ARDENT COMMUNITYBASED LEARNING TOOLKIT
Um Guia Prático para o
ACELERADOR DO
EMPREENDEDORISMO RURAL

1

As informações e opiniões expressas neste documento são da responsabilidade do(s)
autor(es) e não refletem necessariamente a opinião oficial da União Europeia. Nem as
instituições e órgãos da União Europeia nem qualquer pessoa agindo em seu nome
podem ser responsabilizados pela utilização que possa ser dada às informações nele
contidas.

A reprodução, distribuição e utilização por terceiros dos produtos e recursos
desenvolvidos pelo projeto ARDENT, ou parte deles em qualquer uma das formas
acima referidas, está licenciada com uma Licença Creative Commons AtribuiçãoNãoComercial-CompartilhaIgual. É atribuída ao Consórcio ARDENT.

Atribuição — Você deve atribuir o devido crédito, fornecer um link para a licença, e
indicar se foram feitas alterações. Pode fazê-lo de qualquer forma razoável, mas não
de uma forma que sugira que o licenciante o apoia ou aprova o seu uso.

NãoComercial — Você não pode usar o material para fins comerciais.

CompartilhaIgual — Se você remixar, transformar, ou criar a partir do material, tem
de distribuir as suas contribuições ao abrigo da mesma licença que o original.

ARDENT RELATÓRIO 2020 IO3
Título do projeto: Advancing Rural Development through Entrepreneurship Education for Adults
Erasmus+ Ação-Chave 2: Parcerias Estratégicas
IO3: RURAL ENTREPRENEURSHIP COMMUNITY-BASED LEARNING PACK
Referência do projeto: 2019-1-DE02-KA204-006491
Website do projeto: www.ruralentrepreneurs.eu
Esta publicação foi elaborada pela UNIVATIONS GmbH como membro do consórcio ARDENT.

COORDENADORES DA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO
Universidade de Ciências Aplicadas de Münster, DE: Adisa Ejubovic (ejubovic@fh-muenster.de)

DESIGNERS DO RELATÓRIO
UIIN, NL: Alexandra Zinovyeva, Jose Villagran Polo

COORDENADORA DO PROJETO
Universidade de Ciências Aplicadas de Münster, DE: Iulia Stroila, iuliastroila@fh-muenster.de

“As informações e opiniões apresentadas neste website são da responsabilidade do(s) autor(es) e não refletem
necessariamente a opinião oficial da União Europeia. Nem as instituições e órgãos da União Europeia nem qualquer
pessoa agindo em seu nome podem ser responsabilizados pela utilização que possa ser dada às informações nele
contidas.”

CONSÓRCIO
Universidade de Ciências Aplicadas de Münster
(Alemanha)

Faculdade de Economia em Osijek (EFOS)
(Croácia)

Universidade de Economia de Cracóvia (CUE)
(Polónia)

Univations GmbH
(Alemanha)

Instituto Politécnico de Viana do Castelo
(Portugal)

University Industry Innovation Network (UIIN)
(Holanda)

PARCEIROS ASSOCIADOS

Centro de Competência de Inovação Social de Saxônia-Anhalt
(Alemanha)

Universidade de Ciências Aplicadas de Anhalt
(Alemanha)

ÍNDICE
PREFÁCIO

p.6

INTRODUÇÃO

p.7

COMO UTILIZAR ESTE LEARNING PACK

p.8

CBL-PACK METHODOLOGIAS

p.8

ESTUDANTES ADULTOS

p.11

O ACELERADOR

p.13

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formação das equipas
Introdução & Conhecer a equipa
Explorar o problema
Desenvolver a sua solução
Definir o seu modelo de negócio
Pitch – Apresentação da sua solução

CANAIS E FERRAMENTAS

p.20

PITCH

p.21

AVALIAÇÃO

p.22

1.
2.

Formulário do relatório de síntese
Formulário de análise da solução

5

PREFÁCIO
Esta publicação foi produzida no âmbito do projeto financiado pelo programa Erasmus+
intitulado ARDENT - Advancing Rural Development through Entrepreneurship Education for
Adults (2019-1-DE02-KA204-006491). É produzida sob a forma de um RURAL
ENTREPRENEURSHIP COMMUNITY-BASED LEARNING PACK, que contém um programa de
formação e um guia para os facilitadores.

