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Resumo 

O Currículo ScoopConSS para Professores foi produzido no âmbito do projeto ScoopConSS destinado 

a construir uma Comunidade de Prática para os professores de Escolas Secundárias Europeias 

interessados em melhorar a sua prática de ensino através do uso de diferentes métodos 

empresariais baseados nos princípios cooperativos de auto ajuda, auto responsabilidade, 

democracia, igualdade, equidade e solidariedade. 

Este documento oferece uma visão geral do Programa de Formação desenhado pelo Consórcio, com 

um enfoque especial no Currículo ScoopConSS para Professores. 

Neste documento estão destacados os módulos de formação e o conteúdo de aprendizagem, criado 

para o Currículo ScoopConSS para Professores. 

O objetivo principal deste documento é produzir um conhecimento partilhado do curso, a fim de 

ajudar os professores a aproveitar a formação ao máximo.  
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Introdução 

O objetivo do projeto SCoopConSS (Concurso de Cooperação Social para Escolas Secundárias) é 

testar uma metodologia, inovadora e envolvente, que permita introduzir e aperfeiçoar o ensino 

sobre os negócios cooperativos em escolas secundárias, começando pelos professores 

familiarizados com o tema que irão envolver os seus colegas de outras disciplinas e os alunos na 

simulação de uma Cooperativa Social, centrada em um ou mais dos 17 objetivos de 

desenvolvimento sustentável delineados pela ONU (Sustainable Development Goals). 

 

Por conseguinte, o SCoopConSS visa desenvolver, testar e rever um curso de formação mista com o 

propósito de apoiar os professores das Instituições de EFP na orientação dos seus alunos para que 

estes possam participar na primeira edição do Concurso EU Scoop!, um concurso de simulação de 

uma cooperativa social, desenhado à escala da União Europeia. 

O programa da formação direcionado para os professores de EFP dos países parceiros consiste em: 

- Testar e validar o Currículo ScoopConSS e o Kit de Ferramentas;   

- Workshops nacionais e transnacionais; 

- Atividades de observação em contexto de trabalho; 

- Orientar os alunos para o concurso EU Scoop!.  

 

Este documento oferece uma visão geral do Currículo ScoopConSS para Professores. 

A primeira secção descreve os princípios e a metodologia usados para a melhoria do Currículo 

ScoopConSS para Professores. 

A segunda secção dá uma perspetiva geral da organização do programa de formação, com um 

enfoque especial nos objetivos e nos resultados de aprendizagem para cada módulo de formação. 

A terceira secção introduz a estrutura do Curso e fornece detalhes sobre os critérios usados para 

selecionar os professores interessados em beneficiar do Curso. 

A quarta secção descreve as principais áreas e competências do EntreComp. Em seguida, faz uma 

comparação entre os Módulos de Formação do ScoopConSS e as competências de 
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empreendedorismo identificadas pelo Quadro Europeu de Competências Empresariais 

(EntreComp). 

 

1. Estrutura Metodológica  

Em linha com o objetivo principal da Call (Reduzir o desemprego jovem: criar cooperativas para 

melhorar as oportunidades de emprego na União Europeia - Call ID: 303-G-GRO-PPA-19-11225), o 

projeto SCoopConSS pretende testar uma metodologia, inovadora e envolvente, de forma a 

introduzir e aprimorar o ensino sobre os negócios cooperativos em escolas secundárias, começando 

pelos professores habituados ao tema que irão envolver os seus alunos e colegas de outras 

disciplinas na simulação de uma cooperativa social centrada em um ou mais dos 17 objetivos de 

desenvolvimento sustentável delineados pela ONU. 

 

Sustentado pelos resultados da pesquisa, documental e de campo, em cada um dos países parceiros 

o Currículo ScoopConSS para Professores baseia-se na análise: 

- De boas práticas de empreendedorismo e empreendedorismo social; 

- Dos recursos disponíveis e recursos educacionais abertos (REA); 

- Da necessidade de formação dos professores de EFP e dos representantes de cooperativas 

sociais. 

Competirá aos professores selecionados nos cinco países parceiros testar e validar não só o Currículo 

ScoopConSS para Professores, mas também o Kit de Ferramentas. Ao terem a oportunidade de se 

envolverem em diferentes tipos de atividades, online e presenciais, os professores vão atuar, 

simultaneamente, como beneficiários e embaixadores do projeto. 

  

A primeira parte do Curso de formação do ScoopConSS para professores vai centrar-se na testagem 

do Currículo ScoopConSS para Professores, permitindo aos docentes que o usem na sua prática 

pedagógica.  

Cada parceiro do projeto vai organizar uma conferência para apresentar os casos de estudo feitos 

em um ou mais dos REAs mapeados e relacionados com 3 as três áreas chave (ver Tabela 1).  



O conteúdo desta publicação é da responsabilidade exclusiva do seu autor. 
A Comissão Europeia não se responsabiliza por qualquer uso que possa ser 

feito das informações nele contidas. 

 

  
  6 

Este projeto é 
cofinanciado pela 
União Europeia  
 

Após participarem nas conferências, os professores tentarão aplicar a metodologia/ferramenta 

proposta através de um projeto interdisciplinar. 

Com a recolha do feedback, dado pelo professor e pelos alunos, sobre as atividades de formação 

sugeridas será elaborado um quadro de avaliação, a ser integrado na versão final do Kit de 

Ferramentas do ScoopConSS. 

1.1 O conceito do Curso  

O projeto ScoopConSS prevê a estrutura da formação baseada no Currículo, dando ênfase às 
seguintes características:  
 

 A inclusão das apreciações relevantes da Análise das Necessidades de Formação, presente 
no relatório de Análise, que resume os resultados de pesquisa dos cinco países parceiros 
(Itália, Croácia, Espanha, Portugal e Grécia). 
 

 A integração das considerações relevantes sobre as boas práticas levadas a cabo pelos 
parceiros, a nível local e ao nível da União Europeia, em projetos e iniciativas anteriores. 

 
 A organização do curso numa modalidade mista com a inclusão de sessões cara a cara 

(testagem do kit de Ferramentas do ScoopConSS usando a prática pedagógica dos 
professores) que devem ser práticas e ter a finalidade de dar as aptidões e as competências 
necessárias para formular ideias de negócios cooperativos em função do desenvolvimento 
sustentável. 
 

 O uso de uma plataforma online para atividades online. 

1.2 As descobertas principais do relatório da Análise da Necessidade de Formação 

A pesquisa foi realizada na Croácia, na Itália, na Grécia, em Portugal e em Espanha. O objetivo da 
pesquisa foi: 

1. Medir o grau de abrangência da Educação Empreendedora (EE); 
2. Identificar os aspetos positivos e negativos da EE; 
3. Reunir os indicadores das boas práticas;  
4. Avaliar o nível de interesse relativamente à ideia do projeto; 
5. Avaliar os benefícios da ativação da colaboração entre o mundo das cooperativas 

sociais e o sistema escolar;  
6. Identificar as áreas de conhecimento e as competências necessárias para preparar o 

material de formação. 
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A fim de reunir informações relevantes, foi desenvolvida uma entrevista estruturada para os 
gestores de empresas e cooperativas sociais, com base nas orientações para implementação de 
entrevistas semiestruturadas com os professores das escolas de EFP.  
 
Os questionários foram validados pelos parceiros do projeto e, em seguida, foram distribuídos pelos 
participantes através do correio eletrónico, do telefone, das redes sociais e de vários canais online. 
Todas as respostas reunidas foram incluídas na análise. 
 
A conclusão geral da pesquisa é que a Educação Empreendedora centra-se no desenvolvimento de 
competências reais que ajudam os alunos a terem qualidade de vida num mundo em constante 
mudança. Em seguida, estão listadas algumas das aptidões que a EE ensina aos alunos: 

- Como colaborar com colegas e trabalhar em equipa; 
- Como preparar uma apresentação eficaz e falar em público; 
- Como reunir, analisar e usar dados;  
- Como resolver problemas complexos e reais que não têm uma resposta definitiva; 
- Como usar a curiosidade e a criatividade para descobrir uma abordagem inovadora para os 

problemas sociais. 

De acordo com a pesquisa, fica evidente que, na educação dos alunos, deve existir a conjugação 
de um conhecimento teórico básico acompanhado por bastantes trabalhos práticos. Para que 
entendam os objetivos das cooperativas sociais e das empresas, os alunos têm a necessidade de 
aprender quais são os conceitos básicos de empreendedorismo. 
 
A conclusão mais importante é que a educação não se deve focar em transmitir os conhecimentos 
sobre conceitos de empreendedorismo e preparar os alunos para serem empreendedores sociais, 
em vez disso deve desenvolver as competências transversais mais valorizadas pelos empregadores 
e fazer uma sensibilização sobre os valores que a economia social traz para a sociedade. 
Os professores, para estarem preparados para a implementação da educação proposta, devem 
estar conectados com os representantes de cooperativas sociais de forma a serem apoiados e 
orientados (os docentes e os alunos) durante o processo de aprendizagem. Além disso, foi 
salientada pelos professores, que demonstraram bastante interesse em usar metodologias novas e 
inovadoras no seu trabalho, a necessidade de existirem materiais educacionais e ferramentas 
didáticas que possam ser usadas na sua orientação aos alunos.  
 
