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Este Vademecum foi desenvolvido no âmbito 
do projecto ArtE - The Art of Employability para 
ajudar a combater o desemprego juvenil e a 
desigualdade social na Europa. Com esta formação 
para o empreendedorismo baseada no princípio 
da Arte Social, desenvolvemos um conjunto de 
ferramentas práticas para capacitar os jovens que 
querem entrar no mercado de trabalho. Destina-

Introdução: Para que serve isto?

se a profissionais que estejam interessados 
em implementar o método ArtE ou alguns dos 
exercícios no seu trabalho ou simplesmente que 
queiram saber mais sobre o mesmo. 

O Vademecum é composto por vários módulos. 
Todos os módulos estão assinalados para que 
grupo de pessoas são adequados:

Formadores Beneficiários Parceiros
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O que é o ArtE?

O ArtE- A Arte da Empregabilidade é um projeto 
Erasmus+ que combina teatro com formação 
para o empreendedorismo para desenvolver 
competências psico-emocionais e vocacionais 
entre os desempregados, ajudando-os a 
melhorar a sua autoestima e a substituir a 
passividade pela proatividade. O objetivo geral das 
atividades é apoiar a transição dos beneficiários 
para o emprego, autoemprego ou educação. 
Seis parceiros europeus1  trabalharam na 
implementação do projeto ArtE.

ArtE não está apenas adaptado para combinar uma 
abordagem educacional inovadora com formação 

1 Itália: Vivaio per l’Intraprendenza APS& Coop Patchanka - Casa 
del Lavoro; Espanha: UpSocial; Portugal: Stone Soup Consulting; 
Alemanha: Projektfabrik gGmbH; Centro de Investigação Social 
da Universidade TU Dortmund. 

1. A transformação com ArtE: Uma combinação de 
Teatro e Formação para o Empreendedorismo

profissional e empreendedora. Também utiliza o 
património cultural para formar personalidades 
e capacitar pessoas desfavorecidas na região 
mediterrânica, através do desenvolvimento do 
espírito empreendedor. Ao trazer a arte do palco 
para as pessoas em situação de vulnerabilidade, e 
ao trazer estas pessoas para o palco, a arte social é 
criada. Ao ligar a experiência de empoderamento 
pessoal a temas clássicos, fomentamos uma 
nova apreciação do património cultural. 
Trabalhando o espírito empreendedor em regiões 
economicamente mais frágeis com elevadas taxas 
de desemprego juvenil, não só se podem melhorar 
as taxas de empregabilidade - o fomento do 
autoemprego também ajuda a criar novos postos 
de trabalho e conduz ao crescimento económico. 
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A inclusão social acontece de duas maneiras:

1. Os beneficiários e o público estão ligados pela 
sua experiência partilhada de representação 
e consumo de arte clássica. Como o processo 
mútuo de encenação de uma peça nunca está 
livre de crise, e a crise pode ajudar as pessoas a 
criar laços, os beneficiários individuais tornam-
se um grupo durante o processo e podem até 
desenvolver ideias de negócio em conjunto.

2. As pessoas desempregadas encontram-se 
frequentemente isoladas e à margem da 
sociedade. Através do projeto, são aproximados 
ao mercado de trabalho e, portanto, encontram 
o seu caminho de volta à sociedade.

O espírito empreendedor é construído com 
uma combinação de exercícios que fomentam 
a criatividade e desenvolvem a autoestima. O 
efeito sobre as personalidades e as competências 
desenvolvidas não são apenas úteis para 
o empreendedorismo, mas também para 
abrir novos caminhos para o emprego. Em 7 
diferentes projetos-piloto dirigidos a grupos de 
desempregados de todas as áreas, nacionalidade, 
idade, sexo e educação, os resultados positivos em 
termos de autoempoderamento, autoemprego e 
empreendedorismo tornaram-se óbvios.

Peça de teatro com jovens desempregados 
realizada no projeto ArtE

1) Projektfabrik, GER
(Agosto - Setembro de 2020)

3) Vivaio per l’Intraprendenza, IT
(Outubro-Dezembro de 2020)

2) Vivaio per l’Intraprendenza, IT
(Setembro - Outubro 2020)
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4) UpSocial & EspaiTeatre, ES
(Janeiro -Março 2021)

6) Patchanka, IT
(Outubro - Dezembro 2021)

7) Projektfabrik, GER
(Agosto - Setembro 2021)

5) Stone Soup Consulting & Espaco t, 
PRT (Abril - Junho 2021)
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Para despertar o “espírito empreendedor”, bem como as competências e conhecimentos conexos, 
investimos na formação teatral a fim de ajudar os beneficiários a “personificar” o novo papel empreendedor, 
desenvolvendo a autoconfiança, a liderança, a motivação e o dinamismo. Isto é combinado com métodos 
que fomentam o pensamento inovador, o design thinking e o desenvolvimento empresarial.

O conjunto de ferramentas e metodologia desenvolvido é altamente inovador. Neste momento, não existe 
outra abordagem de formação que combine o autoemprego e a formação para o arranque de empresas 
(business startup training) com a formação em teatro.

O diagrama seguinte ilustra como o projeto procedeu para implementar a abordagem socialmente 
inovadora ArtE:

1.1 Porque é que precisamos de 
algo para mudar: A necessidade

Já em 2015, o anuário regional do Eurostat 
salientava que, “embora houvesse alguns sinais 
encorajadores de retoma em alguns mercados 
de trabalho europeus, as divergências entre 
os Estados membros da União Europeia 
(UE) persistiam e acentuavam-se mesmo, 
particularmente dentro da zona Euro. Além disso, 
o desemprego estava a tornar-se cada vez mais 
estrutural, como testemunhado pelo número 
crescente de desempregados de longa duração”. 

Em 2018, a taxa de desemprego da UE era de 
apenas 7%. Ao mesmo tempo, a taxa para os 
jovens era mais do dobro, subindo para 20% 
em Portugal e 35% em Espanha e Itália. Embora 
o pico de 2013 parecesse ultrapassado, ainda 
havia necessidade de ação para evitar que uma 

geração inteira ficasse desiludida ou deixasse o 
país (Eurostat 2019). Antes da pandemia Covid 19, 
parecia estar a melhorar, mas com a pandemia, o 
problema intensificou-se novamente. Assim, em 
janeiro de 2022, o desemprego juvenil era ainda 
de 29% em Espanha, 25% em Itália e 21% em 
Portugal (Statista 2022).

A frustração de estar desempregado traz consigo 
uma falta de autoconfiança e barreiras adicionais 
à inclusão social. Isto é agravado pela perceção 
pública de que os desempregados são “parasitas” 
sociais, o que cria um círculo vicioso e deteriora 
ainda mais as suas hipóteses de encontrar um 
emprego. Os programas clássicos de integração 
laboral centram-se na superação das fraquezas 
dos beneficiários em áreas de competências 
específicas, em vez de se concentrarem em 
ferramentas que incutam níveis mais elevados de 
autoestima e confiança.

Os parágrafos seguintes analisam a Teoria da Mudança do ArtE, com o objetivo de orientar e construir 
uma base sólida para a disseminação e atividades de transferência de conhecimento. 
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1.2 Como o alteramos: A solução

Desenvolvida pela Projektfabrik na Alemanha, 
a abordagem da Arte Social1 , que foi utilizada 
no ArtE, utiliza o poder das ferramentas e artes 
criativas para ajudar diferentes grupos em situação 
de desemprego (jovens, desempregados de longa 
duração, pais solteiros, migrantes e refugiados) 
a desenvolver a sua autoconsciencialização e 
retomar o controlo das suas vidas, construindo 
uma base sólida para ganhar e manter o emprego.

Através de uma combinação de formação para 
o Empreendedorismo e formação teatral, os 
beneficiários trabalham com um grupo de 
pares para desenvolver uma peça de teatro, 
enquanto constroem mutuamente competências 
profissionais e sociais de uma forma alegre e 
lúdica.

Longe de ser um fim em si mesmo, o teatro oferece 
a oportunidade de desenvolver competências 
profissionais tais como trabalho em equipa, 
tomada de decisões, negociação, pensamento 
crítico, compromisso ou gestão do tempo. 

     Ver: https://arte.projektfabrik.org/scientific-monitoring/ 

A Formação para o Empreendedorismo assume 
este aspeto e aprofunda-o como uma nova 
ferramenta que se soma às tradicionais e altera 
o cenário em que os beneficiários melhoram a 
empregabilidade.
 
A abordagem combinada de formação em teatro e 
Formação para o Empreendedorismo oferece uma 
entrada para ativar o desenvolvimento pessoal 
e os processos de construção da autoestima. 
Isto implica uma mudança na perceção da 
aprendizagem: os beneficiários já não são vistos 
como recetores passivos de assistência, mas sim 
como agentes de mudança nas suas próprias 
vidas e em relação aos outros. O contexto de 
grupo é, portanto, uma das chaves da abordagem, 
uma vez que fomenta a confiança mútua e 
reforça o sentimento de pertença: ambos marcos 
importantes para os processos de construção da 
identidade.

O foco não está, portanto, no conteúdo entregue 
nos diferentes programas, mas nas experiências e 
emoções tangíveis que têm lugar no seu interior, o 
que leva a uma mudança de mentalidade. Assim, 
ArtE pretende agir como um trampolim para 
deixar os círculos de dependência e frustração e 
desenvolver caminhos sustentáveis e duradouros 
com vista à ocupação.

A inação face a este fenómeno pode levar à exclusão social crónica de numerosos grupos populacionais. Há 
procura de conceitos inovadores que permitam aos desempregados, que muitas vezes se encontram em 
situações de exclusão social, desânimo e isolamento, reconectar-se com o seu potencial e encontrar o seu 
próprio caminho para o emprego sustentável.

8: O desemprego juvenil na Europa em 2022

Note(s)EU: January 2022. Source(s): Eurostat. ID: 266228
Further information regarding this statistic can be found on page 8.

2

2
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Tipo de inovação: complementar a inovação

A iniciativa envolve agentes do campo da 
educação não formal, que contribuem para 
alcançar um maior impacto em fatores-chave 
para a resolução do problema, tais como a 
autoconsciencialização dos beneficiários e as 
suas competências sociais.

1.3 Atividades

A primeira fase do programa dura um mínimo 
de quatro semanas e consiste num itinerário 
intensivo e imersivo que atravessa todas as 
fases de preparação de uma peça de teatro: 
desde a conceptualização até à première. 
Os canais de encaminhamento, tais como 
organizações sociais ou administrações públicas 
fazem a ligação ao programa, e uma sessão 
inicial de experiência dá aos beneficiários a 
oportunidade de experimentar a abordagem 
antes do compromisso. A dimensão do grupo é 
determinada de acordo com as características 
dos seus membros e a complexidade das suas 
necessidades, considerando a possibilidade de 
potenciais desistências e a necessidade de manter 
um equilíbrio dentro das dinâmicas de grupo.

Ao mesmo tempo, a Formação para o 
Empreendedorismo tem lugar diariamente. 
Com a ajuda de várias ferramentas, as experiências 
feitas em palco são reforçadas. Por exemplo, os 
beneficiários aprendem como assumir um novo 
papel ativo - tanto no palco como nas suas vidas 
- como enquadrar-se num novo grupo ou como 
resolver problemas de forma independente. 
Estas são competências de que necessitam tanto 
no palco como enquanto empreendedores e 
criadores ativos das suas próprias vidas.

Ao longo desta fase, os educadores de teatro 
profissionais trabalham em conjunto com 
formadores de empreendedorismo, job coaches 
e assistentes sociais. Todas as atividades são 
conduzidas em grupo, incluindo uma sessão 
semanal de coaching inicialmente destinada a 
identificar necessidades, interesses, competências 

e objetivos profissionais, que fundamentará a 
estratégia específica a ser implementada por cada 
participante ao longo de todo o programa. 

Durante este período, os beneficiários 
desenvolvem autoconsciência, autoestima e 
autoconfiança, como pontos de partida essenciais 
para reforçar competências de procura que são 
difíceis de ensinar, tais como criatividade, trabalho 
de equipa, flexibilidade, empatia, curiosidade e 
resolução de problemas. As sessões de coaching 
também proporcionam um espaço para estimular 
a reflexão sobre tópicos específicos, para melhorar 
as competências linguísticas ou candidatar-se a 
oportunidades de estágio.

A representação teatral é o clímax da 
primeira fase: um ponto de viragem no processo 
de empoderamento e a etapa de transição para 
a formação ou trabalho. A première oferece a 
oportunidade de pôr em prática as mudanças 
geradas durante a primeira fase, desafiando 
assim não só a autopercepção anterior dos 
beneficiários, mas também as perceções de 
toda a sociedade. Pessoas desempregadas, 
muitas vezes estigmatizadas como “parasitas” 
sociais, apresentam-se como cidadãos ativos 
perante uma audiência composta por familiares, 
membros da comunidade, outros empresários, 
agentes de colocação profissional e potenciais 
empregadores. Isto estabelece uma nova ligação 
com a empregabilidade.

Imediatamente após a estreia, é fundamental 
manter os beneficiários envolvidos em 
atividades de modo a manter a motivação 
em alta. O objetivo desta parte do programa é 
proporcionar aos beneficiários a oportunidade 
de pôr em prática a sua aprendizagem recente. 
As características do grupo determinarão o tipo 
de atividades através das quais este objetivo 
será prosseguido: empregos, empresas próprias, 
estágios, trabalho voluntário, projetos de formação 
ou de aprendizagem por serviço (service-learning 
projects) com parceiros locais.

Se o orçamento e as atividades permitirem, durante 
esta fase é recomendado oferecer trabalho de 
teatro de grupo uma vez por semana. Situações 
reais de trabalho proporcionam o quadro ideal 
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para o reforço das competências através da 
aprendizagem mútua e ajudam os beneficiários a 
manterem-se motivados.

1.4 Resultados e impacto

O objetivo do projeto ArtE era contribuir para 
reduzir as desigualdades e a exclusão social no Sul 
da Europa. Em termos de resultados, realizaram-
se sete projetos-piloto, com mais de 100 jovens de 
quatro países diferentes a participar em formação 
teatral, formação em empreendedorismo e 
experiências de trabalho.

Quanto aos resultados, o programa encontrou 
níveis significativamente mais elevados de jovens 
que conseguiram um emprego ou iniciaram uma 
atividade empresarial depois de participarem do 
que os programas tradicionais das Agências de 
Emprego. Foram identificados níveis mais elevados 
de bem-estar, autoestima e confiança, bem como 
o desenvolvimento de soft skills (por exemplo, 
comunicação, autocontrolo, determinação, 
resolução de conflitos, motivação, dedicação ou 
capacidade de falhar ou assumir riscos). 

A seguir, encontrará uma visão geral exemplificativa 
do impacto da abordagem ArtE. Uma descrição 
mais elaborada do impacto, encontrará no capítulo 
“Avaliação e possível impacto”.

Provas promissoras: 
Visão geral exemplificativa na Alemanha e Itália 

O Projektfabrik na Alemanha documentou os resultados do JobAct ao longo dos anos através de 
avaliações simples que apontam uma correlação com uma mudança positiva, alcançando assim 
um nível de evidência promissor. Entre mais de 4.000 participantes na Alemanha, a taxa média de 
colocação no emprego, educação ou formação é de 60%.

Em Florença, “IMPULSO” a adaptação do modelo pela Vivaio per l’Intraprendenza, com jovens 
desempregados (NEET), alcançou resultados positivos. 12 meses após a sua primeira edição, 86% dos 
participantes estavam ativos: 59% deles estavam empregados e 27% de volta à educação ou formação. 
Seis meses após a segunda edição da Impulso, 64% dos participantes estavam ativos: 48% estavam 
empregados e 16% de volta à educação ou à formação. Seis meses após a terceira edição (novembro 
de 2020 a fevereiro de 2021 durante a Pandemia Covid 19), 34% dos participantes estavam a trabalhar, 
34% estavam ou de volta à escola, à formação, num estágio ou mesmo a trabalhar por conta própria.

“Arte Social para a Inclusão” é outra versão do programa da Vivaio per l’Intraprendenza, especialmente 
dirigido às pessoas desfavorecidas recrutadas com o apoio dos serviços sociais, e serviços de saúde 
mental dos Municípios de Prato e Sesto Fiorentino. Na primeira edição, 15 italianos e 15 jovens 
refugiados com menos de 18 anos de idade provenientes de África, frequentaram a formação. Os 
refugiados melhoraram os seus conhecimentos de italiano e foram introduzidos num programa 
de integração. Na segunda edição, a Vivaio trabalhou com um grupo dos 17 aos 46 anos, assistido 
pelos serviços sociais do Município de Prato. Dos 12 participantes com situações complexas de 
vulnerabilidade, dois estavam empregados a tempo parcial, três ocupavam postos de estágio, um 
estava na função pública, um é trabalhador por conta própria e dois estão a preparar-se para estágios. 
Na terceira edição (outubro de 2020) um grupo de 12 foi recrutado pelos serviços de saúde mental do 
Município de Prato, que certificaram a melhoria na inclusão social, e em particular um participante foi 
contratado a tempo inteiro numa cooperativa.
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1.5.1 Recursos chave para uma experiência piloto

A implementação de um projeto-piloto do modelo ArtE de uma forma fiel ao original, requer a existência de 
um conjunto de recursos (humanos e infraestruturais apoiados por recursos económicos). Não é relevante o 
tipo de ator que fornece estes recursos, mas a combinação de todos eles permite as condições necessárias 
para que o modelo funcione num novo local.

1.5 Roteiro para a implementação

A secção seguinte visa orientar as organizações interessadas nos seus primeiros passos para a 
implementação, tendo em conta os recursos e as partes interessadas que precisam de existir para este fim.
 
A figura abaixo mostra as diferentes etapas da implementação de um piloto ArtE:
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Formador de teatro

Como a parte artística das 
formações é crucial para o conceito, 
é importante contratar profissionais 
qualificados para esta tarefa. As 
experiências de outros projetos 

mostram que se as técnicas forem implementadas 
por outros perfis profissionais, isso pode diminuir 
a qualidade e impacto. O formador de teatro deve 
ter experiência na utilização da arte para fins 
sociais com não-profissionais com um eventual 
passado difícil. O ideal é que isto se encontre na 
profissão de Artista Social, uma combinação de 
formador de teatro e assistente social. Nestes 
tipos de projetos, o foco não reside na encenação 
de uma peça perfeita, mas sim em facilitar o 
processo de trabalho em equipa e o crescimento 
pessoal dos beneficiários.

