social em comunidades multiculturais, localizados em territórios onde se 
concentram descendentes de imigrantes e minorias étnicas.

METODOLOGIAS E FORMAS DE IMPLEMENTAÇÃO

• Acompanhamento e financiamento de projetos que surgem numa abordagem inclusiva ao 
empreendedorismo – que procuram dar resposta a problemas específicos de jovens entre os 16 e os 30 
anos nas áreas da empregabilidade, emprego e empreendedorismo. 

• Projetos desenvolvidos em parceria, com atividades desenvolvidas pela ação conjunta no território.

RELAÇÃO COM DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO/DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Valorização de ideias de formação, de desenvolvimento de competências e apoio a negócios sociais 
capazes de gerar impacto positivo na comunidade social e territorial onde se inserem.

OLHAR EXTERNO

A experiência do Programa Escolhas insere-se num quadro de valorização da prática pelos seguintes fatores:

• Trabalho de referência na área do Emprego, Empregabilidade e Empreendedorismo de Jovens em contextos 
socio-económicos vulneráveis a nível nacional

• Projetos desenvolvidos em parceria e com um cariz territorial

• Valorização dos fatores de Inovação Social, Experimentação e Igualdade de Oportunidades

• Visa corrigir e superar as barreiras no acesso convencional ao mercado de trabalho

• Ponto de partida para a constituição de uma Tecnologia Social associada à temática do Empreendedorismo 
Inclusivo, através dos Projetos Pontuais. 
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EXPERIÊNCIAS RELEVANTES DE EMPREENDEDORISMO JOVEM QUE SE LIMITAM 
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APRESENTAÇÃO DA PRÁTICA

O Creative Hubs é uma infraestrutura ou local que utiliza uma parte do seu espaço disponível para a 
criação de redes, desenvolvimento organizacional e de negócios nos sectores das indústrias culturais e 
criativas. Iniciativa sediada no Reino Unido e que apoia pequenas e médias empresas criativas em Londres.

PROGRAMA EM ANÁLISE

Creative Hubs – Promoção de iniciativas originais iniciativas que respondam às necessidades de pequenas 
e médias empresas criativas em moda, joalharia, têxteis, acessórios, decoração de interiores, artigos para 
o lar, media digital e visual.

DOMINANTE DA ESTRATÉGIA

• Objetivos Empresariais com especial enfoque nas ideias criativas de jovens

• Promoção da sustentabilidade dos negócios protagonizados por jovens criativos.

METODOLOGIAS E FORMAS DE IMPLEMENTAÇÃO

• Fornecer suporte a ideias, projetos, organizações e empresas que o programa acolhe

• Varia entre o apoio de longo prazo ou curto prazo, consoante as necessidades do criativo (inclui formação 
de competências, capacitação, desenvolvimento de capacidades e oportunidades digitais globais)

• Facilitar a colaboração e trabalho em rede entre os seus usuários ou membros;

• Chegar aos centros de pesquisa e desenvolvimento, instituições e indústrias criativas e não criativas

• Celebrar os talentos emergentes.

RELAÇÃO COM DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO/DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Não refletido

OLHAR EXTERNO

A experiência do Creative Hubs insere-se num quadro de valorização da prática pelos seguintes fatores:

• Valorização dos fatores de Inovação Social e exploração das fronteiras da prática contemporânea

• Visa corrigir e superar as barreiras no acesso convencional ao mercado de trabalho e abrir um campo 
específico no apoio aos negócios criativos
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EXPERIÊNCIAS RELEVANTES DE EMPREENDEDORISMO JOVEM QUE SE LIMITAM 
AO APOIO À CRIAÇÃO DE NEGÓCIOS E DE EMPRESAS
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APRESENTAÇÃO DA PRÁTICA

Remix é um projeto de intervenção comunitária, promovido pela Associação Entremundos, desenvolvido 
no bairro do Armador, em Lisboa, com o apoio do Programa Parcerias Locais – BIP/ZIP, da Câmara 
Municipal de Lisboa.

PROGRAMA EM ANÁLISE

Remix 2. 0 - Capacitar os moradores do Bairro do Armador para a implementação de respostas 
sustentáveis que aumentem a sua co-responsabilização na gestão dos espaços públicos e na criação de 
soluções empreendedoras.

DOMINANTE DA ESTRATÉGIA 

• Objetivos de Inclusão Social da comunidade Local através de soluções de auto-emprego e geração de 
rendimentos sustentáveis e ecológicos.

METODOLOGIAS E FORMAS DE IMPLEMENTAÇÃO

• Ação conjunta e partilhada - Co-responsabilização de 200 moradores locais através da sua mobilização 
ativa de moradores locais para a limpeza e manutenção dos espaços públicos 

• Parceria e adaptação progressiva - Sensibilização da população residente, através do teatro, para 
comportamentos mais co-responsáveis no usufruto do espaço público do Bairro do Armador; rede de 
entidades parceiras

• Atividades (Eco-design: Incubadora de design social que, através da reciclagem de desperdícios, 
colocará designers conceituados em colaboração com moradores do bairro que detêm competências 
específicas para a sua montagem; Eco-serviços: Criação de uma bolsa de serviços, com base nas 
competências dos moradores do bairro (pequenas reparações ao domicílio, retoucherie, etc.), que 
respondam às necessidades identificadas no bairro e na cidade de Lisboa; Eco-brigadas: Organização 
dos moradores do bairro para a limpeza e manutenção dos espaços públicos. Será criado um sistema 
de pequenos incentivos que estimularão este serviço à comunidade; Eco-teatro: Criação de um grupo 
de teatro comunitário, em parceria com as escolas locais).

RELAÇÃO COM DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO/DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Os princípios do desenvolvimento local e sustentável são a essência do Projeto.

OLHAR EXTERNO

A experiência do Projeto Remix insere-se num quadro de valorização da prática pelos seguintes fatores:

• Impacto e legitimação – envolvimento da comunidade

• Sustentabilidade da Intervenção – expresso na dimensão do Eco-design (esforço de qualificação das peças 
contribuiu para a credibilização do projeto e angariação de apoios de promotores. 

• Co-responsabilização e autonomização dos atores-chave do projeto

• Participação e envolvimento alargado dos beneficiários do projeto (por oposição à sua inclusão apenas no 
‘processo produtivo’).

