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A Final do Concurso Internacional «EU! SCOOP» (setembro 2021) 

 

A fase final do concurso internacional “EU SCOOP!”, que premiou a melhor ideia empresarial 

cooperativa entre os cinco países da parceria, teve lugar a 24 e 25 de setembro de 2021 em Florença, 

Itália. As atividades do projeto foram incorporadas na agenda do Festival Nacional de Economia 

Civil, no qual participaram várias personalidades relevantes 

do mundo da economia, política, jornalismo, música, etc. 

No entanto, é importante contar toda a história da 

mobilidade. Antes do próprio concurso, as equipas de 

Croácia, Espanha, Grécia, Itália e Portugal participaram em 

vários workshops, promovidos pela equipa MOCA Future 

Designers, oferecendo aos participantes técnicas e 

conselhos para que as apresentações de cada um dos países estivessem no ponto no momento de 

brilhar em palco.  

Chegados ao palco no Palazzo Vecchio, na tarde de sexta-feira, 24 de setembro, os participantes dos 

cinco países apresentaram as suas ideias a uma vasta audiência. A presidente do júri, Marta Lozano 

Molano, com a aprovação do resto do painel de 

jurados, revelou que "a escolha foi difícil, dada a 

elevada qualidade dos projetos apresentados". 

Assim, Luca Raffaele, Director Geral da NeXt, 

declarou a equipa grega como a grande vencedora 

da primeira edição do concurso! A equipa da 

Escola Secundária Fryganiotis, de Salónica, 

composta pelos alunos Dimitra Papadopoulou, 

Anastasia Drakou, Evangelia Dovletoglou, Paraskevi Nakou, Kyriaki-Vasileia Spanou e Angelos 

Magkridis apresentou o projeto "ergaZWmai", que visa proporcionar um lar seguro e permanente 

às pessoas em situação de sem-abrigo, assegurando, ao mesmo tempo, a sua plena integração (ou 

reintegração) na sociedade, através de cuidados médicos e assistência na procura de um emprego 

que corresponda às suas competências.  

A formação com a equipa MOCA Future Designers 

A ergaZWmai foi a grande vencedora do concurso! 
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Para além das finais internacionais do concurso, os parceiros da ScoopConSS tiveram também a 

Reunião Final de Parceiros Transnacionais, na qual definiram os passos finais para o encerramento 

do projeto e sugeriram objetivos de sustentabilidade eficazes para assegurar a eficácia do projeto 

ao longo do tempo. 

 

Produção do Kit Informativo (setembro - outubro 2021) 
 

A fim de dotar o staff da área da Educação e os decisores políticos com todos os conhecimentos 

necessários sobre o papel que o projeto e o concurso podem desempenhar no sentido de promover 

abordagens cooperativas inovadoras de ensino cooperativo no sistema de educação e formação da 

UE, a nossa parceria produziu um Kit Informativo. Este inclui um resumo de todas as atividades-

chave que foram levadas a cabo durante o projeto (no qual incluímos o feedback de alguns 

participantes) e será traduzido em todas as línguas da parceria. Tanto a versão impressa como a 

digital serão publicadas e distribuídas entre as principais partes interessadas. Esperamos que possa 

ser eficaz para trazer novas oportunidades ao ensino e aprendizagem cooperativos e que sirva no 

propósito de ampliar os objetivos do projeto! 

 

  

A capa do Kit Informativo ScoopConSS e um exemplo de testemunho dos participantes que pode ser lido num dos seus capítulos  
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Os ciclos de Coaching (maio-novembro 2021) 

Os parceiros da ScoopConSS organizaram uma série de ciclos de Coaching com os professores 

envolvidos na fase-piloto do projeto, a fim de refletir e gerar uma avaliação criativa acerca das 

experiências nesta fase, já que esta metodologia, criada pelo Prof. Otto Scharmer (do MIT Boston), 

é muito eficaz na identificação das necessidades, expetativas e atitudes das pessoas face à mudança. 

O lema, como afirmou o criador, é "a sabedoria está na sala". O seu principal objetivo passa por 

facultar um momento de conversa entre pares para permitir àqueles que apresentam o "caso" obter 

informações sobre o seu problema a partir da reflexão e experiência dos envolvidos. 

 

 
Ciclos de Coaching em Espanha 

Após os parceiros dos 5 países envolvidos terem realizado estas sessões com os professores 

participantes, o feedback geral foi que o projeto trouxe imensos ganhos a todos os participantes, 

desde estudantes a professores, principalmente ao trazer os princípios da aprendizagem 

cooperativa para a sala de aula. Dado que estes tempos de pandemia que atravessamos mantiveram 

estudantes e professores separados, quer através do ensino à distância, quer através de regras de 

distanciamento social, os princípios cooperativos de trabalho em equipa, esforço comum, 

solidariedade e respeito pelo nosso meio envolvente melhoraram sem dúvida a experiência de 

ensino e aprendizagem em todas as escolas participantes. 

 

 
                                      Ciclos de Coaching em Portugal                   Ciclos de Coaching na Grécia 
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Próximos passos 
Após mais de 18 meses de trabalho árduo, os parceiros ScoopConSS concluem as atividades do 

projeto! É unânime que esta foi uma missão laboriosa, cheia de desafios, principalmente porque 

previa uma forte componente “cara-a-cara” e a pandemia chegou a meio do caminho. Contudo, o 

sentimento é de dever cumprido, e podemos orgulhar-nos de ter levado os princípios de 

aprendizagem e ensino cooperativo a várias escolas em cinco países da UE e de o termos celebrado 

num maravilhoso evento final. Esperamos que o projeto ScoopConSS marque a vida de cada vez 

mais jovens e professores no futuro! Muito obrigado a todos os que nos acompanharam e apoiaram. 

Continuem a acompanhar os desenvolvimentos do projeto no nosso website e redes sociais.  

 
Visite-nos nos nossos espaços online 

Visite o nosso website: https://scoopconss.eu/ . Dê-nos um like no Facebook e siga-nos 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 despede-se com amizade! 

 

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

