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SÍNTESE

Encorajar o espírito empresarial constitui uma chave para a criação de emprego e
para aumentar a competitividade e o crescimento económico em toda a Europa. Se
bem que o espírito empresarial (actual ou potencial) possa ser influenciado por uma
multiplicidade de factores, existe certamente um componente cultural que tem de ser
tido em conta. Neste sentido, a educação poderá prestar um contributo significativo. O
desenvolvimento de atitudes e competências empresariais pode ser estimulado na
juventude, começando a partir dos bancos da escola.

A importância do espírito empresarial é hoje amplamente reconhecida como uma
competência de base susceptível de ser adquirida através de uma aprendizagem ao
longo da vida, e existem já experiências interessantes neste domínio em todos os
países. Este projecto procura identificar iniciativas por toda a Europa que visem
promover o ensino para o desenvolvimento do espírito empresarial no âmbito dos
sistemas de educação e a todos os níveis de escolaridade, da escola primária à
universidade. O seu objectivo geral é atingir um melhor entendimento da natureza e
do âmbito das medidas e dos programas existentes.

Tornou-se necessário adoptar uma abordagem claramente “qualitativa” desta
temática, em vez de se confiar em dados quantitativos, dada a natureza específica
deste tópico e em virtude de não se dispor de informações precisas sobre a educação
para o desenvolvimento do espírito empresarial relativamente à maioria dos países
(por exemplo, sobre o número de instituições que oferecem programas deste tipo e o
número de alunos abrangidos). Na ausência de dados oficiais, a análise comparativa
(quadros sinópticos) baseou-se sobretudo em estimativas elaboradas pelos peritos
sobre a situação vigente nos respectivos países, com base na informação disponível a
nível nacional. Por conseguinte, em resultado deste relatório não se pretende poder
fornecer quaisquer provas estatísticas, mas sim uma imagem global da situação actual
na Europa, o mais próxima possível da realidade, e que permita ao leitor obter uma
panorâmica dos principais hiatos existentes no domínio da educação para o
desenvolvimento do espírito empresarial, bem como de algumas diferenças entre os
países.

Este projecto utilizou informação já existente, o que significa que não foi efectuado
qualquer novo estudo. Para a sua realização, em Junho de 2001, foi criado um grupo
de peritos composto por membros nomeados pelos governos nacionais e em que a
Comissão assumiu um papel de coordenação. Para o processo de recolha de
informações, os peritos recorreram aos seus próprios conhecimentos especializados e
a fontes que lhes foram disponibilizadas pelos governos nacionais.

Foram abordados os seguintes aspectos-chave:

� espírito empresarial no ensino básico e secundário;

� formação de docentes no domínio do desenvolvimento do espírito empresarial;

� cooperação entre escolas/universidades e empresas com o objectivo de promover
o espírito empresarial;

� cadeiras e actividades relacionadas com o desenvolvimento do espírito
empresarial a nível universitário.
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Uma das missões do grupo de peritos tem sido a de acordar numa definição comum
de “ensino para o desenvolvimento do espírito empresarial”. Foi reconhecida a
importância de incluir nesta definição dois elementos diferentes:

� uma conceito mais abrangente de educação para o desenvolvimento de atitudes
e competências empresariais, que implica o desenvolvimento de determinadas
qualidades pessoais e não está directamente centrado na criação de novas
empresas e

� um conceito mais específico de formação orientada para o modo como se cria
uma empresa.

Por conseguinte, os objectivos deste tipo de ensino – a adaptar aos diferentes níveis
de escolaridade – incluem: a sensibilização dos estudantes para o facto de o estatuto
de trabalhador independente constituir uma opção de carreira (a mensagem a passar
seria a de que é possível não só trabalhar por conta de outrém, mas também tornar-se
empresário); incentivar o desenvolvimento de qualidades pessoais relevantes para a
iniciativa empresarial (tais como a criatividade, a assunção de riscos e de
responsabilidades) e fornecer as qualificações e competências técnicas e empresariais
necessárias para se iniciar uma actividade empresarial.

No âmbito deste projecto, os peritos nacionais seleccionaram uma série de exemplos
de “melhores práticas” relativamente aos respectivos países, com base em critérios
previamente estabelecidos. Esses exemplos foram incluídos no presente relatório
como modelos eventualmente a adoptar e foram agrupados segundo seis grandes
categorias temáticas.

Ao traçarem uma panorâmica geral das actividades e das medidas em curso nos
Estados-Membros e na Noruega a nível nacional, os peritos concluíram que as
iniciativas em seguida mencionadas eram as mais significativas.
Embora numerosas actividades estejam actualmente a ser desenvolvidas a todos os
níveis de escolaridade, muitas delas não estão integradas nos programas, nem numa
estrutura coerente. As iniciativas têm frequentemente um carácter pontual e são
lançadas por instituições a título individual, por parcerias ou pelas autarquias
competentes. Com frequência, são organizadas por agentes externos e não pelo
próprio sistema de educação. O espírito empresarial tende a ser ensinado como uma
disciplina separada ou a ser encarado como uma actividade extracurricular.

Em resultado desta situação, a maioria dos estudantes não tem ainda a
possibilidade de participar em cursos e programas sobre o desenvolvimento do
espírito empresarial.
Continua a ser uma questão em aberto saber se é preferível incluir o espírito
empresarial nos programas nacionais ou considerar este tipo de ensino uma actividade
suplementar e extracurricular. Todavia, a não ser que estejam integradas numa
estratégia global, nem mesmo as iniciativas mais interessantes e inovadoras poderão
constituir a solução ideal. O sistema de educação tem de estar preparado para assumir
este desafio a nível interno. Isto significa criar um enquadramento sólido para o
ensino orientado para desenvolver o espírito empresarial, imprimindo-lhe uma
perspectiva de longo prazo, formando maior número de docentes nesta área e, por
último, assegurando que estes programas sejam em geral acessíveis aos estudantes.
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Para concluir, podemos constatar que se registou indubitavelmente uma mudança
significativa no plano cultural, pois o espírito empresarial é agora consensualmente
reconhecido como uma temática de ensino relevante. Todavia, embora possamos
encontrar exemplos de boas práticas em todos os países, subsiste uma forte
necessidade de aperfeiçoamento e consolidação. O que parece estar ainda a faltar, na
maioria dos casos, é uma estrutura coerente, de modo que as actividades existentes
possam ocupar um lugar no sistema de educação.

Além disso, algumas das principais conclusões deste trabalho são as seguintes:

� existe hoje, em quase todos os países – embora em graus diferentes –, um
empenhamento político a nível governamental e/ou ministerial no sentido de
promover o ensino do espírito empresarial no âmbito dos sistemas educativos;

� a produção de indicadores e a recolha de dados quantitativos neste domínio são
ainda muito limitados;

� a avaliação das medidas adoptadas é, na maior parte dos casos, efectuada de
forma pontual ou limitada;

� no ensino básico, as iniciativas que visam promover o desenvolvimento do
espírito empresarial nos estudantes ainda são raras, embora possam ser
encontrados diversos exemplos de boas práticas nesta área;

� este tipo de ensino é mais frequente nas escolas secundárias, dependendo
frequentemente de iniciativas a título individual lançadas pelos estabelecimentos
de ensino;

� os sistemas de formação profissional inicial a nível do ensino secundário não
estão, na maioria dos países, suficientemente orientados para o estatuto de
trabalhador independente ou de empresário;

� a formação orientada para o desenvolvimento do espírito empresarial a nível
universitário dirige-se actualmente sobretudo aos estudantes que frequentam
cursos de economia e de gestão;

� os sistemas que se baseiam na aprendizagem através da prática ("aprender
fazendo") – em que os estudantes criam e gerem mini-empresas – são uma prática
muito comum para o desenvolvimento de competências empresariais,
especialmente a nível do ensino secundário, em muitos países;

� a oferta actual de formação específica para docentes centrada no espírito
empresarial é insuficiente. Isto representa um obstáculo considerável à introdução
do conceito de espírito empresarial nas salas de aula;

� os laços entre as escolas e o mundo empresarial, com o objectivo de incentivar
o espírito empresarial, estão bastante desenvolvidos na maioria dos países; em
muitos casos, em resultado das iniciativas adoptadas, a nível local e a título
independente, por organizações privadas ou estabelecimentos de ensino;

� porém, há falta de financiamento privado na Europa para os programas
orientados para o desenvolvimento do espírito empresarial.

O Grupo de Peritos propôs, por conseguinte, uma série de recomendações para
acções futuras nesta área, incluindo (entre outras):
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� a organização de um “Dia Europeu da Educação para o Desenvolvimento do
Espírito Empresarial”;

� a criação de redes permanentes entre peritos desta área;

� incrementar os esforços envidados para a recolha de dados quantitativos, incluindo
o estabelecimento de planos de acção a nível nacional;

� aumentar a oferta de formação específica para docentes;

� continuar a promover os programas internacionais baseados na abordagem
"aprender fazendo";

� a criação de um enquadramento (a nível nacional ou regional) para o ensino
orientado para o desenvolvimento do espírito empresarial;

� traduzir o empenhamento político em acções concretas (por exemplo: alterar o
programa nacional nos países em que o sistema for centralizado e/ou prestar
assistência e dar incentivos nos casos em que os estabelecimentos de ensino
tenham liberdade para estabelecer os seus próprios programas).

O acompanhamento deste projecto (que inclui também vários países candidatos) foi
imediatamente iniciado após a publicação do presente relatório, com o objectivo de
identificar uma metodologia que permita obter progressos nesta área e a sua
avaliação.
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1. Introdução e historial

Encorajar o espírito empresarial constitui uma chave para a criação de emprego e
para aumentar a competitividade e o crescimento económico em toda a Europa.

Se bem que variáveis como o número de novas empresas (índice de iniciativa
empresarial) ou como as atitudes das pessoas relativamente ao trabalho por conta
própria (espírito empresarial latente ou potencial) possam ser influenciadas por
diferentes factores, existe certamente um componente cultural que tem de ser tido em
conta. A imagem dos empresários enquanto modelos a seguir nunca foi tão forte na
Europa como o é nos EUA. Tornar-se empresário é, há muito, considerada uma opção
pouco segura e arriscada, destituída de um atractivo particular e menos compensadora
socialmente do que outras profissões mais tradicionais. No passado, os sistemas de
educação não se orientavam no sentido de incentivar o desenvolvimento do espírito
empresarial, nem o trabalho por conta própria, sendo o objectivo final do processo
educativo produzir sobretudo empregados que trabalhassem para uma grande empresa
ou para a administração pública.

Todavia, a realidade tem vindo a alterar-se rapidamente nos últimos anos e verifica-se
uma sensibilização crescente, na Europa, para o facto de que deviam ser
desenvolvidas iniciativas com o fim de promover a cultura empresarial e de encorajar
a assunção de riscos, bem como para incentivar a criatividade e a inovação.
Finalmente, o espírito empresarial é considerado uma base de crescimento.

Em consequência disso, a importância do espírito empresarial é hoje amplamente
reconhecida como uma competência de base susceptível de ser adquirida através de
uma aprendizagem ao longo da vida. O Conselho Europeu de Lisboa e a Carta
Europeia das Pequenas Empresas1 sublinharam este aspecto.

Em particular na Carta Europeia das Pequenas Empresas, a UE compromete-se a
integrar a gestão de empresas e o desenvolvimento do espírito empresarial em todos
os níveis de escolaridade e a desenvolver programas de formação para gestores.

Em Fevereiro de 2001, o Conselho "Educação" aprovou um Relatório sobre os
Futuros Objectivos dos Sistemas Educativos. Entre as áreas-chave nele
identificadas, conta-se o reforço dos laços entre estabelecimentos de ensino e
empresas e o desenvolvimento do espírito empresarial por meio dos sistemas de
educação e de formação.

Embora alguns indivíduos excepcionais "nasçam" empresários, é possível encorajar o
desenvolvimento de uma atitude empresarial nos jovens, começando nos bancos da
escola. Por outro lado, é necessário fornecer as qualificações e competências técnicas
e empresariais requeridas aos que optaram por trabalhar por conta própria e/ou por
fundar a sua própria empresa – ou que possam vir a fazê-lo no futuro.

No entanto, o espírito empresarial não deveria ser considerado apenas como um meio
de criar novas empresas, mas sim como uma atitude geral que pode ser aplicada de
forma útil por qualquer pessoa na vida quotidiana e em todas as áreas de actividade.

                                                
1 Aprovada pelo Conselho "Assuntos Gerais" e acolhida com satisfação pelo Conselho Europeu de
Santa Maria da Feira, em Junho de 2000.
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Na maioria dos países da UE, já existem iniciativas que abordam esta questão. Foi
recolhida alguma informação qualitativa sobre boas práticas existentes na Europa no
domínio da educação e formação para o desenvolvimento do espírito empresarial a
partir de actividades anteriormente realizadas ou coordenadas pela Comissão
Europeia.

Ao abrigo da metodologia de acções concertadas desenvolvida pela Comissão, os
fóruns organizados em Estocolmo (“formação para as empresas em fase de
arranque”) e em Baden (seminário 1: “formação para empresários”) em 1998
contribuíram para o intercâmbio de boas práticas entre os Estados-Membros e
reforçaram a sensibilização, a nível europeu, para os objectivos que têm de ser
atingidos.

Mais recentemente (Outubro de 2000), o fórum "formação para o desenvolvimento
do espírito empresarial", realizado em Nice/Sophia Antipolis, e co-organizado pela
Comissão e pelas entidades francesas competentes, abordou o tema do
desenvolvimento do espírito empresarial sob três perspectivas diferentes,
nomeadamente:

� no âmbito do sistema educativo (do ensino básico ao superior);
� no âmbito do sistema de formação profissional;
� a nível das próprias empresas (espírito "intra-empresarial").

Mais informações relativas ao fórum sobre “formação para o desenvolvimento do
espírito empresarial”, inclusive sobre a ordem de trabalhos, podem ser consultadas no
seguinte endereço na Internet:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support_measures/training_edu
cation/index.htm.

Na sequência destas iniciativas, e dado o carácter de primeira prioridade que este tema
adquiriu a nível europeu, reconheceu-se a necessidade de inventariar as medidas
existentes na Europa e de procurar avaliar o seu âmbito e impacto.

Posteriormente, com base nas conclusões do fórum supramencionado, e no âmbito do
Programa Plurianual para a Empresa e o Espírito Empresarial (2001-2005), foi
adoptado o projecto “educação e formação para o desenvolvimento do espírito
empresarial" no quadro do Procedimento Best.

O Procedimento Best foi criado (na sequência de um mandato do Conselho de
Lisboa) para promover o intercâmbio das melhores práticas e também para criar
sinergias entre os processos já existentes que apontem nessa direcção. A característica
comum dos projectos implementados ao abrigo do Procedimento Best é a análise de
questões de interesse para a Comissão e para os governos nacionais, com o objectivo
de obter um entendimento mais profundo da natureza de tais assuntos, dos esforços
envidados e de identificar as melhores práticas.

Por último, todo este processo visa incentivar uma mudança nas políticas a adoptar
pelos Estados-Membros, sendo que uma das características essenciais desta
metodologia é o facto de tais projectos serem levados a cabo em conjunto pela
Comissão e pelos governos nacionais envolvidos.
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2. Objectivos e metodologia

- Objectivos do presente trabalho

Este projecto procura identificar iniciativas lançadas por toda a Europa com o fim de
promover o ensino para o desenvolvimento do espírito empresarial em qualquer dos
níveis de escolaridade, da escola primária à universidade. O seu objectivo geral é
obter um melhor entendimento da natureza e do âmbito das medidas e dos programas
existentes.

Não é possível – nem isso constitui uma das aspirações do presente trabalho –
produzir uma lista completa de tudo o que existe neste domínio, dado que um grande
número de iniciativas estão a ser desenvolvidas a nível local e a título independente
por escolas e universidades. Os estabelecimentos de ensino têm, na maioria dos casos,
autonomia para estabelecer os seus próprios cursos e organizar algumas actividades
no domínio da educação e do espírito empresarial, quer integradas nos programas
nacionais, quer como actividades extracurriculares. Registam-se, em todos os países,
parcerias entre escolas, empresas locais e associações empresariais para a
implementação de projectos conjuntos.

O presente trabalho pretende sobretudo apresentar uma imagem da actual situação na
Europa e constituir uma possível referência para futuras acções neste domínio,
nomeadamente:

� preparando o terreno para uma eventual abordagem comum a nível europeu
relativamente a uma série de elementos-chave (tais como uma definição comum
de ensino para o desenvolvimento do espírito empresarial, a produção de
indicadores relevantes nesta área e de critérios para a identificação das melhores
práticas, etc.);

� fornecendo uma panorâmica geral do ensino para o desenvolvimento do espírito
empresarial no âmbito dos diferentes sistemas de educação nacionais;

� recolhendo e divulgando informação sobre os pontos fortes e fracos da educação
empresarial na Europa;

� fornecendo uma análise comparativa da situação em cada país, baseada na
informação qualitativa, nos dados quantitativos e nas estimativas disponíveis;

� identificando e apresentando uma série de exemplos a propor como eventuais
modelos a adoptar na Europa;

� elaborando conclusões políticas relevantes e recomendações para futuras acções
nesta área.

O presente trabalho ambiciona criar um enquadramento para futuros
desenvolvimentos e investigações neste domínio, que possa ser utilizado pelas
instituições europeias e pelos governos nacionais como base para futuras actividades.

Por fim, o objectivo último deste projecto – conforme mencionado no capítulo
precedente – é contribuir para orientar a acção política na Europa no domínio da
educação para o desenvolvimento do espírito empresarial.
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- Metodologia adoptada

Com o intuito de concretizar este projecto, foi criado um grupo de trabalho
composto por peritos nacionais nesta matéria. Os peritos foram nomeados
oficialmente pelos governos de todos os Estados-Membros da UE e pelo Governo
da Noruega. Os objectivos deste grupo eram: reunir os especialistas necessários neste
domínio; fornecer informações sobre medidas e programas relacionados com o
espírito empresarial e, por último, assegurar a cooperação e o envolvimento activo dos
governos nacionais dos países participantes no projecto.

Embora todos os peritos tenha sido nomeados pelos seus governos, tal não implica,
necessariamente, que pertençam à administração pública dos respectivos países. De
facto, apenas quatro dos 16 peritos provêm de ministérios (Educação ou Economia).
Os restantes trabalham em universidades, agências de desenvolvimento, instituições
de formação, ou organizações privadas. Em alguns casos, trata-se de consultores
independentes. Esta diversidade comprovou ser um património valioso, pois permitiu
beneficiar de um amplo leque de conhecimentos especializados – e também de
diferentes pontos de vista – durante a implementação de todo o projecto. É evidente
que todos os peritos receberam o apoio necessário dos governos nacionais que os
nomearam (a lista completa dos peritos figura nas páginas 4 e 5).

A educação e a formação para o desenvolvimento do espírito empresarial constitui um
tema vasto e susceptível de abranger áreas muito diversas de actividade. Durante a
primeira reunião do grupo de peritos nacionais, a Comissão propôs que este projecto
se centrasse nos sistemas de educação, desde o ensino básico ao universitário. Tal
significa que, neste projecto, a formação profissional foi tida em conta apenas no que
diz respeito à formação profissional inicial organizada a nível do ensino secundário e
integrada no sistema de educação oficial. Outras formas de formação profissional
avançada (à excepção da formação de docentes), programas de formação para os
desempregados ou para grupos mais desfavorecidos, programas de formação em
exercício, formação para gestores, etc. , não foram abrangidos pelo âmbito deste
trabalho.

A decisão de evitar abordar demasiadas questões de índole diversa correspondeu à
necessidade de concentrar esforços e de assegurar que os resultados deste trabalho
teriam coerência e visibilidade.

Por conseguinte, foi necessário identificar um número limitado de aspectos-chave da
educação para o desenvolvimento do espírito empresarial, a utilizar como metas para
futuras actividades, nomeadamente:

1) o espírito empresarial no ensino básico e secundário;

2) a formação de professores no domínio do desenvolvimento do espírito
empresarial;

3) a cooperação entre escolas/universidades e empresas com o objectivo de promover
o espírito empresarial;

4) as cadeiras e actividades existentes a nível universitário orientadas para o
desenvolvimento do espírito empresarial.
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A necessidade de adoptar uma abordagem qualitativa desta temática, em vez de
tomar como base dados quantitativos, foi sublinhada pelos peritos desde o início deste
projecto. Uma análise qualitativa é considerada um instrumento mais eficaz e realista
no domínio da educação para o desenvolvimento do espírito empresarial, existindo
igualmente um dificuldade notória em obter dados satisfatórios de natureza
quantitativa a nível nacional.

De facto, os principais problemas identificados pelos peritos estão relacionados com:

� a ausência de uma definição comum e consensual de “ensino para o
desenvolvimento do espírito empresarial” e dos seus objectivos (podem ser
utilizados definições ou conceitos diferentes em cada um dos países, ou pode
mesmo não existir qualquer definição consensual a nível nacional);

� o facto de muitas iniciativas serem lançadas a nível local ou de forma autónoma
por instituições e de, por isso, não existir, a nível central, em muitos casos, uma
imagem completa da situação;

� a dificuldade de obter dados globais a nível nacional (tais como o número de
instituições e de docentes implicados neste tipo de actividades, número de
estudantes que participam, etc.), devido à inexistência de tal informação na
maioria dos países.

O grupo de trabalho produziu uma série de indicadores que podem ser úteis para se
avaliar (e comparar) o “esforço” produzido por todo o sistema (administrações
públicas, instituições de ensino, associações empresariais, etc.), com o objectivo de
incentivar o desenvolvimento de atitudes e de competências empresariais no âmbito
do sistema de ensino oficial.

Mais difícil seria recolher indicadores de "impacto", que medissem os resultados
finais das iniciativas existentes – por exemplo, em termos de criação de novas
empresas, ou de uma atitude mais positiva dos jovens relativamente ao espírito
empresarial. De facto, tais desenvolvimentos poderão ocorrer muitos anos após a
participação dos estudantes em actividades ou programas específicos, e poderão ser
influenciados por uma série de factores diversos.

Por esta razão, os indicadores desenvolvidos no âmbito deste projecto são
principalmente indicadores de esforço (“input”), mais do que indicadores de impacto
(“output”).

Com o objectivo de coligir e divulgar informação sobre alguns aspectos qualitativos
desta questão, acordou-se em elaborar dois quadros sinópticos com indicadores que
forneçam informações básicas sobre a situação actual do ensino para o
desenvolvimento do espírito empresarial em cada país. Esses quadros figuram no
capítulo 4.

Como acima se referiu, a maioria dos países não dispõe de dados quantitativos
exactos sobre a educação para o desenvolvimento do espírito empresarial. Todavia,
acordou-se na produção de um quadro sinóptico com indicadores de natureza
quantitativa, visto que se trata de um instrumento essencial quando se pretende
avaliar, comparar e identificar as principais lacunas existentes.

Por conseguinte, no que diz respeito a este segundo quadro, os peritos do grupo de
trabalho propuseram que os números e as percentagens fossem substituídos por um
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sistema de classificação baseado nos dados disponíveis e em estimativas. Esse
quadro consta igualmente do capítulo 4.

Em resultado do presente trabalho, não se espera poder fornecer dados estatísticos,
mas sim uma imagem global da situação presente em cada um dos países
participantes, o mais próxima possível da realidade, e que permita ao leitor obter uma
panorâmica dos principais hiatos existentes no domínio da educação para o
desenvolvimento do espírito empresarial, bem como das diferenças identificáveis
actualmente a nível europeu.

É óbvio que o aspecto estatístico tem de ser desenvolvido no futuro, quer a nível
nacional, quer a nível europeu. Um dos principais objectivos deste trabalho é
justamente o de promover o desenvolvimento de indicadores e a recolha de dados a
nível nacional, criando um eventual enquadramento europeu para esse efeito (ver
capítulo 7, Conclusões políticas e recomendações).

- Informações sobre a recolha de dados

� Em primeiro lugar, a Comissão elaborou um questionário – mediante a
concordância do grupo de trabalho –, que foi distribuído aos peritos nacionais;
este continha perguntas específicas sobre a educação para o desenvolvimento do
espírito empresarial relacionadas com os aspectos-chave identificados por este
projecto.

� Em seguida, a Comissão elaborou dois quadros com indicadores quantitativos e
qualitativos – mediante a concordância prévia do grupo de trabalho –, que foram
preenchidos por cada um dos peritos nacionais. Os dados incluídos nestes quadros,
e a sua coerência a nível global, foram verificados pelos próprios peritos e pela
Comissão.

� É claro que, neste processo de recolha de informações, os peritos se basearam não
só nos seus conhecimentos e experiência pessoais especializados, mas também em
fontes de informação disponibilizadas pelos governos nacionais para este projecto.

� Após terem acordado numa lista de critérios para definir o conceito de "melhor
prática", os peritos propuseram uma série de casos, que foram incluídos no
relatório como modelos possíveis.

� Cinco reuniões, realizadas em Bruxelas, foram dedicadas à definição dos
objectivos concretos a atingir, à obtenção de um acordo sobre os passos a
empreender, ao intercâmbio de ideias e informação e à coordenação do trabalho a
realizar.

Este projecto não conta com a participação de adjudicatários externos. Todas as
actividades, incluindo a recolha de informação, foram levadas a cabo pelos peritos do
grupo de trabalho, pelos governos nacionais envolvidos e pelos serviços da Comissão.
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- Acompanhamento do projecto

O acompanhamento deste projecto (que inclui também vários países candidatos) foi
imediatamente iniciado após a elaboração do presente relatório, com o objectivo de
identificar uma metodologia que permita a obtenção de progressos nesta área e a
sua avaliação.

Espera-se que os resultados finais desta segunda fase surjam em Junho de 2003.
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3. Definição de ensino para o desenvolvimento do espírito empresarial

- O que significa “ensino para o desenvolvimento do espírito empresarial”?

Foi consensualmente reconhecida, no âmbito do grupo de trabalho, a importância de
incluir dois elementos ou conceitos diferentes na definição de ensino para o
desenvolvimento do espírito empresarial:

� um conceito mais abrangente de educação para o desenvolvimento de atitudes e
competências empresariais, que implica o desenvolvimento de determinadas
qualidades pessoais e não está directamente centrado na criação de novas
empresas e

� um conceito mais específico de formação orientada para o modo como se cria
uma empresa.

