
Educação e Formação em Empreendedorismo

10anos

10 anos a criar novas Gerações de Empreendedores



Os projetos desenvolvidos pela GesEntrepreneur  assentam numa metodologia que 
privilegia a pessoa, os seus interesses e motivações. Deste modo, os formandos 

desenvolvem o seu conhecimento através da simulação de diferentes realidades.

Nos últimos 10 anos, a GesEntrepreneur tornou-se uma referência em Portugal, 
com trabalho desenvolvido em todas as regiões do país, com resultados comprovados.  

Esta experiência abriu-nos a oportunidade de implementar os nossos programas em 
quatro continentes.

Apostar na educação e formação como forma de promover uma cultura 
empreendedora em diferentes contextos, incentivando o desenvolvimento 

económico e social, faz parte dos nossos princípios de ação.

A GesEntrepreneur – Empreendedorismo Sustentável, Lda é uma 
empresa dedicada à formação e educação para o empreendedorismo.

No dia a dia, os nossos profissionais desenvolvem a sua atividade no terreno em 
estreito contacto com alunos e professores, procurando desenvolver conteúdos 

relevantes para a aprendizagem e desenvolvimento do espírito empreendedor.

A GesEntrepreneur possui conteúdos desenvolvidos,  testados e validados para uma grande 
diversidade de públicos alvo, desde o pré-escolar ao ensino secundário, passando pelos 

públicos universitários e outros grupos de empreendedores.6
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Quem somos



Parceria “todos ganham” / as pessoas, as organizações e o território
Trabalhamos territórios em conjunto com os nossos parceiros e públicos. Contribuímos para o desenvolvimento do território, de 
modo estruturado em perfeita interação com os públicos locais.

Experiência GesEntrepreneur / saber-fazer
A GesEntrepreneur é pioneira na área de educação e formação em empreendedorismo e possui 
uma experiência sólida no trabalho e promoção do talento empreendedor. 

Conteúdos exclusivos / feitos a pensar nos nossos públicos
A GesEntrepreneur tem mais de 500 horas de conteúdos desenvolvidos. Este é um fator diferenciador e que 
permite que tenhamos sempre uma resposta eficaz para cada público que connosco trabalhe.

Disponibilidade GesEntrepreneur / somos parceiros, estamos aqui
A nossa atividade é alicerçada numa equipa experiente, coesa e estruturada. Uma verdadeira equipa, com uma filosofia de 
sinergia assente no conceito de proximidade. O sucesso do projeto é o sucesso da equipa e da parceria.

O que nos diferencia



Desde o seu início, a GesEntrepreneur sempre teve como foco principal a educação para o empreendedorismo desenvolvida em contexto escolar. 

Objetivos:
    • Incentivar o espírito de iniciativa, a cooperação e a competitividade;
    • Proporcionar o estabelecimento de novos horizontes aos jovens;
    • Fomentar e incentivar a criatividade em vários aspetos da vida;
    • Desmistificar o conceito de empreendedorismo e promover uma cultura empreendedora;
    • Dar a conhecer aos alunos o mundo dos negócios e alguns conceitos empresariais.

Fases do projeto de Empreendedorismo nas escolas:

Formação de
Professores

Formação creditada

Recursos didáticos

Repositório online

Sessões nas escolas

Sessões de 
acompanhamento

Momentos altos

Todos os projetos caminham 
para um objetivo

    • Os docentes terão sempre o apoio da GesEntrepreneur na criação do projeto de turma.
    • As atividades poderão  ser desenvolvidas em tempo letivo ou como atividade extracurricular.
    • Os professores terão acesso a uma plataforma online – Centro de Recursos – com um vasto número de 
atividades pedagógicas.

Empreendedorismo nas Escolas



           1º ciclo
 

A Aventura do Gaspar

• Engloba um conjunto de 15 ativi-
dades que se desenvolvem em torno 
de uma história contada pelo per-
sonagem Gaspar.

•  As atividades regem-se por uma 
sequência lógica, onde os alunos 
irão participar numa grande aventura 
e descobrir o que é o empreende-
dorismo. Centro de Recursos – com 
um vasto número de atividades 
pedagógicas.

                2º ciclo
 

Feira do Empreendedorismo Júnior

• A turma desenvolve um projeto ino-
vador de forma a resolver um proble-
ma real.

• Todos os passos, do problema à 
solução, serão desenvolvidos ao longo 
do ano letivo.

