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Reunião de lançamento 

A reunião de lançamento teve lugar nos dias 23 e 24 de 
setembro de 2020 via Skype devido à COVID 19.   
Uma vez que uma primeira reunião online já tinha tido 
lugar em abril de 2020, na qual os parceiros já se tinham 
apresentado e apresentado as instituições, os parceiros 
procederam diretamente à avaliação do estatuto do 
projeto. 
Cada parceiro apresentou o estado do Pacote de 
Trabalho (WP) que está a coordenar, com especial 
destaque para a discussão do WP2: "Blended Training 
Course" e WP3: "Toolkit development". Relativamente 
ao WP3, os parceiros discutiram também qual a 
plataforma que deveria ser utilizada para acolher o 
"SCoopConSS Toolkit". 
Os parceiros também apresentaram os próximos passos 
do projeto no que diz respeito a workshops e experimentação escolar transeuropeia ... 
Não perca as cenas dos próximos capítulos!!!  

 

Pesquisa SCoopConSS...  

... Professores 

A fim de recolher provas para colmatar 

eficazmente as lacunas no ensino do 

empreendedorismo social, a equipa da 

SCoopConSS realizou 60 entrevistas com 

professores a fim de identificar as 

principais questões a considerar para a 

conceção de um programa de formação 

destinado a reforçar as competências 

dos professores em matéria de 

cooperação empresarial, métodos de 

ensino cooperativos e baseados em 

projetos, abordagens multidisciplinares e de ensino aberto (promoção de métodos de ensino inovadores). 

Além disso, cada parceiro da equipa da SCoopConSS selecionou 10 professores do ensino secundário 

interessados no projeto SCoopConSS e dispostos a participar nas atividades-piloto. 

Se é professor e deseja construir as suas atividades de ensino com um modelo empresarial cooperativo 

social ou membro de cooperativa social/empresa e deseja partilhar os valores cooperativos sociais entre os 

jovens, consulte a secção de investigação no nosso sítio web e investigue mais sobre o projeto SCoopConSS.  

Junte-se a nós e comece a sua viagem sustentável connosco! 
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... Cooperativas Sociais 

A prática baseada em provas é uma abordagem que 
torna possível melhorar a qualidade no ensino e nas 
atividades e economia quotidianas. 
Para ser eficiente, a equipa SCoopConSS recolheu 
informações de 180 representantes de cooperativas 
sociais sobre o estado real do empreendedorismo social 
em cada país, as lacunas e as sugestões de melhoria. 

 
 
BOAS PRÁTICAS... 

... Projetos de parceiros 

A investigação e a recolha de provas prosseguiu e a 

equipa compilou um conjunto de boas práticas 

realizadas em projectos em que cada parceiro está 

envolvido! Este é o início de um caminho de 

conhecimento para professores que visam uma rede 

de ensino europeia mais cooperativa e 

empreendedora. 

... Empresas Sociais  

Não basta recolher informações sobre projetos parceiros e a curiosidade 
de aprender mais e melhorar aguça a procura. Assim, considerando os 
representantes das cooperativas sociais e as entrevistas dos professores, 
a equipa da SCoopConSS reuniu informações sobre as boas práticas 
indicadas pelos representantes das cooperativas sociais, que estarão 
disponíveis no website do projeto. 
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VAMOS AO TRABALHO! 

NECESSIDADES FORMATIVAS... 

Com toda a informação recolhida, a equipa criou um documento de 
relatório de necessidades de formação e está a realizar uma compilação 
de Recursos Educativos Abertos a serem acedidos e consultados, não só 
pelos parceiros do projecto, mas também por qualquer pessoa 
interessada em conhecer mais sobre ideias sociais e cooperativas ou que 
queira aprofundar os dados recolhidos pelo consórcio do projecto.  