O grupo de trabalho acordou, subsequentemente, na definição de ensino para o
desenvolvimento do espírito empresarial, que em seguida se apresenta, e nos
objectivos a alcançar nos diferentes níveis de escolaridade.

Esta definição está na base de todas as actividades realizadas no contexto deste
projecto e é proposta como referência para futuras análises a realizar neste domínio.

Definição proposta de “ensino para o desenvolvimento do espírito empresarial”:

Ensinar e aprender a desenvolver o espírito empresarial implica criar e desenvolver
conhecimentos, competências, atitudes e qualidades pessoais adequadas à faixa etária
dos alunos ou estudantes em causa.

� A nível do ensino básico, o ensino para o desenvolvimento do espírito
empresarial visará incentivar nos alunos qualidades pessoais – tais como a
criatividade, o espírito de iniciativa e de independência – que contribuam para o
desenvolvimento de uma atitude empreendedora, que provará ser útil na sua vida
e em todas as actividades relativas ao mundo do trabalho. Nesta fase, devem ser
utilizadas formas autónomas e activas de aprendizagem. Além disso, este tipo
de ensino proporcionará um conhecimento precoce e um contacto com o mundo
empresarial, assim como a compreensão do papel desempenhado pelos
empresários na comunidade. As actividades pedagógicas poderão incluir o
trabalho em projectos, a aprendizagem através do jogo ou representação, a
apresentação de casos de estudo simples e visitas a empresas locais.

� A nível do ensino secundário, o desenvolvimento das qualidades pessoais
supramencionadas continuará a ser relevante. Além disso, o ensino para o
desenvolvimento do espírito empresarial incluirá a sensibilização dos estudantes
para o facto de o estatuto de trabalhador independente constituir uma eventual
opção de carreira (a mensagem a passar seria a de que é possível não só trabalhar
por conta de outrém, mas também tornar-se empresário), a aprendizagem
através da prática ("aprender fazendo") – por exemplo, gerindo
mini-empresas – e formação específica sobre como criar uma empresa
(especialmente, nas escolas de formação profissional ou nas escolas técnicas).
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� A nível do ensino superior, o ensino para o desenvolvimento do espírito
empresarial proporcionará aos estudantes uma formação específica sobre como
criar (e gerir) uma empresa, incluindo a capacidade para elaborar um
verdadeiro plano de empresa, bem como a aquisição das competências
associadas a métodos de identificação e avaliação das oportunidades de
negócios. Encorajará e apoiará igualmente ideias embrionárias de negócios (por
exemplo, através da concessão de créditos especiais, de estruturas empresariais,
tutoria, etc.), de modo que os projectos bem alicerçados num estudo prévio
possam ser postos em prática e, por último, chegar ao mercado.

- Historial: desenvolvimento de qualidades pessoais

Quanto ao desenvolvimento das qualidades pessoais consideradas relevantes para o
espírito empresarial, no fórum sobre "Formação para o Desenvolvimento do Espírito
Empresarial", realizado em Nice/Sophia Antipolis em Outubro de 2000, foram
mencionados os seguintes objectivos pedagógicos – em particular, relativamente aos
níveis de ensino mais elementares (básico e secundário):

� deve encorajar-se cada vez mais a capacidade de resolução de problemas dos
alunos e estudantes. Isto implica incentivar as suas capacidades em domínios
como planeamento, tomada de decisões, comunicação e predisposição para
assumir responsabilidades. Estes são aspectos característicos da capacidade de
gestão;

� alunos e estudantes devem adquirir cada vez mais competência em domínios como
a capacidade de cooperar, de criar redes e de trabalhar em rede, de aprender a
assumir novos papéis, etc. Estes aspectos correspondem especialmente ao
domínio da competência social;

� no decurso da sua educação, os alunos e estudantes devem desenvolver a
autoconfiança e a motivação para garantirem um bom desempenho, aprender a
pensar criticamente e de forma independente e, em especial, adquirir a vontade e
a capacidade de aprender de modo autónomo. Estes são aspectos característicos
da competência pessoal;

� alunos e estudantes devem aprender a mostrar iniciativa pessoal, uma atitude
pró-activa e criatividade, bem como a estar preparados para enfrentar riscos
inerentes à implementação de ideias. Neste caso, trata-se de qualidades
tipicamente empresariais.
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4. Análise da situação actual

- Introdução relativa à metodologia utilizada

No final deste capítulo, figuram dois quadros sinópticos (para mais informações, ver
também o capítulo 2 sobre metodologia). Estes quadros são usados como base para a
análise que aqui é desenvolvida.

O quadro 1 apresenta indicadores de natureza “qualitativa”, cujo objectivo é fornecer
informações sobre alguns aspectos-chave do ensino para o desenvolvimento do
espírito empresarial em cada país. Embora se trate de perguntas que requerem
habitualmente uma resposta do tipo “sim” ou “não”, o grupo de trabalho acordou em
que as respostas afirmativas poderiam ser escalonadas, a fim de melhorar a
informação fornecida por este quadro. Por este motivo, foram utilizadas quatro
categorias simples, que vão desde "sim/ completa implementação” a “implementação
frequente”, “implementação limitada ou pontual” ou a “não/sem aplicação”.

O quadro 2 apresenta um conjunto de indicadores “quantitativos” que procuram medir
o esforço desenvolvido pelo sistema educativo, na sua totalidade, para a promoção do
espírito empresarial. Devido à ausência de dados quantitativos exactos e globais a
nível nacional, optou-se igualmente por um sistema de categorias (“implementação
geral”, “implementação frequente”, etc.). A escolha das categorias apropriadas
baseou-se nos dados quantitativos disponíveis e (na maioria dos casos) em
estimativas.

Não se presume que estes dois quadros sinópticos apresentem provas estatísticas, nem
se pretende fornecer, através deles, dados oficiais sobre os países em causa. O
objectivo é contribuir para um melhor entendimento desta temática, bem como da sua
actual evolução na Europa, fornecendo uma panorâmica geral da situação e
sublinhando os pontos fortes e fracos da educação para o desenvolvimento do espírito
empresarial nos 16 países em análise.

Para além de se basear nos conhecimentos especializados dos peritos nacionais
nomeados, a informação aqui fornecida resulta de inquéritos específicos realizados, a
nível nacional, pelos governos, ou contando com o seu apoio, e por outras instituições
ou outros organismos envolvidos.

No capítulo 2, são dadas mais informações sobre o processo de recolha de dados.

- Principais conclusões

� Empenhamento político a nível nacional no sentido de promover o espírito
empresarial no sector da educação

É evidente que é difícil medir algo tão intangível como o "empenhamento". Todavia,
os peritos nacionais procuraram exprimir o nível de empenhamento político existente
nos respectivos países segundo uma escala de intensidade.

Em resultado disso, é possível verificar que existe, na maioria dos países, um grau
significativo ou elevado de empenhamento político a nível governamental e/ou
ministerial no sentido de promover o espírito empresarial no âmbito dos sistemas de
educação. Em muitos casos, a estratégia adoptada tem sido a de incentivar este tipo de
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ensino nos diferentes níveis de escolaridade. Existem também alguns exemplos do
estabelecimento de uma cooperação estruturada entre os vários ministérios e institutos
públicos associados a esta temática (por exemplo, na França, na Finlândia e na
Noruega).

Contudo, isto constitui uma prioridade relativamente recente para os governos. Em
muitos casos, esse empenhamento não foi ainda traduzido em medidas concretas, ou
então as acções lançadas são ainda muito recentes (Grécia e Países Baixos). Só um
país (Portugal) parece não demonstrar qualquer empenhamento político relativamente
à educação para o desenvolvimento do espírito empresarial e o empenhamento
assumido por quatro outros países (Áustria, Alemanha, Itália e Suécia) parece bastante
fraco.

� Produção de indicadores sobre o desenvolvimento do espírito empresarial no
sector da educação

A produção de indicadores sobre o espírito empresarial no sector da educação é
considerada reduzida na maioria dos países. Isto constitui, evidentemente, um
obstáculo fundamental para se poder avaliar os progressos realizados a nível nacional
e a nível europeu.

Além disso, nos casos em que existem indicadores, estes diferem de país para país,
dado que, até à data, não se acordou em estabelecer quaisquer indicadores europeus
comuns neste domínio.

� Recolha de dados quantitativos a nível nacional sobre o espírito empresarial no
sector da educação

Em quase todos os países, a recolha de dados quantitativos a nível nacional neste
domínio é considerada não existente ou limitada/pontual.

Algumas circunstâncias específicas tornam a disponibilidade dos dados
particularmente problemática. Os sistemas de educação são frequentemente
descentralizados e as instituições possuem um elevado grau de autonomia quanto ao
estabelecimento dos seus cursos e programas, mesmo no âmbito do programa
nacional. Um grande número de iniciativas são adoptadas por diferentes agentes,
normalmente através de parcerias, a nível local e por instituições independentes. Em
virtude desta situação, é difícil para os governos centrais ter uma panorâmica
completa de tudo o que existe. É necessário levar a cabo uma investigação ad hoc. A
importância da recolha de dados neste domínio é agora amplamente reconhecida a
nível nacional. Iniciativas interessantes neste sentido foram recentemente lançadas,
por exemplo, no Reino Unido e na França.

A ausência relativa de dados agregados sobre elementos-chave, como o número de
cursos e de programas disponíveis a todos os níveis de escolaridade, ou o número de
professores e estudantes envolvidos nestes programas, torna muito difícil avaliar o
âmbito e o impacto das iniciativas existentes a nível nacional, e ainda mais a nível
europeu. É necessário melhorar consideravelmente a actuação nesta área, de
preferência num contexto europeu (ver capítulo 7, Conclusões políticas e
recomendações ).



21

� Mecanismos existentes para avaliar a eficácia das medidas adoptadas

Na maioria dos casos, a avaliação das medidas adoptadas é efectuada apenas
pontualmente ou numa base limitada. Além disso, não existe uma forma
consensualmente aceite de medir os seus resultados (por exemplo, a iniciativa
empresarial) e com base na qual estas actividades possam ser apreciadas.

Existe um amplo consenso quanto à necessidade de avaliar regularmente o impacto
dos programas existentes (ver capítulo 7, Conclusões políticas e recomendações).

� Financiamento privado para o desenvolvimento do espírito empresarial no sector
da educação

Quase todos os países referiram que o financiamento proveniente de entidades
privadas (empresas, associações empresariais, etc.) para os cursos e programas que
visam desenvolver o espírito empresarial ao nível das escolas e das universidades é
reduzido ou esporádico.

Parece existir um défice de financiamento privado para os programas de
desenvolvimento do espírito empresarial na Europa. Um estudo, realizado em 2000,
sobre o financiamento de cadeiras sobre esta matéria no ensino superior mostrou que
as escolas de gestão nos Estados Unidos recebem 20 vezes mais financiamento dos
antigos alunos e de empresários do que as suas congéneres europeias2.

Além disso, o sector privado tende a investir sobretudo a nível universitário (e,
especialmente, nos domínios relacionados com a ciência e a tecnologia), dado que o
retorno do investimento é considerado mais seguro do que a nível do ensino básico e
secundário. Deveriam, pois, ser assegurados investimentos adequados por parte do
mundo empresarial também nos níveis mais elementares de ensino.

� Integração do espírito empresarial no programa nacional

� A nível do ensino básico

A integração do espírito empresarial no programa nacional a nível do ensino básico é
rara ou é efectuada apenas de forma limitada. A expressão “espírito empresarial” não
figura habitualmente, enquanto tal (com algumas excepções, como é o caso da
Finlândia), nos programas. Todavia, em alguns países, existe um enquadramento geral
que pode ser utilizado para este tipo de ensino. Se é de facto utilizado ou não, depende
sobretudo dos estabelecimentos de ensino em si e dos docentes.

A este nível, os programas adoptados abordam antes de mais as atitudes, a motivação
e a utilização de métodos de trabalho que colocam a tónica no autodidactismo, na
cooperação e na criatividade. É raro existir uma abordagem mais especificamente
centrada no espírito empresarial.

                                                
2 Dr. Bert W.M. Twaalfhoven: Entrepreneurship Education and its Funding – A comparison between
Europe and the United States, Junho de 2000.
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� A nível do ensino secundário

Tal como seria de esperar, o espírito empresarial marca maior presença no programa
nacional do ensino secundário. No entanto, não existe normalmente a obrigação, ou
quando muito existe apenas uma obrigação indirecta, de o promover e a sua
implementação efectiva depende – tal como no ensino básico – da vontade individual
de instituições e de docentes. Os estabelecimentos de ensino dispõem habitualmente
de um elevado grau de autonomia para planearem as suas actividades pedagógicas.
Em muitos casos, o programa nacional proporciona um enquadramento geral que
pode ser utilizado para este fim (como é o caso, por exemplo, da Áustria e do Reino
Unido). Contudo, o ensino para o desenvolvimento do espírito empresarial é
frequentemente considerado uma actividade extracurricular (Dinamarca e Itália).

� A  nível da formação profissional inicial de nível secundário

No tocante ao programa nacional da formação profissional inicial de nível secundário,
não é invulgar mencionar-se o desenvolvimento do espírito empresarial como
objectivo possível (por exemplo, em Espanha). Contudo, a situação varia muito de
país para país e, em termos práticos, parece faltar a atribuição de uma prioridade clara
ao espírito empresarial e ao trabalho por conta própria (ver o ponto seguinte relativo à
formação profissional inicial).