              3º ciclo
 

Expo Empresas

• A turma terá que desenvolver uma 
empresa para o território e os alunos 
assumirão o papel de empresários.

• Da ideia à execução, a turma irá 
descobrir tudo o que é necessário 
para que os alunos se tornem em-
preendedores.

                  Ensino secundário 
                  e profissional

 
Concurso de Ideias

• Os alunos são convidados a desco-
brir o mundo do empreendedorismo, 
através de um vasto conjunto de ativi-
dades pedagógicas interativas.

• Em grupos, todos os alunos têm 
oportunidade de participar num con-
curso de ideias e testarem os seus 
conhecimentos.

Os nossos programas



1º CICLO | A Aventura do Gaspar

A Aventura do Gaspar é um programa com 15 atividades que se de-
senrola através de diversas histórias do Gaspar e dos seus amigos.  As 
atividades apresentam uma sequência lógica e caminham para um 
objetivo final definido, de acordo com a idade a que se destinam.

Pretende-se que estas atividades constituam um percurso desen-
volvido ao longo do ano letivo, e que o mesmo seja seguido através 
de um mapa alusivo ao projeto.

1º ano

Em leituras 
com o Gaspar

Evento final
História

2º ano

O Gaspar
em invenções

Evento final
Invenção

3º ano

O Gaspar
entra no jogo

Evento final
Jogo

4º ano
O Gaspar

monta um 
negócio

Evento final
Negócio

2º CICLO | Feira do empreendedor

Cada turma desenvolverá um projeto inovador que vise a resolução 
de um problema.

Todos os passos, do problema à sua resolução, serão desenvolvidos 
ao longo do ano letivo.

No final do ano é realizado um momento aberto à comunidade, onde 
as turmas apresentam os seus projetos através de uma exposição.



3º CICLO | Expo Empresas

A Expo Empresas consiste numa exposição em que cada turma apre-
sentará a ideia de negócio que criou e na qual trabalha ao longo do 
ano.

Potenciar os recursos do território, faz parte dos objetivos traçados, 
através da assunção de uma atividade empresarial por parte dos alunos.

FOTO

Ensino Secundário e Profissional | 
Concurso de Ideias

Pretende-se apelar à criatividade dos alunos para que desenvolvam 
uma ideia de negócio inovadora. É uma oportunidade para testarem 
as suas aprendizagens e demonstrarem à comunidade a sua capaci-
dade de empreender.

Trabalha a capacidade de comunicação dos alunos e ainda lhes per-
mite um contacto direto com o mundo empresarial.



Números globais do projeto 2015 / 2016

Nos últimos 10 anos, trabalhámos com...

96 381 
ALUNOS

No ano letivo 2015/2016
 chegámos a...

12 638

677

83

150 
MUNICÍPIOS

4165
PROFESSORES

NÚMEROS GLOBAIS:
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GesEntrepreneur
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Cursos de eLearning



São programas de curta ou média duração focados em temas estratégicos ligados à criação e desenvolvimento do negócio.

Estes programas promovem a interação entre entidades públicas, empresas, organizações e especialistas de diferentes áreas que apoiam os em-
preendedores a transformarem as suas ideias em produtos ou serviços.

Nestes programas são desenvolvidas diversas iniciativas, tais como: 

Workshops
e formação

Encontros 
de networking

Bootcamps Brainstormings Pitch’s Sessões de 
mentoring

01 Programas de Empreendedorismo de Capacitação Empresarial

Concurso 
de ideias



02 Intrapreneurship e Corporate 

Desenvolvemos, em conjunto com os nossos clientes, programas focados no desenvolvimento de processos de inovação e geração de novas 
oportunidades de negócio dentro das empresas.

Damos suporte aos nossos clientes no desenvolvimento de estratégias que potenciem a motivação das pessoas e que favoreçam a obtenção de resulta-
dos concretos. 

Criamos projetos à medida que permitam aos nossos clientes atingirem os seus objetivos estratégicos. Promovemos a cooperação entre as empre-
sas e a sociedade, como reforço da confiança entre as diferentes partes.

Exemplos:



03 Experiências empreendedoras

Campos de Férias
Dos 10 aos 15 anos

Destinados a jovens, entre os 10 e os 15 
anos, com o intuito de ocupar os seus 
tempos livres de forma útil e divertida 
e incentivando o desenvolvimento de 
competências empreendedoras.