Neste Learning Pack, aproveitamos os conhecimentos e as ferramentas da aprendizagem
baseada na comunidade, da aprendizagem baseada em problemas e design thinking para
passar da esfera do problema ao pitch de apresentação num curto espaço de tempo.
Através da aplicação de metodologias e disciplinas de inovação, tais como aprendizagem
baseada na comunidade, aprendizagem baseada em problemas, design thinking e fases do
processo de inovação, percebemos que a chave para transformar uma ideia numa solução
viável é a capacidade de alternar entre estas diferentes abordagens e de ter participantes com
diferentes experiências.
O RURAL ENTREPRENEURSHIP COMMUNITY-BASED LEARNING PACK pode ser utilizado por
atores académicos, decisores políticos do ensino superior, bem como por atores empresariais,
organizações e câmaras. Facilita o estabelecimento das condições e ligações organizacionais
essenciais para a implementação. O RURAL ENTREPRENEURSHIP COMMUNITY-BASED
LEARNING PACK é um dos resultados do projeto ARDENT, para além da Toolbox para a criação
de uma Comissão de Acompanhamento e do Roteiro de Consulta Rural. Assim, o consórcio
ARDENT desenvolveu um conjunto de outros materiais, muito relevantes, que também
contribuem para a capacitação de adultos para o empreendedorismo.
O Learning Pack está disponível gratuitamente para download em:
https://ruralentrepreneurs.eu/resources/
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INTRODUÇÃO
Entre outros, a Europa enfrenta dois grandes desafios demográficos: o rápido despovoamento nas
zonas rurais e o envelhecimento. As zonas rurais representam atualmente 28% da população na
Europa. Até 2050, a população das regiões rurais deverá diminuir em 7,9 milhões, com as regiões
urbanas a acolherem quase metade da população da UE-28 (Eurostat, 2016) (ver também
https://ruralentrepreneurs.eu/about-the-project/).
A retração provoca a deterioração das condições de vida nas regiões rurais, perda de mão-de-obra
qualificada, subutilização de recursos, etc. (Espon, 2017). Outros desafios prementes incluem o
risco de pobreza e exclusão social, fracas infraestruturas e elevadas taxas de desemprego (CE,
2018) (ver também https://ruralentrepreneurs.eu/about-the-project/).
No âmbito do nosso projeto Erasmus+ ARDENT, o RURAL ENTREPRENEURSHIP COMMUNITY-BASED
LEARNING PACK é baseado nos resultados do evento de consulta. Os resultados compreendem os
desafios identificados e fixados num relatório de análise de necessidades que foi produzido após o
evento de consulta. O Acelerador do Empreendedorismo Rural é personalizado aos temas que
surgiram durante os eventos de consulta. Durante o programa de formação, os estudantes adultos
desenvolverão e implementarão projetos empreendedores que visam melhorar as questões
identificadas nos eventos de consulta.
Para resumir, o consórcio ARDENT apresenta um Learning Pack que estabelece os detalhes de como
planear e implementar um programa de formação sob a forma de um Acelerador do
Empreendedorismo Rural para desenvolver soluções para as necessidades das comunidades rurais.
Este documento estratégico inclui informações sobre a estrutura do programa de formação, a
identificação de potenciais participantes e moderadores, a natureza da discussão das questões e
atividades promocionais para atrair participantes para o programa de formação. O documento
estratégico também inclui modelos, formulários e outros materiais a serem utilizados durante o
planeamento, implementação e processo de acompanhamento do programa de formação.
Tomando o documento como orientação, as IES parceiras do projeto ARDENT planearão e
implementarão as formações nas suas regiões e avaliarão os resultados.
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COMO UTILIZAR ESTE LEARNING PACK
Por este meio, gostaríamos de propor um método para organizar o programa de formação de uma
forma inovadora. A nossa abordagem toma a forma de um Acelerador do Empreendedorismo
Rural e pode ser utilizada em vários contextos (digitalização, empreendedorismo, inovação, etc.) a
fim de desenvolver soluções adaptadas aos desafios. Gostaríamos de utilizar esta abordagem no
nosso projeto uma vez que é uma abordagem eficiente para desenvolver soluções às necessidades
locais de regiões ou comunidades em zonas rurais num curto período de tempo.

O Acelerador do Empreendedorismo Rural é um programa de formação concebido para
estudantes adultos desenvolverem e testarem soluções criativas e inovadoras para as
necessidades sociais e económicas das zonas rurais em poucos meses.
As principais atividades e objetivos de aprendizagem serão fornecidos para cada curso de
formação pelo MUAS. Cada parceiro tem um grau de flexibilidade em termos de conteúdo,
duração e modo de entrega de cada módulo. No entanto, os resultados serão padronizados e são
os mesmos para cada parceiro.

CBL-PACK METODOLOGIAS
Aproveitamos os conhecimentos e as ferramentas da aprendizagem baseada na comunidade, da
aprendizagem baseada em problemas e de design thinking para passar da esfera do problema para
a implementação de ideias num curto espaço de tempo.