� Medidas adoptadas a nível nacional para promover o ensino para o
desenvolvimento do espírito empresarial nas universidades

Quanto ao ensino superior, as iniciativas são adoptadas, na maioria dos casos, a título
independente pelas universidades, e não a nível central. As administrações centrais
não podem fazer imposições nesta área, mas apenas apoiar e promover as iniciativas
existentes.

Existem, porém, alguns bons exemplos de uma estratégia nacional para a promoção
do espírito empresarial no ensino superior, que resultam frequentemente da
cooperação entre os governos nacionais e as universidades. Este tipo de estratégia
pode ser encontrada, por exemplo, no Reino Unido, na Finlândia e na França (ver
relatórios nacionais no capítulo 5).

� Formação de docentes

Os quadros sinópticos indicam que, em quase todos os países, a formação de docentes
no domínio do espírito empresarial é rara ou tem apenas um âmbito limitado. Isto é
verdade, quer relativamente à inclusão de cursos no programa de estudos das escolas
de formação de professores (formação profissional inicial), quer quanto à existência
de formação avançada para docentes nesta área e ao longo da carreira. Parece não
existirem excepções a esta situação, embora se registem algumas práticas
interessantes a nível local (por exemplo, na Noruega e na Finlândia).

Em alguns casos, é oferecida formação específica aos docentes numa base de
voluntariado. Um dos obstáculos identificados é a falta de motivação dos professores
– e, por conseguinte, uma taxa reduzida de participação nestes cursos –, quando a
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importância do desenvolvimento do espírito empresarial não é reconhecida pelos
programas nacionais.

É crucial melhorar a capacidade de os formadores entenderem e ensinarem matérias
relacionadas com o espírito empresarial. De facto, sem o seu entusiasmo e
envolvimento activos – e dado tratar-se de uma situação em que a implementação das
actividades relacionadas com o desenvolvimento do espírito empresarial se baseia
fundamentalmente na sua iniciativa –, é improvável que se consiga progredir muito
nesta área. A falta de docentes motivados e qualificados cria, pois, uma barreira à
implementação de cursos e programas sobre espírito empresarial.

Uma eventual alternativa para se conseguir assegurar uma formação adequada dos
docentes seria a utilização de 'tutores' do mundo empresarial, que trouxessem os seus
conhecimentos especializados para o meio escolar. Existe uma série de exemplos
interessantes desta abordagem (ver, por exemplo, os casos seleccionados da Itália e
do Luxemburgo no capítulo 6). Todavia, esta deveria ser considerada uma solução
complementar, muito útil relativamente a circunstâncias e programas específicos, mas
que não poderá substituir a aquisição das capacidades necessárias no âmbito da
estrutura curricular do sistema de educação.

� Programas do ensino básico que integram componentes relacionados com o
espírito empresarial

Na maioria dos países, a implementação de cursos e actividades para o
desenvolvimento do espírito empresarial no ensino básico é definida como
"inexistente" ou "rara" (em nove de entre 16 países). Nos restantes casos (cinco), é
considerada limitada ou "pontual".

A única excepção que sobressai vivamente deste quadro, na sua maioria uniforme, é o
Luxemburgo, que demonstra plena implementação. Isto deve-se a uma unidade do
programa obrigatório de Francês para o 6.º ano do ensino básico alicerçada numa
banda desenhada, “Boule et Bill créent une entreprise” ("Boule e Bill criam uma
empresa"), e inteiramente concebida para familiarizar os alunos com o espírito
empresarial e lhes explicar alguns elementos de base do funcionamento da economia
(ver relatório nacional no capítulo 5).
Contudo, existem várias experiências interessantes em diferentes países. Em muitos
casos, não estão integradas no programa nacional e são promovidas por agentes ou
organizações externas ao sistema de educação, em cooperação com os
estabelecimentos de ensino. O exemplo mais importante deste tipo é, provavelmente,
o programa “Junior Achievement” (que tem uma presença significativa, por exemplo,
na Irlanda).

� Escolas polivalentes do ensino secundário com cursos sobre espírito empresarial

A situação melhora no ensino secundário, dado que apenas cinco países declaram que
o espírito empresarial só raramente constitui objecto de programas de ensino. Embora
em mais três casos se verifique somente uma implementação "limitada ou pontual"
deste tipo de iniciativas, em relação aos restantes países a classificação utilizada é,
pelo menos, de "implementação significativa" ou "frequente". Além disso, dois países
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(a Irlanda e a Espanha) registam uma completa implementação de programas deste
tipo.

Estão a ser concretizadas várias iniciativas neste domínio, se bem que estas sejam
frequentemente lançadas de forma independente pelos estabelecimentos de ensino, ou
por agentes externos ao sistema educativo, e não estejam enquadradas em qualquer
tipo de estrutura, nem façam parte de uma estratégia global para a promoção do
espírito empresarial. Contudo, existem vários exemplos de uma abordagem global,
quer a nível nacional, quer regional (ver, por exemplo, os casos da França, dos Países
Baixos, da Suécia, e do Reino Unido incluídos no capítulo 6).

Os relatórios nacionais apresentados mostram que, a nível de ensino secundário, os
programas baseados na aprendizagem através da prática ("aprender fazendo") –
estudantes que criam e gerem mini-empresas – constituem um instrumento
amplamente utilizado em muitos países para fomentar o desenvolvimento de
competências empresariais nos alunos. O programa deste tipo com maior impacto na
Europa é, provavelmente, o “Young Enterprise” ("jovem empresa"). A Young
Enterprise Europe (YEE) é uma organização internacional com membros em mais de
20 países espalhados por toda a Europa e pela região mediterrânea3. Os programas YE
existem actualmente em 12 dos 16 países participantes neste estudo. Estes programas
dirigem-se geralmente ao ensino secundário, mas, em alguns casos, também abrangem
o ensino superior. Entre 1996 e 2001, cerca de 2,35 milhões de jovens (desses 20
países) participaram em programas lançados ao abrigo da iniciativa YEE. Cerca de
600 000 estudantes (de todos os níveis de escolaridade) participam anualmente nestes
programas (para mais informações, ver capítulo 6). Em vários países (por exemplo,
na Bélgica e na Noruega), o contributo destas iniciativas para a promoção da
educação para o desenvolvimento do espírito empresarial é particularmente
significativo.

� Formação profissional inicial de nível secundário com um componente
relacionado com o espírito empresarial

Neste nível de ensino, sete dos 16 países registam uma implementação limitada ou
pontual de programas de ensino para o desenvolvimento do espírito empresarial.

Além disso, se compararmos estes dados com os que antes foram apresentados
relativamente às escolas polivalentes de ensino secundário, em alguns casos, os
programas relacionados com o espírito empresarial não parecem ser aplicados de
forma mais frequente nas instituições de ensino técnico ou profissionalizante do que
nos restantes estabelecimentos do ensino secundário.

Seria de esperar que as iniciativas mais importantes para incentivar o espírito
empresarial fossem adoptadas no âmbito da formação profissional inicial. Porém, na
maioria dos casos, não se verifica que o trabalho por conta própria ou a criação de
uma empresa constituam de facto o foco deste  nível de ensino (esta situação
regista-se, por exemplo, na Áustria, nos Países Baixos e no Reino Unido). Isto
significa que, nestas escolas, só são tidos em conta, frequentemente, os aspectos
técnicos (por exemplo, os estudantes aprendem a profissão de cabeleireiro, mas não
como criar uma empresa desse tipo). O programa de estudos requer que alunos e

                                                
3 Em Setembro de 2002, as redes internacionais “Young Enterprise Europe” e “Junior Achievement”
fundiram-se. A nova organização é agora denominada “JA-YE Europe”.
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aprendizes se transformem em trabalhadores por conta de outrém, pois crê-se que a
tarefa principal é formar empregados qualificados. Deve também ter-se em conta que
os programas lançados ao abrigo da Young Enterprise – que estão disseminados a
nível do ensino secundário e possuem uma presença significativa em alguns países –
não funcionam habitualmente nas escolas profissionais.

A Espanha é o único país em que se regista uma implementação generalizada dos
programas para desenvolvimento do espírito empresarial no âmbito do sistema de
formação profissional inicial de nível secundário. O sistema espanhol constitui um
exemplo muito interessante neste domínio, dado que esse tipo de ensino tem como
meta explícita o trabalho por conta própria (ver relatório nacional no capítulo 5,
assim como o caso seleccionado para a Espanha no capítulo 6).

� Relações e cooperação entre as instituições de ensino e as empresas com o
objectivo de promover o espírito empresarial

De acordo com a informação disponível, as relações entre os estabelecimentos de
ensino e o mundo dos negócios, com o intuito de fomentar o espírito empresarial,
parecem estar bem desenvolvidas na maioria dos países. As iniciativas são
normalmente lançadas a nível local por empresas ou associações empresariais e por
estabelecimentos de ensino a título individual. Todavia, encontramos também alguns
exemplos de uma estratégia global de cooperação a nível nacional; é o caso,
nomeadamente, do Reino Unido (Inglaterra), onde existe um mecanismo nacional
para promover as relações ensino-empresas (ver relatório nacional no capítulo 5).

As parcerias entre o sector público e o privado são muito importantes neste domínio,
existindo bons exemplos deste tipo numa série de países.

� Cadeiras e actividades para desenvolvimento do espírito empresarial no ensino
superior

O quadro 2 mostra que são poucas as universidades que possuem cadeiras no domínio
do espírito empresarial. A situação melhora se considerarmos a questão em termos
gerais, ou seja, se analisarmos a presença desta temática no âmbito de diferentes áreas
de ensino (tanto a nível da primeira fase do ensino superior como na fase de
pós-graduação).

Todavia, embora seja suposto que muitas actividades se realizem em universidades, é
difícil dispor de dados precisos. As universidades são instituições autónomas, e muitas
delas oferecem módulos e cursos sobre espírito empresarial por iniciativa própria. Na
maioria dos casos, não há dados disponíveis a nível nacional e é difícil quantificar o
âmbito desta oferta independente.

Os relatórios nacionais são unânimes em sublinhar que o ensino para o
desenvolvimento do espírito empresarial a nível universitário se centra presentemente
sobretudo nos estudantes dos cursos de gestão e de economia, ao passo que a oferta
para as outras áreas de estudo – como as ciências, a engenharia ou a arte, entre outras
– é ainda muito reduzida. A prestação deste tipo de formação não deveria ser restrita a
determinados cursos ou faculdades, pois as qualidades e as competências empresariais
poderão ser necessárias em qualquer sector da actividade humana (como exemplo de
boa prática, ver caso seleccionado para a Irlanda no capítulo 6).
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Conclusões

Embora numerosas actividades estejam actualmente a ser desenvolvidas a todos os
níveis de escolaridade, muitas delas não estão integradas nos programas, nem numa
estrutura coerente. As iniciativas têm frequentemente um carácter pontual e são
lançadas por instituições a título individual, por parcerias ou pelas autarquias
competentes. Com frequência, são organizadas por agentes externos e não pelo
próprio sistema de educação. O espírito empresarial tende a ser ensinado como uma
disciplina separada ou a ser encarado como uma actividade extracurricular.

Em resultado desta situação, a maioria dos estudantes não tem ainda a
possibilidade de participar em cursos e programas sobre o desenvolvimento do
espírito empresarial.
Continua a ser uma questão em aberto saber se é preferível incluir o espírito
empresarial nos programas nacionais ou considerar este tipo de ensino uma actividade
suplementar e extracurricular. Podem existir vantagens em ambas as hipóteses e
poder-se-ia combinar e adaptar soluções diferentes a necessidades específicas. Alguns
membros do grupo de trabalho pensam, por exemplo, que um programa que se realize
numa base de voluntariado e fora do horário normal de ensino apela a um maior
sentido de responsabilidade e a uma maior motivação por parte dos estudantes que
nele decidam participar. Outros sugerem que seria importante não apresentar o ensino
orientado para o desenvolvimento do espírito empresarial às escolas como mais uma
disciplina a leccionar, mas antes como uma temática horizontal e de carácter
complementar em relação aos programas já em vigor.

Todavia, a não ser que estejam integradas numa estratégia global, nem mesmo as
iniciativas mais interessantes e inovadoras poderão constituir a solução ideal. O
sistema de educação tem de estar preparado para assumir este desafio a nível interno.
Isto significa criar um enquadramento sólido para o ensino orientado para desenvolver
o espírito empresarial, imprimindo-lhe uma perspectiva de longo prazo, formando
maior número de docentes nesta área e, por último, assegurando que estes programas
sejam em geral acessíveis aos estudantes.

Para concluir, podemos constatar que se registou indubitavelmente uma mudança
significativa no plano cultural, pois o espírito empresarial é agora consensualmente
reconhecido como uma temática de ensino relevante. Todavia, embora possamos
encontrar exemplos de boas práticas em todos os países, subsiste uma forte
necessidade de aperfeiçoamento e consolidação. O que parece estar ainda a faltar, na
maioria dos casos, é uma estrutura coerente, de modo que as actividades existentes
possam ocupar um lugar no sistema de educação (ver também o capítulo 7,
conclusões políticas e recomendações).



