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A fase de teste-piloto do projeto SCoopConSS (janeiro - maio 2021) 

Devido às restrições do Covid-19, foi concebido um caminho alternativo para testar o programa de 

formação do projeto, que visa o desenvolvimento de competências empresariais cooperativas entre 

professores e alunos de escolas secundárias. Por conseguinte, a parceria elaborou uma nova versão 

do plano, estruturado principalmente na organização de sessões online. Este novo programa em 

linha consiste em 3 fases, duas das quais já foram descritas na edição anterior da nossa newsletter 

(3 webinars para professores e exploração dos recursos educativos em linha para introdução do 

tema aos alunos). A partir de janeiro de 2021, esta nova fase teve início nos países da parceria, 

tendo cada membro do projeto sido convidado a cooperar com um ou mais professores para a 

organização de sessões online destinadas aos alunos participantes no projeto, com tarefas síncronas 

e assíncronas.  O principal objetivo passou por envolver vários grupos de alunos na criação de um 

projeto empresarial cooperativo, com vista à sua preparação para a participação no concurso 

nacional “EU! Scoop”, no qual seriam avaliadas todas as ideias de negócio cooperativo, 

desenvolvidas durante o período de teste-piloto. Todos os parceiros realizaram mais de 10 sessões 

online nas quais participaram estudantes, professores, staff do projeto e empresários locais. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A fase-piloto em Itália, Portugal, Espanha, Croácia e Grécia 
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Os concursos nacionais «EU SCOOP!» (junho – julho 2021) 

A primeira edição do concurso nacional “EU Scoop!” premiou as melhores ideias empresariais 

cooperativas para o desenvolvimento sustentável, tendo sido organizado em cada um dos países da 

parceria, tendo como principal objetivo a avaliação dos projetos desenvolvidos e apresentados 

pelos estudantes participantes, orientados pelos professores que participaram na fase-piloto. As 

melhores ideias foram premiadas, tendo sido selecionada uma equipa (por país) para participar na 

grande final internacional, em Itália. A avaliação das equipas participantes consistiu nos seguintes 

critérios: (1) coerência da ideia, (2) originalidade e viabilidade do produto no mercado, (3) marketing 

e promoção, (4) gestão de recursos financeiros, (5) contribuição para os Objectivos de 

Desenvolvimento Sustentável, (6) inovação social e (7) apresentação da ideia. 

 

Os vencedores de cada país 

Croácia 

 

A equipa vencedora na Croácia – Cooperative Drava 

Sete equipas provenientes de sete escolas profissionais na Croácia participaram no concurso, que 

se realizou na cidade de Rijeka, a 19 de junho de 2021. O júri foi composto por 3 especialistas no 

campo do empreendedorismo social: Ana Janežić (Parque de Ciência e Tecnologia Step Ri, da 

Universidade de Rijeka), Helena Traub (Associação 'mergo) e Dario Zorić (Agência de 

Desenvolvimento Rijeka PORIN). O vencedor do concurso foi o grupo que nos trouxe a “Cooperativa 

Drava”, uma ideia desenvolvida por estudantes da Escola Secundária Donji Miholjac, que foi 

selecionada como sendo a mais abrangente em resposta às necessidades sociais da comunidade 

local. 



 

 

This project is 

co-funded by the 

European Union 

The sole responsibility of this publication lies with the author. 

The European Commission is not responsible for any use that  

may be made of the information contained therein. 

O projeto vencedor 

 

Logótipo da Cooperative Drava 

A equipa vencedora croata desenvolveu uma cooperativa que irá abordar os maiores problemas da 

sua comunidade local: desemprego, exclusão social, potencial e recursos naturais não utilizados e 

falta de conteúdo cultural e social. A Cooperativa Drava criou um projeto que irá ajudar a sua 

comunidade local em duas fases. A primeira fase consiste na renovação de hortas urbanas, cultivo 

de diferentes plantas agrícolas, produção e venda de produtos artesanais. A segunda fase consiste 

na restauração da linha costeira do rio Drava e na abertura de um acampamento com diferentes 

propósitos culturais. Isto irá criar novas oportunidades de emprego, ativar a comunidade e 

aumentar a sua visibilidade na região. 

 Grécia 

 

O consurso nacional “EU SCOOP” foi realizado em linha na Grécia 

A 11 de junho de 2021, os professores e alunos gregos participaram na 1ª edição do concurso 

nacional “EU SCOOP”. 

Em território helénico, o concurso foi realizado em linha devido à pandemia, o que não afetou os 

esforços das equipas participantes, uma vez que apresentaram "excelentes ideias, organizadas e 

sustentáveis, de cooperativas sociais", como concluiu o júri, composto por três especialistas na área 
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dos negócios cooperativos. A ideia vencedora do concurso foi a “ergaZWmai Cooperative”, uma 

ideia desenvolvida por estudantes da Escola Secundária Fryganiotis, que foi selecionada como a 

mais abrangente em resposta às necessidades sociais da comunidade local! 

O projeto vencedor 

 

Logótipo da ergaZWmai 

O projeto ergaZWmai preocupa-se com a conceção e implementação de uma ideia inovadora, 

segundo a qual os seus membros atuarão como membros do Conselho de Administração da 

empresa e tentarão ligar múltiplas equipas (de investidores, voluntários, clientes, pessoas do 

governo, etc.) com vista a alojar pessoas em situação de sem-abrigo, de uma forma segura e 

permanente, e também a reinseri-las na sociedade. O processo materializar-se-á através de 

cuidados médicos, e dando-lhes um emprego equivalente ao seu potencial e competências. 