Os principais resultados constituíram a base para delineação do Currículo ScoopConSS. 
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2. Organização do curso 

O programa de formação, dedicado aos professores de EFP dos países parceiros, consiste em: 

- Testar e validar o Kit de ferramentas e o Currículo ScoopConSS; 

- Workshops nacionais e transnacionais;  

- Atividades de observação em contexto de trabalho; 

- Orientar os alunos para o concurso EU Scoop!. 

Para permitir que os professores o possam usar na sua prática pedagógica, a primeira parte do curso 

de formação do ScoopConSS para professores centra-se na testagem do Kit de Ferramentas do 

ScoopConSS. 

Cada parceiro do projeto vai organizar uma conferência para apresentar, em um ou mais módulos, 

os casos de estudo e os REAs mapeados no pacote de trabalho 3. Os professores que vão participar 

nessas conferências vão tentar aplicar a metodologia/ferramenta proposta através de um projeto 

interdisciplinar, desenhado em conjunto com pelo menos um docente de uma área diferente.  

Além disso, estará disponível online o Kit de ferramentas ScoopConSS para que os professores 

selecionados tenham a oportunidade de usar o material escolhido e produzido pelos parceiros. 

O Kit de ferramentas online permitirá aos participantes aprofundarem o seu conhecimento sobre 

os tópicos, com o suporte de tutores nacionais (representantes dos parceiros do projeto). 

 

A duração do Curso será 80-100 Horas (dependendo do número de áreas temáticas escolhidas), 

divididas por: 

 Atividades de formação Online (48 Horas): conferências (uma por Área, ver Tabela 1), auto 

estudo online com o apoio dos tutores nacionais. 

As atividades online serão entregues ao longo de 4 meses, de novembro de 2020 a fevereiro 

de 2021. 

 Atividades de formação cara a cara (14 Horas): atividades baseadas no projeto, com pelo 

menos um colega que ensine uma disciplina diferente; círculos de coaching, organizados a 

nível nacional e internacional, para partilhar as reflexões sobre os resultados e os problemas 

descobertos durantes as atividades com os alunos.   

As atividades cara a cara serão entregues de Janeiro a Março de 2021. 
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 Observação em contexto de trabalho (17 Horas): os professores vão envolver os parceiros 

locais no apoio às atividades do projeto. Mais concretamente, vão-lhes pedir que 

identifiquem cooperativas sociais relevantes ou empresas que estejam disponíveis para os 

receber, com o mínimo de 1 semana de observação em contexto de trabalho, que organizem 

visitas técnicas para os alunos e/ou workshops em escolas dedicadas a usar exemplos 

práticos para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, com base no modelo de 

empreendedorismo cooperativo.  

As atividades de observação em contexto de trabalho serão entregues ao longo de 2 meses, 

de Janeiro a Março de 2021.   

 

 Concurso EU Scoop! (21 Horas): Todos os parceiros vão organizar, a nível nacional, 

workshops de dois dias e vão convidar os 10 professores selecionados para apresentarem as 

regras e a abordagem ao concurso e, consequentemente, treiná-los para o uso da versão 

avançada do Canvas (Quadro de Modelo de Negócios) que visa facilitar a elaboração de uma 

ideia de negócio cooperativo, em função do desenvolvimento sustentável. 

Ao retornarem para a escola, os professores vão atuar como mentores no apoio a diferentes 

equipas de alunos (pelos menos uma por professor) que, através da utilização dos métodos 

e ferramentas experimentados durante a primeira parte do curso, vão desenvolver ideias e 

expô-las durante as finais nacionais do concurso, onde um comité local vai selecionar uma 

equipa vencedora que participará na final internacional em Foligno (M20).  

Na tentativa de criar uma ponte entre os alunos e os potenciais apoiantes das suas ideias de 

negócio cooperativo, serão convidados para o evento os parceiros e os representantes do 

mundo cooperativo, assim como especialistas em incubação de negócios.  

O Concurso EU SCoop! vai reproduzir uma plataforma operacional que permitirá aos 

professores, formadores e alunos colocarem em prática as competências adquiridas durante 

as atividades de aprendizagem e vai servir de base para a iniciativa seja replicada nos 

próximos anos. 

As atividades para a preparação e participação no Concurso serão entregues ao longo de 6 

meses, de Março a Setembro de 2021. 
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As atividades descritas abaixo poderão sofrer alterações devido à situação pandémica 

gerada pelo Covid-19. Todas as alterações serão discutidas internamente e, antes de avançar 

com alguma emenda do plano de trabalho, serão recomendadas ao responsável do projeto. 
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Figura 1 Organização do Curso
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O formato do curso será apresentado modalidade mista o que significa que uma parte estará 

disponível online, através do Kit de Ferramentas ScoopConSS, e a outra parte será feita 

presencialmente ou por conferência. 

 

Após a fase de recrutamento e registro dos professores nos 5 países parceiros, o curso será aberto 

através das atividades de cara a cara e do kit de ferramentas online. As reuniões e os conteúdos 

online abrangem a estrutura teórica dos métodos empreendedores baseados nos princípios 

cooperativos e as áreas de competências mais relevantes, identificadas através da pesquisa de 

campo tendo em conta o interesse dos professores e dos representantes das cooperativas sociais.  

O curso está organizado em diferentes módulos, a serem escolhidos e estruturados por cada 

organização parceira de acordo com as necessidades e interesses dos seus alunos. A lista completa 

de informações e dos módulos disponíveis pode ser encontrada no Anexo A deste documento.   

 

O programa de formação vai comprometer pelo menos 10 professores/formadores por país, 

perfazendo um total de 50 professores/formadores. 

Está previsto que as sessões cara a cara sejam práticas e formuladas de forma a providenciar 

competências que melhorem os conhecimentos dos professores sobre os tópicos, a metodologia e 

as ferramentas que foram apresentados ao longo do curso. 

 

3. Formato do Curso 

O desenvolvimento do Currículo ScoopConSS para professores está incluído no Pacote de Trabalho 

3 - “Desenvolvimento do Kit de Ferramentas”.  

Para desenvolver o Currículo e a metodologia de formação, o Consórcio começou por analisar 

projetos anteriores e iniciativas levadas a cabo pelos parceiros do projeto, localmente e ao nível a 

União Europeia. 

O Currículo está integrado com o Kit de Ferramentas do ScoopConSS, um utensílio online que 

aglomera um conjunto de documentos de apoio (recursos educacionais abertos, REA). 
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O Currículo destaca o caminho educacional relativamente aos resultados da aprendizagem 

(conhecimento, aptidões e competências) e está mapeado pelo Quadro Europeu de Competências 

Empresariais (EntreComp). 

 

As razões para a definição do Currículo baseiam-se: 

 Na necessidade de desenvolver as competências empreendedoras e cooperativas dos 

professores;  

 Em providenciar uma abordagem inovadora e multidisciplinar baseada na aprendizagem 

não-formal e no ensino em contextos de educação formal;  

 Em delinear os conhecimentos e competências listados pelos parceiros, com base na análise 

das necessidades previamente identificadas.  

  

 

O Currículo está dividido em 10 módulos de formação, todos os módulos estão descritos através 

dos resultados e dos objetivos de aprendizagem.  

 

Com base nos resultados das Conclusões da pesquisa implementada (Pacote de Trabalho 2) (A2.3), 

nas experiências dos parceiros e nos projetos anteriores de formação em empresas sociais dos 

países parceiros, foram desenvolvidos 10 módulos de formação que vão enriquecer o conhecimento 

e as aptidões dos professores na área do empreendedorismo social. 

 

Após a conclusão dos módulos de formação, os participantes serão capazes de: 

 Ter uma noção clara dos estatutos legais, regras fiscais, organização e direção de uma 

empresa social;  

 Definir o modelo de negócio com base nos objetivos sociais, melhorar a finalidade social 

das suas ideias; 

 Aprender a reconhecer os parceiros relevantes para uma empresa social e como explorar 

os recursos humanos que operam na sua empresa; 
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 Aprender como se financia uma empresa social, tanto na fase inicial como ao longo da 

sua existência; 

 Aprender a promover uma marca social e ser capaz de medir constantemente o impacto 

social da sua empresa social. 

 

3.1 O Curso Misto 

Os 10 módulos agrupados têm duração de 70 Horas. 

As atividades online de cara a cara, em conjunto com a observação em contexto profissional e as 

atividades no âmbito do concurso EU SCoop!, devem perfazer um total de 100 Horas de atividades 

de formação. 

 

Cada parceiro avaliador vai localizar os módulos selecionados no seu idioma. Todo o material de 

formação estará disponível em inglês e pelo menos mais uma linguagem, considerando as 

necessidades dos parceiros que integram a fase de testes. Todo o material do Kit de Ferramentas 

ScoopCons estará disponível na plataforma.  

 

Veja, por favor, abaixo a lista dos 10 Módulos de formação (Tabela 1), a duração de cada um e os 

objetivos da aprendizagem (Tabela 2). 