• Condições de transferibilidade – alargamento atual da intervenção a outros bairros da cidade de Lisboa. 
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APRESENTAÇÃO DA PRÁTICA

K-Evolution (Sustainable Evolution Through Education) – Programa que visa promover a sustentabilidade, 
cidadania e empreendedorismo através da educação junto de crianças, jovens, executivos, professores 
e pais em Portugal. O seu modelo conceptual assenta no pressuposto de que promovendo a educação 
nas áreas da sustentabilidade, empreendedorismo e cidadania, reforça-se os resultados nas áreas da 
participação cívica e criação de negócios sustentáveis

PROGRAMA EM ANÁLISE

JEVE - Jovens para o Empreendedorismo Verde e Empregabilidade – Projeto que tem como missão 
combater o desemprego jovem e promover a inclusão social através do desenvolvimento de atitudes e 
competências empreendedoras e relacionadas com a Economia Verde.

DOMINANTE DA ESTRATÉGIA

• Objetivos de Inclusão Social e promoção da cidadania através de soluções de formação e 
desenvolvimento de competências empreendedoras em áreas da Economia verde ou sustentável.

METODOLOGIAS E FORMAS DE IMPLEMENTAÇÃO

• Envolvimento dos participantes e com base em trabalho de parceria - Ações de advocacy (sessões de 
interação com alunos do secundário em 3 escolas secundárias, abrangendo um total de 100 alunos 
de Economia, Gestão e Ambiente; Investigação (Uma das funções da KE é também a dinamização e 
promoção de investigação académica e aplicada no âmbito da educação, sustentabilidade, cidadania e 
empreendedorismo); Democracia e Ambiente (Reforçar o desenvolvimento da sociedade civil através 
da promoção da informação e a participação cívica dos jovens nas discussões públicas relacionadas 
com matérias ambientais, de forma a contribuir para a implementação da  Convenção de Aarhus); 
Santarém Sustentável (Aumentar a consciencialização dos alunos do secundário e politécnico de 
Santarém, relativamente ao seu poder para a implementação de ações que contribuam para um 
distrito de Santarém mais sustentável e ético. 

RELAÇÃO COM DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO/DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Os princípios do desenvolvimento local e sustentável são a essência do Projeto, partindo de ações 
promotoras da sustentabilidade, educação, cidadania e empreendedorismo. 

OLHAR EXTERNO

A experiência do Projeto JEVE insere-se num quadro de valorização da prática pelos seguintes fatores:

• Atua num ecossistema educacional – alunos de diferentes níveis de ensino, investigação e ensino com 
preocupações transversais ao Empreendedorismo

• Assume preocupações com a intervenção e papel ativo dos jovens na construção da Cidadania e 
Sustentabilidade 

• Apoia a criação de projetos protagonizados por jovens que, sem se tratarem de criação de negócios, 
contribuem para dar lugar a uma participação cívica, onde são valorizadas ações sustentáveis e atitudes 
empreendedoras. 
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APRESENTAÇÃO DA PRÁTICA
Projeto no âmbito do programa Juventude em Ação e Erasmus +, financiado pelo Governo Flamengo, pela Juventude em 
Ação da Agência Nacional da comunidade de língua flamenga da Bélgica (Wingerdbloei vzw, na Bélgica).

Wingerdbloei vzw é uma organização não-governamental, localizada em Antuérpia (Flandres - Bélgica), com fins residenciais 
para meninas menores (de 2 até 21 anos) e meninos (de 16 até 21), originários de famílias multi problemáticas (de origem 
estrangeira, violência familiar, carentes, experiências traumáticas...) que não têm condições para viver em contexto familiar. 
Têm diferentes valências – alojamento de equivalência “homem stay” dirigidos a situações urgentes, de estadias de curta 
duração; departamentos para crianças mais pequenas; “studio-training” para adolescentes; unidade de vida independente 
com alojamentos na cidade para jovens com um perfil de baixa assistência; apoio pedagógico aos pais de crianças que ainda 
vivem em casa e ainda um projeto fora de casa e "time out". Além disso, a organização dispõe de um departamento de 
aconselhamento de crianças e jovens que ainda vivem com as suas famílias, fornecendo apoio pedagógico aos pais.

PROGRAMA EM ANÁLISE 
PROGRAMA DE VOLUNTÁRIOS - EMPREENDEDORISMO PROTAGONIZADA NO FEMININO E EXEMPLAR 
NA PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E INCLUSÃO SOCIAL.
Trabalho desenvolvido por uma jovem imigrante em situação de abandono escolar devido a problemas de racismo e 
discriminação que a levaram a perder confiança e identidade. Foi atraída para este projeto como voluntária. Com base na 
sua própria experiência pessoal como imigrante, pôde desenvolver ações promotoras da inclusão e bem-estar de crianças 
vulneráveis. Posteriormente, foi para a Holanda fazer uma apresentação sobre o projeto e trocar experiências. Começou a 
desenvolver trabalho relacionado com as oportunidades para as mulheres provenientes de minorias étnicas na sociedade. 
Com base no seu percurso, tornou-se embaixatriz da juventude no contexto de Antuérpia Capital Europeia da Juventude, 
fazendo parte de um projeto para a igualdade de oportunidades. Retomou os estudos com um foco orientado para o 
trabalho social. Participa também num projeto de "biblioteca viva" que visa a construção de um pacto na Flandres entre 
jovens, políticos e a sociedade em geral para a política da juventude em 2020.

DOMINANTE DA ESTRATÉGIA 
Objetivos de Inclusão Social e Prevenção de Riscos – suportam a sua ação, maioritariamente, no trabalho desempenhado 
pelos voluntários, dando primazia ao género feminino por ser um grupo mais vulnerável, mas também pelo facto de o grupo 
alvo ser maioritariamente feminino.

METODOLOGIAS E FORMAS DE IMPLEMENTAÇÃO
Acolhimento de crianças e jovens em risco

• Envolvimento de jovens em projetos da organização como voluntários

• Parceria com entidades locais relacionadas com Família, Crianças e Jovens

• Apoio a projetos que nasçam no seio da sua intervenção central 

RELAÇÃO COM DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO/DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
Não refletido, uma vez que os princípios dominantes são o combate à Exclusão Social e Bem-estar de Crianças e Jovens em 
Risco 

OLHAR EXTERNO
A experiência da História de Vida em análise insere-se num quadro de valorização da prática pelos seguintes fatores:

• Valoriza a experiência pessoal dos jovens

• Transforma os problemas sociais e individuais em pontos fortes e contributos ativos para a mudança social, igualdade de 
oportunidades e inclusão social

• Através do acompanhamento, formação e desenvolvimento de competências de autonomia, autoestima e confiança nos 
jovens, potencia a ação de jovens empreendedores, empenhados e comprometidos com os objetivos da Organização – 
combater a exclusão social de grupos multi- problemáticos.

