REPORTAGEM
MANUAL PARA JOVENS EMPREENDEDORES
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS/D.R.

Delta Cafés lança Manual
para Jovens Empreendedores
dos 13 aos 18 anos
A Delta Cafés, através de uma equipa multidisciplinar, em parceria com o Coração Delta,
a Universidade da Beira Interior (UBI), a Escola Quinta das Palmeiras na Covilhã e o CEG-IST
do Instituto Superior Técnico (IST), da Universidade de Lisboa, desenvolveu o “Manual para
Jovens Empreendedores: Comportamentos e Competências - Dos 13 aos 18 Anos”.
Peça que integra duas dimensões até agora inexploradas no universo dos manuais pedagógicos,
os comportamentos e as competências.
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O “Manual de Empreendedorismo – Ter Ideias para Mudar o Mundo”,
elaborado em 2008, pelo Centro Educativo Alice Nabeiro (CEAN), de Campo
Maior, pela Associação do Coração Delta e pela Escola Superior de Educação
do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (ESE-IPVC), foi o primeiro
manual apresentado pelo Grupo Delta e abrangeu o segmento dos 3 aos
12 anos de idade. Seguindo a lógica de que “só verdadeiramente aprende
quem faz”, o manual leva os alunos a um percurso educativo experimental
que percorre 12 áreas do conhecimento empreendedor e que se materializa
como um processo de aprendizagem em que ganham e evoluem alunos e
professores. O guia mereceu, ainda, o reconhecimento da União Europeia
como exemplo de boa prática a disseminar por todos os professores das
escolas dos Estados-membros, tendo sido, ainda, considerado como um
dos 20 projetos mais inspiradores selecionados pela Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Este foi o único projeto
português a ser selecionado pela OCDE no âmbito do Entrepreneurship
360, a par de outros exemplos de boas práticas oriundos de vários países
europeus e que teve como tema “Entrepreneurship Education for children
from 3 to 12 years old”.
O novo “Manual para Jovens Empreendedores: Comportamentos e
Competências - Dos 13 aos 18 Anos” permite abranger um segmento
etário dos 13 aos 18 anos, conferindo continuidade ao trabalho pioneiro
do primeiro projeto. Este segue um desenho que 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 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. Com a disponibilização destas
duas ferramentas pedagógicas, o exercício de cidadania e a intervenção
social do Grupo Delta ficam mais enriquecidos, pois permite preparar
o futuro das crianças e dos jovens portugueses, com mais confiança,
sustentabilidade e responsabilidade social.
A motivação para criar um manual seguindo uma abordagem comportamental
e de competências prende-se com a necessidade de disponibilizar uma
ferramenta apetecível
a
professores
e
formadores, a jovens
adolescentes e a préuniversitários,
que
deste modo podem
adquirir
educação,
treino e experiência na
formação de um capital
humano
proativo,
empreendedor
e
inovador. Pois tudo
isto é determinante
na opção de exercício
futuro da sua atividade
profissional,
quer
seja como empregado
por conta de outrem
ou
inventando,

gerindo e recriando a sua atividade
CEAN certificado
produtiva, como profissional altamente
como Eco Escola
qualificado e cidadão interventivo.
Trata-se, acima de tudo, de um manual
O Centro Educativo Alice Nabeiro esteve presente
que se destaca pela profundidade e
com quatro dos seus alunos em Vila Nova de
simplicidade. A profundidade dos
Gaia para participar na cerimónia de entrega
conteúdos, embora aposte numa
das Bandeiras Verdes. O CEAN recebeu a sua
abordagem gráfica apelativa para os
sexta bandeira verde pelo seu compromisso
professores e as formadores, os jovens
com as causas da conservação da natureza,
adolescentes e os pré-universitários.
através de um plano de ação participativo onde
toda a comunidade escolar e parceiros podem
A simplicidade surge através da
contribuir com ações e problemas a resolver.
conjugação inovadora e integrativa de
Ao todo, foram realizadas 46 ações ao longo
matérias não exploradas nos currículos
de 2013/2014 devidamente monitorizadas e
tradicionais e da disponibilização de
avaliadas pela ABAE /ECO ESCOLAS que certificou
horas de prática, pois falta treinar,
o CEAN como ECO ESCOLA. Reconhecimento
tentar, errar, aprender e retomar,
que deixa o CEAN e toda a estrutura diretiva
com acrescido comprometimento,
bastante orgulhosos, tendo em conta o trabalho
às atividades empreendedoras e
de base desenvolvido na formação de gerações
inovadoras em Portugal e no mundo
eco-sustentáveis. “Conhecer o mundo que
moderno.
nos rodeia, juntar energia e conhecimento e
promover de forma empreendedora as nossas
O
“Manual
para
Jovens
ações serão certamente a nossa grande arma
Empreendedores: Comportamentos e
no combate ao aquecimento global e a uma
Competências - Dos 13 aos 18 Anos”
cidadania ativa e participativa. Obrigado a todos
foi desenvolvido por uma equipa
os colegas do CEAN e parceiros que connosco
multidisciplinar da Coração Delta, da
partilharam os seus recursos, conhecimentos
Delta Cafés, da Universidade da Beira
e espírito voluntário”, afirma Carlos Pepê,
Interior (UBI), da Escola Quinta das
professor coordenador ECO ESCOLAS do CEAN.
Palmeiras, Covilhã e do CEG-IST do
Instituto Superior Técnico (IST), da
Universidade de Lisboa. A coordenação
ficou a cargo de Dionísia Gomes, Ivan
Nabeiro e João Leitão. O manual conta
ainda com vários coautores, como Ana
Lúcia, Ângela Monteiro, Dina Pereira,
João Leitão, João Paulo Mineiro,
Paulo Osório, Marco Nanita e Miguel
Ribeirinho.
O lançamento do Manual de
Empreendedorismo para o Ensino
Básico, agendado para 17 de novembro,
teve lugar na sessão de abertura da
Semana Global do Empreendedorismo
(SGE), sendo apresentado pelo
comendador Rui Nabeiro, presidente da
Delta Cafés, e por João Leitão, professor
e investigador na Universidade da Beira
Interior.
A sessão de abertura teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de
Lisboa, sob o alto patrocínio do Presidente da República.
O manual ainda não foi apresentado à Comissão Europeia, não obstante
existir a firme motivação de preparar a sua edição em diversas línguas
oficiais de Estados-membro da União Europeia, para efeitos de disseminação
desta nova ferramenta de Educação de Empreendedorismo, destinada a
jovens adolescentes e pré-universitários.
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