 

Módulo Título  Horas 

M1 Introdução ao empreendedorismo social 7 Horas 

M2 Ferramentas e abordagens para a implementação e gestão 
de projetos de inovação com um alto impacto social  

7 Horas 

M3 Estatuto legal e regras fiscais da empresa social 6 Horas 

M4 Necessidades financeiras e como encontrar recursos 
económicos 

7 Horas 

M5 Os recursos humanos na empresa social 7 Horas 

M6 Gestão de grupos de trabalho 7 Horas 

M7 Construção de Parcerias com Sucesso 7 Horas 
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M8 Construção de um plano de negócio 7 Horas 

M9 Estratégias e ferramentas de marketing e comunicação 9 Horas 

M10 Necessidade financeira e orçamento estimado 6 Horas 

Total 70 Horas 
Tabela 1. Módulos de formação e áreas chave 

 

 

Módulo Objetivos de aprendizagem Horas Tot. 
 
 
 
 
 
 
 

M1 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar os vários pontos de vista sobre os conceitos 
de empreendedorismo social 

1 Hora 

7 Horas 

Identificar as particularidades das empresas sociais em 
relação a outros modelos de negócio 

1 Hora 

Comparar as diferenças entre empresas sociais dos 
países Europeus 

1 Hora 

Identificar os valores do Sistema cooperativo 1 Hora 

Reconhecer as áreas de intervenção das empresas 
sociais 

1 Hora 

Entender a perspetiva teórica do impacto social 1 Hora 

Examinar de uma forma crítica as vantagens e 
desvantagens de uma empresa social 

1 Hora 
 
 

 
 
 
 
 
 

M2 
 
 
 
 

 

Compreender os elementos essenciais do planeamento 
social 

1 Hora 

7 Horas 

Aprender sobre as características da inovação social: 
novas parcerias, novas aptidões e novas tecnologias  

1 Hora 

Entender como se aplica o Business Model Canvas 
(Quadro de Modelo de Negócios) de A. Ostenwalder: os 
9 elementos do modelo 

2 Horas 

Explorar os modelos de inovação social propostos em 
alguns projetos 

1 Hora 

Construir um Quadro de Modelo de Negócios e um 
Plano de Negócios 

1 Hora 

Descobrir as abordagens principais para avaliação do 
impacto social 

1 Hora 

 Identificar o que é uma empresa social 1 Hora 6 Horas 



 

 16

Este projeto é 
cofinanciado pela 
União Europeia  
 

O conteúdo desta publicação é da responsabilidade exclusiva do seu autor. 
A Comissão Europeia não se responsabiliza por qualquer uso que possa ser 

feito das informações nele contidas. 
 

 
 
 
 
 

M3 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descobrir a legislação geral, sectorial e específica, 
regulação e orientações para montar e abrir uma 
empresa social e uma cooperativa 

1 Hora 

Comparar os estatutos legais das empresas sociais nos 
vários países Europeus 

1 Hora 

Identificar o geral, o sectorial e o específico de uma 
empresa social e uma cooperativa 

1 Hora 

Comparar as regras fiscais das empresas sociais dos 
vários países Europeus 

1 Hora 

Compreender as vantagens e as desvantagens do 
estatuto legal e da tributação permitidos numa 
empresa social comparando com outras empresas 

1 Hora 

 
 
 

M4 
 
 
 
 
 
 

Identificar os aspetos críticos da fase inicial 1 Hora 

7 Horas 

Identificar os riscos estruturais e competitivos das 
firmas sociais 

1 Hora 

Construir uma análise de custo 2 Horas 
Identificar como melhorar as nossas ideais 1 Hora 
Reconhecer os canais que podem financiar as empresas 
sociais 

1 Hora 

Gerir os seus recursos iniciais 1 Hora  

 
 
 
 
 

M5 
 
 
 

 

Descobrir as políticas, orientações e plano operacional 
para a Seleção de RH e Gestão 

1 Hora 

7 Horas 

Explorar as leis do trabalho gerais, sectoriais e 
específicas do trabalho, regulação orientação, códigos 
de prática 

1 Hora 

Comparar a legislação dos países Europeus 1 Hora 

Identificar a missão, a visão e valor das empresas sociais 
como uma estrutura para o RH 

1 Hora 

Explorar a comunicação e as relações humanas: teorias, 
métodos e técnicas 

2 Horas 

Descobrir as teorias, métodos e técnicas da gestão de 
recursos humanos 

1 Hora 

 
 
 
 
 

Centrar a finalidade do grupo de trabalho baseada nos 
dados disponíveis 

1 Hora 

7 Horas Construir um processo colaborativo: preparar o grupo 
de trabalho, resumir as discussões e decisões, partilhar 
os progressos e resultados 

2 Horas 
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M6 

 
 
 
 
 
 
 

 

Desenvolver uma estratégia colaborativa efetiva 
(partilha da análise de contextos, aprender com as 
tentativas e experiência, aumentar a partilha, etc.) 

2 Horas 

Gerir estratégias de implementação (identificar 
recursos, alimentar as relações, alargar a partilhar a 
novos membros, construir um feedback das 
atualizações, medir o progresso, etc.) 

1 Hora 

Aprender a incluir diferentes perspetivas, identificar as 
tendências, compreender as necessidades e 
oportunidades do Sistema, identificar e melhorar as 
interconexões  

1 Hora 

 
 
 
 

M7 
 
 

 
 
 
 

Identificar e envolver os diferentes parceiros 1 Hora 

7 Horas 

Identificar e envolver os parceiros do projeto. Os 
parceiros do projeto, os parceiros dos parceiros e os 
fornecedores de serviços simples. O Acordo de Parceria 
e outras formas de parceria 

2 Horas 

Conseguir uma estratégia de parceria efetiva: reuniões 
iniciais, estado do progresso, relatório parcial e total, 
ferramentas. 

2 Horas 

Coordenar um trabalho em parceria, partilha de 
informações, prazos e atividades a serem realizadas 

2 Horas 

 
 
 

M8 
 
 
 
 
 
 

Definir plano de negócio e os seus elementos 
fundamentais 

1 Hora 

7 Horas 

Desenvolver um resumo Executivo 1 Hora 

Descrever os produtos e serviços da empresa  1 Hora 

Enquadrar o contexto e o cenário da ideia de negócio 1 Hora 

Desenvolver um Marketing estratégico 1 Hora 

Usar um plano operacional 1 Hora 

Desenvolver um plano financeiro de três anos 1 Hora 

M9 

Descobrir os elementos essenciais de uma estratégia de 
marketing e comunicação 

1 Hora 

9 Horas 

Aprender a chamar a atenção através de 
anúncios/publicidade 

1 Hora 

Identificar Comunicação acima da Linha (Above the 
Line), Em Linha (Through the line) e Abaixo de Linha 
(Below the line) 

1 Hora 

Criar promoções e vendas 1 Hora 
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Explorar as principais redes sociais e funções 
relacionadas com o marketing 

1 Hora 

Identificar a Nutrição de Lead 1 Hora 

Desenvolver o marketing de anúncios por email 1 Hora 

Usar comunicação Analógica 1 Hora 

Entender os pilares da gestão de marca e construção de 
reputação 

1 Hora 

M10 

Entender a estrutura e características de um plano de 
negócios 

1 Hora 

6 Horas 

Compreender o que é Orçamento Empresarial 1 Hora 

Identificar e entender as diferentes fontes de 
financiamento de uma empresa 

1 Hora 

Conhecer os mecanismos de remuneração numa 
empresa corporativa: receitas, lucros e dividendos. 

1 Hora 

Identificar um risco financeiro de gestão 1 Hora 

Entender o orçamento de uma empresa social 1 Hora 
Tabela 2 Módulos de formação e objetivos de aprendizagem 

 

 

3.2 Os Módulos do SCoopConSS  

A tabela abaixo demonstra a estrutura usada para construir um módulo e mais abaixo é evidenciada 

a lista completa dos módulos. A descrição detalhada de cada módulo está presente no Anexo 1 

deste documento.  

Cada módulo tem objetivos e resultados da aprendizagem específicos e contém um conjunto de 

atividades (individuais e corporativas) e REAs (conteúdos de formação, na sua maioria são vídeos, 

texto, PowerPoints, orientações, etc).   

 Na tabela da próxima página, está exposto o esquema de formação para cada módulo com 

referência aos tópicos, aos objetivos de aprendizagem, aos resultados da aprendizagem, às 

atividades de aprendizagem, conteúdo, metodologias de avaliação, ideias chave e materiais. 
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      Tabela 3  Esquema da articulação do Módulo de Formação 

 

3.2.1 Resumo dos Módulos de Formação 

 M1 – Introdução ao empreendedorismo social 

Este módulo tem como objetivo dar uma ideia geral das características que distinguem as 

empresas sociais das outras empresas, com um enfoque particular no sistema cooperativo 

social que, pela sua natureza, é sempre atribuído às empresas sociais. As dificuldades deste 

tipo particular de empresa vão ser analisadas em relação a outras. Vão ser, também, 

clarificadas as áreas de intervenção de uma empresa social.  

 M2 - Ferramentas e abordagens para a implementação e gestão de projetos de inovação 

com um alto impacto social 

É focado nos projetos de inovação social e no fato de não poderem mais ser abordados com 

as ferramentas da economia social clássica.  

MÓDULO :  
Título: 
Entrecomp:  
Resumo  

Objetivos de 
aprendizagem 

  
  
  

 
Resultados da 
aprendizagem 
 

      1.  HORAS 
       2.  HORAS 
       3.  HORAS 

Atividade de ensino/aprendizagem 
 

  
  
  

Conteúdos de aprendizagem   
  
  

Avaliação   

Ideias chave  

Informação 
Suplementar  
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 M3 - Estatuto legal e regras fiscais da empresa social 

Este módulo pretende clarificar o estatuto legal das empresas sociais nos diferentes países 

Europeus. Além disso, serão explicadas as regras de tributação nos países Europeus. Este 

módulo também descreve as vantagens e desvantagens do estatuto legal e da tributação 

permitidos numa empresa social comparando com outras empresas.  