QUADRO 1: INDICADORES QUALITATIVOS SOBRE AS MEDIDAS EXISTENTES EM MATÉRIA DE ENSINO PARA O DESENVOLVIMENTO DO
ESPÍRITO EMPRESARIAL

B 1 DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK2 N

1. Empenhamento político a nível
nacional no sentido de promover o
espírito empresarial no sector da
educação

2. Produção de indicadores sobre o
desenvolvimento do espírito
empresarial no sector da educação

3. Recolha de dados quantitativos a nível
nacional sobre o espírito empresarial
no sector da educação

4. Mecanismos existentes para avaliar a
eficácia das medidas adoptadas

5. Financiamento privado para o
desenvolvimento do espírito
empresarial no sector da educação (por
parte de empresas, associações
empresariais, etc.)

N.A

6. Integração do espírito empresarial no
programa nacional (ou regional) do
ensino básico

7. Integração do espírito empresarial no
programa nacional (ou regional) do
ensino secundário

8. Integração do espírito empresarial no
programa nacional (ou regional) da
formação profissional inicial de nível
secundário.
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B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK N

9. Integração do espírito empresarial no
programa das escolas de formação de
docentes (formação inicial)

10. Formação profissional avançada de
docentes ao longo da carreira no
domínio do espírito empresarial

11. Medidas adoptadas a nível nacional
(ou regional) para promover o ensino
para o desenvolvimento do espírito
empresarial nas universidades

Categorias de resposta:

(1) Sim/completa implementação (3) Implementação limitada ou
pontual

(2) Implementação frequente (4) Não/Sem aplicação

N.A = sem informação disponível
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QUADRO 2: INDICADORES QUANTITATIVOS SOBRE O ENSINO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO EMPRESARIAL

B 3 DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK4 N

� Ensino Básico

C / D1. Programas do ensino básico que integram
componentes relacionados com o espírito
empresarial

D D E E E E E E A E E E D D D

� Ensino Secundário

B - D2. Escolas polivalentes do ensino secundário
com cursos sobre espírito empresarial

B D E E A E A B C E E D D C C

3. Formação profissional inicial de nível
secundário com um componente relacionado
com o espírito empresarial

D B D C A D N.A B C D D C B C D D

� Formação de Docentes

4. Docentes que recebem formação no domínio
empresarial no âmbito do programa de
estudos das escolas de formação de
professores.

E D E E D E E E E E E E D D D E

B, C, C / D5. Docentes que recebem formação profissional
avançada no domínio do espírito empresarial

C

D, E5

D E E E E D E E E D D E D

� Cooperação entre estabelecimentos de
ensino e empresas

B - C6. Relações entre escolas e empresas ou
associações empresariais com o objectivo de
promover o espírito empresarial

B D D D C C B B D D E B B B C

B - C7. Relações entre universidades e empresas ou
associações empresariais com o objectivo de
promover o espírito empresarial

D D D D N.A D B B C D D B B B D
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B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK N

� Espírito Empresarial no Ensino Superior

D/E A - C8. Instituições de ensino superior com cadeiras
para o desenvolvimento do espírito
empresarial

B E D D C E E E E C D  B D D

B / C9. Instituições de ensino superior em que o
espírito empresarial faz parte dos temas de
ensino integrado em cursos da primeira fase
do ensino superior de outras áreas

C D D D C B D D C C E C  B D D

A-B10. Instituições de ensino superior que propõem
cursos de pós-graduação no domínio do
espírito empresarial

C E D D C B E D E C E C B B D

Categorias de resposta:
(A) Implementação geral (ou seja, em  90 a 100 % dos casos)

(B) Implementação frequente (ou seja, em 60 a 90 % dos casos)

(C) Nível significativo de implementação (ou seja, em 30 a 60 % dos casos)

(D) Implementação limitada ou pontual (ou seja, em 10 a 30 % dos casos)

(E) Implementação rara ou sem aplicação (ou seja, em 0 a 10 % dos casos)

N.A = sem informação disponível

                                                
1 Informação disponível apenas relativamente às comunidades de expressão francesa e alemã.
2 São indicadas diferentes categorias de resposta, dado que a política educativa no Reino Unido é desenvolvida autonomamente a nível regional (dados relativos à Inglaterra, ao País de Gales, à
Escócia e à Irlanda do Norte).
3 Informação disponível apenas relativamente às comunidades de expressão francesa e alemã.
4 São indicadas diferentes categorias de respostas, dado que a política educativa no Reino Unido é desenvolvida autonomamente a nível regional (dados relativos à Inglaterra, ao País de Gales, à
Escócia e à Irlanda do Norte). Onde existem mais de dois resultados diferentes, surge a indicação de uma série (por exemplo, de A-D); onde existam apenas dois resultados diferentes, estes
surgem indicados como, por exemplo, A/B, etc.
5 Dependendo do nível de ensino.



5. Panorâmica geral do ensino para o desenvolvimento do espírito empresarial
no contexto dos sistemas de educação nacionais

Áustria

O sistema de educação austríaco inclui uma série de actividades concebidas para
promover ou incentivar o espírito empresarial, mas não existe um estratégia
sistemática que abranja todos os componentes e estádios desse sistema. Seria mais
exacto afirmar que são desenvolvidas, de forma centralizada, campanhas de
informação e possibilidades de cooperação, de parceria com empresas e/ ou com
grupos de interessados, que são posteriormente solicitadas pelos estabelecimentos de
ensino segundo as respectivas necessidades e interesses.

O ritmo a que tais projectos podem ser desenvolvidos e a que a cooperação progride é
extremamente impressionante. O projecto “Unternehmen-Bildung”
(www.unternehmen-bildung.at) é um dos exemplos bem sucedidos deste método.

Nas escolas do ensino básico, existe uma grande margem de autonomia, quer em
termos de matérias, quer de métodos pedagógicos susceptíveis de ser utilizados para
promover a autoconfiança e o "espírito empresarial", mas não é possível discernir,
para além disso, estratégias mais sistemáticas ou abrangentes a este nível de
escolaridade. Iniciativas pontuais ou ad hoc não chegam para promover a
independência associada ao "espírito empresarial".

Nas escolas secundárias e nos estabelecimentos de ensino superior profissional,
predominam os métodos convencionais de ensino, e estes encorajam a independência
apenas dentro de certos limites. Durante os dois últimos anos lectivos, passou a ser
possível obter uma especialização em empresas em fase de arranque e em iniciativa
empresarial nos institutos de gestão. E existe ainda uma série de “empresas virtuais”,
que podem ser consideradas uma forma prática de conseguir entrar no mundo
empresarial. O “Junior-Projekt” (no âmbito do qual os estudantes criam uma empresa
que funciona durante um ano lectivo), aberto a todas as escolas secundárias e
institutos, tem tido grande sucesso ao centrar-se na iniciativa empresarial, mas, se
considerarmos o número de escolas existentes, concluiremos que teve pouco impacto.

Nas universidades técnicas e não técnicas, existem presentemente cinco cadeiras –
Klagenfurt, Linz, Salzburgo (Universidade Técnica) e duas em Viena – consagradas
ao estudo de vários tópicos relacionados com o espírito empresarial e a gestão de
pequenas empresas, mas os cursos propostos também não tiveram um impacto muito
alargado, se considerarmos que existem cerca de 180 000 alunos universitários. Além
disso, existe ainda um curso de pós-graduação na Donauuniversität Krems, que coloca
a tónica no espírito empresarial e que conta com uma frequência de cerca de 15 a 20
estudantes por ano.
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Existem numerosos exemplos de relações de cooperação entre escolas e universidades
(técnicas e não técnicas), por um lado, e entre as instituições de ensino e as empresas,
por outro, mas a maior parte delas dependem da iniciativa individual dos próprios
estabelecimentos de ensino ou do respectivo pessoal docente. As actividades em
questão são sobretudo orientadas para a aprendizagem, havendo muito poucas
relações de cooperação orientadas especificamente para eventuais resultados.
Qualquer linha de acção que se reja principalmente por este aspecto tende a levar os
estudantes a ver-se como administradores e gestores e, por isso, não é fácil incentivar
outras atitudes empresariais num estádio posterior.

Bélgica

O sistema de ensino belga é da responsabilidade das três comunidades linguísticas
(francesa, flamenga e de expressão alemã) e é, por conseguinte, muito
descentralizado. Dentro de cada uma das comunidades, o ensino é prestado quer pelo
sector privado, quer pelo sector público. Este último abrange as comunas, as
províncias e as próprias comunidades. Existem três categorias principais de ensino: o
ensino da comunidade, o ensino livre subsidiado, que é predominantemente católico, e
o ensino oficial subsidiado, que é organizado pelas cidades e pelas comunas.

Os estabelecimentos de ensino adquiriram mais autonomia em 1 de Janeiro de 1989,
quando a responsabilidade pela educação foi transferida para as comunidades. Não
existe, consequentemente, uma estrutura única e monolítica destinada à formação para
o desenvolvimento do espírito empresarial, mas antes um grande número de
iniciativas, frequentemente organizadas numa base pontual por escolas ou grupos de
escolas, pelas câmaras de comércio ou por grupos de empresas.

Na Bélgica, o governo federal não tem qualquer controlo sobre a organização do
ensino e são as comunidades que organizam o ensino básico, secundário e superior
nos respectivos territórios.

Existem algumas iniciativas dirigidas a alunos do ensino básico, lançadas por
associações profissionais ou interprofissionais ou ainda por centros de formação.
Foram concebidas para despertar o interesse dos jovens para determinadas profissões.

São organizados mais eventos para os alunos do ensino secundário (especialmente,
para os finalistas). Um dos traços comuns às três comunidades é a “mini-empresa”,
uma iniciativa que dá aos jovens a oportunidade de criar uma empresa que funciona
até final de cada ano lectivo.

No ensino superior, a formação para o desenvolvimento do espírito empresarial é
acessível, em várias universidades, a estudantes que frequentem cursos da primeira
fase do ensino superior, nomeadamente:
� o programa “Belgian Euro Business Challenge”, organizado por "Jeunes

Entreprises asbl”: trata-se de uma situação simulada de mercado em que uma
equipa de gestores tem como tarefa assegurar o crescimento da sua empresa;

� o concurso “1,2,3, Go” para a criação de um plano empresarial, que é também
acessível aos estudantes, e procura incentivar o espírito empresarial em toda a
região transfronteiriça da Lorena, do Grão-Ducado do Luxemburgo, de Trier, do
Sarre e da Valónia;

� o curso interdisciplinar sobre “criação de empresas” da Universidade Católica de
Lovaina abrange estudantes de Direito, Engenharia Civil e Gestão;
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� a Universidade de Liège propõe estudos especializados em espírito empresarial
(“DES en entrepreneuriat”) dirigidos a licenciados e a docentes de todos os
departamentos.

Dinamarca

Em 1996, o Ministério da Educação dinamarquês aprovou um programa de acção de
dois anos que enquadrava todos os programas de educação para a juventude. Os seus
objectivos eram aumentar a motivação dos jovens para criarem a sua própria empresa
e promover as atitudes empresariais junto desta camada da população, quer se tratasse
de assalariados, quer de trabalhadores por conta própria.
Em foco estavam todos os níveis do sistema educativo, começando pela Folkeskole
(ensino básico). Vinte e um milhões de coroas dinamarquesas do orçamento de
1996-1997 foram atribuídos especificamente a este programa de acção, no âmbito do
qual foram lançadas 200 iniciativas orientadas para objectivos e inscritas em áreas
temáticas, muitas das quais centradas nos docentes e na actividade de pedagógica. Os
resultados destas iniciativas foram amplamente divulgados junto das escolas e junto
de outras partes interessadas, a fim de promover o debate e uma futura evolução.
Embora o Ministério da Educação já não atribua fundos especiais para um trabalho de
desenvolvimento em grande escala neste domínio, muitas escolas continuam a
privilegiar esta temática enquanto parte de um esforço geral de melhoramento do
ensino.

Na sequência dessa campanha de carácter geral, procurou-se assegurar a visibilidade
da temática empresarial e da independência cívica, bem como da cultura de inovação
em todos os contextos pedagógicos relevantes. Em algumas áreas, nomeadamente nas
da educação e da formação profissional, bem como em alguns programas educativos
de ensino superior de curta duração, foram criados novos currículos com um enfoque
específico no espírito empresarial. Nas escolas do ensino básico e secundário, foi
adoptado um grande número de medidas diversas, a maioria das quais privilegiava a
motivação e a utilização de métodos de trabalho que sublinham o autodidactismo, a
gestão de projectos e a criatividade. Os seus agentes são tradicionalmente os
estabelecimentos de ensino locais e os professores. Os meios financeiros necessários
são geralmente gerados através de uma combinação dos recursos das escolas e do
ministério.

Em muitos programas do ensino superior, a temática empresarial foi integrada nas
áreas curriculares e foram envidados muitos esforços para se desenvolverem laços
mais fortes entre instituições de ensino superior, estudantes e empresas. No decurso
dos anos 90, nove projectos do ensino superior sobre espírito empresarial receberam
apoio financeiro, inclusive a implementação de novos programas. Após a sua
conclusão, foi estabelecida uma rede, apoiada financeiramente pelo ministério, entre
universidades e outros estabelecimentos de ensino superior interessados no
desenvolvimento desta área.

