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COMUNICADO DE IMPRENSA 

14/09/2006 

 

Projecto Cascais - Empreendedorismo nas Escolas  
Criação de um ecossistema potenciador de Empreendedorismo 

 

A GesEntrepreneur (www.gesentrepreneur.com) e a CG International (www.cginternational.org) estão 

a participar no Projecto Cascais – Emprendedorismo nas Escolas (CEE), uma iniciativa da Agência 

DNA Cascais, ligada à Câmara Municipal de Cascais.  

 

O projecto da Agência DNA Cascais pretende criar em Cascais, um verdadeiro Ecossistema 

potenciador do Empreendedorismo, estando esta iniciativa englobada no Pro C – um dos vectores de 

actuação da Agência para o 

Desenvolvimento de Novas 

Atitudes no Concelho de 

Cascais. 

 

Esta iniciativa vai contar com a 

adesão de cerca de 40 

professores das diversas 

Escolas Secundárias, que por 

sua vez, irão facilitar os 

conteúdos do currículo de 

Empreendedorismo a cerca de 

1600 alunos dentro das suas 

actividades curriculares. 

 

 

A primeira acção de formação do Projecto CEE está a decorrer de 13 a 15 de Setembro no Centro 

Cultural de Cascais, tendo contado na sua abertura com a presença do Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Cascais, Dr. Carlos Carreiras, do Eng. Paulo Andrez, Administrador da Agência DNA 

Cascais e do Dr. Francisco Banha, líder do projecto GesEntrepreneur. 

 

 

 

Dr. Carlos Carreiras – Vice Presidente da Câmara Municipal de Cascais�
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O Vice – Presidente da Câmara, Dr Carlos Carreiras, grande impulsionador desta Iniciativa nas 

Escolas Secundárias do Concelho de Cascais, salienta a “necessidade de promover a criatividade, 

o espírito empreendedor e a assumpção do risco junto dos jovens estudantes de maneira a 

num futuro próximo estes poderem encarar de forma natural a criação das suas próprias 

empresas." A este nível menciona a importância do envolvimento dos Professores nestas acções de 

formação contribuindo para que estes possam funcionar como verdadeiros motores de uma nova 

atitude junto dos seus alunos contribuindo para que estes possam desenvolver uma maior expectativa 

de eficácia pessoal.  

 

Uma das componentes essenciais desta formação - conduzida pelo próprio líder da CGI Professor 

Chris Curtis -, e que a tornará extremamente eficaz, consiste no facto de assentar em actividades e 

experiências, em vez de ser ministrado teoricamente aos seus participantes. O programa curricular 

desenvolvido irá proporcionar uma 

participação efectiva, multi�disciplinar, 

cumulativamente com uma experiência 

pedagógica que utiliza a formação centrada 

na aprendizagem, de forma a apoiar os 

participantes na descoberta e 

desenvolvimento das qualidades, 

características e atitudes de empreendedores 

bem sucedidos. O ensino empreendedor será 

baseado na abordagem “learning by doing”, 

onde se dará enfoque à experiência, ao saber 

fazer e à prática real em contexto empresarial. 

 

 

Assim, ao fim dos três dias de formação, os professores estarão familiarizados com o modelo de 

ensino desenvolvido pela CG International, proporcionando aos mesmos a oportunidade de 

desenvolverem aulas e estratégias de ensino diferentes, assentes na educação baseada na 

experiência, tendo como enfoque final o empreendedorismo. Neste tipo de abordagem, os alunos 

serão também geradores do conhecimento, sendo envolvidos no seu processo de ensino. A educação 

em empreendedorismo contribui para uma descoberta das capacidades individuais e para a 

desmistificação do conceito de empreendedor, permitindo ao aluno depois da sua passagem por esta 

jornada empreendedora aperceber-se que realmente tem uma nova opção de carreira à sua frente.  

 

Ao longo do ano lectivo cujo início está programado para a presente semana, os alunos das Escolas 

Secundárias de Cascais irão ter aulas mensais de empreendedorismo, com a duração média de 90 

minutos. A Equipa da GesEntrepreneur acompanhará exaustivamente no terreno a facilitação dos 

conteúdos programáticos de empreendedorismo com o intuito de zelar para a mudança paulatina de 

mentalidades que a prazo criará uma dinâmica nova no Concelho. 

 

Acção de Formação dos Professores em Cascais�
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Paralelamente à educação em empreendedorismo, os alunos serão convidados a participarem num 

Concurso de Ideias promovido pela Agência DNA Cascais. O Grupo vencedor terá a oportunidade de 

participar numa iniciativa europeia e de apresentar o seu projecto num evento conjuntamente com 

outros parceiros europeus. 

 

As acções a desenvolver valorizam a participação 

dos alunos, incentivando a que os mesmos 

coloquem questões, aceitem desafios, explorem 

novas ideias, sejam inovadores e criativos e que se 

divirtam, ao mesmo tempo que aprendem. Assim, o 

Projecto Cascais – Empreendedorismo nas Escolas 

aposta numa metodologia de formação única e 

dinâmica, baseada numa perspectiva de 

“aprendizagem pela acção” que potencia uma 

educação empreendedora, dado que desperta as 

atitudes positivas e auto-confiantes dos formandos. 

 

 

 

Ao utilizar um modelo de aprendizagem multi-facetada e muito baseada na experiência real, rompe-se 

com o paradigma do ensino tradicional, introduzindo passos atingíveis para os alunos e permitindo a 

mudança de atitudes. 

 

GesEntrepreneur – Empreendedorismo Sustentável, Lda 

A GesEntrepreneur é uma empresa fundada e liderada por Francisco Banha, sendo participada 

igualmente pela CG International, entidade Canadiana que vem acumulando anos de experiência na 

formação e desenvolvimento sustentável através do ensino do empreendedorismo. A GesEntrepreneur 

foi constituída em 2006, através de um spin-off da Área de Negócio do Empreendedorismo da 

Gesventure www.gesventure.pt , tendo herdado a experiência acumulada em projectos como o Road 

Show 4 Entrepreneurship (www.RS4E.com ) na Região Autónoma da Madeira e o Programa de 

Empreendedorismo para a Reinserção Social dos Reclusos. 

 

Segundo Francisco Banha "a Visão da GesEntrepreneur é contribuir para a implementação no 

nosso País de uma cultura empreendedora vibrante e autoconfiante através uma abordagem 

interactiva e transmissora de conhecimentos que irão ajudar os formandos a compreenderem 

as atitudes e atributos pessoais que mais provavelmente influenciarão o sucesso como 

empreendedor."  

 

Para obter mais informações, contacte: 

Dr. Miguel Gonçalves – Managing Director  

GSM: + 351 918 567 355 – mgoncalves@gesentrepreneur.com 

Professor Chris Curtis e a Psicóloga Marta 
Reis da GesEntrepreneur�


