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1 · Objetivos 4 · Exemplos

5 · Dinâmicas

6 · Resultados

20’

20’

15’

2 · Materiais

3 · Estrutura temporal da sessão

Apresentar a atividade do empreendedor como resposta 
a um problema/necessidade.

Compreender que todos temos as capacidades 
necessárias para empreender.

Dispõe de cinco exemplos diferentes, cada um deles correspondente a um 
caso de empreendimento/inovação baseado num conceito chave distinto.
Pode utilizar um único caso para realizar um debate geral na aula ou então 
dividir os estudantes em cinco grupos e cada um deles trabalhar num caso 
diferente para identificar os seus conceitos chave.

A atividade “As tuas capacidades para empreender” é desenvolvida 
individualmente. Pretende evidenciar que todos temos capacidades que nos 
permitem empreender, embora não estejamos plenamente conscientes disso. 
Importante: os resultados desta atividade serão posteriormente utilizados na 
sessão 5. 

Apresentação do projeto. Utiliza-se a tabela de planificação do processo 
(PLAN) para realizar o seguimento do avanço do processo.

Preparação do trabalho de campo, que consiste em identificar exemplos de 
atitude empreendedora no meio mais próximo dos estudantes.

Caso

Nespresso Aprender com os erros

Aproveitar o que já sabes ou fazes bem

Ultrapassar as dificuldades

Mudar as organizações a partir do interior

Dinamizar o teu próprio território

Richard Turere

Post-it

Energy Panel

Lékué

Conceito chave

- 5 fichas de exemplos (S1A)

- 1 modelo “As tuas capacidades para empreender” por 

estudantes(S1B)

- Tabela de planificação do processo (PLAN)

20’20’

15’

Resultados Exemplos

Dinâmicas

Módulo 1

Sessão 1
Guia didático do docente

EMPREENDER: UMA QUESTÃO DE PROBLEMAS E CAPACIDADES
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Guia didático do docente

EMPREENDER: UMA QUESTÃO DE PROBLEMAS E CAPACIDADES

Módulo 1

Sessão 1

O que é

Modo Operativo

20’

Objetivo

Cinco exemplos de empreendedores. Em cada um dos casos, a 
atitude empreendedora surgiu como resposta a uma necessidade ou 
oportunidade diferente.

Evidenciar que a atitude empreendedora consiste em passar à ação quando se 
identifica a possibilidade de melhorar a realidade. Portanto, consciencializar de 
que não se trata unicamente de uma condição que só deva desembocar ou ser 
aproveitada num projeto empresarial, mas de uma atitude pessoal que também 
pode ter outro tipo de objetivos.Caso

Nespresso

Richard Turere

Post-it

Energy Panel

Lékué

Conceito clave

Material:

- 5 fichas de exemplos (S1A)

Dispõe das fichas de exemplos desta sessão. Pode utilizá-las para apoiar a sua 
apresentação ou então imprimi-las e trabalhar com elas dividindoos estudantes

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS

Aprender com os erros

Aproveitar o que já sabes ou fazes bem

Ultrapassar as dificuldades

Mudar as organizações a partir do interior

Dinamizar o teu próprio território
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Guia didático do docente / Exemplos de empreendimento

APROVEITA O QUE JÁ SABES OU FAZES BEM
Empreender a partir do que já sabemos, daquilo em que temos experiência 

e que já fazemos especialmente bem.

Pode ser-se  empreendedor e inovador sem se ter de  adquirir um conhecimento ou capacidade 
novos ou especialmente originais.

Muitas empresas e iniciativas inovadoras e de êxito basearam-se no conhecimento e na 
experiência que os seus impulsionadores já tinham antes de porem em prática una nova ideia.

Nestes casos, não temos de procurar a originalidade e a inovação no que sabemos fazer, mas 
no que fazemos com o que sabemos fazer. Por exemplo, podemos ser inovadores…

- Encontrando novos usos para um determinado produto ou material.

- Fabricando esse mesmo produto , mas  de maneira diferente (de uma forma mais 
económica, rápida, ecológica, etc.).

- Tentando vendê-lo a novos tipos de clientes, ou através de novos canais, etc.

CONCEITOS CHAVE

Módulo 1

Sessão 1

A Lékué é uma empresa de La Llagosta (Barcelona) com varias décadas de história. 
Desde os seus inícios, a empresa baseou a sua atividade no conhecimento sobre o 
tratamento e manipulação da borracha e o silicone para a fabricação de diferentes 
tipos de produtos como, por exemplo, toucas de banho ou baldes de gelo.

Mas no princípio da década de 2000 a empresa passava por sérias dificuldades. 
Fabricava principalmente para outras marcas e de forma pouco diferenciada em 
relação a uma concorrência cada vez maior, entre a qual se encontravam fabricantes 
asiáticos capazes de fazer o mesmo a um preço mais barato.

O ano 2005 significou uma verdadeira mudança de orientação quando uma nova 
equipa diretiva decidiu realizar uma forte aposta ao utilizar o silicone para a criação 
de utensílios de cozinha diferentes e originais. Contrataram-se vários desenhadores e 
foi dada muita importância à criatividade para pensar em novos produtos, tais como 
utensílios para espremer limões, envoltórios para sandes, formas para pastelaria, 
bases de pratos, etc.

Estes desenhadores encontraram novas soluções práticas para usos e necessidades 
diárias do trabalho da cozinha. Começaram-se a utilizar cores brilhantes e chamativas 
que ninguém tinha usado antes neste tipo de produtos. Desenvolveram-se esforços
para comunicar que o silicone podia ser utilizado sem problemas num forno ou 
no micro-ondas. Também foi necessário demonstrar que estes produtos permitiam 
cozinhar de forma mais rápida, simples e saudável, indo deste modo ao encontro 
das crescentes necessidades das gerações mais jovens: menos tempo para cozinhar, 
menos experiência ou prática na cozinha e querer comer de forma mais saudável.

Sem deixar de fazer o que a Lékué já sabia fazer (objetos de silicone), a empresa 
conseguiu em poucos anos tornar-se líder mundial no seu campo, distribuindo os 
seus produtos a mais de quarenta países dos cinco continentes.

Lékué - Uma bem-sucedida aposta pelo desenho e a criatividade

Ficha S1A-1
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CONCEITOS CHAVE

Guia didático do docente / Exemplos de empreendimento
Módulo 1

Sessão 1

EMPREENDER É ULTRAPASSAR DIFICULDADES
O empreendimento é mais uma atitude do que uma competência. Por isso para o empreendedor não 
existem barreiras para adotar uma atitude inovadora e proativa, inclusive nos contextos mais adversos.

Richard Turere é uma criança masai que não tinha mais de oito anos quando decidiu 
encontrar uma solução para um problema que afetava a sua aldeia, contígua a um dos 
parques naturais do seu país, o Quénia. Por vezes, os leões que vivem em liberdade 
neste parque atravessavam de noite os seus limites para atacar as vacas, que são um 
recurso vital para a subsistência da família de Richard e dos seus vizinhos. A única 
solução de que os adultos se lembraram foi matar os leões.

Mas Richard decidiu experimentar outras alternativas. Ele havia observado que os leões 
não gostavam do fogo e tentavam não se aproximar dele. Por isso, experimentou 
colocar várias tochas à volta do estábulo familiar. Ao princípio esta ideia parecia 
que estava a funcionar, mas depois os leões viram que as tochas não se mexiam e 
compreenderam que não lhes iam fazer mal nenhum.

Richard deduziu que talvez os leões não tivessem medo do fogo, mas daquilo que os 
homens que normalmente se encontravam perto dele lhes podiam fazer. Então decidiu 
procurar uma solução que significasse uma combinação de luz e movimento. Decidiu 

colocar na vedação do estábulo várias luzes ligadas a uma velha bateria alimentada 
durante o dia por um painel solar. O jovem inventor construiu um sistema que apagava 
e acendia as luzes durante poucos segundos de forma automática, criando um efeito 
que fazia com que os leões acreditassem que alguém, movendo-se com uma lanterna, 
vigiava o estábulo toda a noite.

A ideia teve tanto êxito que rapidamente o resto dos vizinhos lhe pediram para instalar 
nos seus estábulos um sistema semelhante. Hoje em dia, sistemas parecidos são 
utilizados em todo o Quénia para afugentar também os leopardos ou os elefantes das 
povoações próximas dos vários parques nacionais do país.

Richard não se deteve nem se rendeu perante as primeiras tentativas falhadas nem 
pela dificuldade para encontrar numa pequena aldeia africana os materiais de que 
necessitava, utilizando para criar o seu sistema materiais residuais encontrados em 
lixeiras e veículos velhos abandonados.

Richard Turere - O menino masai que assinou a paz com os leões

O empreendedor não espera que se deem as condições ótimas ou perfeitas  para pôr a sua  
ideia em prática.

Muitas iniciativas empreendedoras a qualquer escala, desde pequenas iniciativas pessoais 
a grandes desafios empresariais, prosperaram com êxito apesar de nos seus inícios terem 
contado com dificuldades e barreiras de todos os géneros.

A atitude empreendedora caracteriza-se pelo empenho para ultrapassar os obstáculos e 
solucionar problemas em vez de usar as dificuldades como uma razão para não atuar ou para 
a desmoralização.

Ficha S1A-2
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Módulo 1

Sessão 1

=
Guia didático do docente / Exemplos de empreendimento

EMPREENDER A PARTIR DO INTERIOR DAS EMPRESAS E ORGANIZAÇÕES
Dá-se o nome de intraempreendedores às pessoas que adotam uma atitude inovadora e empreendedora no 

trabalho que desenvolvem dentro de uma empresa ou organização.

Hoje todos sabemos como os Post-it são práticos. Mas inicialmente o uso destes 
pequenos quadrados de papel de cores chamativas com uma faixa adesiva não era 
assim tão óbvia para toda a gente. De facto, este invento tornou-se realidade graças 
à constância e determinação de Art Fry, um dos mais de oitenta mil empregados da 
multinacional 3M, que teve de ser engenhoso para lutar contra as opiniões de alguns 
chefes que chegaram a considerar a ideia pouco útil, demasiado arriscada e com 
poucas probabilidades de êxito.

A verdade é que o nascimento dos Post-it necessitou não só de encontrar um uso 
mais adequado, como de convencer a direção da multinacional de que o produto 
teria compradores. De facto, Fry, membro de uma das muitas equipas de investigação 
da empresa, não foi sequer o descobridor do adesivo utilizado nos Post-it. Foi um 
outro colega quem encontrou uma cola que fosse suficientemente forte para aderir 
às superfícies e, a seguir, descolar-se com facilidade.

A descoberta tinha sido rejeitada pela empresa por não saber bem qual a utilidade que 
lhe dar. No entanto, Art Fry lembrou-se desta ideia ao comprovar frustrado a frequência 
com que lhe caíam ao chão os vários separadores de leitura que utilizava nos seus 
livros. Fry experimentou empregando essa cola em pequenos pedaços de papel, 
investigando a quantidade e o modo de aplicação mais adequado para o adesivo.

Esta ideia foi igualmente rejeitada pela equipa diretiva da 3M, ao considerar que o 
produto não teria procura. Porém Fry não se rendeu e concebeu uma estratégia para 
demonstrar o valor da sua descoberta: ofereceu blocos de Post-it às secretárias da 
equipa diretiva da empresa, ensinando-lhes os usos que lhes podiam dar nas suas
comunicações com os chefes. Quando a sua utilização já se tinha tornado habitual, 
Fry deixou de os fornecer, levando a que a própria necessidade das secretárias fizesse 
ver aos seus chefes a conveniência de comercializar os Post-it.

Art Fry e os Post-it - A história de sucesso de uma cola que não colava bem

Para ser empreendedor não é  necessário montar uma empresa própria, nem sequer uma 
empresa própria é o único âmbito em que se pode desenvolver uma atitude empreendedora.

As empresas necessitam cada vez mais de contar entre os seus empregados com 
“intraempreendedores”, pessoas criativas, interessadas e curiosas, com novas ideias e 
vontade de melhorar a forma como se fazem as coisas em todas as organizações, mesmo que 
signifique ir contra a forma como essas coisas sempre foram feitas até ao momento.

Este tipo de pessoas são ideais para desenvolver novos produtos, iniciar a atividade em novos 
locais ou escritórios, participar em novos projetos da empresa, etc.

CONCEITOS CHAVE

Ficha S1A-3
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Guia didático do docente / Exemplos de empreendimento
Módulo 1

Sessão 1

EMPREENDER NO PRÓPRIO TERRITÓRIO
Apesar das vantagens que talvez pudessem encontrar noutros lugares, muitos empreendedores decidem 
promover uma iniciativa empresarial sem abandonar o território em que cresceram, proporcionando assim à 
sociedade em que estão inseridos os benefícios derivados do empreendimento.

Antes de criar a sua própria empresa, Antonio Marín, como muitos dos seus 
conterrâneos de Lucena (Córdoba), a sua cidade natal, tinha-se dedicado 
profissionalmente ao mundo da fabricação de móveis. Como ele próprio confessou, 
nalguma ocasião, na sua decisão de deixar a sua anterior profissão e fundar a Energy 
Panel pesou muito a notícia dada um dia pela sua filha de que ia ser avô. Antonio 
pensou então que a sua nova empresa, dedicada ao desenho, fabricação, instalação e 
manutenção de sistemas de aquecimento baseados no uso da energia solar, devia ter 
entre os seus objetivos ajudar a criar um mundo melhor para o seu neto.

É provável que desse desejo tenha nascido, em parte, a preocupação ecológica de 
Antonio de ser capaz de criar sistemas de aquecimento cada vez mais eficientes no 
aproveitamento de energias limpas e sustentáveis. Mas também desse desejo em 
relação ao futuro do seu neto nasceu certamente a firme decisão de empreender sem 
que para isso tivesse de abandonar a sua Lucena natal.

A Energy Panel tem a sua sede e fábrica nesta localidade de pouco mais de quarenta 
mil habitantes, situada no centro geográfico da Andaluzia. É possível que isso signifique 
não contar com as vantagens de uma grande cidade, tais como a proximidade a 
grandes vias de comunicação, acesso a outro tipo de infraestruturas   ou, em teoria, 
elementos  de atração dos profissionais necessários. E, no entanto, todas estas teóricas 
barreiras não constituíram qualquer impedimento para que hoje a Energy Panel exporte 
os seus produtos para mais de dezassete países, incluindo mercados tão afastados 
como a Austrália. Além disso, a forte aposta da Energy Panel pela investigação ( 50% 
do orçamento da empresa) faz com que parte dos postos de trabalho criados pela 
empresa em Lucena sejam para profissionais altamente qualificados.

Energy Panel - Exportando para os cinco continentes a partir Lucena (Córdoba)

No âmbito rural ou numa localidade de pequena ou média dimensão, empreender localmente 
também significa acrescentar mais uma vantagem ao facto de se tornar empreendedor: a 
possibilidade de ganharmos a vida no território em que nascemos e crescemos, perto das 
pessoas e paisagens de que mais gostamos.

As melhorias em infraestruturas de transporte criadas durante os últimos anos e a revolução 
que a internet significa como meio de comunicação de âmbito global encurtam hoje as 
distâncias entre grandes cidades e pequenas povoações para poder oferecer produtos e 
serviços à escala global.

CONCEITOS CHAVE

Ficha S1A-4
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Módulo 1

Sessão 1
Guia didático do docente/ Exemplos de empreendimento

EMPREENDER APRENDENDO COM OS ERROS
O medo do fracasso constitui uma das principais barreiras para um maior empreendimento. No entanto, 

o verdadeiro empreendedor sabe que é difícil não cometer erros e que qualquer erro significa uma 
oportunidade para aprender a fazer as coisas melhor numa próxima ocasião.

A Nespresso tornou-se durante os últimos anos num dos produtos de maior êxito da 
história da multinacional Nestlé. Com vendas anuais superiores a mil milhões de dólares 
e cerca de doze mil lojas em mais de trinta e cinco países, este caso é hoje estudado em 
escolas de negócios de todo o mundo.

No entanto, a forma como a Nespresso se tornou num produto de êxito é muito diferente 
da maneira como inicialmente foi pensada e lançada ao mercado. Com efeito, para 
chegar à Nespresso tal como hoje a conhecemos tiveram de passar mais de vinte anos, 
nos quais se testaram diferentes estratégias e se ultrapassaram problemas de todo o tipo. 

Em primeiro lugar, a ideia de desenvolver uma cápsula por chávena de café não nasceu 
na Nestlé, mas num dos seus concorrentes. A empresa comprou a patente e pensou 
em vender uma máquina que fizesse os cafés expresso com a mesma qualidade de 
uma cafeteira. A ideia não agradou a muitos na Nestlé, uma vez que a empresa estava 
habituada a  vender alimentos  e não maquinaria. Para ultrapassar estes  problemas, em 
1986 foi necessário criar uma empresa e marca à parte da Nestlé. Nasceu então o nome  
Nespresso.

Como se pensava que a máquina era demasiado cara para os consumidores 
particulares, durante os primeiros anos a Nespresso só era vendida a empresas. A ideia 
era que estas pudessem oferecer aos seus  empregados a possibilidade de tomar um 
bom café sem precisarem de se deslocar a um bar. Mas esta estratégia não resultou e 
muito poucas empresas compraram o invento.

Máquinas e cápsulas foram-se aperfeiçoando durante uma década, conseguindo ficar 
um pouco mais  baratas. Começou-se então a pensar em vendê-las a particulares. 
Durante os primeiros anos esta ideia também não pareceu dar bons resultados, até que 
finalmente no ano 2000 a Nespresso tornou-se um fenómeno graças a uma estratégia 
que combinou vender as máquinas mais baratas e obter um maior lucro a partir da 
venda das cápsulas, juntamente com a exclusividade e ideia de clube  que oferece uma 
rede de lojas próprias onde só este produto é vendido.

Nespresso - Uma ideia que demorou vinte anos para ter êxito

Muito poucas coisas saem bem à primeira, nem sempre saem tal como se tinha pensado ou 
planeado em primeiro lugar. A melhor forma de ultrapassar os erros e  evitar que afetem 
a motivação consiste em estar antecipadamente conscientes de que dificilmente se pode 
materializar  uma ideia ou pôr em prática una iniciativa sem cometer erros pelo caminho.

Falhar desempenha um papel importante no empreendimento. O erro é positivo se servir para 
aprender e retificar. O empreendedor aprende com a  experiência muito mais do que com a  
teoria. Falhar é uma oportunidade para experimentar de novo, fazendo melhor. 

Muitas ideias, empresas  e  iniciativas  de  todo o tipo conseguiram ter êxito depois de ter 
fracassado previamente. Edison  necessitou de quase mil experiências falhadas para inventar a 
lâmpada.

CONCEITOS CHAVE

Ficha S1A-1
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Guia didático do docente
Módulo 1

Sessão 1

EMPREENDER: UMA QUESTÃO DE PROBLEMAS E CAPACIDADES

O que é Modo Operativo

15’

Objetivo

Atividade que os estudantes têm de realizar de maneira individual 
fazendo uma lista daquelas que consideram ser as suas melhores 
capacidades, embora aparentemente eles próprios não tenham 
consciência delas como capacidades de valor para um projeto ou 
objetivo de empreendimento.

Compreender que todas as pessoas têm capacidades para empreender. 
Compreender que em muitas ocasiões o principal motor dos 
empreendedores é poder fazer aquilo que os apaixona, aquilo que melhor se 
sentem fazendo.