Quer ele ou ela seja um freelancer, um facilitador 
externo ou um membro da equipa de uma 
organização social, o formador de teatro é o 
responsável pela formação teatral do projeto, bem 
como pela adaptação e direção artística da peça 
de teatro. Na primeira fase, este papel implica 
trabalhar semanalmente com os beneficiários do 
projeto-piloto, identificando ao mesmo tempo as 
áreas de melhoria dos beneficiários em conjunto 
com o formador em Empreendedorismo, para que 
lhes possam ser propostos desafios relevantes. 
Assim, a chave deste papel é alcançar o equilíbrio 
entre a encenação de uma peça de teatro de 
qualidade profissional de que os participantes 
se possam orgulhar e ajudá-los a realizar e 
desenvolver o seu potencial latente.

É também importante que o formador de 
teatro participe, juntamente com o formador de 
Empreendedorismo, em tarefas relacionadas 
com a conceção e avaliação do programa. Após 
a première, poderá ser-lhe pedido que continue 
o trabalho teatral um dia por semana para que 
os beneficiários possam manter o espírito e os 
efeitos positivos da formação.

Formador em Empreendedorismo e Job Coach

A formação para o 
Empreendedorismo é uma parte 
essencial do modelo. O profissional 
que assume este papel juntar-
se-á ao pedagogo do teatral para 

acompanhar os beneficiários ao longo de todo o 
programa, um dia por semana durante a primeira 
fase e cinco dias por semana na segunda fase. Ele 
ou ela tem de ter formação e experiência e deve 
ser capaz de assumir a liderança na elaboração 
e implementação de um plano de ação com 
cada participante. Durante a segunda fase, o 
formador em Empreendedorismo é responsável 
pela comunicação com os beneficiários e pelo 
estágio ou colocação em postos de trabalho para 
acompanhamento e apoio.

É também importante que o formador em 
Empreendedorismo participe em tarefas 
relacionadas com a conceção e avaliação do 
programa. Além disso, toda a organização a partir 
da qual este papel está a ser desempenhado 
implica facilitar o sucesso dos beneficiários 
através do recrutamento de participantes, gestão 
de casos, apoio logístico à produção teatral ou 
intermediação de colocação de emprego.

Formadores em Empreendedorismo

O espírito de iniciativa é mais do que uma 
preparação sobre como gerir um negócio. Trata-se 
de como desenvolver atitudes empreendedoras, 
competências e conhecimentos que, em suma, 
devem permitir a um estudante “transformar 
ideias em ação”. 

Os formadores não podem ensinar como ser 
empreendedores sem serem eles próprios 
empreendedores.

As competências empreendedoras exigem 
métodos ativos de envolvimento dos 
estudantes para libertar a sua criatividade e 
inovação. 
A competência e aptidão empreendedoras só 
podem ser adquiridas ou construídas através de 
experiências de aprendizagem prática e real.
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As competências empreendedoras podem ser 
ensinadas em todas as disciplinas, mas também 
podem funcionar como uma disciplina separada.
 
A formação em “Espírito de Iniciativa” deve centrar-
se tanto nos “intraempreendedores” como nos 
empreendedores, à luz do facto de que a maioria 
dos estudantes irá utilizar as competências 
empreendedoras primeiro para se colocarem 
numa boa posição no mercado de trabalho e 
depois como empregados dentro de empresas ou 
instituições públicas. 

Para ser um bom formador em Empreendedorismo, 
são aconselháveis as seguintes competências:

a) Competências de gestão de projetos 
A essência da educação em empreendedorismo 
reside no desenvolvimento e gestão de um projeto 
por parte dos estudantes.

Os professores precisam das competências para 
apoiar os alunos ao longo de todo o processo que 
inclui: 

• planear e processar o projeto (estabelecer os 
objetivos, identificar necessidades específicas 
e modalidades para o desenvolver, etc.);

• antecipar as necessidades dos estudantes em 
cada fase do projeto;

• estabelecer metas e objetivos individuais 
durante o projeto; 

• realizar a avaliação final. 

b) Competências pedagógicas 
A ênfase é colocada em abordagens didáticas que 
encorajam a aprendizagem:

• através da ação ;
• partilha;
• experimentação;
• arriscar e cometer erros “positivos” e resolver 

os problemas de uma forma criativa;
• fornecendo feedback através da interação 

social;
•  dramatizando e representando um papel;
• explorando modelos a seguir, bem como 

interagindo com o mundo exterior/mundo do 
trabalho.

Tudo isto implica que o formador se encontre a 
sugerir e orientar os estudantes em vez de lhes 
dar instruções; fazendo perguntas “abertas” que 
não conduzem necessariamente a uma única 
resposta. Ele está a aprender juntamente com 
os estudantes, ajudando-os a resolver conflitos 
e dificuldades que possam surgir, bem como a 
persuadir os estudantes a lidar com situações em 
que o seu impulso inicial possa ser o de fugir em 
vez de os enfrentar1.  

c) Competências pessoais 
Muito do sucesso do processo de facilitação 
depende de uma série de competências 
comunicativas, incluindo a escuta ativa, a 
capacidade de negociar e de colaborar em 
equipa com outros colegas, professores de teatro, 
assistentes sociais, para criar um ambiente de 
aprendizagem em que os estudantes possam 
abrir-se e ser francos e sentir-se confiantes e 
seguros. 

Um conjunto de oportunidades de emprego

Independentemente do tipo de 
organização em que o programa 
esteja integrado, é essencial 
contar com uma variedade de 
redes que atuem como ligações 

a oportunidades de emprego e aprendizagem 
num ambiente de trabalho. O principal 
ingrediente para o sucesso na segunda fase é 
encontrar uma oportunidade adequada para 
que cada participante ponha em prática as suas 
aprendizagens, de acordo com os seus desejos e 
necessidades.

1	 	A	educação	vem	do	 latim	 “e-duce”	 e	 significa,	 literal-
mente,	 “extrair”.	 Portanto,	 educar	 significa	 retirar	 do	 sujeito	 (o	
participante)	o	que	 já	 lhe	é	 inerente,	e	o	 formador	só	deve	agir	
como	 um	 guia	 sem	 interferir	 com	 conselhos,	 ordens	 ou	 proi-
bições.	 Instrução,	por	outro	 lado,	significa	“inserir”	no	sujeito	 (o	
participante)	certas	noções	como,	por	exemplo,	conceitos,	proces-
sos	ou	algo	mais,	uma	vez	que	pode	aumentar	o	conhecimento;	
tudo	vem	do	próprio	formador,	e	o	participante	é,	portanto,	pas-
sivo.

3

3
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Arrendamento de curto prazo de espaço para 
atividades diárias

As atividades diárias na primeira 
fase do projeto, bem como as 
sessões semanais na segunda, 
precisam de ter lugar num espaço 
adequado para um grupo de até 

20 beneficiários e 2-3 formadores. O espaço tem 
de satisfazer certas exigências: 150-200 metros 
quadrados, no mínimo, com um pavimento 
adequado e contendo o mínimo de mobiliário 
possível. Os beneficiários precisam de ter espaço 
para se movimentarem e poderem fazer os seus 
exercícios num ambiente apropriado que fomente 
a criatividade e não bloqueie o desenvolvimento, 
necessitando de demasiada atenção devido à sua 
insuficiente adequação. Além disso, a sala precisa 
de proporcionar um ambiente de trabalho livre de 
ruídos e distúrbios externos. Durante o período 
da formação, a sala não pode ser utilizada para 
outros fins.

A sessão semanal de coaching requer outro 
espaço equipado com computadores portáteis 
para atividades de orientação socioprofissional.

Espaço para a première de teatro

Atuar em palco é sempre um grande 
passo para os desempregados e 
ajuda a construir a autoestima a 
um grande nível. Uma sala especial 

para encenar a peça de teatro atrairia também um 
público mais vasto e contribuiria para a imagem 
pública do projeto. Por conseguinte, é importante 
que a estreia se realize num local especial com 
uma atmosfera coincidente, adequada para o 
efeito. A sala precisa de um palco com um certo 
tamanho, lugares para o público, um sistema de 
iluminação, tecnologia de som, vestiários e casas 
de banho. Além disso, tem de satisfazer certos 
requisitos de segurança para este tipo de eventos. 

Custos da produção teatral

Para permitir uma produção 
de qualidade com atores não 
profissionais, os beneficiários 
têm de ser separados da sua vida 

quotidiana. Isto pode ser conseguido através de 
diferentes aspetos da produção: a sala cria um 
espaço mágico e mergulha os atores nele; os fatos, 
os requisitos e a maquilhagem podem ajudar os 
beneficiários a assumirem o seu papel e a atuarem 
melhor. Estas ferramentas são absolutamente 
necessárias para melhorar o trabalho de teatro, 
ao mesmo tempo que aumentam o impacto sobre 
o público.

Material e Recursos da Formação para o 
Empreendedorismo

Para conduzir uma Formação para 
o Empreendedorismo, é necessário 
primeiro ter pelo menos uma sala 
grande, ou duas salas se tiver um 

grupo grande. Estas devem estar equipados com 
um quadro branco ou quadro negro, um flip chart, 
um projetor, um bom sistema de som e Internet/W-
Lan estável. Claro que também são precisas mesas 
e cadeiras, que podem ser dispostas em grupos ou 
como mesas individuais. 

Para os exercícios e especialmente para a 
prototipagem são necessários os seguintes 
materiais: canetas, cartões, alfinetes, agrafadores, 
copos de plástico, Lego, cordas, tesouras, massa, 
post-its em todos os tamanhos, réguas, palhinhas, 
papel para embalagem (5 metros até 8 metros), 
régua de dobrar, jornal, esparguete, marshmallows.

O ideal seria empacotar um pequeno carrinho para 
transportar estas coisas.

Além disso, são necessários vários computadores 
portáteis para o treino de trabalho e a criação 
de negócios. Se os beneficiários não tiverem 
computadores portáteis, é possível alugá-los 
especialmente para este fim. Os computadores 
portáteis devem ter um editor de palavras, 
power point e acesso à Internet e ser capazes de 
imprimir. Por conseguinte, é também necessária 
uma impressora portátil para uma formação 
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em Empreendedorismo. Isto também pode ser 
alugado a mais para este fim.

Se o orçamento o permitir, é muito bom se puder 
ser embalado um saco de presentes para cada 
participante. Isto mostra aos beneficiários que não 
estão apenas a participar em qualquer formação, 
mas numa formação especial, e o sentimento da 
equipa é aumentado desta forma. No saco dos 
presentes pode estar, por exemplo: caderno/
calendário, lápis, uma t-shirt, crachás, post-its, 
uma pen USB, etc.

Recursos de comunicação

Alguns dos marcos do projeto 
precisam de ser apoiados por 
esforços de comunicação. A estreia 
da peça de teatro é o exemplo 

mais claro: folhetos e cartazes são importantes 
para fins de divulgação, e um registo audiovisual 
de qualidade ajuda a ilustrar o trabalho realizado 
durante a primeira fase. Além disso, as tarefas 
de gestão comunitária nas fases iniciais podem 
ajudar a promover o programa entre os potenciais 
beneficiários, e tê-los envolvidos na geração de 
conteúdos para redes sociais ou para um blogue 
do projeto2  pode também ajudar a desenvolver 
certas competências.

2  Ver blogue do projecto ArtEs: https://arte.projektfa-
brik.org/blog/

1.5.2 Papéis-chave

ArtE apoia-se num modelo específico de 
cooperação local que reúne instituições públicas 
e privadas, bem como outras partes interessadas 
consideradas relevantes para encontrar 
oportunidades de colocação. A este respeito, 
o envolvimento de vários perfis de agentes é 
fundamental para o sucesso. De acordo com as 
especificidades tanto do contexto nacional como 
local, os recursos mencionados na secção anterior 
podem ser fornecidos pelos seguintes tipos de 
intervenientes.

Prestadores de serviços

O papel de um prestador de serviços consiste 
em facilitar o quadro de intervenção em que o 
acompanhamento dos beneficiários terá lugar. 
Assim, necessita que uma ou mais organizações 
(centros de emprego ou instituições de ensino, 
entre outras) adotem a metodologia no seu 
portfólio.

O programa é entregue através da sua equipa 
local, composta principalmente por profissionais 
da área social. No caso dos perfis do formador 
de teatro e do formador de Empreendedorismo 
não estarem integrados na estrutura interna 
de um prestador de serviços, deve envolver-se 
um profissional externo ou uma organização 
especializada de prestadores de serviços. 

4

4
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Quadro institucional

Outras organizações públicas ou privadas que trabalham com desempregados (consórcios de emprego, 
centros públicos de emprego, instituições educacionais ou serviços sociais, entre outros) podem ter um 
papel crítico quando se trata de escalar a abordagem. Para além de atuar como canais de referência ou de 
estabelecer ligações com potenciais empregadores, os programas proporcionam um quadro adequado no 
qual a arte pode ser integrada como princípio educativo inovador para melhorar as práticas de inclusão 
sócio laboral existentes, alcançando assim grupos populacionais mais vastos. 

Facilitadores locais

As interações com uma série de outros intervenientes são úteis para a integração local do programa e para 
os seus resultados positivos. Por exemplo, os espaços municipais ou comunitários podem ser utilizados 
para o trabalho de teatro ou para a estreia; as fundações podem fornecer financiamento para cobrir custos 
de aprendizagem e experimentação; ou as organizações sociais podem utilizar os seus fortes laços e 
conhecimentos sobre as necessidades dos cidadãos para motivar os desempregados a envolverem-se.

As empresas ou empresários locais podem também desempenhar um papel durante o programa, 
proporcionando oportunidades de emprego ou estágio, apresentando casos de negócios a serem 
resolvidos pelos beneficiários, organizando workshops para ajudar os beneficiários a preparar entrevistas 
ou proferindo discursos sobre tópicos específicos.

Transferência de conhecimentos

A adaptação das inovações sociais existentes requer um apoio inicial mínimo de organizações experientes 
para assegurar que a implementação resultante seja suficientemente fiel para produzir os impactos 
esperados. O Projektfabrik e os seus parceiros Europeus podem apoiar outros na adoção da abordagem 
ArtE.
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A transferência de conhecimento na abordagem 
ArtE é baseada em dois pilares principais: (1) 
documentação e sistematização de aprendizagens 
e (2) a abordagem Train the Trainer

1) Um dos objetivos do projeto ArtE foi documentar 
e sistematizar as aprendizagens e desenvolver um 
modelo de apoio efetivo.

Por esta razão, existe:

• este Vademecum, que se destina a servir 
como um instrumento de implementação 
prática, 

• o blogue do projeto, que documenta 
intensivamente o curso dos projetos-piloto 
ArtE de uma forma “prática”, 

•  artigos e apresentações sobre o 
acompanhamento científico do ArtE, 

• e o conjunto de ferramentas já existentes 
do projeto anterior JobAct Europe, que oferece 
uma visão intensiva da Arte Social, artistas 
sociais e ferramentas para a utilização da Arte 
Social.

2) Abordar o uso da arte como meio educacional 
e princípio requer um elemento experiencial que 
só pode ser ensinado pessoalmente. Esta é a 

razão por que o esquema de transferência para o 
modelo ArtE deve ser acompanhado por um Train 
the Trainer (TtT).

A abordagem TtT consiste num curso em 
tempo integral, liderada por parceiros ArtE e 
destinada a transferir os seus princípios a uma 
equipa local. Profissionais de diferentes áreas 
(artistas, pedagogos e formadores) precisam 
fazer parte da formação para serem capazes de 
projetar e executar, posteriormente, um projeto 
local. Quando a formação estiver concluída, 
os parceiros ArtE podem apoiar a equipa local 
através de reuniões ou visitas paralelamente 
à implementação do projeto piloto. Para os 
parceiros ArtE, a transferência de conhecimento é 
fundamentalmente sobre o apoio aos executantes, 
liderando processos e trocando experiências e 
aprendizagens. Por esta razão, os parceiros ArtE 
estão a desenvolver uma comunidade de práticas 
onde as discussões, experimentação e experiências 
são compartilhadas, com o objetivo de fortalecer a 
capacitação para a mudança sistémica.

Para os interessados em implementar e aprender a 
abordagem ArtE, convidamos a entrar em contato 
com os parceiros ArtE através do site do projeto: 
https://arte.projektfabrik.org/

1.6 Modelo de transferência de conhecimento
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2. Definição de “Espírito Empreendedor”

Atitudes

Uma atitude empreendedora caracteriza-se por 
um sentido de iniciativa e agência, proatividade, 
visão de futuro, coragem e perseverança na 
realização dos objetivos. Inclui um desejo de 
motivar os outros e valorizar as suas ideias, 
empatia e cuidar das pessoas e do mundo, e 
aceitar a responsabilidade de adotar abordagens 
éticas ao longo de todo o processo.

O “Espírito Empreendedor” como competência 
aplica-se a todas as esferas da vida. Permite que 
os cidadãos alimentem o seu desenvolvimento 
pessoal, que contribuam ativamente para 
o desenvolvimento social, que entrem no 
mercado de trabalho como empregados ou 
como trabalhadores por conta própria, e que 
iniciem ou ampliem empreendimentos que 
possam ter um motivo cultural, social ou comercial.

2.1 Elementos críticos da formação 
tradicional em Empreendedorismo

O empreendedorismo é muitas vezes tocado como 
a solução mágica para o desafio do emprego dos 
jovens. Se conseguirmos reforçar o autoemprego 
e as pequenas empresas, elas irão criar empregos, 
e mais jovens encontrarão trabalho digno. O 
problema é que a maior parte da formação em 
empreendedorismo está a falhar. Isso não significa 
que devamos desistir. Mas significa, de facto, que é 
necessária uma abordagem diferente.

Algumas das razões pelas quais outras abordagens 
atuais não funcionam:

• os métodos de ensino são tradicionais, 
centrados nas hard skills e não considerando 
o “papel empreendedor” que encarna

• Os educadores e formadores  podem ter 

A fim de compreender o que o projeto ArtE 
pretende alcançar, temos de partir da definição de 
“Espírito Empreendedor”.

•  Espírito empreendedor refere-se a um estado 
de espírito específico que orienta a conduta 
humana para atividades e resultados 
empresariais. Os indivíduos com mentalidade 
empreendedora são frequentemente atraídos 
por oportunidades, inovação e criação de 
novos valores.

• Características incluem a capacidade de 
assumir riscos calculados e aceitar as 
realidades de mudança e incerteza.

[Alain Fayolle 2012, Financial Times Lexicon]

A mentalidade ou espírito empreendedor não 
deve ser confundido com o conceito de “espírito 
empresarial”, ou seja:
“a atividade de criar uma empresa ou empresas, 
assumindo riscos financeiros na esperança de 
lucro”.