Para o futuro próximo, estão previstas novas iniciativas para incentivar o
desenvolvimento de atitudes e de competências empresariais. O Governo dinamarquês
nomeou um comité especial, que abrange os serviços do Estado responsáveis por
diferentes sectores da economia e da sociedade, com o objectivo de estabelecer um
novo programa político para incrementar a iniciativa empresarial em diferentes
sectores, incluindo nos vários níveis do sistema de educação.
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Finlândia

Na Finlândia, o processo de concepção do programa tem duas vertentes: o Conselho
Nacional de Educação, que depende do Ministério da Educação, concebe programas
de base para as escolas polivalentes do ensino básico (alunos dos 7 aos 16 anos de
idade), para as escolas do ensino secundário ou para as escolas profissionais (escola
secundárias).

Os programas de base do ensino básico e do ensino secundário estão presentemente
a ser revistos. Dá-se mais ênfase ao ensino para o desenvolvimento do espírito
empresarial e este não é tratado como uma disciplina, mas como um tema integrado.
Isto significa que será implementado em diferentes disciplinas da maneira que se
julgar mais adequada. As próprias escolas determinarão, nos respectivos programas, a
forma como irão fazê-lo. O programa de base para a totalidade do ensino básico
polivalente (1.º-9.º ano) será promulgado em 2003 e adoptado gradualmente durante o
período de 2004-2006. O calendário para o programa de base do ensino secundário
será idêntico.
 
 Contudo, o programa nacional de base para as escolas polivalentes do ensino
secundário já integra módulos sobre espírito empresarial, que os estabelecimentos de
ensino podem aplicar nos seus próprios programas. Além disso, coloca-se a tónica nos
métodos pedagógicos que promovam uma postura empresarial.

Recentemente, foram examinadas todas as qualificações profissionais e, a partir de
2001, estas passaram a incluir os conhecimentos e as competências empresariais.

 No caso das universidades e do ensino politécnico, o Ministério da Educação aprova
os títulos e a duração dos programas de licenciatura ou dos que conduzem à obtenção
de diplomas. O seu conteúdo programático é, porém, determinado pelos
estabelecimentos de ensino em si. O grau de importância atribuído à iniciativa
empresarial varia de programa para programa nos cursos de licenciatura. É dada muita
ênfase à interacção entre educação e indústria, ao intercâmbio de peritos e à
transferência de conhecimentos dos estabelecimentos de ensino para as empresas.

 De 2001 a 2003, está a ser implementado um programa nacional de desenvolvimento
de competências para a promoção do espírito empresarial e das actividades
empresariais nas universidades. No programa, que resulta de uma iniciativa conjunta
do Ministério da Educação e das universidades, a educação empresarial será reforçada
por um total de 200 novas vagas para estudantes. A formação orientada para o
desenvolvimento do espírito empresarial é concebida não só enquanto parte da
primeira fase do ensino superior, mas também no âmbito da universidade aberta,
acessível a todos os grupos da população. Estão a ser adoptadas medidas para
comercializar as descobertas resultantes de projectos de investigação, a fim de
acelerar a criação de novas empresas e fomentar o ensino tecnológico e empresarial
combinado.

No Outono de 2002, o Ministério da Educação instituiu um grupo alargado de
coordenação no domínio do espírito empresarial por um período de três anos, que
terminará em 2005. O seu mandato consiste no desenvolvimento e coordenação do
ensino para o desenvolvimento do espírito empresarial, no reforço das redes e da
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cooperação regionais, na produção de material pedagógico, em influenciar a formação
inicial e contínua dos docentes e em promover o destacamento de professores para as
empresas e a indústria.

França

O novo Governo francês adoptou recentemente algumas decisões para incentivar o
espírito empresarial. Será estabelecida uma nova política para aumentar a
sensibilização neste domínio, de modo a promover o espírito empresarial no seio do
sistema educativo, bem como para mudar atitudes e mentalidades. Para o efeito, serão
lançadas diversas iniciativas. Uma delas será uma acção nacional de comunicação,
principalmente dirigida ao ensino secundário. Serão também identificadas e
amplamente divulgadas as melhores práticas pedagógicas para o desenvolvimento do
espírito empresarial. O espírito empresarial será uma temática a incluir em breve nos
programas nacionais do ensino secundário.

Além disso, outras iniciativas estão em curso ou em fase de lançamento,
nomeadamente:

1) o observatório das práticas pedagógicas no âmbito do ensino empresarial (no
ensino secundário e superior), que identifica programas de ensino e campanhas de
sensibilização, bem como instituições de ensino envolvidas neste domínio. O
objectivo é divulgar práticas pedagógicas e informações sobre o ensino para o
desenvolvimento do espírito empresarial;

2) a academia de iniciativa empresarial é uma associação de docentes e
investigadores de universidades, de escolas técnicas e comerciais que trabalham
principalmente na área empresarial e cujo objectivo é promover o espírito
empresarial (práticas, experiências, trabalho de investigação, etc.) no âmbito do
sistema de educação francês;

3) o clube franco-britânico para o ensino superior e a formação orientada para
o espírito empresarial foi criado em Novembro de 1999. Pretende incentivar o
espírito empresarial no contexto da formação de engenheiros e gestores de ambos
os países;

4) a “comissão para a promoção do espírito empresarial e a criação de empresas
no âmbito do sistema de educação”, que faz parte do Conselho Nacional para a
Criação de Empresas, foi instituída pelo Gabinete do primeiro-ministro. Esta
comissão elabora propostas para mobilizar de forma mais eficaz os sectores
empresarial e da educação para a tarefa de fomentar o espírito empresarial e a
criação de empresas, exercendo um efeito multiplicador sobre iniciativas a todos
os níveis de escolaridade, assim como sobre o estabelecimento de relações entre o
ensino superior e a inovação;

5) os Ministérios da Investigação, da Educação Nacional e Indústria, das Finanças e
da Economia lançaram diversas iniciativas que visam promover a investigação
universitária através da criação de empresas inovadoras.

Várias regiões francesas implementaram projectos de apoio que procuram incentivar o
espírito empresarial e a cultura de criação de empresas em França. Estes projectos são
realizados no ensino básico, secundário ou a nível superior. São ainda de referir as
“Maisons de l'Entrepreneuriat/des Entrepreneurs” (em Lião e Grenoble, por
exemplo). Trata-se de estruturas federativas que reúnem diversos institutos de ensino
superior. O seu objectivo é promover a sensibilização e a formação no domínio do
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espírito empresarial no seio das instituições de ensino. O grupo-alvo são tanto os
docentes como os estudantes.

Existem várias outras actividades a nível local, algumas das quais já datam de há
muitos anos. A nível do ensino básico e secundário, as iniciativas consistem
essencialmente em campanhas de sensibilização dirigidas a um número de
estabelecimentos limitado. A maioria das campanhas são iniciadas por agentes locais
interessados que obtêm o financiamento necessário e actuam como "facilitadores".

Dois programas nacionais concebidos para fomentar o espírito empresarial entre os
alunos do ensino básico e secundário merecem também ser mencionados,
nomeadamente:
� “entreprises cadettes”: este programa é dirigido aos alunos do primeiro ano e

dá-lhes a oportunidade de conceber planos empresariais com a ajuda de
especialistas, simulando, depois, em computador o arranque de empresas;

� “graines d'entrepreneurs”: este programa resulta de uma parceria entre escolas e
câmaras de comércio e indústria francesas. Os alunos trabalham no seu projecto de
acordo com uma metodologia predeterminada, que inclui reuniões com peritos e
profissionais do sector.

Foi, porém, o ensino superior que beneficiou das medidas mais importantes neste
domínio (ver as iniciativas a nível nacional descritas no início desta secção).

Alemanha

A promoção do espírito empresarial e o “ensino para o desenvolvimento do espírito
empresarial” são temas e desafios relativamente novos para o sistema de educação
alemão. Iniciativas encorajadoras estão a ser realizadas, quer pelas escolas, quer por
instituições ou pessoas a título individual. Contudo, é ainda necessário adoptar uma
abordagem sistemática e um programa de estudos específico.

Parece existir um consenso generalizado quanto ao facto de que “saber como funciona
a economia” e “familiarizar-se com a ideia de vir a ser empresário” constituem chaves
para a criação de emprego. Existe ainda um entendimento generalizado de que a
separação tradicional entre a esfera económica e a educativa já não se enquadra no
contexto da globalização.

Todavia, parecem existir obstáculos – e, por vezes, entraves e défices menos visíveis
– que nem sempre são fáceis de transpor, nomeadamente:

- os temas económicos são com frequência colocados em "gavetas" diferentes: no
ensino, são habitualmente tratados como disciplinas distintas, quando o que faz
falta, de facto, é adoptar uma abordagem mais integrada;

- a automotivação é um dos elementos-chave para se ter sucesso na vida, como
trabalhador independente ou como empregado por conta de outrém. Isto não se
encontra suficiente reflectido nos programas de ensino;

- a formação de docentes no domínio do espírito empresarial tem apenas um
âmbito limitado ou realiza-se pontualmente.

A nível do 1.º ciclo do ensino básico, os programas não incluem uma formação
específica em espírito empresarial. Organizam-se visitas de estudo a empresas locais,
mas estas iniciativas não têm um carácter sistemático. Em alguns casos, são propostas
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actividades que visam aumentar a capacidade de aprender de forma automotivada e
autónoma.

A nível do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, os programas em curso limitam-se a
preparar os alunos para o mundo do trabalho. Na maioria dos estados federados, cada
aluno do 8.º/9.º anos tem de fazer um estágio na indústria ou numa empresa de
serviços. Em muitos estabelecimentos de ensino, estes estágios são organizados por
docentes especializados.

A nível do ensino secundário, as escolas mostram-se ainda mais relutantes em iniciar
e conduzir acções de formação ou programas neste domínio. Só em alguns dos
estados federados existe um módulo especial de formação sobre questões económicas.
Todavia, cada vez mais este tipo de educação tem em conta a necessidade de uma
nova abordagem.
O projecto “Junior” encontrou uma aceitação generalizada no âmbito do sistema
educativo alemão. Este projecto cria um enquadramento especial para a gestão de uma
empresa por estudantes com mais de 15 anos de idade (para mais informações, ver
capítulo 6).

Digno de nota é também o projecto “Go! to school", implementado na região da
Renânia do Norte-Vestefália, e dirigido a estudantes de diferentes níveis de
escolaridade. As actividades desenvolvidas abrangem um "info-bus" (autocarro a
funcionar como posto de informações), que informa os alunos sobre a "cultura
empresarial" (realizaram-se cerca de 300 operações e foram abrangidos mais de
25 000 estudantes), um conjunto para “criar a sua própria empresa”, organização de
seminários, etc. Este conceito foi plenamente aceite pelos estudantes e a duração do
projecto foi agora prorrogada por mais três anos.

No tocante à formação profissional inicial, há alguns elementos que podem ser
considerados primeiros passos nesta área: por exemplo, os alunos que abandonem os
estudos são, por vezes, formados em "unidades empresariais" especiais, organizadas
para funcionarem como uma empresa verdadeira.

Por último, a nível do ensino superior, vigora, evidentemente, a abordagem
pedagógica clássica do ensino para o desenvolvimento do espírito empresarial
(licenciatura e mestrado em gestão e administração de empresas, etc.). Além disso,
existem mais de 30 novas cadeiras universitárias (na sua maioria, financiadas por
empresas privadas) que incidem sobre esta temática.

Grécia

É do domínio comum que, até há bem pouco tempo, o sistema educativo da Grécia
não havia ainda atribuído a importância necessária ao emprego ou ao trabalho por
conta própria relativamente aos alunos que completam os vários níveis de
escolaridade. Se bem que lhes fornecesse os conhecimentos e as qualificações
necessárias, não tinha ainda como objectivo desenvolver a cultura empresarial.

Dos programas oficiais não constavam cursos específicos para a promoção do espírito
empresarial e só graças à iniciativa individual de alguns docentes eram apresentados e
debatidos os aspectos práticos da actividade empresarial.

A situação predominante no sistema de ensino grego, no que diz respeito à educação e
formação para o desenvolvimento do espírito empresarial, caracteriza-se por uma
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ausência quase completa de disposições formais. Não obstante, estão a ser
implementadas várias iniciativas em diversos estabelecimentos de ensino espalhados
pelo país.

Na Introdução ao Plano Operacional do Ministério da Educação para o período de
2000–2006, anunciado no início de 2001, afirma-se explicitamente que o
desenvolvimento e o progresso do espírito empresarial entre os jovens constitui uma
das prioridades do plano. Está previsto o lançamento de programas para a promoção
do espírito empresarial dirigidos a licenciados.

A declaração de intenções contida no Plano Operacional do Ministério da Educação
para o período de 2000–2006 sugere que os jovens deveriam ser orientados para a
criação de empresas viáveis e, para o efeito, necessitam de adquirir as competências e
qualificações adequadas.

No ensino secundário, as medidas a implementar devem ter em conta as
características psicológicas e sociais específicas dos jovens destes grupos etários.
Prevê-se a implementação de medidas de promoção de uma cultura empresarial, assim
como de carácter mais específico para apoiar a criação de empresas.

No âmbito da formação profissional, serão introduzidas medidas e programas de
natureza mais directa.

Nas universidades, será dada ênfase a cursos que forneçam os conhecimentos, as
qualificações e as competências requeridas para o funcionamento eficaz das empresas.