  

 Itália 

 

O concurso “EU SCOOP!” em Itália teve lugar em Colfiorito 
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A julho de 2021, em Colfiorito (Itália), a empresa social "Strade VERDI" concebida por um grupo de 

estudantes do Liceu "ITET Aldo Capitini", em Perugia, venceu o Concurso Nacional. 

A "Strade VERDI" oferece um serviço de transporte no município de Magione e municípios vizinhos 

com carros elétricos recarregáveis equipados com painéis fotovoltaicos. O projeto surge da ideia de 

resolver os problemas de mobilidade da cidade devido à falta de transportes públicos, satisfazer os 

desejos dos cidadãos, complementar e apoiar as ações das autoridades locais, e enfrentar o 

problema do envelhecimento da população.. 

O projeto vencedor 

 

 

 

 

 

Ajudar a resolver os problemas de mobilidade da cidade devido à falta de transportes públicos, 

satisfazer os desejos dos cidadãos, complementar e apoiar as ações das autoridades locais, e 

enfrentar o problema do envelhecimento da população são os objetivos para a criação desta 

cooperativa. 

A Strade Verdi oferece um serviço de transporte no município de Magione e municípios vizinhos 

com carros elétricos recarregáveis equipados com painéis fotovoltaicos. 

Logótipo da Strade Verdi 
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 Portugal 

A equipa vencedora do concurso em Portugal – a Spongelove 

O vencedor do concurso Nacional Português EU Scoop! é a Spongelove, uma ideia desenvolvida por 

6 alunas de Externato Oliveira Martins, que foi selecionada como a ideia mais completa em resposta 

às necessidades sociais de Espinho, a cidade onde a escola está localizada. Três equipas de três 

escolas de EFP do distrito de Aveiro participaram no concurso para eleger a melhor ideia de 

cooperativa social, que se realizou em Espinho, no dia 16 de julho de 2021. 

O júri foi composto por 2 peritos em duas áreas diferentes: Miguel Reis, arquiteto, professor e atual 

líder local do partido político no poder em Portugal e recém-eleito presidente da Câmara de 

Espinho, e César Reis, que conta uma grande experiência na gestão de projetos dedicados à 

promoção social. 

O projeto vencedor 

Logótipo da Spongelove 

O objetivo da Spongelove é desenvolver e comercializar esponjas de limpeza que sejam amigas do 

ambiente, reutilizáveis e feitas a partir de sacos de plástico, abordando o mesmo problema de duas 

formas distintas: produzir um produto totalmente reciclável e sustentável através da recolha de 
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sacos de plástico, que poluem o nosso planeta. O seu público-alvo são pessoas com consciência 

ambiental, encarregadas de realizar tarefas domésticas com um sentido de responsabilidade pelo 

ambiente. 

 

 Espanha 

Os vencedores espanhois do concurso - EDUNATURE 

 

No dia 28 de junho de 2021, o concurso “EU SCOOP!” espanhol decorreu virtualmente, dadas as 

circunstâncias da COVID-19. A escola EFA La Malvesía, com o seu projeto EDUNATURE, ganhou o 

primeiro prémio. O instituto IES Ángel Corella, com ECOOP GRANJA, e o IES Francisco Tomás y 

Valiente, com Aires de Huerta, obtiveram a primeira e segunda menções honrosas, respetivamente. 

O anúncio dos prémios foi precedido por uma sessão informativa sobre oportunidades de 

mobilidade na União Europeia para trabalhar e candidatar-se a estágios, realizada por Elena Argudo, 

diretora do gabinete de projetos europeus da Associação de Escolas Profissionais da FPEmpresa. 

O projeto vencedor 

Logótipo da EduNature 
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A Cooperativa EDUNATURE é uma entidade de economia social que procura dar valor ao território 

e à natureza. Através desta cooperativa serão apresentados projetos a serem realizados em 

territórios com necessidades económicas, laborais e ambientais. O seu principal objetivo é dar valor 

ao ambiente rural, à agricultura, à pecuária, à silvicultura, ao património das áreas de ação, 

promovendo projetos de educação ambiental e ao mesmo tempo ajudar a conhecer, valorizar e 

respeitar o que o ambiente que nos rodeia. 

 

 
 

Próximos passos 
 
Os parceiros irão agora preparar as suas equipas para participar na grande final do concurso 

internacional SCOOP! da UE, que terá lugar no final de setembro em Florença, Itália. A ocasião será 

também aproveitada pelos parceiros para realizar a última reunião transnacional. 

Após o concurso, os parceiros reunir-se-ão com professores de cada país para promover Círculos de 

Coaching, a fim de conhecer o seu feedback sobre o projeto. 

 
Visite o nosso website 

Visite o nosso website: https://scoopconss.eu/, deixe-nos um like no Facebook e siga-nos também no 

LinkedIn.  

 

As newsletters do projeto ScoopConSS mantê-lo-ão informado/a acerca da evolução e das atividades do 

mesmo. Disfrute da leitura e siga o nosso trabalho! 

 

A equipa do ScoopConSS 

 

Recebe esta newsletter porque nos foi proposto/a por um dos nossos parceiros do projeto (ou alguém ligado 

ao mesmo) como estando potencialmente interessado/a nele. Para subscrição com um endereço de correio 

eletrónico diferente ou caso o tópico não lhe interesse, envie-nos, por favor, uma mensagem. 

 

MUITO OBRIGADO! 

https://scoopconss.eu/
https://www.facebook.com/scoopconss/
https://www.linkedin.com/company/scoopconss/
https://scoopconss.eu/contact/