Ao conceber uma atividade de formação dirigida 
a desempregados de longa duração, jovens NEET 
ou mulheres em situação de vulnerabilidade, a 
abordagem ArtE centra-se no estado de espírito 
dos beneficiários, utilizando a abordagem artística 
para criar oportunidades, situações, experiências 
que ajudam a desenvolver uma atitude positiva, 
autoestima e a perceção de que a mudança pode 
acontecer.

A competência empresarial refere-se à capacidade 
de agir sobre oportunidades e ideias, e de as 
transformar em valores para os outros. Baseia-
se na criatividade, no pensamento crítico e 
na resolução de problemas, na iniciativa e 
perseverança e na capacidade de trabalhar em 
colaboração para planear e gerir projetos que 
sejam de valor cultural, social ou financeiro.
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Os objetivos comuns que são de interesse e 
dirigidos a todos os formandos são, por exemplo:

• aproveitar as oportunidades;
• desenvolver ainda mais uma ideia para a 

transformar num produto ou serviço;
• ter a coragem de enfrentar os problemas e 

resolvê-los;
• trabalho em rede com outros formandos;
• aceitar as consequências das suas escolhas;
• considerar o autoemprego como uma escolha 

profissional válida;
• gerir os recursos e o dinheiro de forma 

responsável;
• compreender a forma como as organizações 

operam na sociedade.

Para os formandos que iniciarão a sua própria 
atividade uma vez terminada a sua formação, 
haverá competências mais específicas como, por 
exemplo

• ser capaz de elaborar um plano de negócios;
• conhecer os procedimentos administrativos 

para iniciar um negócio;
• ter conhecimentos de contabilidade, direito 

comercial e direito fiscal;
• estar consciente da ética empresarial e da 

responsabilidade social;
• adquirir uma compreensão completa dos 

mecanismos de mercado;
• estar familiarizado com as técnicas de venda. 

apenas um conhecimento “teórico” do 
ambiente empresarial;

• os empresários não estão suficientemente 
envolvidos. Empresários experientes são 
mentores eficazes / úteis para novos começos, 
para transmitir a sua experiência.

• falta o elemento prático; a maior parte da 
formação é teórica.

• O “empreendedorismo” não está ligado a 
sectores empresariais específicos.

A maioria da formação concentra-se nas 
competências difíceis ensinadas num ambiente 
tradicional de sala de aula, enquanto a abordagem 
ArtE trabalha a motivação pessoal e encarrega-se 
de enquadrar o nível de risco que o participante 
tem de suportar, permitindo aos participantes 
imaginarem-se como a nova pessoa mais 
empreendedora em que se querem tornar.

2.2 Impulso e motivação dos 
desempregados para se tornarem 
mais empreendedores e terem um 
maior desenvolvimento

O “Espírito Empreendedor” como competência 
aplica-se a todas as esferas da vida.

Permite que os cidadãos alimentem o seu 
desenvolvimento pessoal, contribuam 
ativamente para o desenvolvimento social, 
entrem no mercado de trabalho como 
empregados ou como trabalhadores por conta 
própria, e iniciem ou ampliem empreendimentos 
que possam ter um motivo cultural, social ou 
comercial.

Na formação para o Empreendedorismo, é 
particularmente importante centrar-se na 
personalidade do beneficiário. Este tipo de 
educação deve promover a criatividade, a iniciativa, 
a assunção de riscos e outras características e 
competências que geralmente constituem a base 
do empreendedorismo. No que diz respeito às 
competências operacionais, deve ser feita uma 
distinção entre as competências empreendedoras 
gerais que cada indivíduo deve adquirir e 
aquelas especificamente necessárias para o 
empreendedorismo social ou empresarial (por 
exemplo, a criação de uma empresa).
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3. A ligação entre o” Espírito Empreendedor” e a 
Arte Social

• Caminhar no meio termo
• Gerir a ambiguidade
• Ser visionário

Traços: características, propensões físicas e 
mentais, disposições para se comportar de certa 
forma numa dada situação (tempos de reação, 
iniciativa), estilos, atitudes 

• Ser criativo
• Ter a mente aberta
• Ser enérgico, ser rápido

Motivos: impulsos interiores que induzem uma 
pessoa a agir

• Ser apaixonado
• Ser resiliente
• Ser capaz de suportar o risco

A Formação em Empreendedorismo consegue de-
senvolver a parte emergente das competências: 
aptidões e conhecimentos, ou seja, “saber” e “sa-
ber fazer”.

Mas para desencadear um processo de mudança 
e passar de “saber fazer” para “saber ser”, para li-
gar o desejo de autorrealização dos formandos, é 
necessário intervir em profundidade para mudar 
a autoimagem dos formandos, as suas predispo-
sições e sobretudo as suas motivações mais pes-
soais.

A arte social e a abordagem teatral combinada 
com a formação de Empreendedorismo podem 
criar outra realidade, tornar visível o invisível e 
pôr em marcha no formando um processo de 
identificação com um ‘outro’ carácter. 

Porque combinamos a formação em 
Empreendedorismo com Arte Social?

Para desenvolver o espírito empreendedor 
dos formandos, partimos do esquema de 
competências delineado pela Spencer & Spencer1.

De acordo com este modelo, o sistema de 
“competências” profissionais e empreendedoras 
está estruturado em 5 níveis:

Dois níveis visíveis

Conhecimento: de disciplinas ou temas 
específicos, informação possuída num 
determinado campo relacionado com questões, 
factos, dados e procedimentos (saber)

• Conhecimentos técnicos
• Experiência de trabalho
• Conhecimento do contexto

Habilidades: capacidades cognitivas necessárias 
para realizar uma determinada tarefa ou resolver 
um problema (saber como fazer)

• Competências de análise crítica & resolução 
de problemas

• Competências de comunicação
• Capacidade de conceptualização e abstração
• Competências de gestão

E três níveis invisíveis

Autoconceito: esquemas mentais, valores, 
crenças, avaliações de si mesmo e do seu papel, 
(autoestima) (saber como ser)

1 Competência no Trabalho. Models for Superior Perfor-
mance(1993),	por	Lyle	Spencer	e	Signe	M.	Spencer

5
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A abordagem do ArtE baseia-se neste mecanismo. 
Durante a oficina de teatro, o formando que 
interpreta a personagem na peça comporta-
se “como se...” e usa os sapatos. Este processo 
ajuda-o quando planeia trabalhar por conta 
própria ou iniciar um negócio, ele tem de “assumir 
o papel” de uma pessoa mais empreendedora e 
mais autónoma, mais empreendedora do que é 
na realidade. Agir “como se...” ajuda-o a tornar-se 
essa pessoa.

Contudo, devemos ser claros e dizer que o ArtE não 
é um curso de teatro. A fase de oficina de teatro 
não se limita ao trabalho sobre o corpo, sobre a 
voz. Estes exercícios são certamente úteis para 
os formandos ganharem consciência, confiança 
e maior autoestima, mas são apenas uma parte 
do método. Abrem novas possibilidades, novas 
oportunidades, novos universos a explorar. 
Preparam os beneficiários para aprenderem 
ativamente e não passivamente as duras 
competências do empreendedorismo.

E porque é que a Arte Social é tão poderosa?

A Arte Social baseia-se na “definição alargada de 
arte” de Joseph Beuys1 . Algumas das suas ideias 

1 Conferência “Jeder Mensch ist ein Künstler - Auf dem 
Weg	zur	Freiheitsgestalt	des	sozialen	Organismus”	em	Achberg,	
Alemanha,	1978

Fingir até conseguir! Primeiro tem de 
agir como um empreendedor, antes de 
poder ser um empreendedor.

expostas na discussão em classe e no seu trabalho 
artístico incluíram a educação artística gratuita 
para todos, a descoberta da criatividade na vida 
quotidiana, e a crença de que “toda a gente [é] 
um artista”.

O princípio por detrás da Arte Social é a dissolução 
das hierarquias a fim de iniciar uma mudança 
positiva nos beneficiários, dissolvendo os limites 
entre o palco e o público.

Ao utilizar obras de teatro clássico e mito neste 
processo, a arte abre-se a dois públicos distintos: 
os artistas e o público.

Ao participar no processo artístico e na première, 
os formandos experimentam o empoderamento. 
Empoderamento significa que os beneficiários 
estão habilitados a reconhecer e resolver os seus 
próprios problemas - em suma, a serem capazes 
de ultrapassar questões relacionadas com as suas 
experiências e moldar ativamente as suas vidas de 
acordo com os seus desejos.

As expressões artísticas podem, assim, criar 
um espaço em que as dificuldades podem ser 
ultrapassadas, soluções para problemas podem 
ser encontradas, papéis alternativos podem ser 
experimentados e novos lados de si mesmo 
podem ser descobertos, protegidos dos perigos 
do fracasso. 

Os beneficiários podem ter novas experiências, 
mudar a sua perspetiva, identificar rotinas de 
comportamento desfavoráveis e iniciar mudanças 
(Bodenmüller 2004, S. 20). Trabalhar em conjunto 

Figura	9	-	Iceberg	Competency	Model	
(Spencer	and	Spencer,	1993)	&	abordagem	ArtE

6

6



23

num projeto artístico promove a autorreflexão, a 
solidariedade, o trabalho em equipa, a criatividade 
e o orgulho em criar algo de alta qualidade.

Tanto o processo artístico como a première 
contribuem para o desenvolvimento de todas as 
pessoas envolvidas.

A encenação da peça em frente a um público, 
permite uma experiência de sucesso que é 
importante para o reforço da autoestima, que de 
resto é muitas vezes inexistente em pessoas que, 
por exemplo, estão desempregadas. 

Criatividade e confiança são pré-requisitos 
essenciais para ser capaz de encontrar um 
emprego após um longo período de desemprego, 
para iniciar um negócio ou voltar à formação.

Processo artístico Espírito Empreendedor

Exercícios de aquecimento: 
afinação dos instrumentos.
O trabalho sobre movimentos 
corporais e voz serve aos 
formandos para treinar os 
seus instrumentos de atuação 
e, ao mesmo tempo, para se 
avaliarem a si próprios.
Mais importante ainda, 
experimenta os seus limites e 
tira-os da sua zona de conforto.

Auto-avaliação

Talentos
Competências
Conhecimento
Experiências

Posicionamento
Trabalho sobre biografia 
individual
Desenho da linha do tempo 
pessoal
Redação de CV
Mapa da rede

Exercícios de aquecimento 
em grupo
Interação física, diálogo 
silencioso, círculo vocal. 
Todos os exercícios 
desenvolvem a empatia e 
criam uma atmosfera de 
confiança partilhada.

Empoderamento
Comunicação

Empatia
Confiança

Trabalho em pares e em 
pequenos grupos
A empatia e a confiança 
partilhada criada no 
trabalho teatral favorecem o 
desempenho do trabalho de 
grupo.

Leitura do texto
Encenar uma peça de teatro 
significa fazer uma leitura 
completa do texto, primeiro 
individualmente e depois em 
grupo.

Leitura do (con)-texto

Mercado de Trabalho e 
Análise de Mercado
Ler, interpretar e compreender 
o contexto em que o formando 
pretende ser incluído.

É também essencial mudar a perceção dos outros 
e superar o estigma através do desempenho 
artístico. O trabalho artístico pode tornar-se uma 
espécie de “lobbying para as pessoas afetadas” 
(Bodenmüller 2004, S. 22).

A arte social é eficaz porque permite conhecer e 
experimentar a realidade através do corpo e das 
emoções, de uma forma não racional.
Por conseguinte, a ArtE utiliza a capacitação 
proporcionada pelo workshop de teatro para 
apoiar o processo de mudança e crescimento 
pessoal.

O quadro seguinte mostra como o processo 
artístico e a formação em Empreendedorismo 
se entrelaçam na criação das competências 
necessárias para os formandos:
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Processo artístico Espírito Empreendedor

É necessária uma leitura 
aprofundada do texto dramático 
para fazer uma análise da trama, 
das relações entre as personagens e 
as suas motivações, dos temas que 
emergem das páginas e ressoam na 
experiência dos formandos.

Com este processo os formandos 
colocam-se no lugar da 
personagem, e isto é análogo 
ao processo que fazem quando 
analisam o mercado durante a 
oficina de empreendedorismo: 
colocam-se no lugar do cliente.

Quais são as regras, as ligações, as 
fronteiras, os limites a ultrapassar 
e as oportunidades a aproveitar?

O processo destina-se a que 
os formandos encontrem a sua 
oportunidade, o emprego ou a 
ideia de negócio que possa ser 
útil e resolver um problema.

Usando o Value Proposition 
Canvas estudam o seu “cliente” tal 
como estudaram “a personagem” 
para interpretar na peça.

Adaptação e nova versão
A ação criativa divergente.
Explorando todas as versões 
possíveis da “história”, as possíveis 
escolhas dramatúrgicas que podem 
ser feitas pelo artista estimulado 
pelos professores de teatro e pelo 
diretor artístico.

Geração de ideias

Desing Thinking & 
Prototipagem
Na Formação para o 
Empreendedorismo corresponde 
à criação das muitas possibilidades 
diferentes de fornecer uma 
solução para uma necessidade ou 
um problema do “cliente”.

A audição para um papel e o 
casting é um processo sensível de 
adequação às “competências” de 
cada formando.

Humanos

Construir equipas eficazes para a 
resolução de problemas. A equipa 
baseia-se, em primeiro lugar, nas 
competências e conhecimentos 
necessários para o objetivo 
do projeto, mas também nas 
“qualidades humanas” das 
pessoas envolvidas.

Tolerar a ambiguidade
O artista percorre a linha ténue 
entre a realidade e a imaginação.

Devem reforçar continuamente a 
capacidade de serem eles próprios 
e a personagem, a capacidade de 
tolerar ambiguidades e de serem 
capazes de tratar do caos e da 
ordem ao mesmo tempo.

Correr riscos

Capacidade de assumir o risco 
empreendedor
O conjunto de competências 
ligadas ao Espírito Empreendedor 
são qualidades valorizadas como 
características em todos os campos 
da vida, privados e públicos.
A característica distintiva do 
perfil empreendedor reside na 
capacidade de assumir o risco 
inerente ao autoemprego e à 
criação de empresas.
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Processo artístico Espírito Empreendedor

Dramaturgia
A Dramaturgia diz respeito a todo 
o processo de criação artística, 
desde a adaptação de textos, até 
ao casting, desenho de cenários, 
figurinos, coreografia, música, etc.
O objetivo é governar o fluxo e 
o ritmo: as ligações no tempo e 
no espaço, construir o clímax e 
dissolvê-lo, escolher as junções do 
enredo, etc.

Planeamento de 
projetos

Business Model Canvas e Plano 
de Negócios
A representação dos elementos-
chave de um projeto profissional 
ou ideia de negócio: O que quer 
fazer; para quem o faz; como o 
faz? (atividades e recursos)
O objetivo é concentrar-
se na coerência entre os 
diferentes elementos: identificar 
inconsistências e corrigi-las, 
estabelecer prioridades e o tempo 
e a forma como os objetivos 
devem ser alcançados.

Improvisação
A atuação perante o público é 
diferente do texto escrito, cada 
peça é um momento em si mesma. 
Graças à empatia e atmosfera de 
confiança criada, os “atores” em 
palco são capazes de improvisar 
face a qualquer acontecimento 
imprevisto. 
O inesperado em palco não existe, 
no sentido de que a arte é o 
inesperado em si, e é exatamente 
esta incerteza que tem de ser 
aceite, uma vez que representa 
o potencial de transformação do 
indivíduo.

Gestão do 
Inesperado

Resiliência e antifragilidade
A combinação de competências 
e conhecimentos oferecidos 
pela formação visa apoiar os 
beneficiários no desenvolvimento 
de um plano resiliente e antifrágil. 
Através da metodologia LEAN, 
ou seja, um ciclo permanente de 
prototipagem, teste e redesenho, 
os planos são flexíveis e adaptáveis 
a situações em mudança.

Este é um breve exemplo das ligações que detetámos, mas devido à natureza dinâmica da Arte Social, 
baseada na interação e intercâmbio cooperativo para criar novas realidades imprevisíveis, existem ainda 
muitas sinapses a serem descobertas através das quais a eficácia do método é gerada para mudar as 
pessoas e, assim, a sociedade para melhor.
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A Formação para o Empreendedorismo faz uso de todas as ferramentas e 
metodologias baseadas na “resolução de problemas” e “action learning1 
“. Todo o curso é um processo contínuo de tomada de decisão no qual os 
formandos ganham maior autoconsciência e controlo sobre as opções que 
podem escolher para se tornarem mais autónomos e motivados.

A caixa de ferramentas à disposição dos formadores é muito rica e pode ser 
“adaptada” ao grupo-alvo, às suas necessidades e às suas competências, à 
abordagem e ao progresso do processo.

Da caixa de ferramentas escolhemos 9 ferramentas que pontuam 4 fases do 
caminho de desenvolvimento em direção à autonomia e ao trabalho, da ideia 
ao plano.

1) Autoavaliação. Quem sou eu?

Nesta fase, os formandos são orientados a fazer uma análise profunda 
das suas potencialidades, fraquezas, desejos e objetivos. Também tentam 
compreender o que pode ser a rede de segurança que podem ativar para 
levar a cabo os seus projetos.

1 A - Action learning é uma abordagem para a resolução de problemas. Implica a toma-
da	de	medidas	e	a	reflexão	sobre	os	resultados.	Isto	ajuda	a	melhorar	o	processo	de	resolução	de	
problemas,	bem	como	a	simplificar	as	soluções	desenvolvidas	pela	equipa.	A	teoria	da	Action	Lear-
ning		e	a	sua	posição	epistemológica	foram	originalmente	desenvolvidas	por	Reg	Revans,	que	aplicou	
o método para apoiar iniciativas de desenvolvimento organizacional e empresarial e melhorar os 
esforços de resolução de problemas.
Confúcio	disse	uma	vez:	“Ouço	e	esqueço;	vejo	e	lembro-me;	faço	e	compreendo”,	e	a	action	learning	
é	um	ciclo	de	fazer	e	refletir.	(Wikipedia)

A Roda da Vida permite-nos concentrar nas nossas 
prioridades e na forma como estamos “satisfeitos” com 
a forma como estamos a cuidar do nosso equilíbrio.

A matriz SWOT permite pesar os nossos pontos 
fortes e fracos. Ao mesmo tempo, podemos delinear 
os eventos e tendências que jogam a nosso favor e 
que podem ser oportunidades para aproveitar, ou pelo contrário, aquelas que 
podem ser uma ameaça para os nossos projetos. O conhecimento destes 
elementos permite aos estagiários ler o contexto tentando ser objetivos.

O Mapa da Rede é a ferramenta que introduz a consciência de que para 
qualquer projeto é necessário “colaborar” e ser reforçado com a ajuda de outros. 
O laboratório dedicado à construção da rede, transversal a todo o percurso e 
um trabalho em curso para a vida, é o ponto de viragem em que os estagiários 
se apercebem da inevitabilidade das relações para qualquer projeto de vida.

2) Análise de Contexto. Como é que posso contribuir?

Como encontro o meu propósito? Como é que me encaixo? Conhecer o seu 
papel na comunidade, compreender como interagir no contexto, é o foco desta 
fase. Nesta fase, os formandos voltam a análise para o exterior, para o estudo 
dos seus interlocutores, das pessoas que podem precisar do seu trabalho, das 
suas competências.

Os dois instrumentos, Mapa de Empatia e Value Proposition Canvas, estão 
estreitamente ligados ao laboratório dedicado ao Design Thinking, porque 
preparam a análise e a escuta ativa do “outro eu” (cliente) e ajudam a definir 
qual pode ser a contribuição que o participante pode dar. 

Primeiro passo para a inclusão: o participante identifica o seu próprio valor e a 
contribuição que pode trazer.

4. As Ferramentas
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3) Geração de ideias. Eureka!

Se o que fez até agora não conduziu a quaisquer resultados, precisa de 
mudar de estratégia. Para mudar, é preciso ser criativo e encontrar formas 
alternativas.

A criatividade é um dom que pode ser treinado e reforçado, acima de tudo 
podemos encontrar heurísticas que nos ajudam a ser criativos “sempre”, 
mesmo quando estamos presos.

S. C. A. M. P. E. R. é uma técnica de brainstorming guiada que vem em 
auxílio de pessoas menos criativas. Seguir as orientações é tranquilizador e 
ajuda a compreender que a criatividade não é um golpe que rasga o céu e 
desaparece, a criatividade é cansaço (é preciso tentar responder a todas as 
perguntas e experimentar todas as combinações) e recompensa as pessoas 
que têm conhecimentos e ideias suficientes para se ligarem entre si.

O Design Thinking não é uma ferramenta, mas um processo que combina 
práticas de design com planeamento de projetos. O elemento crucial no 
workshop dedicado ao design thinking é dado pela capacidade de “empatizar” 
com o tema do nosso projeto, de investigar as necessidades e desejos (através 
do Mapa da Empatia) e o ritmo rápido dos passos, que testa a capacidade de 
ser não só eficaz, mas também eficiente1. 

Na oficina, isto está estritamente ligado ao método de desenho de Protótipos 
Contínuos onde são criados protótipos rápidos e “sujos” para dar corpo a 
uma ideia ou a uma reflexão. Estes não têm de ser acabados ou perfeitos, 
mas meramente indicativos o suficiente da ideia. Isto é muito eficaz quando 
se trabalha em estreita colaboração com a comunidade ou utilizadores. O 
feedback dos utilizadores pode ser rapidamente recolhido através do teste do 

1	 Com	base	na	Lei	ou	Princípio	de	Pareto,	afirmando	que	80%	dos	efeitos	provêm	de	20%	
das	causas,	se	a	equipa	colaborar	com	20%	do	esforço,	80%	dos	resultados	podem	ser	alcançados.

protótipo. A iteração e o pensamento através da iteração tornam-se então um 
processo constante, um ciclo contínuo de conceção e avaliação.
Este processo é particularmente eficaz com grupos-alvo com baixa escolaridade 
ou competências linguísticas, uma vez que ultrapassa as barreiras da 
comunicação verbal e permite a todos criar um objeto concreto usando todos 
os tipos de adereços, desde tijolos LEGO caros a caixas de papel, alfinetes e 
cordel usados.

4) Implementação. Eu tenho um plano!

Após a fase divergente e criativa, é tempo de iniciar a fase convergente, na 
qual atuamos as nossas escolhas e traçamos um caminho para alcançar os 
objetivos que nos propusemos.

O Business Model Canvas é a primeira ferramenta especificamente 
dedicada à formação para aqueles que têm um projeto mais estruturado de 
autoemprego ou negócio. Existe também uma versão “Personal Business 
Model Canvas” que pode ser utilizada para projetos de tipo menos empresarial. 
A competência posta à prova não é apenas um conhecimento dos diferentes 
componentes de um ato empreendedor, mas sobretudo a capacidade de 
ver como os diferentes elementos estão ligados uns aos outros e como se 
influenciam uns aos outros. O objetivo do exercício é organizar todos os 
elementos de uma forma “coerente” e “colaborativa”.

A ferramenta do Plano de Acão permite aos formandos ter uma agenda 
pragmática para saber o que fazer no primeiro dia e nos outros dias após o 
fim do projeto. Permite aos formadores e tutores controlar se o participante 
continuou realmente no projeto delineado.

8
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Plano das FERRAMENTAS

Autoavaliação

• Roda da Vida
• S.W.O.T. Analysis
• Rede

Análise de Contexto

• Value Proposition 
Canvas

• Empathy Map

Geração de ideias

• S.C.A.M.P.E.R. 
Técnica de 
Brainstorming

• Design Thinking & 
Prototipagem

Implementação

• Business Model 
Canvas

• Plano de Ação
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4.1 Autoavaliação

Para conhecer o meu destino, tenho primeiro de saber de onde estou a começar. 
A fase de autoposicionamento permite estabelecer um ou mais objetivos e traçar 
a rota para os alcançar. Este primeiro passo é que os formadores aprendam 
mais sobre os beneficiários e sobre a forma como interagem com o grupo, com 
os formadores e como se posicionam em relação aos objetivos de formação.

Estes instrumentos pertencem aos formandos. São recolhidos num Caderno 
pessoal e podem ser utilizados para lembrar aos beneficiários, no final do curso, 
quem eram no início e assim medir as mudanças por eles sofridas.
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4.1.1 Roda da vida

Roda da Vida

O equilíbrio da roda da vida é uma forma perfeita de 
identificar que áreas da vida dos seus beneficiários 
estão desequilibradas. Consiste normalmente em 8-10 
categorias que são importantes para uma vida satisfatória 
e bem-sucedida. Ajuda a identificar quanto tempo passam 
numa determinada categoria das suas vidas e quão 
satisfeitos estão com essa área.

Para quê e quando utilizá-lo

A roda da vida cria uma espécie de autorreflexão que permite aos formandos descobrir o 
que mudar numa determinada parte da sua vida para se tornarem mais felizes e com mais 
sucesso. 

Aprendem também a estabelecer prioridades.

Como utilizá-lo

A avaliação da roda da vida inclui um pie chart onde cada fatia representa uma categoria que 
é importante para o beneficiário.
Se quiser criar a sua própria Roda da Vida agora mesmo:

1. Identifique as principais Áreas de Foco na sua vida. A chave é determinar as áreas que são 
mais importantes para si

2. Classifique como está satisfeito em cada Área de 1 a 10, onde 10 é excelente e atinge o 
domínio, e 1 é que não poderia estar a fazer pior.

3. Determine duas ou três ações que pode tomar para fazer melhorias nas Áreas em que é 
mais fraco (e idealmente, faça o mesmo para todas as suas Áreas).

Todos tendemos a ter certas áreas em que somos mais proficientes e todos temos tendência a 
passar tempo nestas áreas, negligenciando as nossas áreas de fraqueza. O exercício da Roda 
da Vida traz estas discrepâncias à sua mente consciente. 
O exercício pode ser dividido em 2 fases, uma primeira reflexão sobre o estado da arte e, após 
um debriefing exaustivo, uma segunda reflexão sobre como o formando gostaria de o alterar.

Saúde 
Bem-estar físico
Bem-estar 
Emocional

Pessoas
Família e 
Amigos
Amor e parceria
Colegas

Crescimento
Crescimento e 
Aprendizagem
Produtividade e 
desempenho (na 
escola, no trabalho)

Riqueza
Business & 
Career
Wealth &Lifestyle
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Requisitos importantes

Exercício individual que pode ser acompanhado pelo 
formador.

Certifique-se de que dispõe de tempo suficiente para um 
momento essencial de balanço no final do exercício, em 
grupo ou individualmente, no qual a pessoa é convidada 
a refletir sobre as escolhas feitas e como pretende agir 
sobre elas no decurso da formação.

A folha faz parte do caderno que permanece para o 
participante e servirá de guia mesmo após o final da 
formação.

Ligação com laboratório de teatro

As primeiras semanas de trabalho teatral constituem também um espaço de autoconhecimento 
em relação ao novo contexto. 

Em que é que sou bom? O que é que posso trazer ao grupo? Há alguma coisa de que eu tenha 
medo? O que sou capaz de fazer ou estou disposto a fazer? Como é que os outros me veem?

A perceção das próprias capacidades através da prática da arte é o ponto de partida da Arte 
Social.

Os exercícios básicos de construção para teatro incluem exercícios em que o corpo, a alma e 
o espírito são percebidos simultaneamente. O ser humano consiste na inteligência cognitiva, 
bem como na inteligência emocional e nas capacidades físicas inatas. A primeira perceção, 
concentração e reconhecimento destas capacidades é o ponto de partida para um trabalho 
artístico. Quem sou eu? O que quero fazer e o que preciso de fazer?

Em particular, um exercício de aquecimento de Push and Response permite trabalhar na 
procura de equilíbrio em relação aos outros. O exercício em pares consiste em tomar as mãos 
um do outro e iniciar um diálogo silencioso em que cada formando guia ou segue a ação do 
outro. O objetivo é a empatia e a escuta ativa do outro, mas sobretudo a procura de equilíbrio, 
a medição dos seus pontos fortes e a consciência da escolha de prioridades: quando conduzir 
e quando se deixar ir e ser guiado. Tal como a roda da vida permite definir as suas prioridades 
e as forças conflituosas que atuam sobre a pessoa.
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4.1.2 Análise SWOT

ANÁLISE SWOT

A análise SWOT é uma ferramenta de planeamento estratégico utilizada 
para avaliar os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças de um 
projeto ou negócio ou qualquer outra situação em que uma organização 
ou indivíduo tem de tomar uma decisão para atingir um objetivo.

Para quê e quando utilizá-lo

É utilizado na fase inicial da viagem e sempre que o estagiário tem de fazer 
escolhas para avaliar o contexto. Particularmente importante para esclarecer 
a diferença entre os pontos fortes e fracos que o indivíduo pode controlar e 
modificar e os elementos externos que não controla diretamente, mas que deve 
ter em conta.

Pontos fortes

O que é que faz bem?
A que recursos específicos se 
pode recorrer?
O que é que os outros veem 
como os seus pontos fortes?

Fraquezas

O que poderia melhorar?
Onde tem menos recursos do 
que outros?
O que é que os outros poderão 
ver como fraquezas?

Como utilizá-lo

Exercício individual orientado pelo formador que, em primeiro lugar, se centra 
nos fatores internos.
O formador pedirá aos beneficiários que reflitam sobre os seus pontos fortes: 
conhecimentos, competências, experiências, contactos, ferramentas, etc. 
Em seguida, será pedido aos beneficiários que enumerem as suas fraquezas, as 
suas fragilidades
Uma vez concluída esta fase, irão refletir sobre como agir para reduzir as 
fragilidades e, acima de tudo, como potenciar as suas qualidades positivas.
O mesmo processo aplica-se a fatores externos que podem favorecer ou ameaçar 
o sucesso do projeto pessoal dos formandos. 
Também aqui, o objetivo é levar os beneficiários a refletir sobre como prevenir os 
fatores de risco e, por outro lado, tirar partido dos fatores de sucesso.
No final do exercício, cada participante deve ter uma imagem mais clara das 
forças em jogo e um primeiro esboço de uma possível estratégia.
Finalmente, partindo das matrizes SWOT individuais, os formandos podem ser 
solicitados a elaborar uma SWOT MACRO relativamente a todo o grupo, a fim de 
mostrar como a força do grupo pode compensar as carências individuais.

Oportunidades

Que boas oportunidades estão 
abertas para si?
De que tendências poderia tirar 
proveito?
Olhando para os seus pontos 
fortes, como pode transformar 
estes em oportunidades?

Ameaças

Que tendências podem 
prejudicá-lo?
O que estão outras pessoas na 
sua situação a fazer?
Olhando para as suas fraquezas, 
a que ameaças é que estas o 
expõem?
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Requisitos importantes

Exercício individual que pode ser acompanhado pelo formador.

Certifique-se de que dispõe de tempo suficiente para um momento 
essencial de balanço no final do exercício, em grupo ou individualmente, 
no qual a pessoa é convidada a refletir sobre as escolhas feitas e como 
pretende agir sobre elas no decurso da formação.

A folha faz parte do caderno que permanece para o participante e 
servirá de guia mesmo após o final da formação.

Ligação com laboratório de teatro

Com esta ferramenta estamos ainda na fase preparatória, e encontramos uma 
ligação com a Arte Social que aquece o trabalho de corpo e voz, que permite aos 
formandos “medir-se a si próprios” no espaço e no tempo e na relação com os 
outros.

Esta fase preparatória serve para expandir os limites da zona de conforto.
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4.1.3 Rede

REDE: o Mapa de Rede de Contactos

O principal estado de espírito negativo que combatemos através 
do treino é o isolamento e a solidão. A compilação do “mapa 
da rede de contactos” deixa claro que a pessoa não está sozinha, 
que existe uma rede à sua volta que precisa de ser ativada. A 
ferramenta transforma uma lista de nomes num plano concreto 
de ‘ações’ a pôr em prática para tornar a rede ‘ativa’.

Para quê e quando utilizá-lo

O espírito empresarial começa com uma consciência de interdependência. 
Somos eficazes na medida em que desenvolvemos uma rede de relações e uma equipa 
eficaz.
A ferramenta ‘Rede’ ajuda a concentrar e mapear as nossas relações ativas e potenciais 
que podem ser úteis para o desenvolvimento de planos de ação pessoais e profissionais. 
Pode ser utilizada na fase inicial do workshop e faz parte da caixa de ferramentas que 
os formandos utilizarão também após a formação.

Quem

Nomes e 
apelidos e 
papéis de 
pessoas que 
lhe possam 
ser úteis - 
moradas e 
números de 
contacto

Contacto Como utilizá-lo

O Mapa de Conhecimentos é uma ferramenta muito simples, mas valiosa para tirar 
uma fotografia do estado da arte das relações ativas (e potenciais) que podem ser úteis 
para desenvolver os caminhos pessoais e profissionais de cada um. A palavra-chave 
em que esta ferramenta se concentra é “concretude”: ajuda a aumentar a consciência 
do próprio capital social e do seu valor e estimula uma atitude pró-ativa na gestão das 
relações.
A ferramenta “Rede” inclui uma sessão em que os formandos são estimulados a 
elaborar uma lista inicial de contactos. Estes podem contribuir e facilitar a realização 
das etapas relacionadas com o seu objetivo. 
Os formandos terão de definir em particular as formas e os tempos dentro dos quais 
ativarão o contacto, pelo que são instados a planear e gerir uma agenda, que faz parte 
do seu Plano de Acão.
É uma ferramenta que pode ser constantemente atualizada, ajuda a definir o próprio 
posicionamento, as interligações, o crescimento da reputação.
Para ser eficaz, é responsabilidade dos formadores controlar que o participante esteja 
a implementar a lista e também a executar o plano.

Porquê Como Quando
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Requisitos importantes

Exercício individual que pode ser acompanhado pelo formador.

Certifique-se de que dispõe de tempo suficiente para um momento 
essencial de balanço no final do exercício, em grupo ou individualmente, 
no qual a pessoa é convidada a refletir sobre as escolhas feitas e como 
pretende agir sobre elas no decurso da formação.

A folha faz parte do caderno que permanece para o participante e 
servirá de guia mesmo após o final da formação.

Ligação com laboratório de teatro

Quando os formandos passam pelo casting  para um papel, a Arte Social reproduz 
a construção do trabalho da equipa do projeto. 

Cada personagem tem uma função e as relações entrelaçadas permitem que 
o enredo progrida. Na Arte Social o casting é um processo de duas formas: os 
formandos escolhem o papel e são escolhidos. O seu trabalho de adequação ao 
papel permite-lhes refletir sobre o que significa estar “no papel” e o que poderia 
tornar alguém mais eficaz ou mais credível.

A Arte Social é um projeto comunitário.

Como um conjunto de teatro, ou melhor ainda uma orquestra, onde todos estão 
em sintonia uns com os outros e só podem entrar em cena juntos, obras de arte 
na comunidade.

É muito importante que os formandos reconheçam onde está o seu lugar e 
qual é a sua contribuição. O que eles criam, mas também o que só é possível na 
interação com outros. Quando estão dependentes de outros e quando é o seu 
solo.
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4.2 Análise de Contexto

Nesta fase, a atenção dos estagiários é voltada para o exterior, para o contexto.
Estamos em busca de problemas a serem resolvidos, que precisam de ser 
satisfeitos, que desejam ser cumpridos.
Qualquer que seja o objetivo desejado, nomeadamente encontrar um emprego, 
criar o seu próprio emprego ou negócio, voltar a estudar ou frequentar um 
curso de formação precisa de ouvir “o outro” para compreender como pode ser 
útil, qual é o seu lugar, que valor pode trazer para a comunidade.
Nesta fase, os elementos relacionados especificamente com a formação para o 
empreendedorismo/empresarial são mais evidentes e explícitos. 
A terminologia utilizada refere-se diretamente à linguagem de marketing e gestão 
e é importante que os formadores da formação para o empreendedorismo 
tenham um conhecimento profundo, possivelmente a partir do interior, destes 
tópicos. 

A inclusão social através do trabalho ou do auto-emprego implica que os 
formandos adquiram também um melhor conhecimento e consciência do 
ambiente de trabalho e empresarial, das suas regras e do seu glossário.
Os dois instrumentos escolhidos para esta fase referem-se à função de “análise 
de mercado”, e baseiam-se fortemente na escuta ativa do outro (cliente, 
utilizador ou consumidor), empatia e identificação. Por este motivo, a ligação 
com a oficina de Arte Social é forte na fase de estudo das personagens, das 
suas motivações e das suas ações.

Os formadores da formação para o empreendedorismo devem estar conscientes 
de que a exclusão social também desencadeia um processo de autoexclusão 
por parte daqueles que dela são vítimas. Muitas vezes perderam a capacidade 
de ler o contexto em que se movem, e, portanto, de aproveitar as oportunidades 
que lhes são oferecidas. Ser excluído significa “não valer nada” para ninguém. 
O exercício sobre a proposta de valor permite aos estagiários “ver” qual a 
contribuição que podem trazer e depois interromper a espiral negativa.
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4.2.1 Mapa de Empatia

Mapa de Empatia

Um mapa de empatia é uma ferramenta visual utilizada para obter uma 
visão da perspetiva do utilizador. Permite ao participante entrar na mente 
de um utilizador e ganhar a sua perspetiva única. 
Os mapas de empatia são ótimos em todos os cenários em que se tem de 
considerar os sentimentos do utilizador.
Embora possamos pensar que conhecemos um utilizador, o mapeamento da 
empatia permite-nos não só compreendê-los, mas também identificarmo-
nos com eles. A utilização de um mapa de empatia ajuda a compreender 
as suas necessidades, objetivos, motivações e desejos e essencialmente a 
fingir que somos o utilizador alvo.

Para quê e quando utilizá-lo

Precisa de compreender o seu futuro cliente? O “mapa de empatia com o cliente” ajuda-o:

a) Fornecer uma base para identificar as necessidades do cliente e as oportunidades 
para o projeto. É uma ferramenta para a síntese de informação sobre o cliente através da 
visualização do que ela/ele diz, faz, pensa e sente.
b) Proporciona-lhe uma compreensão de possíveis situações decorrentes do contexto, 
preocupações de comportamento e mesmo as aspirações do utilizador.

Como utilizá-lo

1. Descrever o que o cliente vê no seu ambiente. Pense nos seus amigos, o que é que o 
mercado já oferece.

2. Descrever como o ambiente influencia o cliente ao fazer perguntas como: O que dizem 
os amigos? O que dizem os influenciadores? O que é que o chefe diz?

3. Descrever o que o cliente diz e faz. Como é que ela/ele se comporta em relação aos outros? 
Qual é a atitude do cliente em público? Estas perguntas irão ajudá-lo a compreender o que o 
cliente está a pensar e como se comporta em público.

4. Descrever como o cliente pensa e sente ao compreender como funciona a sua mente. As 
seguintes perguntas podem ajudá-lo a completar o passo 5. O que é realmente importante 
para o cliente? Quais são as suas principais ocupações? O que mantém o cliente acordado 
durante a noite?

5. Que dores tem o cliente? Quais são as suas frustrações e obstáculos? Descrever as 
dificuldades que o cliente está a enfrentar durante esta experiência.

6. Quais são os ganhos dos clientes? Descrever os atributos positivos e promissores do cliente?
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Requisitos importantes

Para este exercício é necessário colaborar com as empresas locais 
que podem acolher formandos para o período de estágio no final do 
projeto. 
As empresas podem fornecer casos reais de negócios para resolver.
Recomendamos que se faça um primeiro exercício utilizando casos 
conhecidos pedindo aos mesmos beneficiários que imaginem quando 
são eles próprios clientes de produtos ou serviços e podem mais 
facilmente identificar-se com o papel.

Ligação com laboratório de teatro

O Mapa de Empatia corresponde ao estudo da personagem numa peça de teatro. 
Esta matriz é utilizada para identificar a verdadeira necessidade dos nossos 
clientes, o seu ambiente interior e exterior, tal como tentamos analisar a motivação 
interior e o impulso de um personagem.

Ao ler o texto dramático, especialmente quando se trata de textos clássicos, por 
mais distantes que sejam no tempo, a análise empática tenta responder à eterna 
pergunta: porque é que este texto ainda é válido hoje? Porque é que ainda fala 
para mim, sobre mim?
Na oficina de Arte Social, ao ler o texto para compreender os personagens, as 
suas motivações, o ambiente em que atuam, os formandos desenvolvem uma 
relação empática.

Na abordagem empreendedora, a leitura do texto teatral torna-se a leitura do 
contexto, é a nossa análise do mercado. 
Colocamo-nos no lugar da personagem, tal como nos colocamos no lugar do 
cliente.
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4.2.2 Value Proposition Canvas

Value Proposition Canvas

A Value Proposition Canvasfoi inicialmente desenvolvida pelo Dr. Alexander 
Osterwalder como uma estrutura para assegurar que existe um ajuste entre 
o produto e o mercado. É uma visão detalhada da relação entre duas partes 
do Business Model Canvasmais amplo do Osterwalder; segmentos de clientes 
e propostas de valor.

Para quê e quando utilizá-lo

A Value Proposition Canvas é uma ferramenta que pode ajudar a assegurar que um produto 
ou serviço seja posicionado em torno daquilo que o cliente valoriza e necessita.

A Value Proposition Canvas pode ser usada quando há necessidade de refinar uma oferta 
de produto ou serviço existente ou quando uma nova oferta está a ser desenvolvida a partir 
do zero.

Como utilizá-lo

A Value Proposition Canvas é formada em torno de dois blocos de construção - perfil do 
cliente e proposta de valor de uma empresa.
Perfil do cliente
• Ganhos - os benefícios que o cliente espera e necessita, o que encantaria os clientes e 

as coisas que podem aumentar a probabilidade de adotar uma proposta de valor.
• Dores - as experiências negativas, emoções e riscos que o cliente experimenta no 

processo de fazer o trabalho.
• Trabalhos de clientes - as tarefas funcionais, sociais e emocionais que os clientes tentam 

realizar, os problemas que tentam resolver e as necessidades que desejam satisfazer.

Deve ser criado um perfil de cliente para cada segmento de cliente, uma vez que cada 
segmento tem ganhos, dores e empregos distintos.
Mapa de valores
• Ganho dos criadores - como o produto ou serviço cria ganhos para o cliente e como 

oferece valor acrescentado ao cliente.
• Aliviadores de dor - uma descrição exata de como o produto ou serviço alivia as dores 

do cliente.
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• Produtos e serviços - os produtos e serviços que criam ganho e aliviam a dor, 
e que sustentam a criação de valor para o cliente.

Atingir o ajuste entre a proposta de valor e o perfil do cliente
Depois de listar os criadores de ganhos, aliviadores de dor e produtos e serviços, 
cada ponto identificado pode ser classificado de simpático para ter de essencial 
em termos de valor para o cliente. Um ajuste é alcançado quando os produtos 
e serviços oferecidos como parte da proposta de valor abordam as dores e os 
ganhos mais significativos do perfil do cliente.
A identificação da proposta de valor no papel é apenas a primeira etapa. É então 
necessário validar o que é importante para os clientes e obter o seu feedback 
sobre a proposta de valor. Estes conhecimentos podem então ser utilizados para 
retroceder e refinar continuamente a proposta.

Requisitos importantes

Para este exercício é necessário colaborar com as empresas locais 
que podem acolher formandos para o período de estágio no final do 
projeto. 

As empresas podem fornecer casos reais de negócios para resolver.

Recomendamos que se faça um primeiro exercício utilizando casos 
conhecidos pedindo aos mesmos beneficiários que imaginem quando 
são eles próprios clientes de produtos ou serviços e podem mais 
facilmente identificar-se no papel.
.

Ligação com laboratório de teatro

Este é o coração do projeto. O foco da necessidade do cliente e a solução 
oferecida pelo nosso projeto/negócio. A razão pela qual os formandos podem 
ser empregados ou criar o seu próprio emprego.

No processo artístico, o coração do projeto é quando o artista encontra uma 
maneira de expressar o conceito através de uma boa forma, uma figura eficaz. A 
dificuldade está em tentar fixar este impulso sem o deixar morrer.

Na leitura do texto teatral, corresponde à determinação do que o texto parece 
querer dizer ao grupo que o põe em cena.
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4.3 Geração de Ideias

Nesta terceira fase é tempo de começar a encontrar ideias, soluções que nos 
permitam abordar os problemas de uma forma inovadora. Se o que fez até 
agora não funcionou, terá de experimentar novas abordagens.

Esta é uma fase particularmente excitante, mas ao mesmo tempo complicada. 
Do trabalho individual ou trabalho em pares passamos para trabalho em grupo. 
Pode haver problemas de comunicação e choques de carácter. O trabalho dos 
formadores da Formação para o Empreendedorismo é manter um elevado 
nível de energia criativa. Após o primeiro entusiasmo, os indivíduos podem ter 
momentos de crise e se o poder holístico do grupo não for suficiente, é tarefa 
do formador ajudar a manter o ritmo de trabalho.

Esta é a fase em que o poder transformador da Arte Social entra em jogo de 
uma forma preponderante e o diálogo entre a formação artística e a oficina de 
formação para o Empreendedorismo reforçam-se mutuamente. Por definição, 
a arte permite tornar possível o que não é, criar o que não existe. Exatamente 
o que precisamos de fazer, criar uma mudança.

Ambas as abordagens são reforçadas pela combinação com um laboratório de 
protótipos que permite aos formandos criar um modelo artesanal imperfeito 
da solução / produto ou serviço criado e interagir com ele para testar a sua 
funcionalidade. Esta abordagem “lean”, como no teatro, leva a uma melhoria 
contínua, uma vez que os vários ensaios permitem que os artistas cheguem à 
versão final do espetáculo a ser encenado
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4.3.1 S.C.A.M.P.E.R.

S.C.A.M.P.E.R.

SCAMPER, um acrónimo criado por Bob Eberle que resumiu parte 
do trabalho de Alex Osborne, inventor do Brainstorming, baseia-
se no conceito de que tudo o que é novo é uma modificação de 
algo que já existe.
Cada letra da sigla contém um conjunto de perguntas de 
‘acionador de ideias’ que podem ser usadas para modificar as 
características de um produto a fim de desencadear novas ideias. 

Para quê e quando utilizá-lo

S. C. A. M. P. E. R. A técnica de brainstorming é utilizada na fase divergente do processo 
criativo para ajudar os estagiários a desenvolver “o maior número possível de soluções” 
para os problemas que decidiram resolver. 

Ter uma lista de verificação guiada também permite a pessoas com baixa autoestima 
criativa desenvolver projetos/processos originais.

Como utilizá-lo

SCAMPER significa SCAMPER:

Substituir. Combinar. Adaptar. Modificar. Finalidade/ Função (Purpose). Eliminar.
Reorganizar/Reverter

O SCAMPER é uma forma rápida, fácil e direta de brainstorming criativo. Utiliza-se a 
ferramenta fazendo perguntas sobre produtos, processos, serviços e até pessoas que 
utilizam cada uma doas sete instruções acima. Estas perguntas ajudam os formandos a 
apresentar ideias criativas para desenvolver novos produtos, e para melhorar os atuais.
Pode ser utilizado individualmente ou em pequenos grupos.
O resultado do trabalho deve ser sempre apresentado em frente de toda a turma. É 
importante verificar se o indivíduo ou o grupo seguiu as perguntas orientadoras, e os 
prémios podem ser atribuídos àqueles que tenham desenvolvido mais ideias. 
Neste caso, a quantidade é mais importante do que a qualidade.
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Requisitos importantes

Verificar lista de perguntas de gatilho.
Apresentação com explicação e exemplos de como utilizar a ferramenta.
Mais eficaz se usado em combinação com uma oficina de protótipos.

Ligação com laboratório de teatro

Esta é a fase divergente em que muitas “escolhas” são criadas, aqui tudo é 
possível, as propostas mais ousadas e extravagantes.
Sendo um instrumento para gerar soluções para problemas na fase criativa, está 
ligado à fase inicial da oficina de teatro, na qual o grupo é convidado a desenvolver 
ideias, diferentes formas de escolher para a encenação da peça. Está também 
ligado à resolução de problemas práticos com o desenho de cenários, figurinos, 
música, iluminação, etc.
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4.3.2 Design Thinking & Prototipagem

Design Thinking

O Design Thinking não é propriedade exclusiva dos designers - 
todos os grandes inovadores em literatura, arte, música, ciência, 
engenharia, e negócios o praticaram. 
Design Thinking é essencialmente uma abordagem de 
resolução de problemas, cristalizada no campo do design, que 
combina uma perspetiva holística centrada no utilizador com a 
investigação racional e analítica com o objetivo de criar soluções 
inovadoras.

Para quê e quando utilizá-lo

O Design Thinking gira em torno de um profundo interesse em desenvolver uma 
compreensão das pessoas para quem um produto ou serviço está a ser concebido.
Ajuda a observar e a desenvolver a empatia com o utilizador alvo.
O processo DT permite transformar a ideia num projeto “em torno” do cliente.
A ferramenta é utilizada na oficina de resolução de problemas durante a qual os 
beneficiários são solicitados a resolver casos de negócios apresentados pelas empresas 
que colaboram no projeto e que acolherão os formandos no estágio/palco.

Como utilizá-lo

Aqui, centrar-nos-emos no modelo de cinco fases proposto pelo Hasso-Plattner 
Institute of Design de Stanford, que também é conhecido como d.school. Escolhemos a 
abordagem d.school’s® porque estão na vanguarda da aplicação e do ensino do Design 
Thinking. As cinco fases do Design Thinking, segundo a d.school®, são as seguintes:
• Empatizar - com os utilizadores
• Definir - as necessidades dos utilizadores, o seu problema, e possíveis perceções
• Idealizar - desafiando pressupostos e criando ideias para soluções inovadoras
• Protótipar - para começar a criar soluções
• Testar - soluções
É importante notar que as cinco fases nem sempre são sequenciais. Não têm de seguir 
qualquer ordem específica e podem muitas vezes ocorrer em paralelo e repetir-se de 
forma iterativa. A abordagem utilizada é o Curso Intensivo (2 horas) no qual, em pares, 
os formandos aplicam a metodologia DT a um caso simplificado. A mesma metodologia 
aprendida durante o exercício será aplicada a um caso real de negócios proposto pelas 
empresas.
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Requisitos importantes

Manual do participante do Curso Intensivo de Design Thinking .
Papel, lápis e marcadores.
O Curso Intensivo é particularmente eficaz se ligado a uma oficina de 
protótipos.

Ligação com laboratório de teatro

Sendo um processo não linear de 5 etapas, a ligação com a oficina de teatro pode 
ser diferente para cada etapa.

1. A fase de empatia pode corresponder ao estudo de personagens individuais 
da peça, partindo do texto para imaginar as suas motivações e relações com 
outras personagens. No teatro, o objeto da arte é a tentativa de fazer a 
personagem coexistir com o intérprete, equilibrando o que eles são e o que 
representam.

2. Dentro dos textos, especialmente clássicos, há várias pistas narrativas e 
temas que são desenvolvidos. O texto, contudo, nem sempre pode ser 
representado na sua totalidade; o realizador e os atores “escolhem” os temas 
a que dão prioridade, dos quais extraem toda a força narrativa. Este processo 
pode ser abordado na fase de definição, quando o objetivo e os limites do 
projeto dentro do qual queremos atuar são delineados.

3. A ideação é obviamente a fase criativa, em que o texto se torna palavras, 
pessoas, trajes, movimentos, música, espaços.

4. A prototipagem contínua corresponde à sequência contínua de ensaios, 
desde as cenas individuais até ao ensaio do traje, que gradualmente se 
concentram nos detalhes e estão em constante evolução e mudança.

5. O teste é a estreia em frente do público.
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4.4 Implementação

Esta é a fase em que todo o trabalho realizado durante a formação é colocado no sistema. Para os beneficiários as saídas podem ser substancialmente 3:

1. retomar estudos ou frequentar cursos de formação de qualificação
2. desenvolver um plano ativo de procura de emprego e implementá-lo
3. desenvolver um plano de negócios para criar o seu próprio local de trabalho

Os formadores da Formação para o Empreendedorismo assumem aqui um papel consultivo, uma vez que devem conhecer e transmitir conhecimentos sobre a 
orientação para o trabalho (job-coaching) e o conhecimento do processo de criação de empresas (empreendedorismo).
É aqui que a relação criada com o mundo empresarial do território se torna estratégica, porque através dos testemunhos dos empresários e durante o período de 
estágio todos os beneficiários têm a oportunidade de ver o mundo do emprego e dos negócios a partir do interior.
O plano de ação é o roteiro que os levará a alcançar quaisquer objetivos que se estabeleçam.
A ferramenta Business Model Canvas é utilizada em laboratórios de resolução de problemas para estudar casos de negócios propostos pelas empresas, mas mais 
tarde torna-se a matriz para a conceção da ideia de negócio dos beneficiários que estão dispostos a iniciar o seu próprio negócio.
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4.4.1 Plano de Ação

Plano de ação

Um plano de ação é uma lista de controlo para as etapas ou tarefas 
que precisam de ser completadas a fim de alcançar os objetivos 
que alguém estabeleceu.

Os planos de ação podem ser utilizados por indivíduos para 
preparar uma estratégia para alcançar também os seus próprios 
objetivos pessoais.

O plano de ação permite aos estagiários explicitar o que são 
“concretamente” os trampolins necessários para alcançar os seus 
objetivos.

Para quê e quando utilizá-lo

Um plano de ação foi concebido para orientar os utilizadores no cumprimento dos seus 
objetivos. Transforma a visão em objetivos e passos acionáveis. E ajuda a manter-se 
concentrado e motivado.

Durante a formação, é criada uma bolha de bem-estar, positividade e segurança entre 
os membros do grupo e com o contexto circundante. Como consequência, no final da 
formação, o participante percebe o risco de ser “deixado sozinho”, desmotivado e perdido. 

A elaboração do plano de ação permite planear que ações concretas, uma vez fora da 
bolha de formação, devem ser levadas a cabo e quando e como. O plano de ação permitirá 
aos formadores da Formação para o Empreendedorismo acompanhar a implementação 
efetiva do plano ao longo do tempo.

Gostaria de trabalhar como:  _____________________________________
Para o fazer, preciso de me qualificar, frequentando um curso em  
_____________________________________
Preciso de reforçar as minhas competências
Línguas    Digital       Comunicação

outro ___________________________________

Para tal, tenho de frequentar os seguintes cursos:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. _____________________________________________________________

Como utilizá-lo

Os formadores da Formação para o Empreendedorismo podem adaptar o modelo 
do Plano de Ação de acordo com as necessidades e competências do grupo-alvo e 
com os objetivos explícitos do curso.
O processo é mais importante do que o formato que será utilizado para estimular 
o processo de planeamento dos formandos.
Os componentes de um plano de ação incluem
• Uma descrição bem definida do objetivo a atingir
• Tarefas/ etapas que precisam de ser realizadas para atingir o objetivo
• Quando serão concluídas estas tarefas (prazos e marcos)
• Recursos necessários para completar as tarefas
• Medidas para avaliar o progresso
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O meu Plano de Ação:

Todos os dias devo   ________________________________________________

Todas as semanas devo   ___________________________________________

Todos os meses devo  ______________________________________________
 

Ter tudo listado num único local facilita o rastreio do progresso e o planeamento 
eficaz das coisas.

O plano de ação é um documento que faz parte do caderno que recolhe todas as 
atividades marcantes levadas a cabo pelo participante durante a formação. É um 
documento pessoal que o participante elabora e discute com a ajuda do formador 
da Formação para o Empreendedorismo. O plano de ação é o roteiro que traça o 
caminho para os objetivos pessoais do participante.

A fim de reforçar o impacto e ter resultados significativos, é útil prever o 
“acompanhamento” do progresso do processo.

As minhas pesquisas/notas:

Requisitos importantes

A fim de poder completar o plano de ação, é necessário fornecer aos 
formandos material informativo sobre o sistema global dos serviços 
públicos para apoiar a formação, o trabalho e a orientação empresarial. 
No decurso da formação de jobcoaching, os beneficiários serão 
acompanhados para verificar se cumpriram todas as formalidades 
administrativas para beneficiarem dos serviços. Só tendo este painel 
de instrumentos é que os beneficiários podem fazer um plano eficaz 
e eficiente.

Ligação com laboratório de teatro

Na oficina de teatro, isto corresponde à definição do plano para a encenação: 
cenas, desenho do palco, figurinos, ensaios.
O dia da première é também um exemplo claro de uma metodologia de 
desenvolvimento de projetos: preparação - implementação - avaliação.
Plano de ação, ou gestão eficaz do tempo, é extremamente importante no processo 
artístico para elaborar uma dramaturgia complexa. O termo dramaturgia deriva 
das antigas palavras gregas “agir” e “ópera”. A palavra assumiu o significado mais 
amplo da série de ligações internas que existem entre os diferentes elementos que 
compõem o espetáculo.
Todos os diretores elaboram um plano prevendo as possíveis complicações na 
realização, tempo de exposição rigoroso, solução condicionada pelo tempo. 
Aconteça o que acontecer, o espetáculo tem de continuar.
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4.4.2 Business Model Canvas

Business Model Canvas

O Business Model Canvas delineado por Osterwalder e Pigneur (2010) 
consiste em nove blocos básicos de construção necessários para a criação 
de valor para os intervenientes externos. Isto pode ser visto como uma 
simples lista de verificação que os estudantes podem utilizar quando 
planeiam as suas tentativas de criação de valor, pedindo-lhes que forneçam 
respostas a questões-chave de criação de valor, tais como “Quem ajudas?”, 
“Como ajudas?”, “Quem te ajuda?” e “O que fazes?”. 

Para quê e quando utilizá-lo

É particularmente útil quando se trabalha em grupos que permitem esboçar e 
discutir em torno de ideias delineadas pela equipa. Também aqui a linguagem 
é tendenciosa para os negócios, mas os princípios são aplicáveis a um contexto 
mais amplo do que a criação de empreendimentos. De facto, Osterwalder e 
os seus colegas escreveram um livro sobre como aplicar estes nove blocos de 
construção ao desenvolvimento pessoal, o que está bem de acordo com uma 
ampla definição de empreendedorismo.

e Como utilizá-lo

Para apresentar aos estudantes os 9 componentes da BMC, começar a 
explicar a lógica por detrás dos 9 blocos: que representam a sua ideia de 
negócio. 
1. Comece sempre a analisar a relação entre a Proposta de Valor (O QUE) e 

os segmentos de clientes (QUEM). Toda a estrutura da matriz é baseada 
na relação entre uma necessidade específica ou desejo dos “segmentos 
de clientes” e a solução que o projeto pretende fornecer, Proposta de Valor.

2. Depois é necessário analisar como o projeto está ligado aos segmentos 
do cliente, que canais podem ser utilizados para atingir o objetivo e como 
a relação pode ser mantida.

3. Logo abaixo encontramos o Revenue Stream, como o projeto pode ser 
“rentável”.

4. Do lado esquerdo, a tela representa o “COMO”, a descrição prática do que 
é necessário para alcançar os resultados.

5. Logo abaixo temos a Estrutura de Custos, que são as despesas mais 
importantes para apoiar todo o projeto.v
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Depois de introduzir os diferentes elementos da BMC, para ajudar os estudantes 
a familiarizarem-se com este instrumento, pode utilizar exemplos de BMC de 
empresas bem conhecidas, por exemplo AirBnB ou RyanAir. Se o tempo o 
permitir, pode dar aos estudantes um conjunto de hipóteses de modelos de 
negócios e pedir-lhes que coloquem cada um deles na caixa apropriada da 
BMC.
Sugerimos a utilização da metodologia THINK - PAIR -SHARE: pedir aos 
estudantes que trabalhem individualmente em cada bloco, depois discutir e 
comparar as suas respostas com um parceiro ou em pequenos grupos. Reunir 
de novo a turma. Passe um a um pelas caixas e peça a um par que partilhe o 
que escreveram para uma determinada caixa. 
Por esta altura, os seus estudantes terão completado vários BMCs e estarão 
prontos para começar a criar os seus próprios BMCs. Usando o modelo de BMC, 
peça aos seus alunos para começarem individualmente a conceber o modelo 
de negócio para a empresa que pretendem criar. Depois de preencherem o seu 
canvas, peça aos estudantes para partilharem o desenho do seu modelo de 
negócio com a turma e peça feedback.

Requisitos importantes

Tempo estimado: mínimo 2 horas
Materiais: Modelos em formato A3 BMC para trabalhos individuais. Grandes 
cartazes de modelos BMC para pendurar nas paredes, post-it, marcadores
Apresentação em Power Point para introduzir a BMC
Ferramentas Digitais: www.canvanizer.com; 
Vídeos: https://youtu.be/wwShFsSFb-Y
Pode facilmente ser feito online
Com pessoas desfavorecidas (saúde mental, baixa escolaridade, barreira linguística) 
pode ser extremamente difícil propor este exercício. Nesses casos, analisamos 
pequenas empresas locais bem conhecidas da maioria dos participantes e 
utilizamos uma versão simplificada da BMC “pessoal”.

Ligação com laboratório de teatro

O Business Model Canvas é equivalente ao fluxo do enredo de uma junção 
dramática para outra na oficina de teatro. Pode ser representada pelo ritmo 
e sequência de cenas, sublinhado por uma banda sonora de acordo ou 
contraponto ao que está a ser representado.
De um ponto de vista do processo, isto é visível quando os formandos começam 
a ensaiar juntos diferentes cenas da peça. É apenas aí que se apercebem de 
que é muito poderoso e ligado.
É a representação visual do trabalho de direção, o conceito global com todos os 
seus elementos e deve ser “coerente” com a obra de arte.
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5. Avaliação e possível impacto

A fim de avaliar o impacto do programa ArtE 
sobre os beneficiários, é aconselhável desenvolver 
e implementar um sistema de avaliação de 
impacto. Para este efeito, elaborámos primeiro 
a Teoria da Mudança ArtE, na qual as principais 
e possíveis mudanças foram definidas para 
diferentes intervalos de tempo e para cada um dos 
beneficiários identificados. 

Para os principais beneficiários, os jovens, 
os principais resultados desejados foram 
selecionados a partir da lista de potenciais 
alterações identificadas. Para um período mais 
curto (1-4 meses após a participação no projeto), 
por exemplo, foram definidos os seguintes 
resultados (outcomes) para os beneficiários nos 
projetos-piloto:

• fortalecimento da automotivação,
• aumento da autoconfiança,
• melhoria do sentido de pertença ao grupo.

Após um período de médio prazo (5 meses a 1 ano 
após a participação no projeto), o ideal seria que 
os seguintes efeitos tivessem ocorrido:

• aumento das competências sociais,
• competências transversais reforçadas, 

tais como trabalho em equipa, capacidade 
de resolução de problemas, autogestão,

• reforço das capacidades empreendedoras,
• reforço da gestão das emoções.

Após um longo período (mais de um ano 
após a participação), esperava-se um maior 
empoderamento e, em última análise, um aumento 
do emprego entre os beneficiários.

A Teoria da Mudança e os seus resultados aqui 

definidos são uma parte essencial do ciclo de 
avaliação, do qual derivam os indicadores de 
impacto. Estes últimos são, por exemplo, que x 
beneficiários foram capazes de aumentar a sua 
autoconfiança depois de participarem no projeto 
(1-4 meses). Com base nisto, desenvolvemos, 
então, perguntas, escalas e instrumentos. O 
método de avaliação de impacto é uma avaliação 
pré/pós, que é condicionada pela existência 
de uma linha de base para os indicadores em 
consideração, e a possibilidade de avaliação 
objetiva destes impactos. O inquérito aos 
beneficiários deve ser realizado em quatro 
momentos diferentes: no início da participação no 
projeto-piloto, imediatamente após a participação, 
após 6 meses, e após 12 meses.
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Para ter uma melhor ideia do procedimento, encontrará abaixo um exemplo da avaliação do projeto-piloto 
no Porto. Aqui, pode também ver diretamente os resultados.  

RESULTADO INDICADORES RESULTADOS PARA 
PILOTO NO PORTO

Short-term (1-4 months)

Aumento da automotivação % de beneficiários no projeto-piloto 
que aumentaram a sua automoti-
vação como resultado da partici-
pação

33%

Aumento da autoconfiança % de beneficiários no projeto-piloto 
que aumentaram a sua autocon-
fiança em resultado da participação 56%

Aumento do sentido de pertença a 
um grupo

% de beneficiários no projeto-piloto 
que aumentaram o seu sentimen-
to de pertença a um grupo como 
resultado da participação

67%

Aumento das competências sociais % de beneficiários do projeto-piloto 
que aumentaram as suas com-
petências sociais como resultado da 
participação

78%

56%

Aumento das competências 
empresariais 
(liderança e competências técnicas de 
criação e gestão de empresas)

% de beneficiários no projeto-piloto 
que aumentaram as suas com-
petências empresariais em resulta-
do da participação

22%
56%
78%
78%

Aumento das competências 
de trabalho (trabalho em 
equipa, resolução de problemas, 
aprendizagem, planeamento/
organização, autogestão)

% de beneficiários no projeto-piloto 
que aumentaram as suas com-
petências de trabalho em resultado 
da participação 

56%

56%

Aumento da capacidade de gestão 
emocional 

% de beneficiários no projeto-piloto 
que aumentaram a sua capacidade 
de gestão emocional como resulta-
do da participação

89%

Empoderamento % de beneficiários no projeto-piloto 
que experimentam o empodera-
mento como resultado da partici-
pação

33%

Aumento do emprego Nº de beneficiários do projeto-pi-
loto que têm um emprego após o 
projeto-piloto

3

Curto prazo (1-4 meses)

Médio prazo (5 meses-1 ano)

Longo prazo (mais de 1 ano)
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Como guia de como poderão ser os resultados 
da sua avaliação, abaixo encontra-se um resumo 
aproximado dos nossos resultados globais:

• A capacitação (94%), o aumento das 
competências sociais (91%), das competências 
de trabalho (89%) e da capacidade de gestão 
emocional (88%) foram os principais resultados 
dos projetos-piloto para os beneficiários.

• 76% gostaria de seguir uma nova formação 
em teatro.

• 92% dos beneficiários sentem-se mais 
confiantes depois de participarem no projeto 
(questão de validação).

• O aumento das competências       
empreendedoras foram o resultado mais baixo 
percebido pelos beneficiários, mas ainda assim 
quase metade dos participantes experienciou 
mudança (45%) (questão de validação).

Idealmente, uma combinação de diferentes 
instrumentos é utilizada para avaliar um projeto-
piloto. Estes podem ser: 

• pré / pós-questionários,
• perguntas de validação,
• Diário do projeto escrito pelos beneficiários 

e formadores,
• observação participante,
• pequenas entrevistas de formadores,
• Gravações de vídeo durante os projetos-

piloto e première.

Lições Aprendidas na Avaliação:

No decurso do nosso processo de avaliação, 
conseguimos identificar algumas coisas que 
poderiam ser consideradas e tidas em conta: 

Não basear os questionários apenas na 
autoavaliação dos beneficiários: Em alguns 
projetos-piloto, tivemos o problema de os 
beneficiários avaliarem as suas competências como 
exageradamente elevadas. Depois de participarem 
no projeto, avaliaram então as suas competências 
de forma mais realista, nesse caso mais baixa, o 
que significava que os resultados dos diferentes 
períodos de inquérito já não eram comparáveis.

Encurtar os períodos de inquérito: Foi por 
vezes difícil chegar aos beneficiários 6 meses 
após o fim do projeto e levá-los a responder a um 
questionário. Depois de um ano inteiro após o fim 
da participação, isto foi quase impossível. A taxa 
de resposta aqui foi muito baixa. Por conseguinte, 
seria aconselhável encurtar os períodos de 
inquérito para 3 e 6 meses após o fim do projeto.
 
A comparabilidade dos resultados é difícil 
devido às diferenças interculturais na 
autoavaliação: A autoavaliação dos beneficiários 
mostrou diferenças consideráveis na comparação 
dos países, dependendo do contexto cultural. 
Alguns beneficiários eram relativamente novos na 
Europa e classificaram as suas próprias capacidades 
como excessivamente elevadas. Os beneficiários 
que tinham vivido na UE durante muito tempo 
ou tinham sempre vivido na UE e estavam mais 
familiarizados com a cultura de trabalho e as 
competências exigidas, eram mais realistas nas suas 
avaliações. Além disso, é questionável se o género 
dos formadores que distribuíram os questionários 
também desempenhou um papel. Num projeto-
piloto, os beneficiários eram predominantemente 
homens jovens, mas alguns dos formadores eram 
do sexo feminino. Pode ser que a impertinência 
em relação às formadoras tenha interferido no 
preenchimento dos questionários.

No apêndice deste Vademecum, encontrará 
questionários para o orientar na avaliação do seu 
projeto-piloto.
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6. Projetos-piloto

As apresentações seguintes mostram a 
abordagem ArtE posta em prática pelos 
parceiros do projeto em diferentes países 
e com diferentes grupos-alvo.

Para obter ainda mais informações sobre 
o trabalho do projeto, pode consultar o 
blogue do projeto em
https://arte.projektfabrik.org/blog/.
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Watch the trailer here
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Watch the trailer here
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Watch the video
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Vivaio per l’Intraprendenza APS - 
Florence, Italy
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The structure
Nine weeks programme

The network
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The activity of intercepting companies to set up a panel willing to 
collaborate in the Job Coaching, Problem-Solving Workshop and 
Job Shadowing phases was a complex and delicate task due to the 
dramatic socio-economic situation that exploded with the pande-
mic.
The crisis and business stoppages of many companies and the 
upsurge of smart-working did not make it easy for companies to 
get involved. Despite this state of affairs, the loyal and strategic 
network of companies and stakeholders of Vivaio per l’Intrapren-
denza with the collaboration of Euroteam Progetti, together with 
the wealth of collaborations developed in the two previous edi-
tions of Impulso, made the availability and matching with organi-
sations a reality.

The companies were identified by matching the profiles and pro-
fessional projects of the beneficiaries with significant, innovative 
local businesses - including two innovative start-ups and spin-offs 
from the University of Florence and the University of Pisa - posi-
tioned in sectors that are more strategic than ever today (logisti-
cs, digital communication, social) and in sectors that will require 
stronger and more aligned skills to get going again (environment, 
culture, tourism, artistic craftsmanship).

In total, 35 enterprises contributed to the project.

The cast
73 candidates; 45 showed up; 30 selected.
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Changing calendar due to Covid Restriction

The contents of the Job Coaching: developing an entrepreneurial 
mindset
• Self assessment: my skills, my knowledge.               

SWOT analysis
• My network: who do I know, who knows me?
• Pitching: how to presentmyself

• What do I want to be? 
• Digging for gold: how to search the web
• Action plan: how do I reach my goal?
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Problem Solving: pitching a solution
The trainees were divided into 5 groups and tackled the solution of 5 real business cases proposed by some local companies.

Winner
CAT COOP, submitted a project to commercialise saffron cultivated by a group of disabled people and was awarded one 
month’s free subscription to the MULTIVERSO co-working space for one workstation per group member.
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The première

December 16th, 2020
Teatro di Rifredi
Streaming on Controradio
https://youtu.be/_Hcih9uR3uE

Job Shadowing

From January 11°, to February 11° 2021
25 companies involved. 
The main sectors are: 

• communication,
• logistics, 
• social inclusion,
• environment,
• culture, arts and crafts
• fashion,
• tourism.
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OUTPUT

• 73 candidates at the project, present at the selections 
45 beneficiaries

• 30 selected beneficiaries: 73% female and 27% male
     main age group 66% 26-35 years old
     main qualification: 43% university degree
• 29 beneficiaries have completed the pathway
• 35 companies involved: identification of companies 

by matching beneficiaries’ profiles and projects with 
significant local businesses in strategic sectors

• 5 design thinking projects to solve the business 
cases presented by the beneficiaries

• 29 job shadowing courses carried out
• 10,961 views of the show broadcast live in streaming 

on 16/12/20 on Facebook and Youtube channels of 
Vivaio per l’Intraprendenza and Controradio

OUTCOME

2 months after the end of training: 86% partecipants are 
active:
• 48% as freelancer or with different contractual forms
• 38% reintegrated in the education/training system or in 

the phase of activation of the civil service with the Job 
Shadowing host companies or started an active job search 
with an increase in the number of calls to interviews.

QUALITATIVE IMPACT

• Increase in self-esteem, resilience, self-assessment 
in relation to the labour market, knowledge of local 
businesses.

• Increase in social skills, key soft skills for work, emotional 
management skills, expectations of self-efficacy.

• Recognition by companies of the effectiveness of the 
methodology for matching profiles and companies.
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Social Art for Inclusion
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The Structure

Activity n. 1 The construction of the network with the services of 
the territory.
• Recruitment of beneficiaries: July - August 2020.
• Recruitment through reporting of social services and selection through individual interviews by Vivaio per 

l’Intraprendenza 
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Activity n. 2 Theatre workshop and JobCoaching
• From September 7th to October 2nd 2020.
• Every week: 4 days dedicated to theatre work on the show + 1 day dedicated to job coaching.
• Working hours: 9.00 a.m. - 2.00 p.m. (Monday to Friday) - 25 hours a week for 4 weeks: tot. 100 hours. 
• Dress rehearsal: October 3rd at Officina Giovani 
• Première: October 4th at Officina Giovani 

Activity n. 3 Entrepreneurial mindset. Connection with the services 
of the territory.
• From 5th to 9th October 2020
• 1 day dedicated to debriefing after the show + 4 days dedicated to entrepreneurship training: tot. 25 hours
• Working hours: 9.00 pm – 2.00 pm
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7. Lições Aprendidas, Problemas e Soluções

Lição 1: Cinco conceitos-chave

Como lições aprendidas para a utilização da Arte 
Social na formação do espírito empreendedor, 
identificámos 5 conceitos-chave para sustentar a 
nossa definição de Arte Social:

• ambiguidade,
• transformação,
• fazer escolhas,
• compreender as necessidades,
• relevância, idoneidade, adequação1. 

