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Acerca de Nós

A Associação para o desenvolvimento de uma Economia Solidária e
Sustentável – AESS – fundada em Junho de 2013 é uma associação
não-governamental, sem fins lucrativos.
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Projeto Primeiro Passo
“Empreendedorismo"

O Empreendedorismo é um fenómeno global considerado um aliado do crescimento
económico. O Empreendedorismo é a disposição de construir, de fazer surgir iniciativas e
desenvolver ações, aproveitando as oportunidades surgidas e utilizando os recursos disponíveis,
intervindo em múltiplas áreas, desde o comercial ao social, sendo um conceito de negócio e de
vida.

Num mundo cada vez mais competitivo e marcado pela crise económica e pela
instabilidade no Mercado de trabalho impõe-se a necessidade de desenvolver nos jovens
competências

diferenciadoras,

nomeadamente

soft

skills

relacionadas

com

Empreendedorismo, como instrumento de transformação económica e social.

Embora o Empreendedorismo não possa ser

transmitido como um conhecimento

convencional, os seus comportamentos, atitudes e valores podem ser apreendidos fazendo-se. O
empreendedor tem de ser um estratega, que planeia, age, avalia, corrige, voltando novamente a
planear, a agir, a avaliar e a corrigir.

Pretendemos através das nossas atividades e de forma lúdica e criativa transmitir às
crianças os valores do comportamento empreendedor, como cidadania, responsabilidade,
liderança, espírito de equipa e conceitos de negócio, dinheiro e negociação.

Nestas atividades propomos que as crianças através de dinâmicas, jogos e
oficinas práticas, possam dar vida às suas ideias de negócios e criar bens e serviços, sendo
responsáveis por todas as etapas do processo.
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Objetivos
• Compreender as características empreendedoras que possuem;
• Compreender e identificar as competências necessárias para iniciar um
projeto;
• Estimular a criatividade;
• Gerar ideias em grupo;

• Aceitar o fracasso;
• Desenvolver o relacionamento interpessoal,
• Identificar processos chave da concretização de uma ideia;
• Desenvolver a capacidade de planeamento, previsão e resolução de problemas;
• Desenvolver a comunicação de ideias;
• Compreender os conceitos básicos de finanças;
• Aprender a estabelecer o preço do produto/projeto de acordo com o valor;

As atividades as desenvolver com as crianças são:

• Todos somos empreendedores, basta sonhar - Atividade que pretende explicar às crianças e
jovens a importância do sonho no desenvolvimento de ideias. As principais características
associadas aos empreendedores.

• Assim surge a ideia – Atividade de Brainsorming e/ou analogia realizado a partir de informação
disponibilizada de forma a surgir uma ideia como forma de resolução de um problema identificado.

• Da ideia à prática – Atividades de desenvolvimento da ideia. Ao longo destas atividades o grupo
irá ter a oportunidade de colocar em prática a sua ideia e aplicar os conceitos relacionados com o
plano de negócios, a gestão do dinheiro e trabalho em equipa.
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