CommunityBased
Learning

ProblemBased
Learning

Design
thinking

Metodologias utilizadas na Formação
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APRENDIZAGEM BASEADA NA
COMUNIDADE

APRENDIZAGEM BASEADA EM
PROBLEMAS

A aprendizagem baseada na comunidade
descreve uma abordagem de ensino que inclui
uma variedade de instruções pedagógicas
concebidas para envolver a comunidade e o
ambiente imediato no programa de
aprendizagem para adultos (University of
Colorado Boulder, 2020). Esta estratégia deriva
do pressuposto de que todas as comunidades
possuem valores e recursos que podem ser
utilizados pelas IES para proporcionar aos
estudantes uma experiência de aprendizagem
prática (Garland, 2020). A combinação da
teoria académica com o envolvimento da
comunidade enriquece a aprendizagem com
conhecimentos práticos e promove o
desenvolvimento cívico, uma vez que os
estudantes têm de enfrentar desafios reais,
necessidades identificadas pela comunidade e
interesses sociais (Gustavus Adolfus College,
2020).

A aprendizagem baseada em problemas (PBL)
é uma estratégia de aprendizagem
experiencial centrada no estudante, utilizada
para envolver os estudantes na aprendizagem
ativa através da resolução de problemas
realistas e da reflexão sobre as suas próprias
experiências (Barrows and Tamblyn, 1980).
A abordagem PBL é útil em muitos contextos
diferentes, uma vez que visa motivar os
adultos a tornarem-se estudantes ativos e
responsáveis, capazes de aplicar e adquirir
conhecimentos relevantes para um problema
prático. Assim, o foco está no processo de
compreensão do problema e no trabalho para
uma solução (Barrows & Tablyn, 1980) e não
no resultado em si.

Mais especificamente, os cursos CBL visam
geralmente alcançar os seguintes resultados
de aprendizagem benéficos para os
estudantes:
• melhor compreensão da teoria académica
• capacidade aprimorada de refletir
criticamente e dar sentido às experiências
de aprendizagem
• adquirir competências de cooperação e
colaboração através do envolvimento das
partes interessadas da comunidade

Em ambientes PBL, os estudantes trabalham
em grupo e gerem a sua própria
aprendizagem, enquanto as IES servem apenas
como facilitadores que orientam e apoiam o
processo de aprendizagem (com recursos). Isto
permite aos estudantes adultos aplicar e
alargar rapidamente os seus conhecimentos e
adquirir competências interdisciplinares, tais
como a capacidade de aprender e trabalhar
independentemente, de analisar e refletir
criticamente, de pensar de uma forma criativa
e orientada para os problemas e de trabalhar
em equipa (Almeman & Alrebish, 2018; Masek
& Yamin, 2011; Tang, 2020).

• maior confiança nas próprias competências
• melhor capacidade de perceber,
compreender e influenciar os próprios
sentimentos e os de outras pessoas
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DESIGN THINKING

Design Thinking é uma abordagem sistemática
para resolver problemas complexos de forma
criativa e inovadora. O procedimento
subjacente deriva do trabalho de designers e
arquitetos e, por isso, inclui uma variedade de
ferramentas,
abordagens
e
métodos
individuais que apoiam o desenvolvimento de
soluções criativas. Em contraste com muitas
outras abordagens científicas e práticas que
apenas consideram a viabilidade técnica e/ou
a viabilidade económica de uma solução, o
Design Thinking também questiona a sua
conveniência de uma perspetiva centrada no
ser humano com um forte foco na orientação
do utilizador (Hasso Plattner Institute, 2020;
IDEO U, 2020).
No contexto do ARDENT, o Design Thinking
representa uma metodologia útil para o
Acelerador do Empreendedorismo Rural ao
fornecer aos estudantes adultos ferramentas
criativas, competências e uma mentalidade de
designer que os pode ajudar a compreender e
identificar as necessidades e desafios rurais e
levá-los a desenvolver soluções inovadoras
para satisfazer essas necessidades.

Os seguintes passos também são adotados do
kit de ferramentas da IDEO, representando um
exemplo útil de como abordar o processo de
Design Thinking na prática (IDEO U, 2020):
• “Enquadrar uma pergunta - Identificar uma
pergunta condutora que inspire outros a
procurar soluções criativas.”
• “Reunir Inspiração - Inspirar novo
pensamento ao descobrir o que as pessoas
realmente precisam.”
• “Gerar Ideias - Impulsionar soluções óbvias
para obter ideias inovadoras.”
• “Tornar as ideias tangíveis - Construir
protótipos ásperos para aprender como
melhorar as ideias.”
• “Testar para aprender - Refinar ideias
reunindo feedback e experimentando
adiante.”

• “Partilhar a História - Criar uma história
humana para inspirar outros para a ação.”

Processo de Design Thinking
Fonte: https://medium.com/@monicarayscott/why-you-should-do-ideo-orgs-introduction-to-human-centered-design-course-3ca60d2bf75
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ESTUDANTES ADULTOS
A educação de adultos é uma parte vital da
política de aprendizagem ao longo da vida da
Comissão Europeia. A educação de adultos
refere-se a uma série de atividades de
aprendizagem formal e informal, geral e
profissional, realizadas por adultos após
concluírem a educação e formação inicial
(Comissão Europeia, 2020).

DEFINIÇÃO
De acordo com a Comissão Europeia, um
"adulto", no contexto do ensino superior, é
definido como tendo geralmente 25 anos de
idade ou mais. A educação formal de adultos
passa
principalmente
pelo
sistema
universitário e pelas escolas profissionais
(que são financiadas pelo governo, os
estudantes não pagam propinas) (CE, 2018).
Estudos demonstraram que, nas últimas
décadas, houve uma mudança de candidatos
ao ensino superior, de um estudante
tradicional para uma população mais
diversificada que normalmente trabalha a
tempo parcial, a tempo inteiro e/ou tem
compromissos familiares. Este fenómeno
criou um banco maior de estudantes adultos
que frequentam as faculdades e que
enfrentam uma infinidade de desafios que se
comprometem com a sua educação.

OS SEIS PRINCÍPIOS DA
EDUCAÇÃO DE ADULTOS
(MALCOLM KNOWLES, 1970):

1.

Os adultos são motivados internamente
e autodirigidos

2.

Os adultos trazem experiências de vida
e conhecimentos para as experiências
de aprendizagem

3.

Os adultos são orientados para
objetivos

4.

Os adultos são orientados para a
relevância

5.

Os adultos são práticos

6.

Os estudantes adultos gostam de ser
respeitados
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ESTUDANTES ADULTOS - ORIENTAÇÕES
As orientações para o grupo-alvo são flexíveis de acordo com o contexto e as condições nas regiões
dos parceiros. Abaixo uma explicação mais detalhada das orientações.

GRUPO-ALVO DO ARDENT …
• são tipicamente indivíduos de 25-65 anos com alguma educação formal/informal
• ingressaram no ensino superior após um período de descontinuidade biográfica após a educação
inicial
• preferem modos de estudo flexíveis em vez dos horários rígidos dos programas de estudo
regulares
• são um grupo heterogéneo* em termos de experiência/educação
• possuem um interesse intrínseco para o desenvolvimento rural e o empreendedorismo
• poderiam não ter/pouco - algum conhecimento/experiência em empreendedorismo
• poderiam ser empregados em certa medida, mas preferimos envolver desempregados e/ou NEET
(Não em Educação, Emprego, ou Formação)
* altamente incentivado (interdisciplinaridade bem-vinda)

ESTUDANTES QUE NÃO FAZEM PARTE DO GRUPO-ALVO...
• estudantes tradicionais em tempo integral que ingressaram diretamente no ensino superior
após terminarem o ensino inicial

• empreendedores experientes (por exemplo, que descontinuaram um negócio)
• empreendedores ativos
• membros da Comissão
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ACELERADOR DO
EMPREENDEDORISMO RURAL
O Acelerador do Empreendedorismo Rural é
um programa de formação concebido para
estudantes adultos desenvolverem e
testarem soluções criativas e inovadoras para
as necessidades sociais e económicas das
zonas rurais em poucos meses.
Aproveitamos os conhecimentos e as
ferramentas da aprendizagem baseada na
comunidade, da aprendizagem baseada em
problemas e de design thinking para passar
da esfera do problema para a implementação
de ideias num curto espaço de tempo.

Para cada módulo de formação são
fornecidas as principais atividades e objetivos
de aprendizagem. Todos têm um grau de
flexibilidade em termos de conteúdo,
duração e modo de entrega de cada
módulo. No entanto, os resultados serão
padronizados e são os mesmos para todo o
Consórcio ARDENT.
Em seguida, pode ser encontrada uma
descrição de cada módulo. As ferramentas
utilizadas em cada módulo são fornecidas
separadamente.
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ACELERADOR DO
EMPREENDEDORISMO RURAL
1

2

3

4

5

6

1. Formação das equipas
As equipas devem ser formadas antes de
começar o programa Acelerador do
Empreendedorismo Rural.
Na fase inicial, é importante que os parceiros
ARDENT falem com as equipas sobre o seu
papel e a forma como os parceiros ARDENT
irão apoiar o trabalho da equipa. O que é que
os parceiros ARDENT irão fazer pela equipa?
O que é que os parceiros ARDENT esperam
da equipa? O trabalho da equipa precisa de
ser claramente definido e adaptado às
necessidades reais das zonas rurais. Se a
equipa não receber uma missão clara ou uma
declaração de âmbito dos parceiros ARDENT,
a sua criação deve fazer parte do processo
inicial da equipa.
A seguinte lista de verificação contém
perguntas que devem ser respondidas no
início da fase de formação de uma equipa.
Essas
informações,
juntamente
com
quaisquer
perguntas
relevantes
não
respondidas, devem fazer parte das
atividades e discussões iniciais da equipa que
farão parte do Módulo 1. Idealmente, os
parceiros ARDENT irão discutir estes assuntos
com o líder ou membros da equipa antes da
reunião de arranque efetivo da equipa.