Estávamos a refletir especialmente sobre a 
primeira: ambiguidade. Esta seria a capacidade do 
ator de ser simultaneamente ator e personagem, 
a capacidade de caminhar sobre um bordo fino 
que separa a realidade do teatro.

A ambiguidade, no entanto, tem um significado 
negativo. Algo ou alguém é ambíguo porque é 
difícil de interpretar, incerto e, por extensão, algo 
“duplo”, falso e hipócrita. A dúvida é escondida.

Para definir a arte do ator, seria talvez mais correto 
usar palavras mais neutras e positivas:

“ambivalência” (com duplo valor) ou
“dualidade” (composta de dois elementos ou 
princípios), 

em que o duplo, explícito e não oculto, é visto 
como um valor e como um elemento constitutivo.
No teatro, o jogo do duplo é partilhado pelo ator 
e pelo espectador, ambos estão conscientes da 
convenção e aceitam as regras do jogo.

1 A equipa do projeto criou também alguns vídeos curtos 
a respeito destes conceitos. Estes podem ser encontrados em: 
https://arte.projektfabrik.org/

A formação para o desenvolvimento do espírito 
empreendedor em pessoas desfavorecidas, 
presas numa condição passiva, utiliza a Arte Social 
como um princípio de formação para desencadear 
a mudança. A transformação numa pessoa 
(personagem) mais autónoma e mais motivada 
exige que imagine uma história, um enredo, um 
guião positivo de como a sua transformação 
irá ocorrer. Mas mesmo antes de se tornar essa 
pessoa, ele ou ela deve “interpretá-la”, colocando-
se no lugar da pessoa/característica que se quer 
tornar e será. Neste processo reside todo o valor 
acrescentado que a Arte Social, a oficina de teatro e 
a première trazem ao processo de transformação.

A capacidade de ser “ambivalente”, o eu e a 
personagem, o eu de hoje e o eu de amanhã, 
é um elemento essencial para promover uma 
“transformação” permanente.

Os dois conceitos de Arte Social e o 
Espírito Empreendedor estão intimamente 
relacionados.

Após reflexão, ocorreu-nos fazer uma ligação com 
o teatro de Pirandello. Todas as personagens de 
Pirandello estão divididas entre a sua identidade 
e o papel artificial que devem desempenhar 
na sociedade. Lutam para suportar o peso da 
ambivalência entre intérprete e papel, falta-
lhes a capacidade de caminhar no bordo fino, e 
entram em crise. As personagens de Pirandello 
são “Um, Ninguém, e Cem Mil”, proporcionando 
assim a dualidade da pessoa e o papel que 
desempenhamos na sociedade, mas a estes 
juntam-se os “cem mil” que são as formas como 
somos vistos pelos outros.

9

9
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A importância do público

Isto levou-nos à consideração de que talvez não 
tenhamos pensado suficientemente na importância 
do público neste processo. Tornámos explícita a 
necessidade de fazer uma estreia perante uma 
audiência, mas nunca nos debruçámos sobre 
“porquê” é necessário ter uma audiência e qual é 
o seu papel. Talvez possamos dizer que o papel 
do público também é duplo e ambivalente. Sem 
o público não temos encenação, é indispensável 
fechar o círculo da convenção do teatro. Ao mesmo 
tempo, é a testemunha da “transformação” e 
valida a capacidade dos beneficiários de sustentar a 
ambivalência do duplo papel de ator e personagem, 
pessoa e papel. É o selo para todo o processo.

Lição 2: ArtE como projeto antifrágil 
e resiliente

Uma vez que a condução da ArtE precisava de ser 
feita durante a pandemia de Covid19 , demos por 
nós a trabalhar muito nos conceitos de Resiliência e 
Antifragilidade, ambos aplicados a organizações e a 
pessoas, que no final são a mesma coisa, porque as 
organizações são feitas de pessoas. Isto levou-nos a 
investigar casos e modelos a utilizar para a formação.

Percebemos que o projeto ArtE é um modelo 
de “antifragilidade”, porque tudo o que fizemos, 
especialmente nos projetos-piloto, foi encontrado 
com muitas restrições devido a bloqueios, 
quarentenas, distâncias de segurança e ir do 
presencial para o online para a frente e para trás.

Uma vez que a resiliência é um conceito famoso 
atualmente, parece-nos útil exercitar a teoria com 
base num caso real, mas comecemos pelo princípio:

Como é que objetos, organismos, sistemas, 
instituições ‘respondem’ aos acontecimentos, 
perturbações, stress, volatilidade, desordens - 
em suma, ao tempo?

Se forem “frágeis”, o tempo só pode ser prejudicial, 
pode danificá-los e quebrá-los. Se forem “robustos” 
ou “resilientes”, serão essencialmente indiferentes 
ao tempo, porque no caso da robustez não sentem 
a maior parte das perturbações, ou absorvem-nas 
e “recuperam” no caso da resiliência.

A antifragilidade é diferente.

Chamamos um objeto, um organismo, um sistema, 
uma instituição, antifrágil (N.N. Taleb 2012) quando 
a partir do tempo - de perturbações, volatilidade, 
tensões, mesmo catástrofes - podem também 
ganhar, fortalecer, melhorar, evoluir.

“ArtE” propõe um modelo inovador de formação 
para o Empreendedorismo que combina o teatro 
e a encenação de um espectáculo, com orientação 
e procura ativa de emprego e o reforço do espírito 
empreendedor. “Arte Social como princípio de 
formação” é a base do processo de aprendizagem. 
Envolve sempre os beneficiários, que estão 
desempregados ou inativos.

ArtE é um projecto robusto. A estrutura, a 
alternância de fases, a equipa experiente e unida, 
mas sobretudo o princípio teórico partilhado 
na base de todas as atividades, permitem-nos 
manter-nos sérios em qualquer situação. De 
facto, conseguimos implementar 7 projetos-
piloto e obtivemos bons resultados em termos de 
“reativação” dos jovens que participaram.

ArtE é um projecto resiliente; ao longo do tempo 
identificámos os elementos flexíveis e com cada 
edição testamos os seus limites. Sabemos até onde 
podemos ir, conhecemos a rigidez e as flexibilidades. 
Podemos ir até ao extremo, mas recuperamos 
sempre a forma original.

O que tornou o projecto #resiliente?

De acordo com Howard Kerr, Chefe Executivo do 
BSI (British Standards Institution) “uma organização 
resiliente tem alguns traços fundamentais na forma 
como funciona: é adaptável e tem uma liderança 
ágil que governa com vigor”.

De acordo com o modelo BSI, existem 3 fatores-
chave:

1. Adaptabilidade estratégica: assegura a 
capacidade de liderar com sucesso em 
situações em constante mudança, mesmo 
que isto possa significar um afastamento 
do seu negócio principal. E foi exatamente 
isso que aconteceu. Se não nos pudermos 
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encontrar, fazemos formação online; se não 
conseguirmos ter o público no teatro, vamos 
transmitir via streaming; se as datas mudarem, 
revolucionamos o calendário.

2. Agilidade de liderança: permite-nos enfrentar os 
riscos calculados com confiança, respondendo 
rápida e adequadamente tanto às ameaças 
como às oportunidades. No projeto ArtE, a 
tomada de decisões foi rápida e oportuna 
porque a cadeia de transmissão entre liderança 
e execução foi curta e sempre em contacto 
direto com as necessidades dos beneficiários e 
do pessoal.

3. Força da governação: é responsável em todas 
as estruturas organizacionais porque no seu 
cerne uma cultura é construída sobre confiança, 
inovação e transparência, mantendo-se fiel aos 
seus valores e visão. Só através da partilha 
transparente dos objetivos e valores do projeto, 
fomos capazes de levar ao extremo cada 
escolha com o acordo e a confiança de todos.

O próprio Kerr identifica então três elementos 
essenciais de resiliência organizacional, que residem:

1. na excelência dos produtos - a qualidade do 
resultado é dada pela qualidade da equipa, dos 
beneficiários, das empresas e das organizações 
parceiras locais e internacionais, e não menos 
importante pela qualidade dos financiadores;

2. na fiabilidade dos processos - claros e 
partilhados por todos, pessoal e beneficiários;

3. no comportamento individual - este 
elemento confirma a importância da seleção na 
fase de casting A experiência e as ferramentas 
utilizadas tornaram possível a construção de 
um grupo capaz de se apoiar uns aos outros.

“Uma empresa que atinge 
consistentemente estes objetivos ao 
longo do tempo”, diz Kerr, “não só 
conquistará a lealdade dos clientes, mas 
também a confiança e relações a longo 
prazo com todos os seus intervenientes”.

O que fez dele um projeto #antifrágil?

ArtE passou um nível ainda mais desafiante. 
Também acabou por ser um projeto #antifrágil. 
Face às dificuldades e restrições impostas por 
Covid19, não só conseguimos realizar efetivamente 
o projeto, como até mesmo melhorá-lo.

Nassim Nicholas Taleb, autor de “Antifragile: 
Things That Gain from Disorder” tem uma 
fixação na heurística, ou seja, regras básicas que 
tornam as coisas simples e fáceis de fazer.

1. Temos sempre um plano B. Perante as 
dificuldades e restrições impostas todos os 
dias pela Covid19 s, conseguimos colocar o 
plano B, C, D, até Z no caminho certo. Quando 
chegámos à terceira edição, já tínhamos 
identificado e reforçado os pilares do projeto: 
os espaços (físicos e mentais); as experiências 
básicas para a aprendizagem processual e 
demonstrativa; os equipamentos necessários 
para a formação à distância online e a live 
streaming.

2. Correr muitos pequenos riscos, mas evitar 
riscos “finais”. A divisão do projeto em 
muitas microtarefas e microgrupos tornou 
possível compartimentar uma grande parte 
do projeto para evitar uma crise numa célula, 
pondo em risco toda a estrutura. Utilizámos 
FAD e quando foi possível reunir para ensaios 
e formação, fizemo-lo ao ar livre, em pequenos 
grupos, espaçados.

3. Eliminação de superestruturas 
desnecessárias. Demos prioridade à 
eficiência, analisando a estrutura do projeto 
e eliminando todas as sobreposições e 
redundâncias.

4. Opcionalidade assimétrica. Criar condições 
em que se tem mais a ganhar do que a perder 
devido ao impacto da variabilidade e incerteza: 
pode-se perder algo, por vezes, desde que 
quando se ganha um benefício, este seja de 
uma magnitude que mais do que compensa 
as perdas. Para nos ajudar a tomar decisões 
numa situação de incerteza, aplicámos o 
princípio de imaginar o que poderia acontecer 
se tudo corresse mal, e inversamente o que 
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poderia acontecer se tudo corresse bem, 
criando um sistema de monitorização para 
prever o que fazer em ambos os casos.

5. Caminho Negativo. Parar de fazer coisas 
erradas. Cortar o supérfluo e concentrar-se no 
essencial reduziu o espaço para o erro.

Com respeito a estas 5 heurísticas, a ArtE obrigou-
nos a ter mais do que um plano de reserva, a cada 
nível, para cada fase. Em cada fase tivemos de 
assumir pequenos riscos, eliminámos certamente 
superestruturas, tanto como organização como 
como objetivos, concentrámo-nos no essencial. 
Com recursos limitados e margem de manobra, 
tivemos de nos concentrar na eficiência, limitando o 
mais possível os erros. Com respeito à opcionalidade 
assimétrica, tivemos de desistir da première perante 
uma audiência ao vivo, que é o momento crucial de 
todo o projeto e do processo de “reativação” dos 
beneficiários. Decidimos mudar para a transmissão 
via live streaming do espetáculo. Mesmo sem 
uma audiência, o medo do caminho para o palco 
permaneceu, a forte emoção que tentamos dar aos 
jovens beneficiários. A vantagem foi que o público 
se expandiu, fomos também vistos pelos nossos 
parceiros na Alemanha, Espanha e Portugal, em 
França e na Hungria. Só nos nossos canais, o vídeo 
foi visto ao vivo e diferido por milhares de contactos, 
muito mais do que o teatro poderia ter acomodado.

Abaixo encontrará alguns exemplos de quão prática 
pode parecer a implementação no contexto de 
uma formação ArtE, tanto para formadores como 
para beneficiários:

Ter sempre um plano B, significa:

• Para os jovens desempregados, que têm 
sempre um plano B para as tarefas importantes 
nos seus planos de negócios. Isto aplica-se 
ao processo de planeamento da sua ideia de 
projeto/empresa, bem como para a fase de 
implementação.

• Para os formadores nos projetos-piloto pode 
significar encontrar soluções criativas para 
cada problema que possa ocorrer: Ter sempre 
um Plano B é uma habilidade básica, que cada 
bom formador possui.

Assumir muitos pequenos riscos, mas evitar 
riscos “finais”, significa:

• Para os jovens desempregados, que devem 
agir de forma arriscada num alcance limitado. 
Significa, assumir riscos para alcançar os seus 
objetivos comerciais, mas nunca pôr em risco 
todo o projeto/imagem comercial. 

• Para os formadores nos projetos-piloto: 
Trabalhar com provocação, mas sem 
comprometer a perda de um participante, 
ou apenas se um participante estiver a pôr 
em risco todo o projeto-piloto através do seu 
comportamento.

Eliminação de superestruturas desnecessárias, 
significa:

• o Para os jovens desempregados, que eles 
devem eliminar sobreposições e redundâncias 
desnecessárias nas suas ideias de projeto/
empresa e devem concentrar-se nos seus 
objetivos principais.

• o Para os formadores, isto poderia significar 
concentrar-se nas bases da formação, 
no processo artístico principal e não ficar 
desfocado por outros acontecimentos 
secundários.

Opcionalidade assimétrica, significa:

• o Para os jovens desempregados: Durante 
o planeamento do seu projeto/imagem 
comercial, devem criar condições em que 
tenham mais a ganhar do que a perder devido 
ao impacto da variabilidade e incerteza. Ou 
seja, antes do início do seu próprio projeto/
negócio, devem estar preparados para perder 
algo durante o processo, mas ao mesmo 
tempo garantir a obtenção de um benefício, 
que compense as perdas (por exemplo: 
arriscando-se a perder um parceiro de rede, 
mas apenas sob o pressuposto de que tem 
uma melhor opção na manga).

• o Para os formadores: Muito pessoal. 
Relativamente ao trabalho com o grupo-alvo, 
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este deve ser um princípio orientador eterno.

De forma negativa, deixar de fazer coisas erradas, 
significa:

• Para os jovens desempregados: Aprendendo 
a avaliar e a dar prioridade às suas tarefas. 
Escolha as coisas que precisa de mudar, 
caso contrário não terá progresso no 
desenvolvimento.

• Para os formadores: Avaliar os efeitos da 
formação e deixar de fazer coisas que não 
funcionam com um grupo específico de 
pessoas / em circunstâncias específicas.

Formação em Resiliência e Antifragilidade 
para os beneficiários

Em resumo, todo o projeto ArtE é uma 
formação em #resiliência e #antifragilidade dos 
beneficiários. A estrutura do curso visa “sacudir” 
certezas, virar a mesa e ter um forte impacto 
emocional sobre os beneficiários. O projeto ArtE 
sob restrições devidas à pandemia desafiou os 
beneficiários ainda mais intensamente do que o 
projeto anterior JobAct Europe1.

Houve muitos desafios, tanto para os participantes 
como para os formadores: As restrições, as 
limitações, a constante reprogramação, o combate 
corpo a corpo com a ligação digital pouco fiável, 
o equilíbrio da vida privada com este comboio 
de alta velocidade que percorre as suas vidas. 
No entanto, todos os participantes conseguiram 
chegar à encenação da peça, adaptando o texto, 
fazendo figurinos e cenários; todos os grupos 
apresentaram excelentes projetos e apresentaram 
as suas ideias às empresas na sessão de pitching. 
Apesar de todas as dificuldades, atingimos o 
objetivo mais importante do projeto: reforçar as 
competências dos beneficiários, alargar a sua rede 
de relações, ajudá-los a planear uma estratégia 
de procura ativa de emprego e de freelancing, 
reativar a sua motivação, torná-los resilientes e, 
esperamos, antifrágeis.

1 O conjunto de ferramentas do JobAct Europe pode ser 
encontrado aqui: https://arte.projektfabrik.org/scientific-monito-
ring/

Lição 3: Resolução de problemas2

Cada projeto-piloto é uma história em si, as 
variáveis são geográficas, culturais, económicas, 
demográficas, etc. É por isso que identificámos 
alguns elementos recorrentes que consideramos 
estruturais, intrínsecos à estrutura do modelo, 
enquanto outros estão ligados ao contexto em 
que o projeto teve lugar.

Estrutural

Neste tempo de mudanças rápidas e drásticas, 
a necessidade de educação não tradicional e 
não formal para enfrentar desafios novos e 
desconhecidos é cada vez mais evidente. Contudo, 
é difícil ter a abordagem da Arte Social reconhecida 
e aceite pelo sistema porque não se enquadra em 
padrões conhecidos e subverte as hierarquias 
educacionais. 

A estratégia para lidar com este paradoxo é 
aumentar a participação dos interessados, se 
possível também nas fases de planeamento, para 
demonstrar a adaptabilidade do método a todas 
as situações de exclusão e dificuldade.

O paradoxo de encontrar recursos financeiros 
para implementar o projeto: no início era 
difícil convencer os patrocinadores porque a 
metodologia não era conhecida e o projeto era 
demasiado inovador e arriscado; agora que o 
projeto provou funcionar, tornou-se difícil financiá-
lo porque já não é suficientemente inovador.

Os parceiros desenvolvem um plano de 
engenharia financeira a fim de aumentar o 
orçamento necessário aplicável a esquemas 
públicos e privados de apoio à formação e políticas 
de inclusão social. Um apoio relevante provém 
das contribuições em espécie como espaços para 
formação e ensaios.

2 Ver também Toolet Part II ofJ obAct Europe “Module 
Social	Artist”	(link	a	esquerda)
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Contexto local

Vivaio per l’Intraprendenza

Em Itália, os subsídios de desemprego só são 
recebidos por pessoas que tenham um contrato 
de trabalho regular (há pelo menos 4 anos). 
No entanto, não há qualquer benefício para 
licenciados à espera de encontrar um emprego. 
Por esta razão, o curso para jovens NEET precisa 
de ser apoiado com um estágio remunerado e/ou 
uma bolsa de estudo para permitir que os jovens 
tenham um mini-ingresso enquanto participam no 
curso.