 M4 - Necessidades financeiras e como encontrar recursos económicos 

O módulo tem a intenção de definir a forma correta de analisar a despesas iniciais da empresa 

e, deste modo, criar uma análise de custo.  

 M5 – Recursos humanos numa empresa social 

É definida a estrutura legislativa para recrutamento e gestão de recursos humanos. Este 

módulo visa explicar as melhores teorias e técnicas de gestão de RH e, também, como fazer 

uma central de comunicação vertical e horizontal. 

 M6 – Gestão de grupos de trabalho 

Este módulo investiga os problemas de um Grupo de Trabalho (também chamados de task 

forces, redes de ação comunitária, equipas de estratégia, e uma variedade de outros nomes).  

 M7 – Construção de parcerias com Sucesso 

Centra-se nos elementos principais a considerar quando se trabalha em parceria, através de 

diferentes disciplinas e sectores. 

 M8 – Construção de um plano de negócio 

Este módulo tem a intenção de dar informações relacionadas com a construção de uma 

estrutura financeira. Também planeia dar aos alunos informação detalhada para quantificar 

as necessidades financeiras líquidas, indicando as fontes de financiamento que são precisas 

para cobrir com as necessidades.   

 M9 – Estratégias e ferramentas de marketing e comunicação 

Descobrir e aprender a melhor forma de usar essas ferramentas, visto que para atingir o 

público é crucial a mensagem seja espalhada e ressoada. Este módulo quer ajudar os alunos 

a desenvolver conhecimento para a gestão de uma marca. 

 M10 - Necessidade financeira e orçamento estimado 
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Este modulo tem como objetivo ajudar os alunos a entender a função primária do orçamento 

financeiro e, por conseguinte, desenvolvê-lo. 

 

 

3.3 Requisitos para participar    

Relativamente à componente online do Curso, considerando que o Kit de Ferramentas ScoopConSS 

está disponível para todos, são dadas algumas recomendações aos seus participantes para que 

possam maximizar as suas oportunidades de aprendizagem. Os intervenientes devem ser 

professores/formadores de EFP que tenham vontade de modernizar a sua prática pedagógica 

através de oportunidades de formação que vão consolidar o seu conhecimento sobre negócio 

cooperativo e desenvolver as suas capacidades de transferir este conhecimento, não só aos seus 

colegas, mas também aos alunos do seu curso ou de outros.  

 

Com a finalidade de ajudarem os seus alunos a representarem a sua escola, no âmbito do Concurso 

EU Scoop!, os professores de 50 escolas (10 em cada um dos países participantes), das áreas de 

marketing e administração e de EFP, que beneficiam diretamente destas atividades vão: delinear 

em conjunto o programa de formação, participar em atividades online e cara a cara, envolver os 

seus colegas de outras áreas de ensino e implementar um projeto de trabalho interdisciplinar. Os 

beneficiários diretos das atividades serão 50 empresas, previamente selecionadas.   

 

Os beneficiários indiretos são: 

 Pelo menos 100 escolas secundárias/professores de EFP (20 em cada país) que serão 

convidados a juntarem-se à Comunidade de Prática e a juntarem-se às conferências. 

 Pelo menos 1000 alunos dos 16 aos 19 anos de idade (200 em cada país), envolvidos no 

Concurso EU Scoop! 

 Pelo menos 25 cooperativas sociais que apoiam os parceiros do projeto e acolhem os 

beneficiários diretos para um trabalho de observação em contexto profissional de curto 

prazo. 
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3.4 Objetivos e Resultados da Aprendizagem 

O Currículo ScoopConSS para Professores destaca um trajeto educacional na forma de resultados da aprendizagem.  

A tabela 4, exposta em seguida, revela os resultados e objetivos da aprendizagem que se espera que os professores sejam capazes de 

fazer, saber e/ou valorizar, no final de cada módulo de formação. 

Módulo Objetivos da aprendizagem Resultados da aprendizagem 

M1 

Introdução ao 

empreendedorismo 

social 

 Entender o conceito de empreendedorismo social  
 Reconhecer as diferenças entre empresa social e outro 

tipo de empresas 
 Definir as possíveis áreas de intervenção de uma 

empresa social 
 Descobrir o impacto ético, legal, social, económico do 

empreendedorismo social 

 Identificar os vários pontos de vista sobre os conceitos 
de empreendedorismo social 

 Identificar as particularidades das empresas sociais em 
relação a outros modelos de negócio 

 Comparar as diferenças entre empresas sociais dos 
países Europeus 

 Identificar os valores do Sistema cooperativo 
 Reconhecer as áreas de intervenção das empresas 

sociais 
 Entender a perspetiva teórica do impacto social 
 Examinar de uma forma crítica as vantagens e 

desvantagens de uma empresa social 
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Módulo Objetivos da aprendizagem Resultados da aprendizagem 

M2 

Ferramentas e 

abordagens para a 

implementação e gestão 

de projetos de inovação 

com um alto impacto 

social 

 Descobrir ferramentas inovadoras de design social 
 Usar o Business Model Canvas (Quadro de Modelo de 

Negócios) por Alexander Ostenwalder  
 Descobrir variantes do Modelo de Negócio para o 

projeto 
 Construir uma avaliação sobre o impacto social 

 Compreender os elementos essenciais do planeamento 
social 

 Aprender sobre as características da inovação social: 
novas parcerias, novas aptidões e novas tecnologias 

  Entender como se aplica o Business Model Canvas de A. 
Ostenwalder: os 9 elementos do modelo 

 Explorar os modelos de inovação social propostos em 
alguns projetos 

 Construir um Quadro de Modelo de Negócios e um Plano 

de Negócios 

 Descobrir as abordagens principais para avaliação do 

impacto social 

M3 

Estatuto legal e regras 

fiscais da empresa social 

 
 

 Definir o estatuto legal de empresa social 

 Definir o estatuto social das cooperativas sociais  

 Entender as diferenças do estatuto legal entre as 

empresas sociais, as cooperativas e as empresas 

clássicas   

 Identificar as regras fiscais de uma empresa social  

 Identificar as regras fiscais de uma cooperativa social 

 Entender as diferenças das regras de tributação entre as 

empresas sociais, as cooperativas sociais e as empresas 

clássicas  

 Identificar o que é uma empresa social 
 Descobrir a legislação geral, sectorial e específica, 

regulação e orientações para montar e abrir uma 
empresa social e uma cooperativa 

 Comparar os estatutos legais das empresas sociais nos 
vários países Europeus 

 Identificar o geral, o sectorial e o específico de uma 
empresa social e uma cooperativa 

 Comparar as regras fiscais das empresas sociais dos 

vários países Europeus 
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Módulo Objetivos da aprendizagem Resultados da aprendizagem 

 Compreender as vantagens e as desvantagens do 

estatuto legal e da tributação permitidos numa empresa 

social comparando com outras empresas 

M4 

Necessidades financeiras 

e como encontrar 

recursos económicos 

 Identificar os custos de montar uma empresa social  

 Estruturar uma análise de custo 

 Identificar os riscos económicos da fase inicial  

 Melhorar o valor da empresa social na fase inicial 

 Identificar os canais que podem oferecer os recursos 

necessários para começar a sua própria empresa 

 Identificar os aspetos críticos da fase inicial 
 Identificar os riscos estruturais e competitivos das firmas 

sociais 
 Construir uma análise de custo 
 Identificar como melhorar as nossas ideais 
 Reconhecer os canais que podem financiar as empresas 

sociais 
 Gerir os seus recursos iniciais 

M5 

Os recursos humanos na 

empresa social 

 Definir as políticas, orientações e plano operacional para 

a Seleção e Gestão de RH  

 Saber as leis do trabalho gerais, sectoriais e específicas 

do trabalho, regulamentos, orientações, códigos de 

prática 

 Saber qual é a missão, a visão e valor das empresas 
sociais como uma estrutura para a gestão de RH 

 Melhorar a comunicação e as relações humanas 

 Identificar as teorias, os métodos e técnicas de RH para 

as orientar, verificar, implementar e melhorar 

 Descobrir as políticas, orientações e plano operacional 
para a Seleção de RH e Gestão 

 Explorar as leis do trabalho gerais, sectoriais e 
específicas do trabalho, regulação orientação, códigos 
de prática 

 Comparar a legislação dos países Europeus 
 Identificar a missão, a visão e valor das empresas sociais 

como uma estrutura para o RH 
 Explorar a comunicação e as relações humanas: teorias, 

métodos e técnicas 
 Descobrir as teorias, métodos e técnicas da gestão de 

recursos humanos 
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Módulo Objetivos da aprendizagem Resultados da aprendizagem 

M6 

Gestão de grupos de 

trabalho 

 Compreender os benefícios da partilha de opiniões e 

experiências e da cooperação  

 Organizar e gerir um grupo de trabalho  

 Construir uma cultura de colaboração 

 Para passar do pensamento sistêmico à prática 

 Partilhar resultados 

 Construir um processo colaborativo: preparar o grupo de 
trabalho, resumir as discussões e decisões, partilhar os 
progressos e resultados 

 Desenvolver uma estratégia colaborativa efetiva 
 Gerir estratégias de implementação  
 Identificar as tendências, compreender as necessidades 

e oportunidades do Sistema, identificar e melhorar as 
interconexões 

M7 

Construção de Parcerias 

com Sucesso 

 Definir os parceiros para um determinado desafio social 

 Identificar os parceiros do projeto estrategicamente 

 Conseguir uma parceria tanto na fase de planeamento e 

como na de intervenção 

 Definir os papéis e as responsabilidades de cada parceiro 

 Gerir formalmente a relação entre parceiros 

 Identificar e envolver os diferentes parceiros 
 Identificar e envolver os parceiros do projeto. Os 

parceiros do projeto, os parceiros dos parceiros e os 
fornecedores de serviços simples. O Acordo de Parceria 
e outras formas de parceria 

 Conseguir uma estratégia de parceria efetiva: reuniões 
iniciais, estado do progresso, relatório parcial e total, 
ferramentas. 