Uma verba total de 20 milhões de euros foi atribuída para o período de 2002–2006.
Porém, do ponto de vista dos recursos humanos (docentes, por exemplo) e dos
materiais didácticos para formação, verifica-se, regra geral, que existem grandes
insuficiências.

Irlanda

O Governo irlandês instituiu grupos específicos orientados para apoiarem a criação de
empresas. Em consonância com uma abordagem centrada nas novas empresas com
um potencial de crescimento elevado em termos de produção, de tecnologia e de
prestação de serviços a nível internacional, estes grupos são compostos por
licenciados provenientes de universidades e institutos, por investigadores
universitários a trabalhar em projectos de I&D comercializáveis, por antigos alunos e
por técnicos actualmente não residentes na Irlanda. Esta estratégia está
particularmente desenvolvida no país. Além disso, estão a ser envidados esforços para
incentivar, em especial, o aparecimento de jovens empresários de diferentes faixas
etárias.

Os CEB - Country Enterprise Boards e os Second Level Support Services (serviços de
apoio ao ensino básico e secundário) do Ministério da Educação e da Ciência
elaboraram uma proposta que coloca a tónica na formação de docentes, no
desenvolvimento de materiais de apoio adequados para professores e estudantes e na
coordenação de iniciativas voluntárias ou do sector privado. Esta proposta deveria
aumentar a oferta em termos de educação para o desenvolvimento do espírito
empresarial no ensino secundário.

O programa Junior Achievement promove a educação neste domínio nos
estabelecimentos de ensino básico e secundário e é composto por um pacote de
programas adaptados a diferentes faixas etárias, dos cinco aos 18 anos de idade. Esses
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programas obedecem a uma sequência, sendo os conceitos reforçados ao longo de
vários anos de aprendizagem. Todas as iniciativas enquadradas no Junior
Achievement contam com a participação de voluntários de empresas do sector privado
nas actividades pedagógicas, de parceria com os docentes. No último ano lectivo (que
terminou em Julho de 2001), este programa abrangeu 140 estabelecimentos do ensino
básico.

A nível do ensino secundário, o espírito empresarial foi contemplado no programa de
estudos: é ensinado directamente no âmbito do Junior Certificate (certificado
correspondente à conclusão do 1.º ciclo do ensino secundário irlandês); Leaving
Certificate Vocational Programme – LCVP (programa para o certificado de conclusão
profissional, final do ensino secundário); Leaving Certificate Applied – LCA
(certificado de conclusão aplicado, final do ensino secundário); Leaving Certificate
Business Syllabus (vertente empresarial do Leaving Certificate) e do Transition year
(Ano de Transição). Cerca de 500 estabelecimentos de ensino ministram o LCVP e o
LCA. Em síntese, no quadro da sua formação completa, os estudantes do ensino
secundário frequentam os módulos específicos Business and Enterprise (actividade
empresarial e empresas) enquanto parte do programa de estudos de final do ensino
secundário. O espírito empresarial é incentivado através do estabelecimento de
ligações entre as escolas e as empresas. Os cursos orientados especificamente para o
desenvolvimento do espírito empresarial enquadram-se actualmente no ensino
superior, sob a forma de cursos quer de curta duração, quer de longa duração. Entre os
esforços desenvolvidos na Irlanda para promover a iniciativa empresarial junto da
população juvenil, conta-se o Young Entrepreneurs Scheme (YES), que foi lançado,
em 1991, com o objectivo de incentivar as actividades empresariais e inovadoras entre
os alunos do ensino secundário, assim como para desenvolver as suas competências
empresariais com base na experiência prática de criação e gestão de uma empresa
verdadeira. As iniciativas Business 2000 e Careers World Projects são exemplos de
parcerias entre os sectores público e privado, no âmbito das quais organizações de
primeiro plano estabelecem uma relação directa com os níveis secundário e superior
do sistema educativo. Ambos os projectos trazem o mundo real do trabalho, das
empresas e as práticas empresariais para dentro da sala de aula, através de textos, CD
e tecnologia Internet.

No que diz respeito ao ensino superior, vários institutos de gestão criaram cursos de
gestão de empresas ou, mais especificamente, de pequenas empresas, com o propósito
de oferecer aos estudantes universitários um ensino orientado para o desenvolvimento
do espírito empresarial. Além disso, a Enterprise Ireland patrocina um concurso anual
de planos de empresas, com o intuito de identificar os melhores planos de empresas
concebidos por estudantes universitários ou de escolas superiores. Em 1998-99, quase
8 500 alunos de 252 escolas superiores e universidades participaram neste programa,
que contou com a presença de equipas provenientes de todos os condados da Irlanda –
85% de escolas superiores de gestão e 15% de outras faculdades.

Contudo, o que é verdadeiramente inovador no caso irlandês é o envolvimento das
universidades e institutos de tecnologia na "criação de novas empresas com elevado
potencial” no âmbito da Estratégia de Crescimento Regional da Irlanda. Esta
estratégia pressupõe financiamento e apoio, por parte do Governo, para o
estabelecimento de incubadoras de empresas, fundos de capital de risco, para a
criação de empresas e programas de apoio a empresas no campus universitário. Na
Irlanda, a maioria das universidades possui uma estrutura formal e centralizada para
coordenar os esforços de natureza empresarial desenvolvidos no âmbito do respectivo
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campus. Outros estabelecimentos utilizam uma estrutura informal, que também
proporciona aos alunos uma margem de criatividade e de inovação associada aos seus
estudos. De entre os bons exemplos de ensino e de promoção do espírito empresarial a
nível superior, podemos citar, entre outros, os seguintes: o mestrado no domínio da
iniciativa empresarial da Universidade de Limerick, o Instituto de Tecnologia de
Dundalk (ver descrição no capítulo 6), o Centro de Investigação Empresarial, e as
empresas do campus do Trinity College.

Itália

No sistema de ensino italiano, as experiências relacionadas com o desenvolvimento
do espírito empresarial são de carácter complementar e são implementadas a nível
local por entidades públicas e privadas. Estas iniciativas são numerosas e de índole
diversa. Todavia, na maioria dos casos, não se enquadram num contexto estruturado,
nem estão integradas no sistema de escolaridade italiano. Embora seja possível
identificar muitos exemplos de boas práticas, é difícil obter uma imagem completa das
actividades realizadas à escala local.

A única experiência com impacto a nível nacional – e que pode ser considerada a
"melhor prática italiana" neste domínio – foi o projecto global promovido pela
Fondazione IG Students, que, em quatro anos de actividade, prestou formação a
100 000 estudantes e a 3 000 docentes de toda a Itália. Nesta área, e no âmbito do
sistema educativo italiano, não existe outro caso tão significativo.

Este programa terminou em 31 de Julho de 2002. O Governo decidiu cancelar o
financiamento público desta iniciativa, em parte devido a restrições orçamentais e
também porque se considerou que já tinham sido criadas as condições para o
lançamento de acções similares a nível local – graças à experiência adquirida por
intermédio do programa "IG Estudantes" –, a desenvolver através de uma estreita
colaboração entre escolas e empresas e da comparticipação financeira do mundo
empresarial. Não obstante o Governo central não conceder apoio financeiro, espera-se
que, no futuro, venham a florescer várias iniciativas deste tipo a nível local.

O programa "IG Estudantes" foi implementado no ensino secundário e superior e foi
promovido em todas as escolas e universidades italianas. O programa abrangia dois
módulos com a duração de dois anos. O módulo de base destinava-se aos estudantes
com idades compreendidas entre os 16 e 26 anos que frequentavam o ensino
secundário e a universidade. Os estudantes criavam e administravam as suas
"empresas experimentais", que efectivamente produziam bens ou prestavam serviços
durante um período de 10 meses (durante o ano lectivo). Esta formação era ministrada
por tutores provenientes do mundo empresarial.

Estas actividades não estavam incluídas no programa nacional e tinham lugar fora do
horário escolar. Após a recente reforma do sistema de educação, as instituições de
ensino passaram a ser autónomas e têm de elaborar um “plano de oferta de formação”,
a apresentar aos estudantes e às famílias. A integração do ensino para o
desenvolvimento do espírito empresarial nos programas é agora encarada como um
meio para atrair alunos que, caso contrário, poderiam eventualmente escolher outra
instituição.

As actividades empresariais a nível do ensino secundário e superior são também
promovidas pela Confindustria (a organização patronal italiana mais importante no
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sector da indústria) e pela Formaper (uma delegação especial da Câmara de Comércio
de Milão).

Luxemburgo

No relatório relativo ao Plano nacional de Acção para o Emprego do Luxemburgo,
afirma-se que é necessário encorajar a criação de novas empresas por meio de uma
maior sensibilização da opinião pública relativamente ao papel do espírito empresarial
no âmbito do sistema de educação e da sociedade em geral. Deve ser dada prioridade
ao desenvolvimento do gosto pelo espírito empresarial nos jovens, especialmente nas
crianças em idade escolar e nos estudantes.
A nível do ensino básico, o programa obrigatório de francês para o 6.º ano integra
uma unidade inteiramente dedicada à criação de empresas. Essa unidade baseia-se
numa banda desenhada intitulada "Boule et Bill créent une entreprise” ("Boule et Bill
criam uma empresa"). Esta unidade torna a "natureza" das empresas acessível às
crianças, utilizando vocabulário e textos apropriados. A banda desenhada explica
como personalidades bem conhecidas do público abriram caminho no mundo
empresarial. A aventura contribui para explicar o papel das empresas na sociedade e
introduz vocabulário de economia novo. O objectivo é que cada aluno que frequente o
1.º ciclo do ensino básico no Luxemburgo tenha tido esta disciplina. A fim de que este
tema seja estudado com mais pormenor, será necessário estabelecer uma rede de
empresários dispostos a auxiliar os professores na utilização da banda desenhada.

A nível do ensino secundário, o objectivo é tornar os jovens autónomos e
responsáveis, encorajá-los a gerir um projecto e transmitir-lhes igualmente o gosto
pelos desafios.
Nesse sentido, o projecto “espírito empresarial” pretende alcançar os seguintes
objectivos:

1) encorajar e apoiar os estabelecimentos de ensino para que organizem encontros
("dia da empresa") em que os estudantes têm a possibilidade de debater com
verdadeiros empresários uma série de questões relacionadas com o papel das
empresas na sociedade. Estes debates são previamente preparados através de
seminários específicos;

2) estimular os jovens a criar e a gerir as suas próprias mini-empresas, descobrindo e
experimentando assim os diferentes aspectos da vida de uma empresa, desde a
concepção de um produto até à sua venda no mercado, passando por todos os
estádios da produção.

Em Novembro de 2001, foi instituído um comité de coordenação para a formação em
gestão e administração de empresas a nível universitário. A missão do comité é
desenvolver dois tipos de cursos de formação avançada em gestão de empresas (MBA
executive) e espírito empresarial (formação intensiva). Os programas destes cursos são
concebidos por três universidades da Grande Região.
No tocante à situação presente, refira-se que foram integrados dois módulos sobre
gestão e/ou espírito empresarial, centrados nas PME, no programa de estudos do ano
passado dos quatro departamentos do Instituto Superior de Tecnologia.
O Centro Universitário e o Instituto Universitário Internacional do Luxemburgo estão
também muito activos na promoção das actividades empresariais, em colaboração
com outros parceiros (câmaras de comércio, Business Initiative e sector dos meios de
comunicação do Luxemburgo).
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Países Baixos

Foi instituída uma comissão especial sobre “Espírito Empresarial na Educação” a
nível nacional. Esta comissão desempenha um papel de promoção e coordenação,
dado que centra a sua acção nos seguintes objectivos:

� estimular a sensibilização e o apoio ao desenvolvimento do espírito empresarial na
educação;

� identificar e encontrar soluções para os eventuais obstáculos;

� incentivar o desenvolvimento de projectos-piloto.

Os membros desta comissão são representantes do Governo, de todos os sectores da
educação (ensino básico, secundário, profissional e universitário) e de organizações
empresariais e sociais.

Para a apoiar, o Ministério dos Assuntos Económicos atribuiu cerca de 8 milhões de
euros de subsídios destinados a estimular o desenvolvimento de métodos de
aprendizagem e/ou de materiais didácticos para os programas de ensino (subsídio
máximo de 100 000 euros, com uma obrigação de 40% de co-financiamento) e a
outras actividades, tais como seminários, formação de professores, etc. (financiamento
de 100% até ao montante máximo de 10 000 euros de subsídio). No seguimento destas
iniciativas, os bons exemplos, em termos de materiais didácticos e métodos de
aprendizagem, podem ser facilmente "imitados" por outros estabelecimentos de todos
os níveis de escolaridade (desde o ensino básico ao universitário). Em 2003, far-se-á
uma primeira selecção de bons exemplos. Os exemplos seleccionados no sector da
formação profissional serão adaptados para serem utilizados como melhores práticas
para a globalidade do sector e serão disseminados por todo o país através de uma
estratégia de marketing. Se esta estratégia resultar, outros sectores se seguirão.

Neste momento, foram lançadas muitas iniciativas a nível local e regional
(cooperação entre escolas, empresas e autarquias), na maioria dos casos, de forma
espontânea (existem grandes diferenças entre regiões e autarquias). A vertente
empresarial faz parte dos objectivos pedagógicos; normalmente, a título facultativo.
Os estabelecimentos de ensino têm uma grande margem de liberdade para decidir se
abordam a temática do espírito empresarial e de que modo a pretendem abordar.