• Revela condições de Transferibilidade e Pertinência
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APRESENTAÇÃO DA PRÁTICA

IEARN-USA - International Education and Resource Network  (New York) - A origem desta iniciativa 
remonta ao final dos anos 80 e consiste numa rede network que está espalhada pelos 5 continentes. A 
missão de iEARN-EUA consiste em permitir que os jovens em todo o mundo, trabalhando em colaboração 
e diálogo, possam trazer um contributo significativo para a saúde e o bem-estar global.

PROGRAMA EM ANÁLISE IEARN

Este Programa permite aos alunos e professores projetar e participar em projetos globais como parte da 
sua aprendizagem em sala de aula e também como atividades extracurriculares. Todos os projetos devem 
alinhar com os padrões de educação e usar um centro de colaboração segura e estruturada online.

Além de atender a necessidades curriculares específicas, cada novo projeto tem que responder a esta 
pergunta: "Em que medida o projeto vai melhorar a qualidade de vida no planeta?" Os participantes têm 
a possibilidade de se tornarem cidadãos globais que fazem a diferença, colaborando com seus colegas à 
volta do mundo. A análise centra-se em dois projetos considerados relevantes: 

Your Identity Project - Os alunos são incentivados a explorar e pesquisar os elementos que formam as 
suas identidades. Esses elementos incluem as tradições e os monumentos históricos ou simbólicos nas 
suas comunidades, que são parte da sua cultura e identidade. Os alunos falam sobre as festas tradicionais 
e como as celebram, incluindo os tipos de roupas que vestem, os tipos de alimentos que cozinham nesses 
dias especiais, e as músicas que ouvem. O Projeto visa ajudar os alunos a compreender plenamente 
a importância das suas tradições e da sua cultura imaterial e patrimonial. Como existem muitas 
comunidades rurais onde as tradições ainda estão muito vivas na memória, as crianças podem entrevistar 
os seus avós ou outras pessoas mais velhas. Os alunos fazem um processo similar para os monumentos 
históricos – visitam, tiram fotos com as informações que têm sobre esses monumentos. Este projeto 
decorre da necessidade de preservar as tradições e transmiti-las intergeracionalmente. Países: Indonesia, 
Turkey, Oman, United States, Morocco.

Girls Rising Project - Projecto que se baseia em (storytelling)  contar histórias para inspirar a ação que 
recebe estudantes do género feminino em salas de aula em todo o mundo.  Tem um grupo de reflexão e 
de ação emiEARN em apoio à missão Girls Rising Project cujo objetivo é mudar a forma como o mundo 
valoriza o género feminino e promover a igualdade de género m todas as nações.
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DOMINANTE DA ESTRATÉGIA 

Objetivos de Formação para o Empreendedorismo, Inclusão Social e Participação Cívica

METODOLOGIAS E FORMAS DE IMPLEMENTAÇÃO

Estabelece relações com organizações educacionais, serviços de juventude, assistência e desenvolvimento, 
organismos e instituições de suporte a uma rede de oportunidades para os jovens desenvolverem 
trabalho conjunto em programas educacionais que fazem uma diferença significativa no mundo.

RELAÇÃO COM DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO/DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Princípios dominantes da Estratégia – Desenvolvimento Global

OLHAR EXTERNO

A experiência dos Projetos análise insere-se num quadro de valorização da prática pelos seguintes fatores:

• Valoriza a experiência pessoal das crianças e jovens em todo o mundo, contribuindo para uma maior 
Equidade Social e Igualdade de Oportunidades

• Coloca nos jovens a possibilidade de agir para a mudança social, igualdade de oportunidades e inclusão 
social em todo o mundo

• Promove um espírito de empoderamento, crítico e empreendedor nos jovens em contexto académico 

• Rede global de network dirigida a crianças e jovens em idade escolar.



Grelha de 
Interpretação 
das Práticas
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1 EM QUE DOMÍNIO DO PROCESSO 
A PRÁTICA NOS FORNECE ELEMENTOS 
(CATEGORIZAÇÃO EM TERMOS DE PROCESSO)

B1  Vida profissional

B2  Social

B3  Pessoal

A1  Territórios

A2  Grupos sociais

 A 2.1   Jovens

A3  Pessoas individualmente

B MUDANÇA 
(TÓPICO DOMINANTE)

A SITUAÇÕES DE EXCLUSÃO 
(TÓPICO DOMINANTE)

C1  Negócios

C2  Competências

C3  Envolvimento Comunitário

C4  Aprendizagem

C ENTRADA PELO(A)S 

D1  Curto

D2  Médio

D3  Longo

D DURAÇÃO 
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SISTEMA DE INTERVENÇÃO, DE MOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS E DE QUALIFICAÇÃO 
DO PROCESSO E COMBINAÇÃO DE DINÂMICAS

• Como são mobilizados os recursos

• Que elementos qualificam o processo de forma distintiva (rigor técnico, criatividade, relação 
humanística, trabalho de grupo, cultura jovem...)

• Como são combinadas as várias dinâmicas (trabalho sobre as competências, elaboração do 
projeto, acompanhamento individualizado, teste, validação pelo grupo e pela comunidade, 
formação, criação de redes) 

VIABILIZAR UMA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL, COMUNITÁRIO 
E SUSTENTÁVEL

• Desenvolvimento pessoal / autonomia e empoderamento

• Desenvolvimento comunitário / iniciativa local e auto-organização

• Desenvolvimento sustentável / económico, social e ambiental + sistema de governança 
adequado (redes tripartidas)

2 QUE ELEMENTOS NOS FORNECE A PRÁTICA 
ANALISADA PARA DESENHARMOS 
UMA ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO?
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PROJETO UNLTD

SISTEMATIZAÇÃO / 
OLHAR EXTERNO 
(quadro de valorização 
da prática)

• Trabalho de referência na área do Empreendedorismo Social para Jovens 

• Enfoque no potencial dos jovens – e na capacidade de incluir camadas juvenis com maiores 
dificuldades de aceder ao mercado de trabalho (portadores de deficiência, talentos e áreas 
criativas que não encontram lugar no mercado de trabalho “tradicional”)

• O Guia produzido não consiste num manual de apoio à criação de negócios sociais, mas 
antes um guia de reflexão e construção da sua identidade como empreendedor, ao mesmo 
tempo que serve de guia de autoavaliação do perfil e das competências individuais dos 
jovens. 

• Rede de parceria estabelecida há cerca de 5 anos que envolve mais de 70 universidades; 

• O trabalho tem tido expansão e encontra-se representado no Empreendedorismo Social 
na Educação (SEE Change), através da oferta de programas de apoio a empreendedores 
sociais (funcionários e alunos) nas suas organizações.