 Coordenar um trabalho em parceria, partilha de 
informações, prazos e atividades a serem realizadas 

M8 

Construção de um plano 

de negócio 

 Construir um plano de negócios através do modelo de 

negócios  

 Descrever plano de negócio e plano de negócio 

económico  

 Aprender os elementos de marketing estratégico 

 Fazer uma projeção do plano de negócios de 5 anos  

 Definir plano de negócio e os seus elementos 

fundamentais 

 Desenvolver um resumo Executivo 

 Descrever os produtos e serviços da empresa  

 Enquadrar o contexto e o cenário da ideia de negócio 

 Desenvolver um Marketing estratégico 
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Módulo Objetivos da aprendizagem Resultados da aprendizagem 

 Usar um plano operacional 

 Desenvolver um plano financeiro de três anos  

M9 

Estratégias e 

ferramentas de 

marketing e 

comunicação 

 Saber técnicas de publicidade e de promoção de vendas 

 Compreender a função das redes sociais  

 Saber técnicas de publicidade endereçada (direct 

mailing) e usar catálogos 

 Criar campanhas por email e newsletters 

 Promover produtos: feiras, conferências e seminários 

 Desenvolver uma gestão de marca  

 Descobrir os elementos essenciais de uma estratégia de 
marketing e comunicação 

 Aprender a chamar a atenção através de 
anúncios/publicidade 

 Identificar Comunicação acima da Linha (Above the 
Line), Em Linha (Through the line) e Abaixo de Linha 
(Below the line) 

 Criar promoções e vendas 
 Explorar as principais redes sociais e funções 

relacionadas com o marketing 
 Identificar a Nutrição de Lead 
 Desenvolver o marketing de anúncios por email 
 Usar comunicação Analógica 
 Entender os pilares da gestão de marca e construção de 

reputação 

M10 

Necessidade financeira e 

orçamento estimado 

 Fazer um orçamento: estimar as receitas e as despesas, 
fluxos de caixa e redução de débitos esperados.   

 Desenvolver um orçamento financeiro. O que é e como 

é preparado  

 Entender a função primária de orçamento 

 Entender as previsões financeiras de médio e longo 

prazo. 

 Entender a estrutura e características de um plano de 
negócios 

 Compreender o que é Orçamento Empresarial 
 Identificar e entender as diferentes fontes de 

financiamento de uma empresa 
 Conhecer os mecanismos de remuneração numa 

empresa corporativa: receitas, lucros e dividendos. 
 Identificar um risco financeiro de gestão 
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Módulo Objetivos da aprendizagem Resultados da aprendizagem 

 Descobrir as fontes mais importantes para financiar uma 

empresa 

 Usar sistemas de gestão de remuneração: receitas, 

lucros, dividendos  

 Entender o orçamento de uma empresa social 

Tabela 4  Objetivos e Resultados da aprendizagem 
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3.4 Certificação de participação  

Será atribuído um Certificado de Competência aos professores que participem em pelo menos 75% 
das atividades. 
O “Certificado em ensino sobre os negócios cooperativos” será emitido para os professores que 
participarem de forma ativa no Curso (tanto em atividades online como offline). 
Os tutores nacionais (representantes das organizações nacionais) serão responsáveis pela 
monitorização e pelo registo das atividades dos participantes dos cursos, tanto a nível presencial 
como à distância. 
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4. O EntreComp 

O Quadro Europeu de Competências Empresariais (EntreComp) pretende criar uma definição 

comum de “empreendedorismo”, tendo como objetivo criar uma ponte entre os mundos da 

educação e do trabalho e para que se possa usar como referência em qualquer iniciativa que 

promova e apoie a aprendizagem sobre empreendedorismo.   

O Entrecomp abrange 3 áreas de competência interconectadas: Ideias e Oportunidades, Colocar em 

ação e Recursos. 

 
Figura 2 Modelo do Entrecomp  

 

Cada uma das áreas possui 5 competências que, ao estarem juntas, constituem os blocos de 

construção para o empreendedorismo visto como uma competência. A estrutura desenvolve 15 

competências através de um modelo de progressão de 8 níveis e propõe uma lista ampla com 442 

resultados da aprendizagem. Podendo ser usada como uma base para o desenvolvimento de 

currículos e atividades de aprendizagem que admitem o empreendedorismo como uma 

competência. A estrutura pode, também, ser usada para definir os parâmetros de avaliação dos 

alunos e dos cidadãos com competências empreendedoras. 
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Áreas de competência Competências 

1. Ideias e 
Oportunidades 

1.1 Detetar oportunidades  
1.2 Criatividade 
1.3 Visão 
1.4 Valorização de ideias 
1.5 Pensamento ético e sustentável 

2. Recursos 

2.1 Auto consciência e auto eficácia  
2.2 Motivação e perseverança 
2.3 Mobilizar recursos 
2.4 Literacia financeira e económica 
2.5. Mobilizar os outros 

3. Colocar em ação 

3.1 Tomar iniativa 
3.2 Planeamento e gestão 
3.3 Saber lidar com a incerteza, com a ambiguidade e com o risco 
3.4 Trabalhar com os outros 
3.5. Aprender através da experiência 

       Tabela 5 Àreas EntreComp  

 
.A seguinte tabela demonstra as combinações entre os Módulos de Formação ScoopConSS e as 
competências do EntreComp. 

Módulo Competência(s) do EntreComp  
M1 1.1; 1.3; 1.5 
M2 1.1; 1.2; 1.4; 3.2 
M3 1.1; 2.2; 2.4; 3.2 
M4 1.3; 2.4; 3.2 
M5 2.2 
M6 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 
M7 1.1; 1.2; 1.3; 2.2; 2.3; 2.5; 3.1; 3.2; 3.4 
M8 1.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3 
M9 1.2; 1.4; 3.4 
M10 2.4; 3.3; 3.5 

    Tabela  6   Combinação entre os módulos de formação e as competências do  EntreComp 

 

 

 

 

 



 

 31
Este projeto é 
cofinanciado pela 
União Europeia  
 

O conteúdo desta publicação é da responsabilidade exclusiva do seu autor. 
A Comissão Europeia não se responsabiliza por qualquer uso que possa ser 

feito das informações nele contidas 

 

5. Anexo 
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5.1 Estrutura dos módulos do SCoopConSS  

 

MÓDULO 1: Introdução ao empreendedorismo social 
EntreComp: 1.1; 1.3; 1.5 
Resumo Uma empresa social é uma organização privada que exerce de forma permanente e, principalmente, uma atividade económica com utilidade 

social. Este tipo de organização pode-se incluir entre aquelas que se movem no Terceiro Sector. 
O módulo visa clarificar quais são as características que distinguem as empresas sociais de outras empresas, com um enfoque particular no 
sistema cooperativo social que, pela sua natureza, é sempre atribuído às empresas sociais. As dificuldades deste tipo particular de empresa 
vão ser analisadas em relação a outras. Vão ser, também, clarificadas as áreas de intervenção de uma empresa social. 

Objetivos de aprendizagem Entender o conceito de empreendedorismo social  
Reconhecer as diferenças entre empresa social e outro tipo de empresas 
Definir as possíveis áreas de intervenção de uma empresa social 
Descobrir o impacto ético, legal, social, económico do empreendedorismo social 

Resultados da aprendizagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Identificar os vários pontos de vista sobre os conceitos de empreendedorismo social  1 Hora 
2 - Identificar as particularidades das empresas sociais em relação a outros modelos de negócio 1 Hora 

3 - Comparar as diferenças entre empresas sociais dos países Europeus 1 Hora 

4 - Identificar os valores do Sistema cooperativo 1 Hora 

5 - Reconhecer as áreas de intervenção das empresas sociais 1 Hora 

6 - Entender a perspetiva teórica do impacto social 1 Hora 

7 - Examinar de uma forma crítica as vantagens e desvantagens de uma empresa social 
 

1 Hora 

Atividade de ensino/aprendizagem Conferências 
Auto estudo  
Revisão da Literatura 
Casos de Estudo 

Conteúdos de aprendizagem Definir os limites das empresas sociais 
Empresas sociais: características chave e áreas de intervenção  
As empresas sociais e os seus ecossistemas na Europa 
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Avaliação Presença 
Participação 
Avaliação 

Tarefas de avaliação: 
Tarefas 
Avaliação contínua 
Avaliação (testes/questionários) 

Informação Suplementar  O que é o empreendedorismo social ?  (Em inglês) 
Introdução ao empreendedorismo social  (Em inglês) 
Empresas sociais e os seus ecossistemas na Europa (Em inglês) 
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MÓDULO 2: Ferramentas e abordagens para a implementação e gestão de projetos de inovação com um alto impacto social 
EntreComp: 1.1; 1.2; 1.4; 3.2 
Resumo As novas tecnologias e os novos paradigmas de intervenção, também revolucionaram o cenário da economia social. Atualmente, existe um 

debate sobre inovação social onde se realça o impacto valioso que as tecnologias e que os modelos de intervenção geram em prol da 
qualidade de vida de uma comunidade ou sistema. É, também, sustentado que os projetos de inovação social já não podem ser abordados 
com as ferramentas da economia clássica (referente às ferramentas de economia tradicional: plano de negócio social, linearidade de 
ação/resultado), pois estes requerem um raciocínio relativamente ao valor da proposta (preposição de valor) e ao seu impacto social. 