O longo e obrigatório distanciamento entre 
parceiros pelo Covid em algumas fases do projeto 
coloca uma tensão sobre a qualidade do feedback 
durante a implementação das atividades. A lição 
aprendida: a qualidade da escuta ativa teve de ser 
aumentada de forma muito significativa.

Ambos os projetos-piloto do Vivaio per 
l’Intraprendenza tiveram lugar no segundo 
semestre de 2020, numa altura em que várias 
portarias consecutivas da autoridade sanitária 
impuseram restrições e limites à realização, em 
particular, de actividades de oficinas de teatro. 

Para o projeto “Impulso” em particular, tivemos 
de adoptar gradualmente diferentes formas 
de realizar a oficina de teatro e de encenar o 
espetáculo. Quando, uma semana antes da 
estreia, soubemos que não era possível abrir o 
teatro ao público, a fim de garantir o efeito mágico 
do espetáculo, decidimos encená-lo no teatro à 
porta fechada e torná-lo visível via live streaming.

A rede: é difícil encontrar empresas dispostas a 
fazer estágios ou aprendizagens, ou contratar 
beneficiários. É por isso que é necessário construir 
uma rede de contactos com empresas e parceiros 
para aumentar as oportunidades concretas de 
emprego. Esta rede tem sido reforçada ao longo 
do tempo graças à confiança criada através de 
projetos anteriores.

Projektfabrik

Os conflitos que surgiram foram, falta de fiabilidade, 
falta de interesse, ou dificuldade em aprender o 
texto no primeiro piloto.
No segundo piloto, má gestão do tempo e avaliação 
incorreta das etapas de trabalho necessárias.
Os conflitos foram resolvidos com estreito apoio 
sócio-pedagógico e com uma abordagem muito 
pessoal e de tempo de muita proximidade.
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UpSocial

Trabalhando com um grupo-alvo de jovens 
migrantes de África não acompanhados, houve 
uma relutância inicial em participar, uma vez que o 
projeto-piloto estava integrado num programa pré-
existente. Isto implicava que os participantes não 
optaram por participar na formação teatral. Alguns 
deles mostraram-se inicialmente relutantes em 
participar porque não compreendiam como isto os 
poderia ajudar a melhorar as suas oportunidades 
sócio-laborais. Esta atitude foi mitigada com o 
apoio inicial intensivo dos seus educadores de 
confiança e do diretor da escola, e a sua atitude 
mudou completamente quando perceberam que o 
teatro lhes era útil para aprenderem a língua.
A relutância dos participantes em desempenhar 
papéis femininos na peça. Todos eles (exceto 
um) eram participantes masculinos e recusaram-
se a desempenhar papéis femininos devido a 
crenças culturais. A equipa profissional decidiu 
criar marionetas gigantes para representar estes 
papéis, e os participantes masculinos deram-lhes 
voz.

As barreiras linguísticas dificultaram aos 
participantes a aprendizagem confiante do texto da 
peça. Os formadores de teatro adaptaram o texto 
de modo a que a peça fosse fácil de compreender 
e de representar pelos participantes.

Um estágio e oportunidades de emprego limitadas 
para os participantes após a formação em 
teatro. A fim de proporcionar aos participantes 
a oportunidade de pôr em prática as lições 
aprendidas no processo teatral, a maioria deles 
esteve envolvida em atividades de serviço 
comunitário lideradas pela organização. Assim, 
tiveram a oportunidade de apoiar as crianças 
participantes em atividades educativas, ou de 
participar num dos programas da organização no 
setor da restauração.

A situação administrativa irregular dos 
participantes dificultou o seu comparecimento a 
todas as sessões. Por vezes, precisavam de assistir 
a marcações com a administração pública a fim de 
regularizarem a sua situação. Os educadores e os 
colegas participantes esforçavam-se por alcançar 
aqueles que não podiam assistir a todas as sessões.

O facto de alguns participantes terem ficado 
afetados pelo Covid-19 implicou mudar alguns dos 
papéis na peça no último minuto. Um participante 
assumiu outro papel, e um dos formadores do 
teatro precisou de assumir o papel de um dos 
participantes.
As restrições de capacidade limitada limitaram as 
oportunidades de convidar um grande número 
de multiplicadores e decisores para o evento 
première + multiplicador. A estreia foi registada 
e foram realizadas algumas reuniões bilaterais 
antes e depois da estreia para explorar futuras 
oportunidades de parceria.

Stone Soup Consulting

A presença dos participantes foi comprometida 
nos primeiros dias do piloto, a participação foi 
errática embora os participantes estivessem 
muito entusiasmados com o projeto. No entanto, 
estavam a sair de um período de confinamento 
(COVID 19) e as dificuldades em estabelecer um 
compromisso que os levasse a sair de casa todos 
os dias e a tempo eram notórias. Para ultrapassar 
isto, foi realizado um trabalho cuidadoso entre 
o formador de teatro e o job coach com os 
participantes, a fim de compreender o que os 
estava a bloquear. Após esta sessão, todos os 
participantes compreenderam a importância do 
compromisso e começaram a chegar a tempo e a 
deixar de faltar.
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Anexos
• The Entrepreneurial Mindset Training for unemployed people - Caderno de notas para participantes

• Material de avaliação (questionários)



1

O CADERNO
Baseado no Manual de #Impulso, 

Vivaio per l’Intraprendenza

Nome e Apelido________________________



O Caderno

Nome e Apelido________________________
2

Objetivo

O que é que eu ganho com isso?

• desenvolver um plano de ação estratégico pessoal e um portfólio profissional
• testar-me, dar-me a conhecer, descobrir as minhas aspirações profissionais, 

melhorar as minhas competências e recursos
• conhecer as oportunidades locais
• conhecer as empresas e desenvolver uma rede útil
• desenvolver uma rede com profissionais e outros jovens

O conceito
 

“Para as coisas que temos de aprender 
a fazer antes de as sabermos fazer, 
aprendemos fazendo-as”.

Aristóteles, A Ética Nicomacheana

“ “



Nome e Apelido________________________
3

As Etapas 

Oficina de Teatro de Arte Social
4 semanas

Uma experiência de impacto e um desafio completamente novo para reativar 
recursos e competências. Com a orientação artística de professores de teatro, o 
grupo irá construir uma performance teatral aberta ao público que será encenada 
em Florença.

Job Coaching e Orientação Profissional
1 semana

Formação de mentalidade empreendedora, job coaching, orientação profissional, 
design de vida, exploração do território e atividades em rede para construir novas 
identidades profissionais e um plano de ação para o futuro.

Resolução de Problemas e Design Thinking
2 weeks

Uma oficina de conceção de projetos para resolver os problemas e desafios de 
inovação de um conjunto de empresas. Para desenvolver a relação, o diálogo, a ligação 
com as empresas locais e o mercado de trabalho. Pitching das soluções desenhadas.

Job Shadowing
2 semanas 

Estágio remunerado em empresas locais, em sectores-chave para o desenvolvimento 
económico, para orientar competências e interesses no sentido de um futuro 
profissional.



O Caderno

Nome e Apelido________________________
4

Calendário

Nove (9) semanas, de _______________ a __________________

Horário

Segunda a sexta-feira das 9.00 às 15.00 horas.

Date

Fase 0
Fase preparatória
Escutas telefónicas
Seleção dos beneficiários do Casting
(questionário ex-ante 0 meses)

Fase 1 Oficina de Arte Social
Première
Job Coaching e Workshop de Mentalidade Empreendedora

Fase 2 Ideias em Acção - Laboratório de Resolução de Problemas e 
Design Thinking
Pitch - apresentação de projetos a empresas
(questionário ex post)

Fase 3 Job Shadowing na empresa
Reunião final: debriefing



Nome e Apelido________________________
5

As Regras

O pacto de formação
Os beneficiários comprometem-se a respeitar as regras do caminho 
da ArtE. 

P
O
A

ara ser eficaz a formação deve ser um caminho progressivo e 
constante sem interrupções.
Por este motivo, os beneficiários comprometem-se a segui-lo com constância 

e a notificar previamente quaisquer ausências ou atrasos.

curso de formação tem ao mesmo tempo uma dimensão individual e de 
grupo, o crescimento pessoal é também expresso através da contribuição 
partilhada com todos os outros beneficiários.
Por esta razão, os beneficiários estão empenhados em participar ativa e 

efetivamente nas atividades dos grupos de trabalho.

rtE aplica uma metodologia de “ACTION LEARNING” e cada fase foi concebida 
nesta perspetiva de “work-in-progress”, os beneficiários serão convidados a 
contribuir com observações e ideias para a modelação do curso de formação.

Dever de presença

Não são permitidas ausências 
superiores a 15% do total de horas do 
curso de formação.



O Caderno

Nome e Apelido________________________
6

Quem sou eu?

Diário
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Memo (não se esqueça de.... !)

      Escreva o que fez todos os dias imediatamente a seguir 

________________________________________________________________________________
      Registar ideias, métodos e ferramentas. Vai precisar delas na sua vida 
________________________________________________________________________________

      Tire fotografias e vídeos e partilhe-os para o diário em vídeo

________________________________________________________________________________

     Reserve um tempo para falar com todos os seus colegas  

________________________________________________________________________________

      Debriefing: considere o seu desempenho: o que poderia ser melhorado, o que 
funcionou bem

________________________________________________________________________________



Nome e Apelido________________________
7

Playground

Resultado

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Sobre o meu grupo_________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Sobre o jogo ___________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________



O Caderno

Nome e Apelido________________________
8

Quem precisa de mim?

Conteúdos
O sistema económico
• O contexto local e o quadro europeu
• Apoio ao emprego e ao autoemprego: a rede de serviços e incentivos públicos e 

privados
• Empreendedorismo e autoemprego: elementos distintivos, realizações admini-

strativas e custos de arranque. Oportunidades financeiras

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Memo (não se esqueça de....!)

       ________________________________________________________________________________
      
       ________________________________________________________________________________

       ________________________________________________________________________________

       ________________________________________________________________________________
  
       ________________________________________________________________________________   

Cada ideia profissional ou empreendedora tem o seu próprio modelo origi-
nal, uma espécie de impressão digital que a diferencia de todas as outras 
empresas. O objetivo desta fase é concentrar-se nos problemas / necessida-
des / desejos para construir SOLUÇÕES, o valor da empresa.



Nome e Apelido________________________
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Playground

Resultado

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Sobre o meu grupo_________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Sobre o jogo ___________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________



O Caderno

Nome e Apelido________________________
10

Tenho uma ideia! Será que tenho?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Memo

       ________________________________________________________________________________
      
       ________________________________________________________________________________

       ________________________________________________________________________________

       ________________________________________________________________________________
  
       ________________________________________________________________________________

    

O objetivo é começar a analisar as oportunidades de mercado da sua ideia 
profissional ou empresarial. Entramos no marketing estratégico: segmen-
tação, direcionamento e posicionamento do negócio.

A fórmula da empresa



Nome e Apelido________________________
11

Playground

Resultado

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Sobre o meu grupo_________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Sobre o jogo ___________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________



O Caderno

Nome e Apelido________________________
12

Eu tenho um Plano

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Memo 

       ________________________________________________________________________________
      
       ________________________________________________________________________________

       ________________________________________________________________________________

       ________________________________________________________________________________
  
       ________________________________________________________________________________

    

O objetivo é adquirir as ferramentas de planeamento para transformar a 
ideia num plano. A partir da análise do mercado, é tempo de entrar no plano 
de negócios operacional.



Nome e Apelido________________________
13

Playground

Resultado

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Sobre o meu grupo_________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Sobre o jogo ___________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________



O Caderno

Nome e Apelido________________________
14

Pitching

Check list

Obter os elementos básicos de 
comunicação e preparar o melhor 
pitching para os empreendedores

O básico da comunicação

• Quem são os seus interlocutores?
• Que nível de competência têm eles?
• O que é que querem comunicar?

Problema

• Que problema pretende resolver?
• Como é que afecta o portador do problema?
• Dica: EXPLORE DE UMA PERSPECTIVA PESSOAL-CENTRTADA.

Solução

• Como se propõe resolver o problema?
• Quão viável é a solução que tem em mente?
• Dica: PROTOTIPE OU FAÇA UMA REPRESENTAÇÃO VISUAL.

Business Model

• Como é que vai ganhar valor?
• Qual o valor que esta solução trará à sua organização?
• Dica: PROJETE AS FIGURAS E FOQUE NOS PRESSUPOSTOS SUBJACENTES.

Credibilidade

• Que pressupostos validou?
• Porque funcionará?
• Porque deveriam acreditar em si?
• Dica: PROJETE RESULTADOS CONCRETOS DE EXPERIMENTAÇÃO.

Call to Action

• De que precisa para transformar a sua solução em realidade?
• Quais são os próximos passos?
• DICA: GUIE A DECISÃO TRAÇANDO UM CAMINHO CLARO PARA O FUTURO.

Perguntas & Respostas

• Que parte do seu trabalho gostaria de expor?
• Que tipo de questões críticas pode esperar?
• DICA: DEIXE ESPAÇOS EM BRANCO NO PITCH PARA DESENCADEAR PERGUNTAS ESPECÍFICAS.



Nome e Apelido________________________
15

Chegou o momento de delinear o plano de ação, fazer escolhas e avaliar 
opções futuras.

Debriefing

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



O Caderno

Nome e Apelido________________________
16

O que é que eu acho significativo nesta experiência?

Ideias Metodologia Ferramentas



Nome e Apelido________________________
17

Siga em: : https://arte.projektfabrik.org/



Code _______________________

Material de Avaliação Questionário Ex-Ante
Data___________________

1 Defina o seu estado de espírito de hoje em uma palavra

2 Sou uma pessoa pró-activa que não espera que as coisas aconteçam

Concordo 
completamente

Concordo Nem concordo nem
discordo

Discordo Discordo 
completamente

3 Tenho confiança em mim e nas minhas capacidades

Concordo 
completamente

Concordo Nem concordo nem
discordo

Discordo Discordo 
completamente

4 Quando trabalho em grupo, sinto sempre que pertenço ao grupo

Concordo 
completamente

Concordo Nem concordo nem
discordo

Discordo Discordo 
completamente

5 Sei como me comportar nos locais de formação

Concordo 
completamente

Concordo Nem concordo nem
discordo

Discordo Discordo 
completamente

6 Eu sei como comunicar com os outros

Concordo 
completamente

Concordo Nem concordo nem
discordo

Discordo Discordo 
completamente

7 Pretendo ter uma carreira profissional

Concordo 
completamente

Concordo Nem concordo nem
discordo

Discordo Discordo 
completamente

8 Neste momento, as minhas capacidades de liderança são...

Muito Alta Alta Média Baixa Muito baixa

9 Neste momento, as minhas capacidades de gestão são...

Muito Alta Alta Média Baixa Muito baixa

10 Neste momento, as minhas capacidades empreendedoras são....

Muito Alta Alta Média Baixa Muito baixa

11 Sou capaz de resolver os problemas que tenho com os meus colegas durante experiências de trabalho de 
equipa

Concordo 
completamente

Concordo Nem concordo nem
discordo

Discordo Discordo 
completamente

12 Sou uma pessoa organizada

Concordo 
completamente

Concordo Nem concordo nem
discordo

Discordo Discordo 
completamente

13 Posso controlar as minhas emoções (não perco a calma, não desespero)

Concordo 
completamente

Concordo Nem concordo nem
discordo

Discordo Discordo 
completamente

14 Luto para ser melhor e conseguir coisas melhores na minha vida

Concordo 
completamente

Concordo Nem concordo nem
discordo

Discordo Discordo 
completamente



Code _______________________

1 Do que gostou mais e do que menos gostou no projeto?

2 Sou uma pessoa pró-activa que não espera que as coisas aconteçam

Concordo 
completamente

Concordo Nem concordo nem
discordo

Discordo Discordo 
completamente

3 Tenho confiança em mim e nas minhas capacidades

Concordo 
completamente

Concordo Nem concordo nem
discordo

Discordo Discordo 
completamente

4 Quando trabalho em grupo, sinto sempre que pertenço ao grupo

Concordo 
completamente

Concordo Nem concordo nem
discordo

Discordo Discordo 
completamente

5 Sei como me comportar nos locais de formação

Concordo 
completamente

Concordo Nem concordo nem
discordo

Discordo Discordo 
completamente

6 Eu sei como comunicar com os outros

Concordo 
completamente

Concordo Nem concordo nem
discordo

Discordo Discordo 
completamente

7 Pretendo ter uma carreira profissional

Concordo 
completamente

Concordo Nem concordo nem
discordo

Discordo Discordo 
completamente

8 Neste momento, as minhas capacidades de liderança são...

Muito Alta Alta Média Baixa Muito baixa

9 Neste momento, as minhas capacidades de gestão são...

Muito Alta Alta Média Baixa Muito baixa

10 Neste momento, as minhas capacidades empreendedoras são....

Muito Alta Alta Média Baixa Muito baixa

11 Sou capaz de resolver os problemas que tenho com os meus colegas durante experiências de trabalho de 
equipa

Concordo 
completamente

Concordo Nem concordo nem
discordo

Discordo Discordo 
completamente

12 Sou uma pessoa organizada

Concordo 
completamente

Concordo Nem concordo nem
discordo

Discordo Discordo 
completamente

13 Posso controlar as minhas emoções (não perco a calma, não desespero)

Concordo 
completamente

Concordo Nem concordo nem
discordo

Discordo Discordo 
completamente

14 Luto para ser melhor e conseguir coisas melhores na minha vida

Concordo 
completamente

Concordo Nem concordo nem
discordo

Discordo Discordo 
completamente

Questionário Ex-Post
Data___________________



Code _______________________

15 Sinto-me mais confiante depois de participar no projeto

Strongly agree Somewhat agree Neither agree nor
disagree

Somewhat disagree Strongly disagree

16 Sinto que tenho mais capacidades empreendedoras depois de participar no projeto

Strongly agree Somewhat agree Neither agree nor
disagree

Somewhat disagree Strongly disagree

17 Sinto que tenho mais capacidade de autogestão emocional após ter participado no projeto

Strongly agree Somewhat agree Neither agree nor
disagree

Somewhat disagree Strongly disagree

18 Gostaria de seguir uma nova formação em teatro?

Yes No

19 O projeto contribuiu para as mudanças que mencionou nas perguntas anteriores?

Yes, totally Yes, with other factors Not at all

20 Caso existam outros fatores que contribuam para as mudanças, quais são esses fatores?

21 De 0 a 5, quanto acha que o projeto contribuiu para as mudanças que mencionou no anterior
perguntas?

1 2 3 4 5