A. Equipas
1. Porque é que esta equipa está a ser
formada?
2. Qual é o âmbito da equipa? (O âmbito
foi estabelecido ou aprovado pelos
patrocinadores da equipa)?
B. Objetivos
1. Quais são os objetivos específicos do
projeto (ou melhoria do processo)?
2. O que constitui o sucesso?
3. Como podemos tornar estes objetivos
mensuráveis?
C. Papéis e Responsabilidades
1. Porque é que cada membro desta
equipa foi selecionado? Que
competências/experiência cada membro
da equipa tem?
2. Qual é o papel do Líder da Equipa?
D. Resultados/Cronograma
1. Qual é o resultado/produto para esta
equipa?
2. Qual é o nosso cronograma em geral?
E. Compromisso
1. Quanto tempo se espera gastar neste
esforço?
2. Será que todos os membros da equipa
precisam de estar disponíveis para cada
reunião?
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2. Introdução & Conhecer a equipa
Objetivo

Resultados

O objetivo deste módulo é lançar o Acelerador
do Empreendedorismo Rural. As reuniões
iniciais da equipa são uma parte importante do
processo, permitindo que a equipa articule e
compreenda os objetivos, a missão e a
estrutura dos projetos. Um início de atividade
bem planeado pode aumentar a produtividade
e criar um impulso para a equipa. Uma reunião
inicial formalizada ajudará os estudantes
adultos a definir a missão, os resultados, os
papéis e as responsabilidades, e os fatores de
sucesso. Além disso, os facilitadores do
módulo irão apresentar o projeto ARDENT e o
Acelerador do Empreendedorismo Rural.

No final deste módulo, os estudantes adultos
terão:

Neste módulo, os estudantes adultos irão
responder a perguntas como: "Porque é que
estão a embarcar neste projeto? Como
definiríamos o sucesso? Quais são algumas
primeiras ideias sobre potenciais soluções para
os desafios sociais e económicos nas regiões
rurais?“.
No final do módulo, os estudantes adultos
terão um âmbito claro e uma equipa alinhada
para iniciar o módulo de exploração de
problemas.

• Uma visão clara do projeto ARDENT, do
seu conteúdo, resultados e estrutura
• Uma visão clara do Acelerador do
Empreendedorismo Rural, o seu conteúdo,
resultados e estrutura
• A sua equipa alinhada com o propósito,
objetivos
e
próximas
atividades
fundamentais relacionadas com a
abordagem dos desafios sociais e
económicos na sua região
Exemplo de ferramentas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Team canvas
O que tem na sua mochila?
Quem somos nós agora?
Duas verdades e uma mentira
Uma coisa comum
Desafio do Marshmallow / torre de
esparguete
7. Flor da equipa
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3. Explorar o problema
Objetivo

Resultados

Durante o módulo de exploração de
problemas, os estudantes adultos irão
começar a explorar os desafios indicados no
Evento de Consulta.
Os estudantes adultos irão começar por
recolher informação para obterem uma
melhor visão geral do desafio sob diferentes
perspetivas e identificar as necessidades
subjacentes
das
partes
interessadas
envolvidas, a fim de se familiarizarem
verdadeiramente com o problema.

No final deste módulo, os estudantes adultos
terão:

Neste módulo, os estudantes adultos irão
responder a perguntas como: "Temos
conhecimento suficiente sobre o problema,
as partes interessadas, o mercado, os fatores
envolventes,
etc.?;
Tomámos
em
consideração as perspetivas de todas as
partes interessadas?; A declaração final do
problema está clara para os membros do
grupo?“.
No final do módulo de exploração de
problemas, os estudantes adultos terão
formulado uma declaração clara do problema
que descreve o grupo-alvo que estão a
abordar e o problema que estão a tentar
resolver com base em aprendizagens
validadas.