PALAVRAS – CHAVE 
(expressões)

• Inclusão Social

• Empreendedorismo Social

• Jovens

CATEGORIZAÇÃO A2/A2.1  |  A.3  |  B3  |  C2  |  C4  |  D2  |  D3

QUE ELEMENTOS 
NOS FORNECE 
A PRÁTICA 
ANALISADA PARA 
DESENHARMOS 
UMA ESTRATÉGIA 
DE INTERVENÇÃO?

SISTEMA DE INTERVENÇÃO, DE MOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS E DE QUALIFICAÇÃO DO 
PROCESSO E COMBINAÇÃO DE DINÂMICAS

Recursos técnicos da estrutura da organização
Opera num modelo único, investindo diretamente nos indivíduos e nas suas ideias e 
oferecendo um dispositivo integrado de recursos: (prémios de financiamento, assessoria 
permanente, networking e apoio prático).

A UnLtd recorreu a empresários que lideram organizações sociais no Reino Unido, já 
estabelecidos na comunidade, para serem a base dos recursos UnLtd no apoio, criação e 
expansão de start-ups. A sua missão resume-se a desenvolver um ecossistema de apoio para 
facilitar as condições dos que necessitam de ajuda na criação de negócios sociais.

Elementos que qualificam o processo de forma distintiva
Valorização de ideias de negócios sociais capazes de gerar impacto positivo na comunidade 
social e territorial onde se inserem. 

Enfoque no potencial dos jovens – e na capacidade de incluir camadas juvenis com maiores 
dificuldades de aceder ao mercado de trabalho (portadores de deficiência, talentos e áreas 
criativas que não encontram lugar no mercado de trabalho “tradicional”)

Combinação das várias dinâmicas 
Trabalho realizado diretamente com e para os jovens; rede de parceria com universidades; 
potencial dos jovens com dificuldades de acesso ao mercado de trabalho

Viabilizar uma estratégia de desenvolvimento pessoal, comunitário e sustentável.

• Desenvolvimento pessoal/Autonomia e Empoderamento

• Desenvolvimento Comunitário /iniciativas locais e auto-organização

• Desenvolvimento Sustentável / económico, social e ambiental 
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PROJETO PROGRAMA ESCOLHAS

SISTEMATIZAÇÃO / 
OLHAR EXTERNO 
(quadro de valorização 
da prática)

• Trabalho de referência na área do Emprego, Empregabilidade e Empreendedorismo 
de Jovens em contextos socioeconómicos vulneráveis a nível nacional

• Projetos desenvolvidos em parceria e com um cariz territorial

• Valorização dos fatores de Inovação Social, Experimentação e Igualdade de 
Oportunidades

• Visa corrigir e superar as barreiras no acesso convencional ao mercado de trabalho

• Ponto de partida para a constituição de uma Tecnologia Social associada à temática 
do Empreendedorismo Inclusivo, através dos Projetos Pontuais.

PALAVRAS – CHAVE 
(expressões)

• Inclusão Social

• Territórios de Descendência de Imigrantes e Minorias Étnicas. 

• Abordagem Inclusiva ao Empreendedorismo. 

CATEGORIZAÇÃO A1  |  A2/A2.1  |  B2  |  D2  |  D3

QUE ELEMENTOS 
NOS FORNECE 
A PRÁTICA 
ANALISADA PARA 
DESENHARMOS 
UMA ESTRATÉGIA 
DE INTERVENÇÃO?

SISTEMA DE INTERVENÇÃO, DE MOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS E DE QUALIFICAÇÃO DO 
PROCESSO E COMBINAÇÃO DE DINÂMICAS

Recursos técnicos da estrutura da organização
Acompanhamento e Financiamento de Projetos que procuram dar resposta a 
problemas de jovens entre os 16 e os 30 anos nas áreas da empregabilidade, emprego 
e empreendedorismo

Elementos que qualificam o processo de forma distintiva
Projetos desenvolvidos em parceria, desenhados com atividades desenvolvidas pela 
ação conjunta; promoção da inclusão social de crianças e jovens em contextos socio-
económicos vulneráveis. 

Combinação das várias dinâmicas 
Desenvolvimento pessoal, igualdade de oportunidades; coesão social, desenvolvimento 
local; acesso ao mercado de trabalho e emprego, 

Viabilizar uma estratégia de desenvolvimento pessoal, comunitário e sustentável.

• Desenvolvimento pessoal/Autonomia e Empoderamento

• Desenvolvimento Comunitário /iniciativas locais e auto-organização

• Desenvolvimento Sustentável / económico, social e ambiental 
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PROJETO CREATIVE HUBS

SISTEMATIZAÇÃO / 
OLHAR EXTERNO 
(quadro de valorização 
da prática)

• Valorização dos fatores de Inovação Social e exploração das fronteiras da prática 
contemporânea

• Visa corrigir e superar as barreiras no acesso convencional ao mercado de trabalho e 
abrir um campo específico no apoio aos negócios criativos

PALAVRAS – CHAVE 
(expressões)

• Criação de Redes

• Desenvolvimento de negócios nas indústrias criativas

CATEGORIZAÇÃO A3  |  B1  |  C1  |  C2  |  D2  |  D3

QUE ELEMENTOS 
NOS FORNECE 
A PRÁTICA 
ANALISADA PARA 
DESENHARMOS 
UMA ESTRATÉGIA 
DE INTERVENÇÃO?

SISTEMA DE INTERVENÇÃO, DE MOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS E DE QUALIFICAÇÃO DO 
PROCESSO E COMBINAÇÃO DE DINÂMICAS

Recursos técnicos da estrutura da organização
Criação de redes, desenvolvimento organizacional e de negócios nos sectores das 
indústrias culturais e criativas; Suporte a ideias, projetos, organizações e empresas 
que o programa acolhe; formação de competências, capacitação, desenvolvimento de 
capacidades e oportunidades digitais globais; Colaboração e trabalho em rede entre os 
seus usuários ou membros.

Elementos que qualificam o processo de forma distintiva
Objetivos Empresariais com especial enfoque nas ideias criativas de jovens

Promoção da sustentabilidade dos negócios protagonizados por jovens criativos.

Combinação das várias dinâmicas 
Suporte a ideias ou empresas; Rede de organizações: centros de pesquisa e 
desenvolvimento, instituições e indústrias criativas e não criativas.

Viabilizar uma estratégia de desenvolvimento pessoal, comunitário e sustentável.

