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Enquadramento do Projecto
 

O Projecto Os Jovens da Serra da Estrela no Caminho do Empreendedorismo

candidatura efectuada pela ADRUSE ao Programa Fini

“ … o fomento do empreendedorismo e apoio `a capacidade de iniciativa e ao espírito 

empreendedor dos jovens.” 

No interior do país assistimos a um envelhecimento da população e a fenómenos migratórios 

dos jovens, uns porque vão estudar par

outros porque, apesar de se formarem na região, acabam por migrar para outros países ou 

para o litoral do país, onde lhes são proporcionadas melhores condições de vida pessoal e 

profissional. Por outro lado, temos uma cultura que nos impede de arriscar, considerando que 

a melhor opção de vida é sem dúvida o trabalho por conta de outrem. Ora, cada vez mais 

sabemos que já não existem empregos para o resto da vida, que o mercado de trabalho é cada 

vez mais competitivo e que são pequenas iniciativas que marcam a diferença e que vingam na 

economia local. 

Ao longo da sua existência, e pelas actividades desenvolvidas, a ADRUSE tem assistido a esta 

realidade, pelo que pela proximidade que tem com os municípios, foi

importante adoptar estratégias que permitam inverter a situação. Sabemos que a região tem 

um conjunto de potencialidades que devem ser exploradas, permitindo a criação de 

microempresas, havendo já bastantes casos de sucesso. São estes ca

pretendem demonstrar aos nossos jovens, bem como motivá

valorizando a sua capacidade criativa e os recursos do território. Para além dos recursos 

endógenos existentes, destacamos ainda a existência de um co

financeiros disponíveis para iniciativas que contribuam para o desenvolvimento económico

social da região. 

A ADRUSE entende o empreendedorismo como um comportamento que permite aos cidadãos 

serem mais assertivos e responder com maior

trabalho. Por outro lado, a nossa proximidade ao território e à comunidade local, permite

afirmar que a região é detentora de um conjunto de potencialidades que podem fazer emergir 

novas áreas de negócio, promovendo

densidade. Esta é sem dúvida a mensagem que pretendemos transmitir aos jovens envolvidos 

no projecto, demonstrar-lhes que podem e devem acreditar que o seu futuro profissional 

poderá passar pelos concelhos da Serra da Estrela, através de processos inovadores e com 

recursos humanos capacitados e qualificados. Em termos gerais pretendemos dotar os jovens 

de competências que lhes permitam desenvolver a sua capacidade criativa/inovadora, 

assertiva e mais pró-activa no desenvolvimento da região e por conseguinte do país.
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Enquadramento do Projecto 

Os Jovens da Serra da Estrela no Caminho do Empreendedorismo

da pela ADRUSE ao Programa Finicia Jovem do IPJ e que tem por objectivo 

“ … o fomento do empreendedorismo e apoio `a capacidade de iniciativa e ao espírito 

 

No interior do país assistimos a um envelhecimento da população e a fenómenos migratórios 

dos jovens, uns porque vão estudar para os grandes centros e não regressam à terra natal, 

outros porque, apesar de se formarem na região, acabam por migrar para outros países ou 

para o litoral do país, onde lhes são proporcionadas melhores condições de vida pessoal e 

do, temos uma cultura que nos impede de arriscar, considerando que 

a melhor opção de vida é sem dúvida o trabalho por conta de outrem. Ora, cada vez mais 

sabemos que já não existem empregos para o resto da vida, que o mercado de trabalho é cada 

mpetitivo e que são pequenas iniciativas que marcam a diferença e que vingam na 

Ao longo da sua existência, e pelas actividades desenvolvidas, a ADRUSE tem assistido a esta 

realidade, pelo que pela proximidade que tem com os municípios, foi entendido que era 

importante adoptar estratégias que permitam inverter a situação. Sabemos que a região tem 

um conjunto de potencialidades que devem ser exploradas, permitindo a criação de 

microempresas, havendo já bastantes casos de sucesso. São estes casos de sucesso que se 

pretendem demonstrar aos nossos jovens, bem como motivá-los a fixarem

valorizando a sua capacidade criativa e os recursos do território. Para além dos recursos 

endógenos existentes, destacamos ainda a existência de um conjunto de instrumentos 

financeiros disponíveis para iniciativas que contribuam para o desenvolvimento económico