• Um desafio que vale a pena resolver
• Uma boa compreensão do desafio conhecimento
suficiente
sobre
o
problema, partes interessadas, mercado,
fatores envolventes, etc.
• Um desafio a resolver que é validado com
os
membros
da
Comissão
de
Acompanhamento

Exemplo de ferramentas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mapas mentais
5w1h
Problem sizing canvas
Resolução de problema
Hits or dots
Mapa de empatia
Jornada do cliente
Declarações de resultados

16

ACELERADOR DO
EMPREENDEDORISMO RURAL
1

2

3

4

5

6

4. Desenvolver a sua solução
Objetivo

Resultados

Durante o módulo de desenvolvimento de
soluções, os estudantes adultos irão utilizar o
desafio que validaram durante o módulo de
exploração dos problemas como ponto de
partida para conceber e testar uma variedade
de soluções. Apaixonar-se pela solução inicial
sem explorar exaustivamente alternativas
reduz as hipóteses de uma ideia bemsucedida. Neste módulo, os estudantes
adultos irão criar diversas ideias e abordar
como o problema poderá ser resolvido,
reorganizar as ideias e elaborar as mais
promissoras com mais detalhe e decidir sobre
as suas ideias mais promissoras.

No final deste módulo, os estudantes adultos
terão:

Os estudantes adultos irão responder a
perguntas como: "Incluímos todas as
perspetivas na fase de criação de ideias?;
tentámos combiná-las ou desenvolver
ideias?; as ideias recolhidas foram
suficientemente
e
adequadamente
avaliadas?; as principais ideias cobrem as
necessidades das partes interessadas?; todos
no grupo compreenderam as principais ideias
em pormenor?". Ao responder a estas
perguntas, os estudantes adultos irão reduzir
os riscos dos seus projetos, evitando investir
tempo e recursos em soluções que a
comunidade rural não irá adotar.

• Explorado diversas ideias e abordagens de
como o problema pode ser resolvido
• Reorganizado as ideias e elaborado mais
sobre as mais promissoras
• Decidido sobre a ideia mais promissora e
desenvolvido um conceito claro

Exemplo de ferramentas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Os 8 loucos
Pensamento analógico
Construa-o. Quebre-o. Conserte-o
Objetos aleatórios
6–3–5
Inversão de problemas
Desafio de inovação competitiva
6 chapéus do pensamento
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5. Definir o seu modelo de negócio
Objetivo

Resultados

Durante o módulo da definição do modelo de
negócio, os estudantes adultos irão explorar
e validar modelos de negócios para apoiar a
sua solução para um desafio económico ou
social nas suas áreas rurais. Um modelo de
negócio sustentável é fundamental para
assegurar que podem resolver os desafios
que as comunidades rurais enfrentam.
Durante o módulo da definição do modelo de
negócio, os estudantes adultos terão de
validar os seus pressupostos mais arriscados
através da experimentação. Além disso,
neste módulo, os estudantes adultos irão
aprender a registar os seus negócios nos seus
próprios países, desde licenças, qualificações,
formas legais, registo, impostos comerciais e
seguros.

No final deste módulo, os estudantes adultos
terão:

Os estudantes adultos irão responder a
perguntas como: "Já pensámos em cada
elemento de uma ideia e como pode ser
transformado num protótipo?; Já verificámos
os nossos protótipos na prática ou com o
futuro cliente/utilizador?; O protótipo final
ainda está de acordo com as necessidades
das partes interessadas?; Quais são os outros
potenciais fluxos de receitas? Quanto valor é
que todos captam?".

• Explorado diferentes fluxos de receitas
para apoiar a sua solução
• Uma visão clara dos segmentos de
clientes, propostas de valor, canais,
relações com clientes, fluxos de receita,
recursos
chave,
atividades
chave,
parcerias chave e estrutura de custos
• Uma visão clara do processo de registo de
empresas

Exemplo de ferramentas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quadro Canvas de modelo de negócios
Estimativas
Critérios e classificação
Curva de valor
Post-mortem
Prototipagem
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6. Pitch – Apresentação da sua solução
Objetivo

Resultados

Durante o módulo de desenvolvimento do
pitch, os estudantes adultos irão aprender
competências e estratégias de apresentação.
Um pitch é um método para um breve
resumo de uma ideia cujo foco está nos
aspetos positivos, como a singularidade. Em
termos de conteúdo, o pitch deve ser sempre
adaptado
ao
grupo-alvo
relevante.
Recomenda-se geralmente que a Declaração
de Proposta de Valor e o Discurso de
Elevador/Elevator Pitch estejam disponíveis
em qualquer altura, mesmo sem diapositivos
de apresentação. Todos os campos requerem
muita prática e não devem ser subestimados
pelos estudantes adultos. Tal como no
desenvolvimento da solução, o pitch deve ser
melhorado passo a passo nos loops de
iteração.