• Desenvolvimento pessoal/Autonomia e Empoderamento
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PROJETO REMIX 2.0

SISTEMATIZAÇÃO / 
OLHAR EXTERNO 
(quadro de valorização 
da prática)

• Impacto e legitimação – envolvimento da comunidade

• Sustentabilidade da Intervenção – expresso na dimensão do Eco-design (esforço de 
qualificação das peças contribuiu para a credibilização do projeto e angariação de 
apoios de promotores. 

• Co-responsabilização e autonomização dos atores-chave do projeto

• Participação e envolvimento alargado dos beneficiários do projeto (por oposição à 
sua inclusão apenas no ‘processo produtivo’).

• Condições de transferibilidade – alargamento atual da intervenção a outros bairros 
da cidade de Lisboa. 

PALAVRAS – CHAVE 
(expressões)

• Intervenção Comunitária

• Co-responsabilização e inclusão social

• Comunidade Local

• Desenvolvimento Sustentável

CATEGORIZAÇÃO A1  |  A2  |  B2  |  C2  |  C3  |  D3

QUE ELEMENTOS 
NOS FORNECE 
A PRÁTICA 
ANALISADA PARA 
DESENHARMOS 
UMA ESTRATÉGIA 
DE INTERVENÇÃO?

SISTEMA DE INTERVENÇÃO, DE MOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS E DE QUALIFICAÇÃO DO 
PROCESSO E COMBINAÇÃO DE DINÂMICAS

Recursos técnicos da estrutura da organização
Co-responsabilização de 200 moradores locais através da sua mobilização ativa de 
moradores locais para a limpeza e manutenção dos espaços públicos; Sensibilização da 
população residente, através do teatro, para comportamentos mais co-responsáveis 
no usufruto do espaço público do Bairro do Armador; Incubadora de design social; Eco-
serviços; Eco-brigadas e Eco-teatro. 

Elementos que qualificam o processo de forma distintiva
Ação conjunta e partilhada; Parceria e adaptação progressiva; desenvolvimento local e 
sustentável; envolvimento da comunidade (para e com os beneficiários)

Combinação das várias dinâmicas 
Desenvolvimento de competências, atividades diferenciadas enquadradas na mesma 
estratégia; validação pela equipa técnica e pela comunidade, criação de redes locais. 

Viabilizar uma estratégia de desenvolvimento pessoal, comunitário e sustentável.

• Desenvolvimento pessoal/Autonomia e Empoderamento

• Desenvolvimento Comunitário /iniciativa local e auto-organização de um Bairro

• Desenvolvimento Sustentável + sistema de governança adequado (redes tripartidas)
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PROJETO JEVE

SISTEMATIZAÇÃO / 
OLHAR EXTERNO 
(quadro de valorização 
da prática)

• Atua num ecossistema educacional – alunos de diferentes níveis de ensino, 
investigação e ensino com preocupações transversais ao Empreendedorismo

• Assume preocupações com a intervenção e papel ativo dos jovens na construção da 
Cidadania e Sustentabilidade 

• Apoia a criação de projetos protagonizados por jovens que, sem se tratarem de 
criação de negócios, contribuem para dar lugar a uma participação cívica, onde são 
valorizadas ações sustentáveis e atitudes empreendedoras.

PALAVRAS – CHAVE 
(expressões)

• Sustentabilidade

• Empreendedorismo

• Cidadania

CATEGORIZAÇÃO A2.1.  |  B2  |  B3  |  C2  |  C4  |  D2

QUE ELEMENTOS 
NOS FORNECE 
A PRÁTICA 
ANALISADA PARA 
DESENHARMOS 
UMA ESTRATÉGIA 
DE INTERVENÇÃO?

SISTEMA DE INTERVENÇÃO, DE MOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS E DE QUALIFICAÇÃO DO 
PROCESSO E COMBINAÇÃO DE DINÂMICAS

Recursos técnicos da estrutura da organização
Envolvimento dos participantes com base no trabalho em parceria – ações de advocay, 
investigação, participação cívica em matéria de ambiente e democracia.  

Elementos que qualificam o processo de forma distintiva
Ações promotoras do emprego e da inclusão social de jovens, através de programas de 
educação e cidadania em áreas como o Ambiente, a Democracia e a sustentabilidade.

Combinação das várias dinâmicas 
Trabalho sobre competências, formação, criação de redes e envolvimento da 
comunidade.

Viabilizar uma estratégia de desenvolvimento pessoal, comunitário e sustentável.

• Desenvolvimento pessoal/Autonomia e Empoderamento

• Desenvolvimento Sustentável e sistema de governança adequado (redes tripartidas)
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PROJETO VOLUNTÁRIOS ANTUÉRPIA

SISTEMATIZAÇÃO / 
OLHAR EXTERNO 
(quadro de valorização 
da prática)

• Valoriza a experiência pessoal dos jovens

• Transforma os problemas sociais e individuais em pontos fortes e contributos ativos 
para a mudança social, igualdade de oportunidades e inclusão social

• Através do acompanhamento, formação e desenvolvimento de competências 
de autonomia, autoestima e confiança nos jovens, potencia a ação de jovens 
empreendedores, empenhados e comprometidos com os objetivos da Organização – 
combater a exclusão social de grupos multi- problemáticos.

• Revela condições de Transferibilidade e Pertinência

PALAVRAS – CHAVE 
(expressões)

• Famílias multi-problemáticas

• Inclusão e bem-estar de crianças e jovens em situação vulnerável

• Prevenção de Riscos

CATEGORIZAÇÃO A2/A2.1  |  B2 |  B3  |  C2  |  C3  |  D2  |  D3

QUE ELEMENTOS 
NOS FORNECE 
A PRÁTICA 
ANALISADA PARA 
DESENHARMOS 
UMA ESTRATÉGIA 
DE INTERVENÇÃO?

SISTEMA DE INTERVENÇÃO, DE MOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS E DE QUALIFICAÇÃO DO 
PROCESSO E COMBINAÇÃO DE DINÂMICAS

Recursos técnicos da estrutura da organização
Recursos mobilizados através de uma estrutura de serviços e valências: alojamento de 
equivalência “home stay” dirigidos a situações urgentes, de estadias de curta duração; 
departamentos para crianças mais pequenas; “studio-training” para adolescentes; 
unidade de vida independente com alojamentos na cidade para jovens com um perfil 
de baixa assistência; apoio pedagógico aos pais de crianças que ainda vivem em casa e 
ainda um projeto fora de casa e "time out".

Elementos que qualificam o processo de forma distintiva
Captação de Voluntários no seio dos seus público-alvos: combate ao risco e exclusão 
social a partir de projetos desenvolvidos pela organização que os acolheu. 