Objetivos de aprendizagem Descobrir ferramentas inovadoras de design social 
Usar o Business Model Canvas (Quadro de Modelo de Negócios) por Alexander Ostenwalder  
Descobrir variantes do modelo negócio para o projeto 
Construir uma avaliação sobre o impacto social 

Resultados da aprendizagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Compreender os elementos essenciais do planeamento social  1 Hora 

2 - Aprender sobre as características da inovação social: novas parcerias, novas aptidões e novas tecnologias  1 Hora 

3 - Entender como se aplica o Business Model Canvas de A. Ostenwalder: os 9 elementos do modelo 2 Horas 

4 - Explorar os modelos de inovação social propostos em alguns projetos 1 Horas 

5 - Construir um Quadro de Modelo de Negócios e um Plano de Negócios 1 Horas 

6 - Descobrir as abordagens principais para avaliação do impacto social 1 Hora 

Atividade de ensino/aprendizagem Conferências 
Auto estudo  
Revisão da Literatura 
Casos de Estudo  
Debate de ideias 

Conteúdos de aprendizagem Introdução ao Planeamento Social: elementos e características principais  
Usar o Quadro de Modelo de Negócios como uma ferramenta estratégica de gestão, para definir e comunicar uma ideia de negócio  
Introdução ao Plano de Negócio: um ‘roteiro’ que traça metas e detalha como deve ser o plano para as alcançar  
Identificar e gerir os impactos sociais do seu projeto  
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Avaliação Presença 
Participação 
Avaliação 

Tarefas de avaliação: 
Tarefas 
Avaliação contínua 
Avaliação (testes/questionários) 

Informação Suplementar  Business Model Canvas (Em inglês) 
Video – What is a Business Plan? (Em inglês) 
Social enterprises and their impact on the society (Em inglês) 
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MÓDULO 3: Estatuto legal e regras fiscais da empresa social 
EntreComp: 1.1; 2.2; 2.4; 3.2 
Resumo As formas legais ad hoc, para as empresas sociais, começaram a ser adotadas pelas legislações Europeias em 1990. Existem vários países da 

EU que têm leis específicas dedicadas ao fenómeno das empresas sociais. Não é pela imposição de uma identificação específica das empresas 
sociais que a sua liberdade é restringida, muito pelo contrário, as legislaturas permitem que este tipo de empresas se afirme e torne a sua 
identidade distinta visível.  
Este módulo intenciona clarificar o estatuto legal das empresas sociais nos diferentes países Europeus. Além disso, serão explicadas quais as 
regras tributárias nos países Europeus. Este módulo vai fazer a análise das vantagens e desvantagens do estatuto legal e da tributação das 
empresas sociais, e comparar com outras empresas. 
  

Objetivos de aprendizagem Definir o estatuto legal de empresa social 
Explorar o estatuto legal das cooperativas sociais  
Entender as diferenças do estatuto legal entre as empresas sociais, as cooperativas e as empresas clássicas   
Identificar as regras fiscais de uma empresa social/cooperativa social 
 

Resultados da aprendizagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Identificar o que é uma empresa social  1 Hora 

2 - Descobrir a legislação geral, sectorial e específica, regulação e orientações para montar e abrir uma 
empresa social e uma cooperativa 

1 Hora 

3 - Comparar os estatutos legais das empresas sociais nos vários países Europeus 1 Hora 

4 - Identificar o geral, o sectorial e o específico de uma empresa social e uma cooperativa 1 Hora 

5 - Comparar as regras fiscais das empresas sociais dos vários países Europeus 1 Hora 

6 - Compreender as vantagens e as desvantagens do estatuto legal e da tributação permitidos numa empresa 
social comparando com outras empresas 

 1 Hora 

Atividade de ensino/aprendizagem Conferências 
Auto estudo  
Revisão da Literatura 
Casos de Estudo  
Debate de ideias  
Simulação de um negócio 
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Conteúdos de aprendizagem As fronteiras das empresas sociais e os padrões de evolução 
A cronologia do reconhecimento das empresas sociais  
As definições nacionais de empresa social 
Enquadramento legal 
Tax regulation and social enterprise  

Avaliação Presença 
Participação 
Avaliação 

Tarefas de avaliação: 
Tarefas 
Avaliação contínua 
Avaliação (testes/questionários) 
Simulação de um negócio 

Informação Suplementar   
Social enterprises and their ecosystem in Europe (Em inglês) 
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MÓDULO 4: Necessidades financeiras e como encontrar recursos económicos 
EntreComp: 1.3; 2.4; 3.2   
Resumo Um dos maiores desafios, no começo de um novo negócio, é estar assegurado que o dinheiro será suficiente para ultrapassar os primeiros 

meses. Sem recursos financeiros adequados, será difícil para um novo negócio encontrar o seu rumo. Os empreendedores também têm de 
ser realistas sobre o quanto irá demorar para que os lucros ultrapassem as despesas. 
Este módulo pretende definir como se analisam, corretamente, as despesas iniciais de uma empresa, e, por conseguinte, criar uma análise de 
custos. Também será explicada a possibilidade de procurar recursos económicos que apoiem uma empresa social, na fase inicial. 
 

Objetivos de aprendizagem Identificar os custos de montar uma empresa social  
Estruturar uma análise de custo 
Identificar os riscos económicos da fase inicial  
Melhorar o valor da empresa social na fase inicial 
Identificar os canais que podem oferecer os recursos necessários para começar a sua própria empresa 

Resultados da aprendizagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Identificar os aspetos críticos da fase inicial  1 Hora 

2 - Identificar os riscos estruturais e competitivos das firmas sociais 1 Hora 

3 - Construir uma análise de custo 2 Horas 

4 - Identificar como melhorar as nossas ideais 1 Hora 

5 - Reconhecer os canais que podem financiar as empresas sociais 1 Hora 

6 - Gerir os recursos iniciais 1 Hora 

Atividade de ensino/aprendizagem Conferências 
Auto estudo  
Revisão da Literatura 
Casos de Estudo  
Debate de ideias  
Simulação de um negócio 
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Conteúdos de aprendizagem Criação de uma empresa social: requisitos e passos a seguir  
Como executar uma análise de custos para sua empresa social  
Ter uma missão social clara  
Descobrir financiamentos 

Avaliação Presença 
Participação 
Avaliação 

Tarefas de avaliação: 
Tarefas 
Avaliação contínua 
Avaliação (testes/questionários) 
Simulação de um negócio 

Informação Suplementar   
How to start up a social enterprise in 10 steps  (Em inglês) 
Promoting social enterprise financing (Em inglês) 
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MÓDULO 5: Os recursos humanos na empresa social 
EntreComp: 2.2 
Resumo Os pilares de uma empresa social são a inovação, a inclusão e os recursos humanos. Todas as empresas deveriam ter como um elemento 

central o ser humano, no entanto, este fator é ainda mais importante para as empresas sociais, onde não só é fundamental aumentar o 
interesse económico (maximizar os lucros), mas também, a motivação dos indivíduos em atingirem os seus objetivos institucionais. 
Este módulo intenciona definir o enquadramento legislativo em termos de recrutamento e recursos humanos. Explicar como é fundamental 
ter habilidade de envolver os seus próprios recursos através do conceito de visão e missão social. Este módulo visa explicar as melhores 
teorias e técnicas de gestão de RH e, também, como fazer uma central de comunicação vertical e horizontal. 