No final deste módulo, os estudantes adultos
terão:

Os estudantes adultos irão responder a
perguntas como: "Que problema estamos
(ou queremos) resolver?; Que tipos de
pessoas, grupos ou organizações têm esse
problema?; Quantos são, onde estão, o que
fazem agora?; Como somos diferentes?; Com
quem vamos competir? Como são
diferentes?".

• Compreendido o propósito e a estrutura
de um bom pitch
• Desenvolvido a sua apresentação e
considerado uma série de dicas e
melhores práticas de como compreender
o seu público
• Completado algumas simulações e
recebido feedback fornecido pelos
facilitadores e as outras equipas

Exemplo de ferramentas
1. Discurso de Elevador
2. Pitching canvas
3. Lista de verificação do pitch
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CANAIS E FERRAMENTAS PARA
FORMAÇÃO ONLINE
Pode acontecer que o programa de formação não possa ser realizado presencialmente. Em vez de
módulos presenciais, pode organizar a formação online. De facto, pode ser mais desafiante, mas com as
ferramentas e estratégias certas, pode ser tão bem sucedido como uma reunião presencial.

Objetivo

Comunicação

Videoconferência

Trabalho de grupo
interativo

Trabalho de grupo
interativo

Trabalho de grupo
interativo

Canal

SLACK

SLACK é uma plataforma de comunicação que pode ser utilizada para trabalhar
em equipa. No SLACK existem diferentes canais. Cada canal pode ser visto como
um fórum para um tópico específico. Neste fórum, pode partilhar informações,
documentos, links, etc. e outros podem responder às suas mensagens. Vamos
começar!

ZOOM

O ZOOM é uma plataforma de videoconferência ao vivo. Através de
videochamadas, podemos encontrar-nos online. Os palestrantes apresentar-lheão alguns conteúdos e poderá trabalhar em grupos mais pequenos e realizar
tarefas interativas. Vamos começar!

MIRO

MIRO é uma ferramenta de quadro branco digital. Pode utilizá-lo em conjunto
com o seu grupo para realizar tarefas interativas tais como mapas mentais ou
brainstorming. Basicamente, funciona como um quadro branco normal. Pode
colar post-its nele, fazer comentários ou desenhar algo. Existem muitas
possibilidades. Além disso, pode interagir através de uma função de chat e, no
final, exportar os seus resultados. Vamos começar!

MURAL

O MURAL é um espaço de trabalho digital para colaboração visual. A plataforma
permite às equipas inovadoras pensar e colaborar visualmente para resolver
problemas importantes. As pessoas beneficiam da rapidez e facilidade de
utilização do MURAL na criação de diagramas, que são populares em design
thinking e metodologias ágeis, bem como de ferramentas para facilitar reuniões e
workshops mais impactantes.

Padlet

Padlet é um quadro de parede em branco online que pode ser utilizado pelos
participantes convidados para colaborar na recolha de ideias, brainstorming e
partilha de informação. Os participantes podem publicar comentários, imagens,
vídeos e links sobre qualquer tópico em tempo real que podem ser modificados
posteriormente (Padlet 2017). A parede do Padlet pode ser vista por um público
sendo espelhada ou projetada num ecrã. A parede também pode ser visualizada e
editada posteriormente.

Mentimeter
Teste/Quiz

Descrição

O Mentimeter é uma ferramenta para perguntas interativas. Utilizá-lo-emos em
aula para que seja uma parte ativa dela. Esta ferramenta permite-lhe responder a
uma pergunta através do seu telemóvel. Todas as respostas são anónimas e serão
exibidas na apresentação em PowerPoint do docente. Assim, poderá discutir
diretamente os resultados. Vamos começar!
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PITCH
O pitch será realizado após o Acelerador do
Empreendedorismo Rural. O evento oferece
aos estudantes adultos a oportunidade de
apresentarem as suas soluções desenvolvidas
para as necessidades e desafios rurais na sua
região e recolher feedback dos membros da
Comissão de Acompanhamento.

Pitch 5, 10 ou 15 minutos
Os estudantes adultos irão apresentar as suas
soluções sob a forma de um pitch. A duração
do pitch pode ser definida pelos parceiros do
projeto. No entanto, recomendamos que não
seja inferior a 5 minutos nem superior a 15
minutos para que as equipas possam
apresentar
as
suas
soluções
mais
detalhadamente e obter um feedback mais
completo. Os estudantes adultos devem
também apoiar a sua apresentação com um
pitch deck. Podem criar os diapositivos com,
por exemplo, Keynote, Power Point ou Prezi.
Depois, resumir toda a informação importante
de forma breve e nítida e deixar as imagens
falarem por si. O número ideal é de 10 a 13
diapositivos.
O método destina-se a atrair a atenção, e isto
resulta nas seguintes aplicações possíveis:
• Apresentar ideias e aprender com as
reações
• Recolher sugestões para melhorias
• Pedir apoio
• Preparar decisões

Pitch como uma competição
Seis passos sobre como organizar uma
competição:
•
•
•
•
•

Escolher um nome para a competição
Escolher um local e organizar o catering
Luzes para a competição
Convidar um orador principal
Convidar jurados que podem ser
representantes
da
Comissão
de
Acompanhamento, empresas, habitantes
locais ou funcionários públicos
• Criar um plano de marketing para o evento.