A ADRUSE entende o empreendedorismo como um comportamento que permite aos cidadãos 

serem mais assertivos e responder com maior eficácia aos desafios actuais do mercado de 

trabalho. Por outro lado, a nossa proximidade ao território e à comunidade local, permite

afirmar que a região é detentora de um conjunto de potencialidades que podem fazer emergir 

omovendo-se o empreendedorismo em territórios rurais e de baixa 

densidade. Esta é sem dúvida a mensagem que pretendemos transmitir aos jovens envolvidos 

lhes que podem e devem acreditar que o seu futuro profissional 

los concelhos da Serra da Estrela, através de processos inovadores e com 

recursos humanos capacitados e qualificados. Em termos gerais pretendemos dotar os jovens 

de competências que lhes permitam desenvolver a sua capacidade criativa/inovadora, 

activa no desenvolvimento da região e por conseguinte do país.

AMINHO DO EMPREENDEDORISMO” 

 

 

Os Jovens da Serra da Estrela no Caminho do Empreendedorismo, resulta de uma 

tem por objectivo 

“ … o fomento do empreendedorismo e apoio `a capacidade de iniciativa e ao espírito 

No interior do país assistimos a um envelhecimento da população e a fenómenos migratórios 

a os grandes centros e não regressam à terra natal, 

outros porque, apesar de se formarem na região, acabam por migrar para outros países ou 

para o litoral do país, onde lhes são proporcionadas melhores condições de vida pessoal e 

do, temos uma cultura que nos impede de arriscar, considerando que 

a melhor opção de vida é sem dúvida o trabalho por conta de outrem. Ora, cada vez mais 

sabemos que já não existem empregos para o resto da vida, que o mercado de trabalho é cada 

mpetitivo e que são pequenas iniciativas que marcam a diferença e que vingam na 

Ao longo da sua existência, e pelas actividades desenvolvidas, a ADRUSE tem assistido a esta 

entendido que era 

importante adoptar estratégias que permitam inverter a situação. Sabemos que a região tem 

um conjunto de potencialidades que devem ser exploradas, permitindo a criação de 

sos de sucesso que se 

los a fixarem-se na região, 

valorizando a sua capacidade criativa e os recursos do território. Para além dos recursos 

njunto de instrumentos 

financeiros disponíveis para iniciativas que contribuam para o desenvolvimento económico-

A ADRUSE entende o empreendedorismo como um comportamento que permite aos cidadãos 

eficácia aos desafios actuais do mercado de 

trabalho. Por outro lado, a nossa proximidade ao território e à comunidade local, permite-nos 

afirmar que a região é detentora de um conjunto de potencialidades que podem fazer emergir 

se o empreendedorismo em territórios rurais e de baixa 

densidade. Esta é sem dúvida a mensagem que pretendemos transmitir aos jovens envolvidos 

lhes que podem e devem acreditar que o seu futuro profissional 

los concelhos da Serra da Estrela, através de processos inovadores e com 

recursos humanos capacitados e qualificados. Em termos gerais pretendemos dotar os jovens 

de competências que lhes permitam desenvolver a sua capacidade criativa/inovadora, 

activa no desenvolvimento da região e por conseguinte do país. 
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Objectivo do Projecto 
 

O projecto de empreendedorismo da Região da Serra da Estrela pretende sensibilizar os jovens 

para a importância do empreendedorismo como forma de criar empre

meio para a dinamização do interior do país, sobretudo numa região com traços bastante 

acentuados de ruralidade e de baixa iniciativa empreendedora, onde persiste o espírito de 

trabalhar por conta de outrem e não o da criação do próprio

Assim, este projecto deverá 

concelhos envolvidos, nomeadamente as Câmaras Municipais, as Escolas Secundárias e as 