Combinação das várias dinâmicas 
Acompanhamento, formação e desenvolvimento de competências de autonomia, 
autoestima e confiança nos jovens, como solução de potenciar a ação de jovens 
empreendedores.

Viabilizar uma estratégia de desenvolvimento pessoal, comunitário e sustentável.

• Desenvolvimento pessoal/Autonomia e Empoderamento

• Desenvolvimento Comunitário

• Desenvolvimento Sustentável e sistema de governança adequado (redes tripartidas)
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PROJETO IEARN

SISTEMATIZAÇÃO / 
OLHAR EXTERNO 
(quadro de valorização 
da prática)

• Valoriza a experiência pessoal das crianças e jovens em todo o mundo, contribuindo 
para uma maior Equidade Social e Igualdade de Oportunidades

• Coloca nos jovens a possibilidade de agir para a mudança social, igualdade de 
oportunidades e inclusão social em todo o mundo

• Promove um espírito de empoderamento, crítico e empreendedor nos jovens em 
contexto académico 

• Rede global de network dirigida a crianças e jovens em idade escolar

• Revela condições de Transferibilidade e Pertinência

PALAVRAS – CHAVE 
(expressões)

• Formação para o Empreendedorismo, Inclusão Social e Participação Cívica

• Escala Global 

CATEGORIZAÇÃO A2/A2.1.  |  B2  |  B3  |  C2  |  C3  |  C4  |  D2  |  D3

QUE ELEMENTOS 
NOS FORNECE 
A PRÁTICA 
ANALISADA PARA 
DESENHARMOS 
UMA ESTRATÉGIA 
DE INTERVENÇÃO?

SISTEMA DE INTERVENÇÃO, DE MOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS E DE QUALIFICAÇÃO DO 
PROCESSO E COMBINAÇÃO DE DINÂMICAS

Recursos técnicos da estrutura da organização
As iniciativas permitem aos alunos participar em projetos globais como parte da sua 
aprendizagem em sala de aula e também como atividade extracurriculares; Apoio 
de um centro de colaboração segura e estruturada online; responde a necessidade 
curriculares específicas, mas permite dar um contributo global. 

Elementos que qualificam o processo de forma distintiva
Participação orientada pela questão "Em que medida o projeto vai melhorar a 
qualidade de vida no planeta?” Os participante têm a possibilidade de se tornarem 
cidadãos globais que fazem a diferença, colaborando com seus colegas à volta do 
mundo. 

Combinação das várias dinâmicas 
Estabelece relações com organizações educacionais, serviços de juventude, assistência 
e desenvolvimento, organismos e instituições de suporte a uma rede de oportunidades 
para os jovens desenvolverem trabalho conjunto em programas educacionais que 
fazem uma diferença significativa no mundo.

Viabilizar uma estratégia de desenvolvimento pessoal, comunitário e sustentável.

• Desenvolvimento pessoal/Autonomia e Empoderamento

• Desenvolvimento Comunitário (iniciativas locais com impactos globais)

• Desenvolvimento Sustentável e sistema de governança adequado (redes tripartidas)



Recomendações 
Decorrentes da 
Análise das Práticas
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A) MOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS 

RECOMENDAÇÕES 
PARA O PROCESSO 

(Sistematização /Verificação)

Dos casos analisados, retira-se a importância da 
adaptação dos recursos técnicos aos projetos 
dos participantes – em função do tipo de projeto 
empresarial e do ponto de partida do seu promotor 
inserido num ambiente de apoio determinado. Para 
além disso, refere-se ainda a necessidade da sua 
diversificação para garantir uma ampla cobertura de 
intervenção no mesmo quadro de apoio – o apoio 
limitado à gestão dos negócios ou ao projeto de 
investimento, ou poder ser alargado a interacções 
com o meio profissional para o qual se destina 
e poder ainda ser articulado com a o apoio ao 
desenvolvimento de novas competências. 

Quando o enfoque é a criação de negócios, as 
possibilidades de assegurar esta cobertura a 

partir de uma única instituição são relativamente 
elevadas, excetuando a vertente financiamento 
que tendencialmente é assegurada por entidades 
terceiras. De qualquer forma, os dispositivos, sejam 
eles mais infraestruturados como as incubadoras 
(Couveuse GEAI, ANJE), espaços de co-work, 
residências), sejam eles de estrutura técnica 
(gabinete, acompanhamento individualizado) sejam 
mais informais (Hora do empreendedor, mentores 
locais, voluntários, incubadoras de inserção) são 
tanto mais eficazes quanto eles abarcam a dimensão 
social (interações entre pessoas diversas), de 
relações intra e extra dispositivos (ações conjuntas, 
eventos, momentos de networking...) e a asseguram 
pontes com outras soluções para além da criação 
imediata do próprio negócio (teste em empresa, 
spin – offs...).
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Quando o enfoque é o desenvolvimento de 
competências pessoais, sociais e também 
empresariais e o fator de sucesso se encontra 
na mobilização dos recursos locais (comunidade, 
entidade, redes.) como se verifica no caso REMIX, 
as infraestruturas como as incubadoras (eco-
incubadoras no caso) são importantes, mas são 
meramente instrumentais de um processo cuja 
dinâmica reside no envolvimento comunitário 
com finalidades pedagógicas e comerciais. Neste 
domínio, o caso Escolhas surge também como 
revelador da importância a atribuir à estruturação 
dos projetos com base em equipamentos (veja-se 
a experiência bem sucedida do Albergue Juvenil 
E5G) dando um passo em frente neste conceito de 
“espaços de simulação” para “espaços de aplicação”, 
sendo nesta matéria determinante já não a 

abordagem técnica no apoio ao projeto, mas antes a 
apropriação pelos participantes da própria dinâmica 
de desenvolvimento.

Neste domínio da mobilização de recursos, resta 
questionar, de forma descomplexada, a separação 
tida por indispensável e até necessária entre o 
apoio técnico e o financiamento aos projetos dos 
participantes. Tudo indica que as intervenções 
que garantem, nem que seja parcialmente, 
financiamento direto aos projetos dos participantes 
nos programas acabam por ter maior capacidade 
de envolvimento e de construção de um processo 
mais sólido. Veja-se o caso da UNLTD que viabiliza 
projetos através de prémios que as empresas locais 
colocam à disposição da comunidade para os jovens 
a operacionalizarem as suas ideias.