Material:

- 1 modelo “As tuas capacidades para empreender” por estudantes (S1B)

Entregar uma cópia da ficha a cada estudantes. No exemplo que se junta 
apresenta-se o   tipo de capacidades de que estamos à procura: todos eles 
possuem capacidades que lhes podem eventualmente servir para empreender. 
Para chamar a atenção para este facto, durante a sessão  5 deverá ser utilizada 
esta ficha de atividade de modo a que cada estudante possa acrescentar as suas 
capacidades ao conjunto de recursos de que a equipa dispõe para solucionar o 
desafio selecionado.

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS
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Guia didático do docente / Atividade

AS TUAS CAPACIDADES PARA EMPREENDER

Módulo 1

Sessão 1

O que gostas de fazer? Para que atividades tens realmente jeito?

- Treinar uma equipa de futebol

- Pilotar um micro-helicóptero

- Tocar piano

- Falar russo

- Fazer fotos com Instagram

- Utilizar Skype

- Ensinar outros a ganhar nos jogos de vídeo

- Conversar por “chat”

- Levar o cão a passear

- Jogar basquetebol

- Dançar

Imprima em DIN-A4 um número de cópias do 
modelo seguinte (S1B) igual ao número dos 
estudantes da turma.

Lembre-se que cada um dos estudantes deve 
guardar esta ficha para a reutilizar na sessão 5.

EXEMPLO DA ATIVIDADE
PARA O DOCENTE
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Material do estudante / Atividade

AS TUAS CAPACIDADES PARA EMPREENDER

Módulo 1
Sessão 1

O que gostas de fazer? Para que atividades tens realmente jeito?

Modelo S1B
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Módulo 1

Sessão 1
Guia didático do docente

EMPREENDER: UMA QUESTÃO DE PROBLEMAS E CAPACIDADES

O que é Modo Operativo

20’

Objetivo

Apresentar o processo Jovens Empreendedores.

Dar a conhecer o processo Jovens Empreendedores, criando as máximas 
expectativas possíveis e dando resposta às dúvidas que possam surgir por parte 
dos estudantes.

Material:

- Tabela de planificação do processo (PLAN)

Pendure o póster do processo na parede. Será utilizado ao longo das doze 
sessões para marcar o avanço do trabalho realizado pelas diferentes equipas. 
Também lhe pode servir de apoio durante a exposição.

O trabalho de campo consiste em identificar no âmbito mais próximo dos 
estudantes exemplos de pessoas que de forma sistemática ou pontual 
demonstrem uma atitude empreendedora. Com isto pretende-se que os 
estudantes compreendam a forma como a atitude empreendedora está presente 
no ambiente que os rodeia e os benefícios  que esta atitude gera no contexto em 
que é posta em prática.

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS
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Módulo 1

Sessão 1
Guia didático do docente

PLANIFICAÇÃO DO PROCESSO

EmprEender: 
Tu podes!

1 2 3 4 5 6
Problemas: 

Como olhar?
Oportunidades: 

Como pesquisar?
Mercado: 

Como convencer 
com valor?

Protótipo: 
Como construir a 
minha proposta?

Modelo 
de negócio:

Como definir o meu 
produto/serviço?

1 2 3 4 5 62 4 6 8 10 121 3 5 7 9 11
Empreender: uma 

questão de problemas 
e capacidades

Empreender: uma 
atividade de equipa A EQUIPA

As oportunidades 
estão à nossa 

volta

Escolher a melhor 
oportunidade O PROBLEMA

Explorar 
soluções 

Todos podemos 
ser criativos A OPORTUNIDADE

Proposta de modelo 
de negócio Modelo económico

Construir 
protótipos para 

aprender

Melhorar a 
proposta global O PROTÓTIPO

Discurso do 
empreendedor 

Apresentação 
final

A PROPOSTA DE 
VALOR

O MODELO DE 
NEGÓCIO

EQUIPA

EQUIPA

EQUIPA

EQUIPA

EQUIPA

EQUIPA

PLANO

JOVENSEMPREENDEDORES
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