Implementação de ideias
Depois dos estudantes adultos terem recebido
feedback da Comissão de Acompanhamento
relativamente às soluções desenvolvidas, eles
irão implementar ativamente os seus projetos
nas regiões rurais selecionadas, colaborando
com as comunidades rurais. A implementação
do projeto provavelmente ocorrerá fora do
ciclo do projeto.

A implementação nem sempre terá o impacto
total imediatamente: uma avaliação da
solução desenvolvida e uma revisão do grau
em que os objetivos do projeto foram
alcançados e da experiência adquirida
geralmente são úteis. No processo, as lições
aprendidas podem ser derivadas para soluções
adicionais para os urgentes desafios sociais e
económicos das zonas rurais, medidas de
reajustamento e afinação podem ser
determinadas e, possivelmente, mesmo uma
nova iniciação com uma conceção modificada
ou métodos adaptados podem tornar-se
necessários.
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AVALIAÇÃO DO ACELERADOR DO
EMPREENDEDORISMO RURAL
Preencha o formulário de relatório
denominado “Relatório de síntese do
Acelerador do Empreendedorismo Rural”
após o programa de formação ter ocorrido
na sua região.
Os seguintes
preenchidos:

documentos

devem

Após o pitch, o “Formulário do relatório dos
resultados do pitch” precisa de ser
preenchido. Este relatório é composto por
vários documentos. O primeiro documento
chama-se "Relatório de síntese" e será
preparado depois do pitch.

ser

• Relatório de análise da solução: Envie
todos os formulários de descrição de
solução preenchidos
• Formulário de Avaliação da Formação
• Fotografias: Envie algumas fotografias
tiradas durante o Acelerador do
Empreendedorismo Rural. As fotografias
serão utilizadas para fins
de
documentação e divulgação do projeto
ARDENT.
• Opcional: Diário de bordo da jornada
empreendedora dos estudantes adultos

Em resumo, os seguintes documentos serão
apresentados pelos membros do ARDENT:
• Agenda do pitch.
• Cópia da lista de participantes assinada.
• Fotografias: Envie algumas fotografias
tiradas durante o pitch. As fotografias
serão utilizadas para fins
de
documentação e divulgação do projeto
ARDENT.
• Formulário do relatório de síntese: Envie
todos os formulários de descrição de
solução preenchidos
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FORMULÁRIO DO RELATÓRIO DE SÍNTESE
Relatório de Síntese do pitch
Nome do evento:
Nome do organizador do evento:
Data:
Local:
Horário:
Número total de participantes:
masculino

feminino

diverso

Número de participantes:

Forneça um resumo do Pitch (includindo as seguintes informações: impressão geral, preparação, implementação e
encerramento e avaliação do evento).

Impressão geral do Pitch:
-

Impressão geral

-

Breve descrição do local, data, horário, organizador/anfitrião do evento, etc.

-

Foi a primeira vez que organizou um evento como este?

Preparação do Pitch:
-

Descreva o processo de preparação do evento. Mencione quantos potentiais participantes contactou e como os
contactou (através do email, carta, etc.).

-

Que redes/contactos utilizou?

-

Com quem preparou o evento?

Implementação do pitch:
-

Descreva também os antecendentes (profissionais) dos participantes (por exemplo. residentes locais,
empresários, autoridades locais e regionais, profissionais do Ensino Superior, etc.)

-

Quantos grupos foram formados?

-

Quantas soluções foram desenvolvidas?

-

Descreva o conteúdo das soluções

Encerramento e avaliação do pitch (incluindo feedback participantes):
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RELATÓRIO DE ANÁLISE DA SOLUÇÃO
Relatório de Análise da Solução
Visão geral da situação na sua região:
Primeiro, dê uma visão geral da situação social e económica da sua região, a fim de obter uma compreensão
mais profunda das soluções desenvolvidas. Como é a situação empreendedora nas zonas rurais da sua
região?

Descreva as equipas que participaram no Acelerador do Empreendedorismo Rural

Solução 1
Nome da solução:
Equipa:
Número de participantes desta
equipa:
Descrição do desafio:
Antecedentes/contexto do
desafio:
Qual é a solução que a equipa
desenvolveu?
Proposta única de valor
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