Escolas Profissionais. Esta iniciativa está incluída numa política mais 

pessoas e desenvolvimento do território. Este projecto pressupõe a realização de iniciativas 

inter-municipais comuns, tais como a realização de workshops na área do empreendedorismo, 

visitas a empresas e promoção de contactos com empree

de um Concurso de Ideias Inter

A aposta no empreendedorismo é uma aposta a médio prazo no futuro. Todos os alunos ao 

terminarem o seu percurso educativo/formativo na Região da Serra da Estrela sairão a 

conhecer a temática do empreendedorismo, e a ter consciência das inúmeras oportunidades e 

potencialidades que estes podem aproveitar ao desenvolverem o seu concelho.
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O projecto de empreendedorismo da Região da Serra da Estrela pretende sensibilizar os jovens 

para a importância do empreendedorismo como forma de criar emprego, mas também como 

meio para a dinamização do interior do país, sobretudo numa região com traços bastante 

acentuados de ruralidade e de baixa iniciativa empreendedora, onde persiste o espírito de 

trabalhar por conta de outrem e não o da criação do próprio emprego.  

deverá incluir todas as organizações ligadas à educação dos cinco 

concelhos envolvidos, nomeadamente as Câmaras Municipais, as Escolas Secundárias e as 

Escolas Profissionais. Esta iniciativa está incluída numa política mais ampla de fixação de 

pessoas e desenvolvimento do território. Este projecto pressupõe a realização de iniciativas 

municipais comuns, tais como a realização de workshops na área do empreendedorismo, 

visitas a empresas e promoção de contactos com empreendedores, assim como a realização 

de um Concurso de Ideias Inter-Municipal.  

A aposta no empreendedorismo é uma aposta a médio prazo no futuro. Todos os alunos ao 

terminarem o seu percurso educativo/formativo na Região da Serra da Estrela sairão a 

a temática do empreendedorismo, e a ter consciência das inúmeras oportunidades e 

potencialidades que estes podem aproveitar ao desenvolverem o seu concelho.

AMINHO DO EMPREENDEDORISMO” 

 

 

O projecto de empreendedorismo da Região da Serra da Estrela pretende sensibilizar os jovens 

go, mas também como 

meio para a dinamização do interior do país, sobretudo numa região com traços bastante 

acentuados de ruralidade e de baixa iniciativa empreendedora, onde persiste o espírito de 

todas as organizações ligadas à educação dos cinco 

concelhos envolvidos, nomeadamente as Câmaras Municipais, as Escolas Secundárias e as 

ampla de fixação de 

pessoas e desenvolvimento do território. Este projecto pressupõe a realização de iniciativas 

municipais comuns, tais como a realização de workshops na área do empreendedorismo, 

ndedores, assim como a realização 

A aposta no empreendedorismo é uma aposta a médio prazo no futuro. Todos os alunos ao 

terminarem o seu percurso educativo/formativo na Região da Serra da Estrela sairão a 

a temática do empreendedorismo, e a ter consciência das inúmeras oportunidades e 

potencialidades que estes podem aproveitar ao desenvolverem o seu concelho. 
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Actividades 
 

A concretização deste projecto permitirá demonstrar aos jovens que de 

profissional depende do seu comportamento empreendedor, porém as competências 

empreendedoras não são inatas e elas podem ser desenvolvidas e/ou adquiridas. As 

actividades propostas vão neste sentido, ou seja, criar condições para que ca

envolvidos se possa conhecer melhor e desenvolve as suas competências, tendo assim 

condições para concorrer com jovens de outros locais do país que mais facilmente têm acesso 

a novas dinâmicas. O projecto foi desenhado para ser desenvolvid

dos alunos, que frequentam o ensino secundário ou o ensino técnico

Neste contexto o projecto assenta em 

� Formação de professores

� Aulas de empreendedorismo

� Empreendedores na Escola

� Conferências sobre empreendedorismo;