Missões Empreendedoras 
Dos 12 aos 18 anos

Pretende-se que os participantes pos-
sam viver novas experiências, conhecer 
outras realidades e culturas, participan-
do em atividades de lazer e explorando 
o ecossistema empreendedor de cada 
cidade.
 
Já realizámos missões empreende-
doras em diversas cidades europeias, 
Londes, Dublin, Madrid, Barcelona.

Um dia com o Gaspar
Dos 06 aos 10 anos

Destina-se aos alunos do 1º ciclo,  e 
pretende-se que estes, durante um 
dia, realizem um jogo repleto de ativi-
dades lúdicas com o Gaspar (uma per-
sonagem que simboliza o empreende-
dorismo e os seus valores).

Olimpíadas Empreendedoras
Dos 12 aos 18 anos

Dinâmica de grupo realizada ao ar 
livre que engloba um conjunto de 
atividades dinâmicas e divertidas, em 
que se trabalham conceitos, conteú-
dos e competências empreendedoras, 
tais como: comunicação, criatividade, 
liderança e trabalho em equipa.



04 Empreendedorismo Social

A GesEntrepreneur tem sido parceira no desenvolvimento de programas do empreendedorismo social que visam a promoção da coesão social, no 
desenvolvimento local, na luta contra as desigualdades.

Neste âmbito temos desenvolvido programas em diferentes contextos, nomeadamente, com estabelecimentos prisionais, com públicos vulneráveis 
em situações de pobreza, com jovens em risco, entre outros.

Exemplos:

Programa GET - DNA Cascais

Programa Reinserção Social 

de Reclusos

Programa de Empreendedorismo 

no Feminino



05Cursos de eLearning

Os nossos cursos em formato e-Learning possibilitam um acesso facilitado à formação, independentemente do local onde os formandos se en-
contrem e com custos acessíveis.

Todos os conteúdos foram desenvolvidos pela GesEntrepreneur e são fruto de 10 anos de experiência em diferentes âmbitos de intervenção.

Estes cursos permitem aos nossos formandos terem um primeiro contacto com a realidade do empreendedorismo. É um excelente meio para 
perceber as características essenciais ao desenvolvimento de uma atividade empreendedora no nosso país.

Criatividade e InovaçãoEcossistema empreendedor Plano de negócios

Um curso que se dirige a todos os que que-
rem conhecer o ecossistema empreendedor 
português.

Uma percurso pelos espaços e incentivos 
de apoio ao empreendedorismo.

Um curso que se dirige a todos aqueles que 
têm uma ideia de negócio e que pretendem 
apoio para a conceção e desenvolvimento 
de um plano de negócios.

Um curso que visa promover a criatividade 
e a inovação. Neste cursos os formandos 
têm oportunidade de conhecer um vasto 
conjunto de técnicas de geração de ideias. 

São apresentados vários exemplos de ino-
vação ao longo do curso.



Uma equipa jovem, coesa e estruturada, com formação em diferentes áreas, desde Economia a Educação, e com vasta experiência na formação de professores 
e alunos e no acompanhamento, efetivo, dos projetos no terreno.

Equipa

Equipa multidisciplinar com formação 
em áreas distintas do conhecimento

Competências consolidadas 
na gestão de projetos 

Equipa flexível e disponível para o 
desenvolvimento de novos produtos e 

soluções

Forte compromisso com as organizações 
locais, regionais e nacionais

Uma rede de consultores 
polivalentes de reconhecida valia

A GesEntrepreneur faz parte de um grupo sólido e consolidado no meio empresarial português:
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info@gesentrepreneur.com

SEDE
Avenida do Brasil, Edifício da ETP Sicó
Mini Habitat de Empresas, Sala 1
3230-155 Penela, Portugal

www.gesentrepreneur.com

ESCRITÓRIO LISBOA
Rua 7 de Junho de 1759, nº 1 Lagoal
2760-110 Caxias, Portugal
(+351) 21 829 75 09

facebook.com/GesEntrepreneur

ESCRITÓRIO PONTA DELGADA
Avenida Dom João III, 33 GI S1,
Edifício Pacífico
9500-310 Ponta Delgada

Relações de Confiança

A GesEntrepreneur apresenta uma capacidade consolidada na gestão e implementação de projetos na área do empreendedorismo. Somos parceiros de 
confiança atuando nos territórios e estabelecendo redes de colaboração e interação eficazes.

Promovemos a mudança nos territórios onde atuamos. A satisfação dos nossos clientes é o nosso compromisso.