RECOMENDAÇÃO 
As entidades, parcerias, consórcios e redes que apoiam 
o Empreendedorismo Jovem numa abordagem inclusiva 
à ação empreendedora devem assegurar uma adaptação 
dos seus recursos técnicos aos projetos dos participantes 
e garantir uma diversidade de dispositivos que assegurem 
uma abordagem ampla que vá para além da criação de 
negócios e de empresas. 

Neste plano, as infraestruturas que albergam os processos 
de apoio devem ser instrumentais e serem abertas às 
comunidades locais e às dinâmicas do território.

Apoiar projetos nesta abordagem inclusiva significa “colocar 
recursos úteis e substanciais à disposição” ou seja recursos 
patrimoniais, financeiros ou capital social significativo.
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B) ELEMENTOS DISTINTIVOS - COMBINAÇÃO 
DE DISPOSITIVOS E MODALIDADES DE ATUAÇÃO

(Sistematização /Verificação)

a)  Dos casos analisados, destaca-se, no conjunto 
dos elementos que qualificam os processos de 
forma distintiva, a centralidade no individuo ou na 
comunidade/grupo social alvo. Quando as estruturas 
e os mecanismos (mobilização de recursos e práticas 
de operacionalidade dos planos e programas de 
ação) se moldam e se ajustam em função das 
necessidades das pessoas, a capacidade da prática 
influenciar domínios que extravasam a esfera 
económica, é bastante superior. Atente-se o caso 
do Programa Escolhas, que integra projetos que são 
desenvolvidos em parceria, desenhados através da 
ação conjunta e com uma forte ligação ao território 
e à comunidade em que se insere. Do mesmo 
modo, a experiência analisada dos Voluntários 
de Antuérpia demonstra que a mais-valia da sua 
intervenção reside no facto de captar jovens em 

situação de risco de exclusão social para o seio 
da sua organização na condição de voluntários, 
fomentando, assim, as condições de mudança na 
trajetória pessoal e social desses jovens. Ainda como 
exemplo comparativo, destaca-se o Projeto Remix, 
que parte de conceitos e abordagens de intervenção 
comunitária e participação social dos beneficiários 
para definir as suas atividades e dimensões do Projeto.  

Conclui-se que as intervenções que apresentam 
soluções para os problemas que estão na origem 
de necessidades objetivas, mais adaptadas às 
competências e motivações, que envolvem 
diretamente os grupos-alvo e ainda, que respondem 
de forma mais direta aos seus problemas sociais e 
individuais, encontram-se melhor posicionados para 
conduzir processos de mudança e operacionalizar 
estratégias de desenvolvimento integrado – pessoal, 
comunitário e sustentável.
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b)  Ainda neste contexto de análise da ação 
combinatória de várias dinâmicas, a sistematização 
das práticas em referência revela que as 
intervenções bem estruturadas, com programas 
e metodologias de atuação previamente 
definidas e faseadas ao longo da intervenção, 
como é o caso da BG PARIF, ANJE, TECMINHO 
e Erasmus para Jovens Empreendedores (p.e. 
fases de sensibilização/formação; formação e 
diagnóstico e acompanhamento, avaliação e ação 

conjunta) assumem dimensões que qualificam a 
intervenção. Ainda que todas estas experiências 
tenham um enfoque dominante na criação de 
negócios, podemos concluir que, neste domínio em 
particular, a existência de programas institucionais 
estandardizados, com adaptações progressivas, 
atribui valor acrescentado na promoção ou apoio 
ao empreendedorismo na sua vertente meramente 
pessoal e económica.
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c)  Outra leitura decorrente das práticas analisadas 
diz respeito à conexão entre contextos de 
educação/formação (escolares e/ou académicos) 
e projetos de empreendedorismo. Experiências 
desenvolvidas com base nesta vertente de interface 
entre escola e mundo dos negócios (p.e. TECMINHO) 
ou entre educação e experimentação (p.e. E-CITY) 
ou ainda entre educação/ensino e cidadania e 
sustentabilidade (p.e. K-solutions/JEVE) revela 

impactos positivos na construção das identidades 
juvenis com base na ação empreendedora. Nesta 
medida, verifica-se que no processo de construção 
do sujeito-ator, considerado um aspeto fundamental 
para que os jovens empreendam o seu projeto de 
vida, é tanto mais facilitador quanto mais os jovens 
forem confrontados com iniciativas e contextos de 
emancipação para o exercício da cidadania ativa.



RECOMENDAÇÃO 
As entidades, equipas e promotores de iniciativas de 
empreendedorismo inclusivo que trabalham direta ou 
indiretamente com ou para os jovens, devem conceber 
metodologias participativas e criar mecanismos e 
atividades de envolvimento do público-alvo, sempre que 
possível, desde a sua implementação. Considera-se que, 
desenhar projetos de intervenção para impulsionar a 
ação empreendedora sem conhecer, auscultar e envolver 
os grupos e as comunidades onde se desenvolve a 
estratégia de ação, constitui um fator negativo e que pode 
condicionar resultados. 

Na condução de processos de mudança de trajetórias 
individuais e sociais, importa colocar o sujeito no centro 
da ação para a mudança, como sujeito ativo, dando-lhe 
capacidades e oportunidades para gerir e conduzir o seu 
percurso baseado na autonomia e na auto-realização.  

Quanto mais cedo se trabalham as competências (em 
idade escolar ou contextos académicos/formativos) e se 
impulsionam as capacidades dos jovens para agir, intervir 
e contribuir nos processos de mudança, mais facilmente 
se projetam estratégias de empreendedorismo inclusivo 
e emancipador, onde o domínio sobre a sua realização 
pessoal é também mais evidente.
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C) CATEGORIZAÇÃO EM TERMOS DE PROCESSO

(Sistematização /Verificação)

A análise sistematizada em torno das práticas 
promissoras no que concerne ao Empreendedorismo 
Inclusivo Jovem baseou-se na articulação entre 
os tópicos dominantes das práticas (situações 
de exclusão, contextos de mudança, categoria 
principal e duração do percurso). A análise destas 
componentes revela a existência de relações mais 
ou menos diretas entre uma ou mais categorias.

As práticas, cujos objetivos estão diretamente 
centrados na criação de emprego/negócios, incidem 
sobre situações de reparação ou inversão de 
percurso de pessoas individualmente (BGEPARIF, 
ANJE, Erasmus para Jovens Empreendedores...) ou, 
no limite, de grupos sociais jovens (p.e. Creative 
Hubs). A mudança é operada na vida profissional e/
ou pessoal e tende a centrar-se nas competências 
(aquisição e/ou desenvolvimento) e nos negócios 
propriamente ditos. 

Por outro lado, as práticas de empreendedorismo 
cujos objetivos se afastam da criação de negócios 
revelam uma maior abrangência de situações de 
exclusão (territórios e grupos sociais), assumem 
uma maior capacidade de gerar mudanças ao nível 
profissional, pessoal, mas também social e são 
também mais heterogéneas nas suas dimensões 
de atuação, i.e., tanto atuam no sistema de 
aprendizagem e competências (não só profissionais) 
como no envolvimento comunitário e territorial 
dos contextos de aplicação. É o caso da UnLtd, do 
Programa Escolhas ou do Projeto Remix. 

No que respeita à duração, todos os projetos 
são de duração média ou longa, permitindo um 
acompanhamento e uma monitorização das ações, 
produzindo resultados passíveis de avaliação e 
disseminação.



RECOMENDAÇÃO 
No desenvolvimento de projetos e iniciativas que visem 
fomentar o Empreendedorismo na sua visão mais inclusiva 
e sustentável, será conveniente definir metodologias 
que apontem para soluções integradas e diferenciadas, 
capazes de provocar mudanças não só no plano individual 
e de emprego pela via dos negócios, mas também 
noutros domínios da realização pessoal dos jovens. Estas 
abordagens serão tanto mais inovadoras e adaptadas à 
mudança social, quanto a capacidade de produzir efeitos 
na forma como os jovens podem relacionar-se com os 
recursos, entidades e comunidade.
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A) DESENVOLVIMENTO PESSOAL - 
 - AUTONOMIA E EMPOWERMENT

RECOMENDAÇÕES 
PARA A ESTRATÉGIA

Todas as práticas analisadas são orientadas para concretizar estratégias de 
desenvolvimento pessoal, centrados na autonomia e no empowerment, 
independentemente de assumirem um enfoque no empreendedorismo 
empresarial/de negócios ou empreendedorismo social.  

Deste ponto de vista, conclui-se que todas as iniciativas se centram na 
capacitação do indivíduo para a autonomia.



RECOMENDAÇÃO 
As abordagens e os modelos estratégicos de 
empreendedorismo jovem devem considerar metodologias 
e ferramentas (recursos e ações) capazes de induzir 
resultados ao nível da autonomização do indivíduo (tomada 
de decisões sobre o seu percurso de forma autónoma, 
responsável e independente); e da realização pessoal como 
objetivo último do seu percurso pessoal e opções pessoais 
e profissionais.
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B) DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO – 
 - INICIATIVA LOCAL E AUTO-ORGANIZAÇÃO

Verifica-se que a dimensão social, no sentido 
restrito da comunidade envolvente, constitui 
um fator crítico de sucesso na avaliação dos 
contextos de envolvimento do sujeito em ações 
empreendedoras. 

Constata-se que, no contexto das práticas 
analisadas, aquelas que baseiam as suas atividades 
através de organizações locais que têm como função 
mobilizar as pessoas, informá-las e incentivá-las 
à ação, através dos técnicos e formadores que 
servem de modelo e são impulsionadores da ação, 
contribuem para um desenvolvimento local e 
comunitário. Isto é evidente não só nos projetos 
cujo enfoque é o empreendedorismo de base local e 
não necessariamente empresarial (REMIX, Programa 
Escolhas), mas também no caso da TECMINHO que 
visa criar negócios promotores de desenvolvimento 
económico e social da região. 

Também no caso da UnLtd, os resultados da sua 
intervenção na área do Empreendedorismo Social 
são marcantes e têm gerado efeitos positivos ao 
nível da auto-organização da camada juvenil e das 
comunidades urbanas onde atua. Com um enfoque 
especial nos jovens, mas também na valorização 
de ideias de negócios sociais comportam fatores 
críticos de sucesso capazes de gerar impacto 
positivo na comunidade social e territorial onde se 
inserem. Através de uma rede de parceiros, de onde 
se destacam universidades e organizações sociais do 
Reino Unido para serem a base de recursos no apoio 
e criação e expansão de start-ups, a UnLtd consegue 
promover o desenvolvimento pessoal dos grupos de 
jovens com maior dificuldade de acesso ao mercado 
de trabalho, ao mesmo tempo que promove o 
desenvolvimento comunitário dos territórios de 
inserção dos negócios apoiados.



RECOMENDAÇÃO 
Os programas de empreendedorismo inclusivo devem 
traduzir esta dimensão territorial, através de programas que 
assumam estratégias – medidas e ações – de valorização 
identitária das pessoas individualmente, mas sobretudo dos 
grupos sociais por referência à comunidade ou ao território. 
Ações empreendedoras que promovam a dinamização da 
economia local podem ser um contributo efetivo para a 
reformulação desejada da pessoa, do grupo e do território 
com o seu contexto. 
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C) DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
(ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E SISTEMA DE GOVERNANÇA)

Partindo da análise anterior, também neste caso 
se pode relevar as práticas que nos fornecem 
elementos substantivos para uma estratégia de 
desenvolvimento sustentável. Os projetos que 
surgem em contextos de parceria com entidades 
(universidades, empresas, organizações sociais) 
territorialmente próximas são considerados 
casos de sucesso no que concerne a domínios do 
desenvolvimento sustentável. Trata-se de projetos 
que se baseiam em sistemas de governança 
adequados, sustentados em redes tripartidas, 
como é o caso do Projeto JEVE e do Programa 
Escolhas. No primeiro caso, os seus objetivos 
em apoiar a criação de projetos desenvolvidos 

por jovens que contribuem para a participação 
cívica, o empreendedorismo como atitude e 
ações sustentáveis, são reveladores da articulação 
entre princípios da cidadania, ambiente e 
sustentabilidade. No Programa Escolhas, sendo 
um trabalho de referência na área do Emprego, 
Empregabilidade e Empreendedorismo de jovens 
em contextos socio-económicos vulneráveis, 
assume-se que encerra em si uma estratégia de 
desenvolvimento sustentável por valorizar ações 
que concorrem para estes objetivos centrais, mas 
também os fatores de inovação, experimentação, 
igualdade de oportunidades, o contexto de parcerias 
e a ligação territorial.



RECOMENDAÇÃO 
De acordo com esta análise, é recomendável 
que os projetos enquadrados em estratégias de 
empreendedorismo inclusivo jovem contribuam para o 
desenvolvimento sustentável do território e melhoria das 
condições do tecido social que o compõe. Subjacente a 
isso, deve promover dinâmicas de reforço da economia 
local com efeitos diretos para o seu público-alvo. Com base 
neste modelo, os projetos devem esperar obter resultados 
evidentes e mensuráveis nas áreas da economia e dos 
sistemas de governança implementados, mas também nos 
domínios social, cultural e ambiental.








