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Manual para Jovens Empreendedores:  
Comportamentos e Competências 

 

Num Mundo aberto em que os desafios e 

oportunidades são uma constante, torna-se 

essencial, na visão da Delta Cafés, 

desenvolver personalidades interventivas, 

criadoras e empreendedoras em número 

suficiente para que o futuro sustentável seja 

uma realidade. 

 

O grupo Delta Cafés acredita que o 

empreendedorismo em contexto educativo, 

quer enquanto metodologia multidisciplinar, 

quer ao nível da área de projeto ou mesmo 

nos períodos de prolongamento de horários 

(definidos pelo ministério da educação), é a 

forma de perpetuar, valorizar e melhorar as 

comunidades escolares. Alterar algumas 

metodologias educativas pedagógicas é 

imperativo para construir um modelo escolar 

empreendedor e pró-ativo perante a 

sociedade. 

 

Um projeto pioneiro  

Em 2008, o centro educativo Alice Nabeiro 

desenvolveu um trabalho pioneiro a nível 

mundial, que deu origem ao manual “Ter 

ideias para Mudar o Mundo”, uma ferramenta  

para os educadores que trabalham com 

crianças dos três aos 12 anos. Com este 

manual os professores adquirem 

competências para que possam transmitir as 

áreas do conhecimento empreendedor às 

crianças e assim elas possam por em prática 

as suas ideias.  

Pretende-se que o manual de 

empreendedorismo “Ter ideias para mudar o 

Mundo” seja disseminado a nível nacional 

pelas escolas de pré-escolar, primeiro e 

segundo ciclo, e garantir que as crianças 

desenvolvam e melhorem competências, 

capacidades e espírito empreendedor.  

 

A experiência tem mostrado que os 

professores estão disponíveis para novas 

aprendizagens e para trabalhar segundo esta 

metodologia empreendedora com as 

crianças. Resultado disso, é o número 

crescente de escolas que aderem à 

metodologia e o sucesso dos projetos 

desenvolvidos com as crianças e famílias, que 

têm tido grande impacto nas escolas e nas 

comunidades. 

 

A Comissão Europeia reconheceu o 

trabalho pioneiro do manual “Ter ideias 

para Mudar o Mundo” como uma boa 

prática e um modelo a replicar pelas 

escolas da Europa.  

 

 



 

Escolas em rede 

Com a visão de criar uma rede de escolas em 

Portugal onde o empreendedorismo tenha 

lugar, o Centro Educativo Alice Nabeiro 

estabeleceu um conjunto de parcerias para 

permitir que os estudantes dos cursos de 

educação, futuros educadores, recebam 

formação nesta metodologia, para depois a 

poderem utilizar, nomeadamente com o 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo e 

CIM do Alto Minho, a Universidade de Aveiro, 

a Universidade da Beira Interior e CIM do 

Alto Alentejo.  

 

Os conteúdos do manual “Ter ideias para 

Mudar o Mundo” foram certificados pela 

Universidade do Minho e baseiam-se nas 12 

áreas do conhecimento empreendedor: (i) 

estímulo de ideias; (ii) partilha de ideias; (iii) 

o que é que eu quero fazer?; (iv) os estados 

de espírito estarão presentes em todo o 

projeto; (v) aprender a escutar as pessoas; 

(vi) aprender a transmitir o nosso projecto 

aos colaboradores; (vii) aprender a trabalhar 

com os colaboradores; (viii) depois de 

descobrir o que as pessoas necessitam, faço-

lhe ofertas; (ix) elaboração de protótipos 

para partilhar o nosso projecto; (x) redes de 

colaboradores; (xi) ciclos de trabalho; (xii) 

sem liderança não há projeto. 

 

Ainda é prematuro analisar os resultados. 

Porém a Delta Cafés está a desenvolver um 

estudo que permita medir o impacto da 

aplicação desta metodologia nas crianças de 

Campo Maior. 

 

Manual para jovens empreendedores 

Após o sucesso desta experiência, a 

Associação Coração Delta uniu esforços ao 

mundo académico para criar uma nova 

metodologia, para os professores, 

formadores, jovens adolescentes e pré-

universitários.  

 

O “Manual para Jovens Empreendedores: 

Comportamentos e Competências” integra 

duas dimensões, até agora inexploradas, no 

universo dos manuais pedagógicos que 

versam o desenvolvimento de um perfil 

empreendedor. Essas duas dimensões são os 

comportamentos e as competências. No 

plano dos comportamentos, exploram-se a 

inteligência emocional, a orientação 

 

Uma inspiração para o Mundo 

Em 2014, a Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Económico (OCDE) 

selecionou-o como um dos vinte projetos 

mais inspiradores a nível mundial, no âmbito 

do programa de promoção do ensino do 

empreendedorismo, Entrepreneurship 360. 

 



 

empreendedora, a gestão relacional, a 

responsabilidade social e o risco e superação. 

Ao nível das competências, trabalham-se a 

comunicação, a liderança, a negociação, a 

criatividade e a inovação.  

 

O novo manual está destinado a jovens dos 

13 aos 18 anos e partindo do modelo Rui 

Nabeiro, um modelo de gestão que valoriza a 

capacidade empreendedora e o espírito de 

melhoria contínua, visa desenvolver uma 

perspetiva economicista de desenvolvimento 

do próprio negócio. Os conteúdos foram 

desenvolvidos por uma equipa 

multidisciplinar, da qual fizeram parte 

elementos da Associação Coração Delta, da 

Delta Cafés, da Universidade da Beira Interior 

(UBI), da Escola da Quinta das Palmeiras 

(Covilhã) e do CEG-IST do Instituto Superior 

Técnico (IST) da Universidade de Lisboa. 

A abrangência do projeto não tem fronteiras 

e o novo manual poderá vir a ser traduzido 

para várias línguas e aplicado no ensino em 

diversos países.  

 

Atualmente, o manual está a ser testado, sob 

a forma de projeto piloto, nos Agrupamentos 

de Escolas de Campo Maior, Covilhã e 

Fundão. Ao todo, já trabalham com este 

manual 35 professores e mais de 300 

estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lições aprendidas 

- É crucial trabalhar em rede para ampliar os resultados. 

 

 

https://www.facebook.com/DeltaCafes
https://www.facebook.com/UBI.pt
https://www.facebook.com/pages/Escola-Quinta-das-Palmeiras/224390747573834


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delta Cafés 

A Delta Cafés SGPS é constituída por 22 empresas e 2516 colaboradores e soma  20.456 

toneladas de café vendido. A Associação Coração Delta é uma associação de solidariedade 

social, sem fins lucrativos, a qual detém várias valências: Centro Educativo Alice Nabeiro, 

Intervenção Precoce, Serviço de Apoio a Crianças e Jovens, Voluntariado, entre outros. A sua 

actividade é financiada em aproximadamente 50% pelo Grupo Nabeiro. 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