 

... Conclusões do relatório 

Desde a análise até à identificação das necessidades de formação no domínio da intervenção 

organizacional, a maioria dos inquiridos concluiu que a educação para o empreendedorismo social não é 

realizada nos seus países. Além disso, verificou-se também que existem poucas cooperativas sociais em 

cada um dos países parceiros. 

Desta análise é possível inferir que existem problemas emergentes a nível nacional do ponto de vista de 

métodos, técnicas e estratégias de trabalho relacionadas com o empreendedorismo social, concluindo que 

é necessário um maior investimento para apoiar o ensino deste tema. 

... Porquê?  

A educação para o empreendedorismo ajuda os estudantes de todos 
os meios socioeconómicos a pensar fora da caixa e a cultivar talentos 
e competências não convencionais. Cria oportunidades, assegura a 
justiça social, infunde confiança e estimula a economia. A educação 
para o empreendedorismo é um processo de aprendizagem ao longo 
da vida, deve começar logo no ensino básico e progredir em todos os 
níveis de ensino, incluindo a educação de adultos. 
 

... Como?  

 
A conclusão mais importante é que a educação não deve 
concentrar-se na transferência de conhecimentos sobre 
conceitos empresariais e na preparação dos estudantes para 
serem empreendedores sociais, mas sim no desenvolvimento 
de competências transversais que os empregadores mais 
valorizam e na sensibilização para os valores que a economia 
social traz para a sociedade. 
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... Práticas letivas... deverão mudar?  

A fim de preparar os professores para a implementação de tal 
educação, deveriam estar ligados aos representantes da cooperativa 
social que os orientariam e aos seus estudantes, e os ajudariam no 
processo de aprendizagem. Além disso, os professores salientam a 
necessidade de materiais educativos e ferramentas didáticas que 
possam utilizar enquanto orientam os estudantes. Eles estão muito 
interessados em utilizar metodologias novas e inovadoras no seu 
trabalho. 
 
VISITE O NOSSO WEBSITE 

Foi lançado o novo website do projecto: https://scoopconss.eu/ mas pode gostar de nós no Facebook ou 
seguir-nos e envolver a discussão sobre o projecto no LinkedIn.  
 
As newsletters do projeto informarão regularmente sobre o processo, resultados e eventos do projeto. 
Aproveite a leitura e fique atento!         
 

A Equipa do SCoopConSS! 
 
Recebe este boletim informativo, porque foi proposto por um dos nossos parceiros do projeto ou outra parte 
interessada ou Cooperativa como potencialmente interessado no projeto. Para subscrição com um endereço 
de correio eletrónico diferente ou se o tópico não encontrar o seu interesse, por favor clique aqui para 
modificar a sua subscrição ou anular a subscrição. 
Para informações sobre o projeto, por favor visite o nosso website scoopconss.eu. 
 

CONTACTE-NOS: 

WEB: https://scoopconss.eu  
FACEBOOK: SCOOP CONSS 
 
 

https://scoopconss.eu/
https://www.facebook.com/scoopconss/?__tn__=K-R&eid=ARCJsww--ig4pWyS7uk-AagkindFltmf_W1NXp74HlQ7KggziHvF8U7tdM8Z4mBoX6VkFPEKBXwg1F2l&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCIJsBXkA1xL69nuUHxNDMbqmNY50S56Ae1wy63hrXkFWWovHovwUABnA_vQdRfI8OV2N-Js5i___UHs5dcc0o2Ndt8PFHCmLzoB8iPZIhnR31nm7h2cJ20vEaLx8lh5-5XB3LFLPIO7AW_G0_VsKJETJndm_EqbUXh0w7h5b5XUQJKPb2Ktlk21n_KXKV8ObGd-aMBbb_jCjQMjUhHSvxw7-ki5gPNV5hqPktypi5_S40iQJjyCR3o39kwAXo89YIwNJs3EiLks5Pk5G5oMtYmJALYkSly87XQxHdtXwHQNa8A0YV4OCCwsuW-_GczIAJALO4NmL5_QAiry1QOit0eY8yEusRj9mCskA