Objetivos de aprendizagem Definir as políticas, orientações e plano operacional para a Seleção e Gestão de RH  
Saber as leis do trabalho gerais, sectoriais e específicas do trabalho, os regulamentos, as orientações e códigos de prática 
Saber qual é a missão, a visão e valor das empresas sociais como uma estrutura para a gestão de RH 
Melhorar a comunicação e as relações humanas 
Identificar as teorias, os métodos e técnicas de RH para as orientar, verificar, implementar e melhorar 

Resultados da aprendizagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Descobrir as políticas, orientações e plano operacional para a Seleção de RH e Gestão  1 Hora 

2 - Explorar as leis do trabalho gerais, sectoriais e específicas do trabalho, os regulamentos, as orientações e 
códigos de prática 

1 Hora 

3 - Comparar a legislação dos países Europeus 1 Hora 

4 - Identificar a missão, a visão e valor das empresas sociais como uma estrutura para o RH 1 Hora 

5 - Explorar a comunicação e as relações humanas: teorias, métodos e técnicas 2 Horas 

6 - Descobrir as teorias, métodos e técnicas da gestão de recursos humanos 1 Hora 

Atividade de ensino/aprendizagem Conferências 
Auto estudo  
Revisão da Literatura 
Casos de Estudo  
Debate de ideias  
Simulação de um negócio 
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Conteúdos de aprendizagem Introdução à seleção e técnicas de RH 
Teorias de RH 
Funções de curso e gestão de RH 
Recursos de funcionários 
Recrutamento e seleção 
Gestão da performance 

Avaliação Presença 
Participação 
Avaliação 

Tarefas de avaliação: 
Tarefas 
Avaliação contínua 
Avaliação (testes/questionários) 
Simulação de um negócio 

Informação Suplementar   
Core functions of HR Management (Em inglês) 
Fundamentals of HR Management (Em inglês) 
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MÓDULO 6: Gestão de grupos de trabalho 
EntreComp: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 
Resumo Os Grupos de Trabalho estão no coração da cooperação para um impacto coletivo: os Grupos de Trabalho (também chamados de task forces, 

redes de ação comunitária, equipas de estratégia, e uma variedade de outros nomes) estão presentes onde exista a junção dos seus 
participantes, com o intuito de dar e partilhar o seu tempo, a sua especialidade, as suas paixões e as suas experiências vividas para ajudar a 
desenvolver e implementar estratégias. As iniciativas de impacto criativo criam a oportunidade de haver o envolvimento de diversas pessoas 
dos vários grupos e níveis de compromisso. 
 

Objetivos de aprendizagem Compreender os benefícios da partilha de opiniões e experiências e da cooperação  
Organizar e gerir um grupo de trabalho  
Construir uma cultura de colaboração 
Para passar do pensamento sistêmico à prática 
Partilhar resultados 

Resultados da aprendizagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Centrar a finalidade do grupo de trabalho baseada nos dados disponíveis 1 Hora 

2 - Construir um processo colaborativo: preparar o grupo de trabalho, resumir as discussões e decisões, 
partilhar os progressos e resultados 

2 Horas 

3 - Desenvolver uma estratégia colaborativa efetiva (partilha da análise de contextos, aprender com as 
tentativas e experiência, aumentar a partilha, etc.) 

2 Horas 

4 - Gerir estratégias de implementação (identificar recursos, alimentar as relações, alargar a partilhar a novos 
membros, construir um feedback das atualizações, medir o progresso, etc.) 

1 Hora 

5 - Aprender a incluir diferentes perspetivas, identificar as tendências, compreender as necessidades e 
oportunidades do Sistema, identificar e melhorar as interconexões  

1 Hora 

Atividade de ensino/aprendizagem Conferências 
Auto estudo  
Revisão da Literatura 
Casos de Estudo  
Debate de ideias  

Conteúdos de aprendizagem Noções básicas de trabalho e colaboração em equipa  
Construir equipas colaborativas  
Pensamento sistêmico 



Este projeto é 
cofinanciado pela 
União Europeia  
 

 
 

 
 

43O conteúdo desta publicação é da responsabilidade exclusiva do seu autor. 
A Comissão Europeia não se responsabiliza por qualquer uso que possa ser 

feito das informações nele contidas 
 

Avaliação Presença 
Participação 
Avaliação 

Tarefas de avaliação: 
Tarefas 
Avaliação contínua 
Avaliação (testes/questionários) 

Informação Suplementar  Guide to Trend Mapping(Em inglês) 
Tools for Supporting Systems Thinking and Change(Em inglês) 
Promoting Participation Among Diverse Group(Em inglês) 
What is system thinking? (Em inglês) 
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MÓDULO 7: Construção de Parcerias com Sucesso 
EntreComp: 1.1; 1.2; 1.3; 2.2; 2.3; 2.5; 3.1; 3.2; 3.4  
Resumo Para entender o contexto dos desafios sociais e desenvolver soluções apropriadas, é vital que se trabalhe em parceria com as diferentes áreas 

e sectores de uma empresa. O trabalho no âmbito do desenvolvimento social pode trazer novas abordagens como: encontrar os parceiros 
corretos em outros sectores, ultrapassar as diferenças culturais e linguísticas, criar relações de igualdade e desenvolver uma comunicação 
efetiva.    

Objetivos de aprendizagem Definir os parceiros para um determinado desafio social 
Identificar os parceiros do projeto estrategicamente 
Conseguir uma parceria tanto na fase de planeamento e como na de intervenção 
Definir os papéis e as responsabilidades de cada parceiro 
Gerir formalmente a relação entre parceiros 

Resultados da aprendizagem 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Identificar e envolver os diferentes parceiros 1 Hora 

2 - Identificar e envolver os parceiros do projeto. Os parceiros do projeto, os parceiros dos parceiros e os 
fornecedores de serviços simples. O Acordo de Parceria e outras formas de parceria 

2 Horas 

3 - Conseguir uma estratégia de parceria efetiva: reuniões iniciais, estado do progresso, relatório parcial e 
total, ferramentas. 

2 Horas 

4 - Coordenar um trabalho em parceria, partilha de informações, prazos e atividades a serem realizadas 2 Horas 

Atividade de ensino/aprendizagem Conferências 
Auto estudo  
Revisão da Literatura 
Casos de Estudo  
Debate de ideias  

Conteúdos de aprendizagem Identificação e gestão de uma parceria  

Avaliação Presença 
Participação 
Avaliação 

Tarefas de avaliação: 
Tarefas 
Avaliação contínua 
Avaliação (testes/questionários) 
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Informação Suplementar  Improving the management of complex business partnerships (Em inglês) 
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MÓDULO 8: Construção de um plano de negócio 
EntreComp: 1.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3  
Resumo O Plano de Negócios é uma ferramenta fundamental para qualquer iniciativa empresarial, é um documento de programação, estratégia e 

análise com os seguintes propósitos: 
- Ser um guia estratégico, com processos e objetivos que se esperam atingir a curto e médio prazo, que permita identificar o melhor caminho 
para o sucesso de uma empresa; 
- Identificar e avaliar os pontos fortes e fracos de uma ideia de negócio e, com isso, criar estratégias alternativas viáveis; 
- Fornecer informações básicas para construir a estrutura financeira e providenciar informações detalhadas para quantificar as necessidades 
financeiras líquidas, indicando as fontes de financiamento necessárias para cobrir as necessidades. 

Objetivos de aprendizagem Construir um plano de negócios através do modelo de negócios  
Descrever plano de negócio e plano de negócio económico  
Aprender os elementos de marketing estratégico 
Fazer uma projeção do plano de negócios de 5 anos  

Resultados da aprendizagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Definir plano de negócio e os seus elementos fundamentais  1 Hora 

2 - Desenvolver um resumo Executivo 1 Hora 

3 - Descrever os produtos e serviços da empresa  1 Hora 

4 - Enquadrar o contexto e o cenário da ideia de negócio 1 Hora 

5 - Desenvolver um Marketing estratégico 1 Hora 

6 - Usar um plano operacional  1 Hora 

7 - Desenvolver um plano financeiro de três anos  1 Hora 

Atividade de ensino/aprendizagem Conferências 
Auto estudo  
Revisão da Literatura 
Casos de Estudo  
Debate de ideias  
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Conteúdos de aprendizagem  
Plano de Negócios: propósitos e características  
Plano de Negócios: delineação, implementação e testes 

Avaliação Presença 
Participação 
Avaliação 

Tarefas de avaliação: 
Tarefas 
Avaliação contínua 
Avaliação (testes/questionários) 

Informação Suplementar  How To Write A Business Plan: A Comprehensive Guide (Em inglês) 
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MÓDULO 9: Estratégias e ferramentas de marketing e comunicação 
EntreComp: 1.2; 1.4; 3.4  
Resumo As ferramentas de comunicação de marketing são um conjunto de vários programas desenhados para comunicar, efetivamente, com o 

público-alvo. Qualquer profissional marketing sabe a importância que tem o uso das ferramentas de marketing adequadas em campanhas 
específicas, levando a que a sua audiência seja atingida nas várias fases do funil de marketing e através de vários canais. A estratégia de 
comunicação de marketing é a decisão de como será a melhor forma de usar essas ferramentas, para atingir a audiência de um modo eficaz, 
sendo isto essencial para que a mensagem ressoe e se espalhe.  

