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	O	 projeto	 Erasmus	 +	 Social	 Cooperative	
Contest	 for	 Secondary	 Schools,	
(SCoopConSS)	arrancou	oficialmente	em	
março	 de	 2020.	 No	 enquadramento	
deste	 projeto,	 um	 consórcio	 de	 seis	
entidades	 parceiras	 trabalhará	 em	
conjunto	 com	 foco	 no	 conceito	 de	
cooperativas	 educativas	 de	 âmbito	
empresarial	em	Escolas	Secundárias.			

	

O	PROJETO	
O	 Concurso	 Cooperativo	 Social	 para	

Escolas	 Secundárias	 (SCoopConSS)	 irá	
testar	uma	metodologia	inovadora	e	envolvente	de	forma	a	introduzir	e	aprimorar	cooperativas	educativas	
de	âmbito	empresarial	em	Escolas	Secundárias,	através	da	colaboração	de	professores	ligados	ao	tema,	que	
envolverão	colegas	de	outras	disciplinas	e	estudantes	numa	simulação	de	criação	de	uma	cooperativa	social	
focada	num	(ou	mais)	dos	17	Objetivos	de	Desenvolvimento	Sustentável	da	ONU.	O	SCoopConSS	é	financiado	
através	do	apoio	financeiro	do	Programa	da	Comissão	Europeia.	

	

FASE	DE	PESQUISA	SCoopConSS	
A	fase	de	pesquisa	SCoopConSS	já	se	encontra	a	decorrer!	

De	 modo	 a	 desenvolver	 uma	 metodologia	 inovadora	 e	 envolvente	 de	 forma	 a	 introduzir	 e	 aprimorar	
cooperativas	 educativas	 de	 âmbito	 empresarial	 em	 Escolas	 Secundárias,	 o	 consórcio	 do	 projeto	 está	 a	
recolher	dados	e	experiências	relevantes	por	parte	de	professores	do	Ensino	e	Formação	Profissional	(EFP)	e	
de	gestores	de	cooperativas	sociais	ou	empreendedorismo	social.	De	acordo	com	os	resultados	da	pesquisa,	
desenvolveremos	e	orientaremos	uma	metodologia	educativa	que	consistirá	em	estabelecer	uma	formação	
on-line	 para	 professores,	 trabalhos	 práticos	 para	 estudantes	 e	 professores	 em	
cooperativas/empreendedorismo	 social	 e	 um	 concurso	 ao	 nível	 da	 União	 Europeia	 (UE)	 com	 base	 no	
desenvolvimento	de	ideias	de	negócios	para	cooperativas/empreendedorismo	social.	

Se	é	professor	e	deseja	desenvolver	as	suas	atividades	de	ensino	com	o	modelo	de	negócios	da	cooperação	
social	 ou	 como	 um	 membro	 da	 cooperativa	 social/empreendedorismo	 e	 deseja	 partilhar	 valores	 da	
cooperação	 social	 entre	 os	 jovens	 inscritos	 no	 processo	 de	 pesquisa	 e	 saber	 mais	 acerca	 do	 Projeto	
ScoopConSS,		junte-se	a	nós	e	comece	a	sua	jornada	sustentável	connosco!		
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PRIMEIRA	REUNIÃO	
ONLINE		
	

A	Primeira	Reunião	Online	ocorreu	
a	 11	 de	março	 de	 2020	 via	 Skype	
devido	ao	COVID	19.	

Os	 parceiros	 apresentaram	 as	
suas	 entidades	 e	 percorreram	
os	pontos	mais	 importantes	do	
projeto:	 objetivos,	 pacotes	 de	
trabalho,	 grupos-alvo,	 principais	

resultados,	 eventos	
multiplicadores,	 gestão	 do	 projeto,	

implementação,	atividades	de	disseminação	e	exploração,	garantia	de	qualidade	e	monitorização	e	avaliação	
dos	 objetivos.	 As	 decisões	 mais	 importantes	 foram	 tomadas	 nesta	 reunião	 de	 forma	 a	 alavancar	 o	
desenvolvimento	dos	primeiros	resultados,	de	acordo	com	um	cronograma	desenhado	pelos	parceiros.	Este	
tratou-se	de	um	momento	fulcral	para	o	início	do	projeto,	tendo	permitido	que	os	parceiros	trabalhassem	
em	conjunto.	Apesar	de	não	ter	sido	uma	primeira	reunião	cara-a-cara,	foi	uma	primeira	reunião	cara-a-cara	
à	distância	de	um	monitor		J.	

	

VISITE	O	NOSSO	WEBSITE	
Lançamos	o	novo	website	do	projeto:	https://scoopconss.eu/	mas	pode	dar-nos	um	“Like”	no		Facebook	ou	
seguir-nos	e	colaborar	na	discussão	acerca	do	projeto	no	LinkedIn.		

As	newsletters	do	projeto	irão	mantê-lo	informado	regularmente	acerca	do	progresso,	resultados	e	eventos	
do	projeto.	

Disfrute	da	leitura	e	fique	atento!	

	 	 	 	 	 	 	 		

	

A	equipa	ScoopConSS!	
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SOBRE	O	PROJETO:	

	

OBJETIVO	PRINCIPAL	

O	objetivo	principal	do	projeto	 SCoopConSS	passa	pela	 construção	de	uma	Comunidade	de	Prática	para	
professores	 de	 escolas,	 do	 Ensino	 Secundário	 e	 de	 Educação	 e	 Formação	 Profissional	 (VET),	 europeias	
interessadas	em	melhorar	a	metodologia	de	ensino,	usando	diferentes	métodos	empresariais	baseados	nos	
princípios	 cooperativos	 de	 autoajuda,	 autorresponsabilidade,	 democracia,	 igualdade,	 equidade	 e	
solidariedade.	