� Workshops sobre o empreendedorismo em meio rural

�  Concurso de Ideias Concelhio

� Concurso de Ideias Inter

Ao longo do projecto, os alunos irão trabalhar conteúdos como a criatividade/inovação, o 

perfil do empreendedor, a comunicação, a geração de ideias, a resolução de problemas entre 

outros conteúdos que visem um maior conhecimento da temática e, por outro la

conhecimento da realidade económico

Este projecto tem dois momentos

para a importância do empreendedorismo e por outro promover a dinamização e 

apresentação de ideias próprias que serão apresentadas a concurso, havendo no final do 

processo um concurso inter-municipal em que se pretende que os alunos apresentem os seus 

projectos e vejam reconhecido o seu mérito numa cerimónia pública. 

Paralelamente estão previstas um c

toda a população, na discussão, debate e prática do empreendedorismo.
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A concretização deste projecto permitirá demonstrar aos jovens que de facto o seu sucesso 

profissional depende do seu comportamento empreendedor, porém as competências 

empreendedoras não são inatas e elas podem ser desenvolvidas e/ou adquiridas. As 

actividades propostas vão neste sentido, ou seja, criar condições para que ca

envolvidos se possa conhecer melhor e desenvolve as suas competências, tendo assim 

condições para concorrer com jovens de outros locais do país que mais facilmente têm acesso 

O projecto foi desenhado para ser desenvolvido junto dos professores e 

dos alunos, que frequentam o ensino secundário ou o ensino técnico-profissional.

Neste contexto o projecto assenta em sete acções principais: 

professores em empreendedorismo; 

ulas de empreendedorismo aos alunos; 

endedores na Escola; 

Conferências sobre empreendedorismo; 

sobre o empreendedorismo em meio rural; 

Concelhio; 

o de Ideias Inter-Concelhio. 

Ao longo do projecto, os alunos irão trabalhar conteúdos como a criatividade/inovação, o 

perfil do empreendedor, a comunicação, a geração de ideias, a resolução de problemas entre 

outros conteúdos que visem um maior conhecimento da temática e, por outro la

conhecimento da realidade económico-social local.  

dois momentos essenciais, por um lado familiarizar e sensibilizar os alunos 

para a importância do empreendedorismo e por outro promover a dinamização e 

próprias que serão apresentadas a concurso, havendo no final do 

municipal em que se pretende que os alunos apresentem os seus 

projectos e vejam reconhecido o seu mérito numa cerimónia pública.  

Paralelamente estão previstas um conjunto de iniciativas que pretendem envolver ao máximo 

toda a população, na discussão, debate e prática do empreendedorismo. 

AMINHO DO EMPREENDEDORISMO” 

 

 

facto o seu sucesso 

profissional depende do seu comportamento empreendedor, porém as competências 

empreendedoras não são inatas e elas podem ser desenvolvidas e/ou adquiridas. As 

actividades propostas vão neste sentido, ou seja, criar condições para que cada um dos jovens 

envolvidos se possa conhecer melhor e desenvolve as suas competências, tendo assim 

condições para concorrer com jovens de outros locais do país que mais facilmente têm acesso 

o junto dos professores e 

profissional. 

Ao longo do projecto, os alunos irão trabalhar conteúdos como a criatividade/inovação, o 

perfil do empreendedor, a comunicação, a geração de ideias, a resolução de problemas entre 

outros conteúdos que visem um maior conhecimento da temática e, por outro lado, um maior 

essenciais, por um lado familiarizar e sensibilizar os alunos 

para a importância do empreendedorismo e por outro promover a dinamização e 

próprias que serão apresentadas a concurso, havendo no final do 

municipal em que se pretende que os alunos apresentem os seus 

onjunto de iniciativas que pretendem envolver ao máximo 