Objetivos de aprendizagem Saber técnicas de publicidade e de promoção de vendas 
Compreender a função das redes sociais  
Saber técnicas de publicidade endereçada (direct mailing) e usar catálogos 
Criar campanhas por email e newsletters 
Promover produtos: feiras, conferências e seminários 
Desenvolver uma gestão de marca 

Resultados da aprendizagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Descobrir os elementos essenciais de uma estratégia de marketing e comunicação  1 Hora 

2 - Aprender a chamar a atenção através de anúncios/publicidade 1 Hora 

3 - Identificar Comunicação acima da Linha (Above the Line), Em Linha (Through the line) e Abaixo de Linha 
(Below the line) 

1 Hora 

4 - Criar promoções e vendas 1 Hora 

5 - Explorar as principais redes sociais e funções relacionadas com o marketing 1 Hora 

6 - Identificar a Nutrição de Lead  1 Hora 

7 - Desenvolver o marketing de anúncios por email  1 Hora 

8 - Usar comunicação Analógica 1 Hora 

9 - Entender os pilares da gestão de marca e construção de reputação 1 Hora 

Atividade de ensino/aprendizagem Conferências 
Auto estudo  
Revisão da Literatura 
Casos de Estudo  
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Debate de ideias 
Conteúdos de aprendizagem Principais características da estratégia de comunicação e marketing  

Campanha de sensibilização: definição e implementação  
Facebook, Instagram, LinkedIn: o poder do marketing das redes sociais 
Estratégia de nutrição de Lead: definição e ferramentas 
Gestão de marca e construção de reputação 

Avaliação Presença 
Participação 
Avaliação 

Tarefas de avaliação: 
Tarefas 
Avaliação contínua 
Avaliação (testes/questionários) 
 

Informação Suplementar   
What Is Marketing Communication Strategy? (Em inglês) 
Brand reputation (Em inglês) 
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MÓDULO 10: Necessidade financeira e orçamento estimado 
EntreComp: 2.4; 3.3; 3.5 
Resumo A previsão do orçamento e financeira são ferramentas usadas pelas gerências para estabelecer um plano de até onde querem levar a 

empresa (o orçamento), e se está a ir na direção correta (previsão financeira). A cobertura das necessidades financeiras deve ser buscada por 
meio de fontes internas ou externas à sociedade (holding). Em primeiro caso, através do fluxo gerado pela gerência, ou como resultado da 
realização de operações, e através do alcance positivo dos objetivos que permite fazer face aos custos. 
Em segundo caso, através do recurso a empréstimos: a empresa pode procurar financiamento através de terceiros (bancos ou instituições de 
crédito) 

Objetivos de aprendizagem Fazer um orçamento: estimar as receitas e as despesas, fluxos de caixa e redução de débitos esperados.   
Desenvolver um orçamento financeiro. O que é e como é preparado  
Entender a função primária de orçamento 
Entender as previsões financeiras de médio e longo prazo. 
Descobrir as fontes mais importantes para financiar uma empresa 
Usar sistemas de gestão de remuneração: receitas, lucros, dividendos 
 

Resultados da aprendizagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Entender a estrutura e características de um plano de negócios  1 Hora 

2 - Compreender o que é Orçamento Empresarial 1 Hora 

3 - Identificar e entender as diferentes fontes de financiamento de uma empresa 1 Hora 

4 - Conhecer os mecanismos de remuneração numa empresa corporativa: receitas, lucros e dividendos. 1 Hora 

5 - Identificar um risco financeiro de gestão 1 Hora 

6 - Entender o orçamento de uma empresa social 1 Hora 

Atividade de ensino/aprendizagem Conferências 
Auto estudo  
Revisão da Literatura 
Casos de Estudo  
Debate de ideias  
Atividades Práticas 
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Conteúdos de aprendizagem Orçamentos e previsões  
Previsão financeira: custos; vendas; despesas; custo das mercadorias vendidas; fluxo.  
Gestão de riscos financeiros 

Avaliação Presença 
Participação 
Avaliação 

Tarefas de avaliação: 
Tarefas 
Avaliação contínua 
Avaliação (testes/questionários) 
 

Informação Suplementar  Budget and forecasts (Em inglês) 
Financial risk management (Em inglês) 
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5.2 Quadro de Modelo de Negócios (Business Model Canvas - NeXt Canvas) 

1) Problema (território, economia civil e Agenda de 2030) 
A nível local/nacional: identificar as 3 grandes questões sociais/econômicas – ambientais – culturais que deseja abordar 
A nível internacional: Quais dos 17 ODS da Agenda de 2030 são os escolhidos como diretrizes para a cooperativa 
A nível cultural: qual é o princípio da Economia Civil que quer executar 
10) Métricas-chave 
A nível local/nacional: indicadores 
de referência para entender está a 
mover-se nas direções certas para 
resolver os problemas identificados 
na sua área. 
A nível internacional: manter como 
referência se e até que ponto está a 
responder aos princípios da 
Economia Civil e aos indicadores da 
Agenda de Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 

 
4) Soluções 
Soluções do Top 3  

3) Oferta de valor 
 
Mensagem única e 
clara que explique o 
porquê da proposta ser 
única e a razão pela 
qual deve ser bem-
sucedida 

5) Vantagem injusta 
 
O que não pode ser copiado ou 
comprado 

 
2) Porção dos 
consumidores 
Público-alvo 
(clientes e 
usuários) 6) Atividades, Recursos e 

Principais Parceiros 
 
Atividades, recursos 
humanos/técnicos e 
parceiros-chave para dar 
início à ideia 

11) Canais de venda 
 
Como alcançar, de forma 
tradicional ou inovadora, o 
público-alvo 

8) Estrutura de custos 
Custos para aquisição de clientes/usuários, custos de distribuição, hospedagem, 
pessoas, ferramentas, etc. 

7) Fluxos de receita 
Média do preço a que pretende vender o seu serviço/produto, 
receitas, Break Even Point (ponto de equilíbrio) 

9) Contabilidade de inovação 
Quais são os benefícios sociais e ambientais para o território e para a comunidade previstos pelas atividades? 

12) Aprendizagem validada 
Primeira experiência ou protótipo a ser realizado com os clientes mais sensíveis (adotantes iniciais) para adquirir informações quantitativas e 
qualitativas 
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13) Balanço relativamente ao Desenvolvimento Sustentável 
Relatório sobre o impacto das atividades vinculadas a uma ou mais metas dos 17 Objetivos da Agenda de 2030 
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5.3 Diretrizes e Modelo para as atividades baseadas no projeto 

Em seguida, encontra-se uma tarefa que pretende ajudar os integrantes do SCoopConsSS a 
aplicarem, nas suas salas de aula, o que aprenderam com a formação online e com o programa 
de auto aprendizagem baseado na base de dados dos REAs.  
Esta tarefa, em particular, é relativa ao tópico: “ Desenvolver e desenhar uma Atividade de 
Aprendizagem a ser testada na sala de aula”. 
A ideia é que os professores, após terem participado nas sessões online, colaborem com 
outros docentes, de modo a desenharem, testarem e avaliarem uma Atividade de 
Aprendizagem centrada numa ou nas várias áreas temáticas específicas do Currículo.  
 
  
Estrutura da Tarefa 

 Co-design Implementação Avaliação 

Duração do 
processo 

4 Horas 5 Horas 1 Horas  

Participantes Professores Professores/alunos  Professores/alunos 

 
A duração máxima da Tarefa são 10 Horas, incluindo a avaliação da dinâmica por parte dos 
alunos. 
 
PASSO 1 Co-design: os professores partilham a sua visão e as suas expetativas sobre quais 
serão os resultados, no final da atividade de aprendizagem, para a sua sala de aulas. Para 
obterem uma representação clara dos objetivos de aprendizagem, das tarefas, dos resultados 
e da avaliação, os docentes devem fazer/desenhar um modelo dessa visão. 
 
PASSO 2 Implementação: os professores vão implementar a atividade na sua sala de aula. 
 
PASSO 3 Avaliação: os professores conceberão uma avaliação, dinâmica e participativa, que 
pode ser focada, de acordo com as perceções dos participantes, em várias dimensões como a 
satisfação, a utilidade, a qualidade da organização da atividade, etc.   
 
Dicas para os professores:  

- Manter um diário de bordo 
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Modelo de Atividade de Aprendizagem 

  Informação na sala de aula  

Nome da Escola   

País e Cidade  

Nome do 
Professor 1 

 

Nome do 
Professor 2  

 

Idade do Alunos   

Número de alunos   

Outros dados 
relevantes 

ex. 1 aluno com necessidades especiais 

Tópicos 

(com base nos 

Módulos) 

 

Objetivos de Aprendizagem 

Ex.  

EMPREEDEDORISMO 
SOCIAL  

Permitir que os participantes entendam os conceitos de economia social, 
empreendedorismo social e empresa social. 

Informação das atividades 

Duração Alocação de tempo: 1 Hora 30 minutos 

Metodologia 
(aprendizagem 
independente, 
grupo de 
trabalho, etc)  

Metodologia: Discussão e debate de ideias 
 

 

Estilo de 
Aprendizagem 
(ex. 
aprendizagem 
ativa, 
aprendizagem 
cooperativa, etc) 

Aprendizagem cooperativa, discussão, interatividade 
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Equipamento  Folhetos, quadro, projetor (se os vídeos forem mostrados) 

Estrutura da Atividade 

Processo: 
ex.  
1.Introdução à Economia Social    

2. Introdução ao Empreendedorismo Social  

Num pequeno grupo: 
Pedir aos participantes que expliquem o que aprenderam com a sessão e debaterem qual é a 
sua perceção sobre o termo “empresa social”. Como é que o podem definir?  
Pedir-lhes que façam uma ‘frase-feita’ que pudessem usar como resposta, se alguém lhes 
perguntasse o significado do termo. 
Pedir aos participantes que comparem as empresas de negócios (regulares) com as empresas 
sociais. 
  
Avaliação da 
Metodologia 

Atividade de avaliação dinâmica, ver exemplo em:  

http://www.betterevaluation.org/en/using_the_BetterEvaluation_Rainbo
w_Framework (em inglês) 

 

 