	

ATIVIDADES	PRINCIPAIS	

1. investigação	e	análise	cruzada	de	práticas	bem-sucedidas	em	ideias	ligadas	à	formação	e	educação	
para	jovens	empreendedores	(estabilizar	o	conhecimento).	

2. círculos	de	formação	nacionais	e	internacionais	com	professores	da	área	dos	negócios,	marketing	e	
administração	de	escolas	secundárias	para	a	conceção	de	um	programa	de	formação	destinado	a	
aprimorar	 as	 suas	 competências	 em	 negócios	 cooperativos,	 métodos	 de	 ensino	 cooperativos	 e	
projetos	 baseados	 em	 abordagens	 educacionais	multidisciplinares	 e	 abertas	 (promover	métodos	
inovadores	de	ensino).	

3. desenvolvimento,	prática	e	revisão	de	um	curso	de	formação	combinado	para	apoiar	os	professores	
na	orientação	dos	seus	alunos	para	a	participação	na	primeira	edição	do	Concurso	EU	Scoop!,	um	
Concurso	 de	 Simulação	 Cooperativa	 Social	 a	 ser	 reproduzido	 ao	 nível	 da	 UE	 (desenvolver	
competências).	

	

RESULTADOS	PRINCIPAIS		

1. melhor	compreensão	das	ferramentas	de	formação	existentes	no	ensino	do	empreendedorismo.		
2. modernização	/	adaptação	dos	currículos	existentes	para	criar	ferramentas	específicas	para	o	

ensino	de	negócios	sociais.		
3. implementação	de	um	curso	de	formação	misto	em	negócios	cooperativos.		
4. experimentação	de	ferramentas	de	ensino	e	orientação	de	alunos.	
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SOBRE	OS	PARCEIROS:	
	

	 	

 

 

 

 

•                     

 

European	Grants	International	Academy	Srl		
A	EGInA	 Srl	 é	 uma	 agência	 de	 formação	 e	 consultoria	 privada	 com	 sede	 em	
Foligno	(Úmbria,	Itália),	atuando	no	campo	de	projetos	com	financiamento	da	
UE.	
A	EGInA	compromete-se	a	implementar	projetos	nacionais	e	da	UE	de	inovação	
social,	com	foco	especial	na	promoção	da	competência	digital	e	na	educação	
para	o	empreendedorismo.	

aCapo	Società	Cooperativa	Sociale	Integrata	
A	aCapo	Cooperative	fornece	serviços	inovadores	para	organizações	
governamentais,	empresas	e	público	geral,	graças	a	uma	combinação	de	
aptidões	altamente	especializadas,	soluções	digitais	e	automação.	 

	

	

	

 

 
https://www.acapo.it/	

	

Anaptyxiako	Kentro	Thessalias	
A	AKETH	é	uma	organização	sem	fins	lucrativos,	credenciada	pela	Organização	
Nacional	Grega	para	a	Certificação	de	Qualificações	e	Orientação	Vocacional,	
que	atua	como	prestador	de	educação	e	formação	profissional	(EFP).	 
 

	

	

 
 

 
https://www.aketh.eu/	Associação	Portuguesa	de	Startups	

A	APSU	nasceu	com	a	tarefa	de	fomentar	o	empreendedorismo	e	contribuir	
para	uma	economia	sustentável	e	inovadora.	A	sua	missão	é	incentivar	o	
desenvolvimento	de	iniciativas	empreendedoras	e	a	criação	de	empregos,	
através	da	combinação	de	infraestrutura	e	serviços	de	suporte	especializados.	

	

	
	

	

 

http://apsu.pt/	

 

http://apsu.pt/ 

Cámara	de	Comercio	e	Industria	Italiana	para	España	
A	Câmara	de	Comércio	Italiana	da	Espanha	em	Madrid	(CCIE)	é	uma	
associação	espanhola	sem	fins	lucrativos	que	promove	as	relações	bilaterais	
entre	Itália	e	Espanha.	

	

	

	

	

	

https://www.italcamara-es.com/	

	

Centar	tehničke	kulture	Rijeka	
A	CTKRijeka		é	uma	organização	não	governamental	sem	fins	lucrativos	criada	
em	1993	com	a	incumbência	de	incentivar	e	promover	o	ensino	técnico,	a	
ciência	dos	computadores	e	a	cultura	em	geral,	organizando	atividades	para	
estimular	o	interesse	de	crianças,	jovens,	trabalhadores	e	outros	cidadãos	nas	
áreas	científicas,	técnicas	e	culturais	de	Tecnologias	de	Informação.	
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Recebeu	esta	newsletter	por	nos	ter	sido	proposto	o	contacto	consigo	através	de	um	dos	nossos	parceiros	
do	projeto	ou	outra	parte	interessada	ou	Cooperativa	como	estando	o/a	Sr./a	potencialmente	interessado/a	
no	projeto.	Para	se	inscrever	com	um	endereço	de	e-mail	diferente	ou	caso	o	tópico	não	seja	do	seu	interesse,	
clique	aqui	para	modificar	a	sua	inscrição	ou	cancelar	a	inscrição.	

Para	mais	informações	sobre	o	nosso	projeto,	por	favor	visite	o	nosso	website:	scoopconss.eu.	

	

CONTACTE-NOS	EM:	
WEB:	https://scoopconss.eu		

FACEBOOK:	SCOOP	CONSS	

	