No tocante ao ensino superior: no ano lectivo de 1999-2000, seis universidades de
entre um total de 15 propunham uma cadeira sobre espírito empresarial. E no ensino
profissional superior, 30 de entre 72 instituições privilegiavam o espírito empresarial
no respectivo programa de estudos. Esse número parece estar a aumentar.

A ideia subjacente às iniciativas presentemente adoptadas a nível nacional é a de que
o governo central não deveria impor, mas sim facilitar, a sua realização – por
exemplo, através da implementação de boas práticas e da oferta de materiais
didácticos.

Noruega

A estratégia do Governo norueguês consiste em implementar o espírito empresarial
em todos os níveis de escolaridade. Isto tornou-se o fundamento do plano estratégico
desenvolvido pelo Ministério da Educação e Investigação em 1997 – plano esse, que
constitui a actual directriz para o desenvolvimento do espírito empresarial no ensino
básico, secundário e universitário.
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A missão tem duas vertentes: (1) sublinhar o espírito empresarial como um objectivo
de ensino e uma estratégia de aprendizagem e de formação; (2) motivar e inspirar as
instituições de formação, as autarquias e os condados para planearem e levarem a
cabo em conjunto programas inovadores de formação.

Esta política deveria ser concretizada no âmbito de um intenso esforço concertado
entre o sector da educação, o resto do sector público e os sectores industrial e
empresarial. Os principais compromissos assumidos incluem:

� empresas de alunos;
� jovens empresas;
� acordos de parceria entre os estabelecimentos de ensino e as empresas;
� cursos para aquisição de conhecimentos relativos ao mundo do trabalho e à

iniciativa empresarial (formação de docentes);
� cursos de um ano para os estudantes da primeira fase do ensino superior sobre

espírito empresarial;
� especialização em iniciativa empresarial para os estudantes dos cursos de gestão e

de engenharia;
� cursos intensivos para potenciais empresários.

Nos estabelecimentos do ensino básico, há muitos exemplos de empresas criadas por
estudantes, bem como de outras iniciativas neste domínio. Em mais de 1000 escolas
(de um total de 3 200) do ensino básico estão a funcionar empresas criadas por alunos.
A nível do 3.º ciclo do ensino básico, cerca de 20% das escolas norueguesas afirmam
ter uma ou mais empresas geridas por alunos. Porém, a qualidade destas empresas
varia consideravelmente. No ensino secundário, uma em cada três escolas declara ter
uma ou mais "jovens empresas". Em 2001-2002, estima-se que 7 000 estudantes entre
os 15-18 anos de idade (aproximadamente 5% do total) terão criado cerca de 700
jovens empresas. Quase todas as jovens empresas têm um mentor do sector
empresarial local. As actividades empresariais são mais comuns entre alunos que
frequentam cursos de tipo profissional.

A nível universitário, cerca de 15 instituições diferentes propõem cursos no domínio
do espírito empresarial – na maioria dos casos, sob a forma de cursos de curta
duração, que conferem 2 a 4 créditos (um curso de um ano corresponde a 20 créditos).

Portugal

O Ministério da Economia, em colaboração com o Ministério da Educação, e algumas
organizações privadas (associações empresariais) com laços estreitos com instituições
de ensino estão actualmente a levar a cabo uma série de acções (seminários,
conferências e visitas de estudo) cujo móbil é incentivar o espírito empresarial.
Contudo, essas acções não se inscrevem no sistema de educação nacional.

Se, por um lado, a nível do ensino básico, não existem quaisquer medidas específicas
para fomentar o espírito empresarial, nas escolas secundárias, por outro, as medidas
adoptadas no sentido de promover as atitudes e as competências empresariais são
também de aplicação muito limitada ou pontual. Neste nível de ensino, uma
componente relacionada com o desenvolvimento da iniciativa e do espírito
empresarial é abordada no âmbito de estudos de economia e de gestão de empresas.
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Verifica-se ainda que áreas da actividade empresarial como a gestão, o marketing e a
contabilidade são incluídas quer em cursos de nível mais elevado, quer em cursos
técnicos, com o intuito de iniciar os estudantes na prática profissional. Neste contexto,
o objectivo é contribuir para o desenvolvimento de comportamentos empresariais que
serão úteis para o desempenho de uma actividade deste tipo no futuro.

A nível do ensino superior, existem vários programas no domínio do espírito
empresarial e da formação em gestão de empresas que são desenvolvidos
autonomamente por algumas instituições e se destinam especialmente a potenciais
empresários, mas que são também frequentados por docentes.

O IFEA – Instituto de Formação Profissional Avançada, por exemplo, propõe um
programa dirigido a empresários que desempenhem funções de administradores nas
empresas, a gestores, a técnicos ou a recém-licenciados. Este curso tem docentes
muito qualificados. No decurso de 2002, espera-se uma frequência de 200 alunos. As
suas últimas edições tiveram resultados muito bons a nível da criação de empresas.

Espanha

É a nível do ensino secundário e da formação profissional inicial que se regista uma
actividade pedagógica mais intensa no domínio das competências empresariais.

A nível político, é particularmente importante mencionar a recente lei orgânica 5/2002
relativa às qualificações e à formação profissional, cujo objectivo é estabelecer um
sistema global para promover as competências necessárias às actividades empresariais
e ao trabalho por conta própria.

Embora algumas informações estejam incluídas nas estatísticas nacionais, é difícil,
relativamente a alguns aspectos, obter dados actualizados que abranjam a totalidade
do território espanhol, uma vez que existem 17 comunidades autónomas, cada uma
das quais responsável pela gestão do ensino na sua área de jurisdição. A legislação em
matéria de educação vigora a nível nacional, mas as comunidades autónomas possuem
uma certa margem de liberdade para a sua implementação.

A nível do ensino básico, não existem medidas aplicáveis de forma geral e
especificamente concebidas para promover o espírito empresarial. Contudo, os
objectivos de ensino, a este nível, integram as competências relacionadas com a
resolução de problemas, o trabalho em equipa, a comunicação e o desenvolvimento da
criatividade, entre outras.

A nível do ensino secundário (16-18 anos), a medida adoptada pelo Estado com
maior relevância para a formação no domínio do espírito empresarial é a inclusão, no
programa de estudos das ciências humanas e das ciências sociais, de duas disciplinas
de frequência consecutiva, nomeadamente: economia e organização económica e
empresarial. Em 2001-2002, foram frequentadas por mais de 160 000 estudantes.
Estas disciplinas desempenham duas funções. Em primeiro lugar, preparam os
estudantes que pensam continuar a estudar economia ou frequentar um instituto de
gestão e, em segundo lugar, fornecem uma formação de base em gestão de empresas
(em especial, a segunda) a estudantes que não tencionam prosseguir os estudos a nível
superior.

No tocante à formação profissional inicial (16-20 anos), existem módulos
profissionalizantes que promovem a cultura e o espírito empresariais. Em alguns
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deles, trata-se de uma abordagem geral do tema e, noutros, é dada uma visão concreta
e específica do sector ou subsector de produção em causa.

O módulo profissionalizante sobre “formação e orientação profissional” corresponde a
uma medida pedagógica que visa promover a integração de licenciados (200 000
estudantes em 2002) na actividade produtiva, quer como assalariados, quer como
trabalhadores por conta própria. Todos os cursos de formação são obrigatórios tanto
nos níveis superiores como intermédios.

O módulo profissionalizante sobre “gestão administrativa e marketing para pequenas
empresas" foi especialmente concebido para trabalhadores por conta própria e para a
criação de empresas. Foi frequentado por mais de 70 000 estudantes no último ano
lectivo.

Existem outros módulos profissionalizantes em que a promoção do espírito
empresarial é abordada a partir da perspectiva específica do sector de produção ou de
serviços em causa. Muitos deles respondem à questão concreta da escolha do tipo de
empresa a criar.

As iniciativas relacionadas com a promoção do espírito empresarial nas
universidades podem ser estruturadas segundo três níveis, a saber:

1) cursos gerais de gestão de empresas (existentes em praticamente todas as
universidades espanholas);

2) cursos da primeira fase do ensino superior, mestrados e cursos de pós-graduação
que abordam especificamente a actividade empresarial no âmbito de um programa
de estudos de gestão de empresas (especialmente, os que estão relacionados com o
sector industrial, mas também, embora em menor grau, com o sector dos
serviços);

3) apoio directo e serviços dirigidos aos empresários.

Suécia

Na Suécia, o sistema de ensino é descentralizado. A estrutura do sistema educativo é
decidida a nível nacional, mas as autarquias são responsáveis pelos estabelecimentos
de ensino básico, secundário e de educação para adultos. O programa de estudos
nacional afirma que a educação deve contribuir para o desenvolvimento de
competências e atitudes normalmente utilizadas para descrever um empresário, tais
como a iniciativa, a capacidade de trabalhar individualmente e em grupo, a
capacidade de resolução de problemas, o sentido da responsabilidade, entre outras.
Por outro lado, a escolha de métodos de trabalho e de materiais didácticos é decidida a
nível local.

Existem muitas autarquias em que as escolas optaram por abordar o espírito
empresarial tanto a nível do ensino básico como do ensino secundário (por exemplo,
no condado de Västerbotten, ver capítulo 6). Além disso, uma série de organizações
que não pertencem ao sistema educativo trabalham para promover o espírito
empresarial: por exemplo, a “Snilleblixtarna”, a nível do ensino básico; a Young
Enterprise e a fundação sueca de educação empresarial, no ensino secundário; a
“drvtius”, no ensino superior e, finalmente, a Open for Business, uma organização que
procura construir uma cultura empresarial, quer no interior, quer no exterior do
sistema de educação.
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A nível universitário, também só a estrutura curricular geral é decidida a nível
nacional, ao passo que o funcionamento e os conteúdos programáticos são
descentralizados, sendo da responsabilidade das universidades e dos institutos
universitários. Por essa razão, é difícil ter uma panorâmica, a nível nacional, de todos
os cursos e programas que abordam a temática do espírito empresarial. Um estudo já
bastante datado demonstra que, em 1996, cerca de 20 programas universitários eram
definidos como ensino para o desenvolvimento do espírito empresarial e cerca de 40
cursos de curta duração (cinco a dez semanas) contemplavam esta temática (o estudo
incidia apenas sobre institutos técnicos e de economia).

O Governo encarregou a Skolverket (agência nacional de educação sueca) de realizar
duas tarefas:

a) melhorar a qualidade do ensino secundário orientado para a formação
profissional. No âmbito desta missão, inscreve-se o objectivo de melhorar o
contacto entre os estabelecimentos de ensino e o universo laboral, o que pode
implicar também a promoção de um ensino para o desenvolvimento do espírito
empresarial. O orçamento é de 53 milhões de coroas suecas para três anos. As
actividades abrangidas por este projecto são a organização de conferências, a
divulgação de boas práticas, a formação de docentes, a implementação e
avaliação de projectos de escola, o estabelecimento de uma rede de
investigadores, etc. Além disso, foi igualmente instituída, no ensino
secundário, a obrigatoriedade de realização de um projecto no âmbito do qual
são encorajadas as relações de cooperação com o mundo do trabalho;

b) em resposta a um pedido do Governo, a agência nacional de educação
desenvolveu um programa de acção para fomentar o intercâmbio entre os
estabelecimentos de ensino básico e o mundo do trabalho. Este programa
sugere que sejam celebrados acordos entre organizações locais e escolas sobre
a forma como esta cooperação pode ser melhorada. Em 2002 e 2003, será
levado a cabo um projecto-piloto em cerca de 10 autarquias. A próxima etapa
para este organismo é, com base nestas experiências-piloto, o lançamento de
uma acção a nível nacional para garantir a aplicação do programa em todas as
autarquias e em todos os estabelecimentos de ensino.

Ambas as iniciativas serão realizadas a nível regional e local e em estreita colaboração
com representantes da indústria, dos sindicatos e de organizações de sector.

Num futuro próximo, o Governo atribuirá igualmente à agência sueca de
desenvolvimento empresarial (NUTEK) a missão de gerir um programa para
promoção do espírito empresarial. Este programa incluirá, por exemplo, actividades
que visam incentivar este espírito nos jovens e o estabelecimento de relações de
cooperação entre escolas e empresas. O orçamento do programa será na ordem dos 6 a
12 milhões de coroas suecas; porém, ainda não foi tomada uma decisão final a este
respeito.

Embora, na Suécia, se registem iniciativas nacionais para fomentar a educação para o
desenvolvimento do espírito empresarial, o grau de empenhamento na sua
implementação e o âmbito de tais iniciativas é ainda modesto.
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Reino Unido

A política do Reino Unido para a educação é adoptada de forma autónoma nos
diferentes territórios (Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda do Norte).

Na Inglaterra, no âmbito da revisão do programa de educação nacional, realizada em
2000, as empresas e as qualificações empresariais são definidas como um aspecto
complementar do programa de estudos, que deve ser promovido.

As disciplinas que mais se adequam ao desenvolvimento das competências e
qualificações empresariais, no âmbito do programa da escolaridade obrigatória (5-16
anos), são, provavelmente, as de “Citizenship” (Cidadania) e de “Design and
technology” (Design e Tecnologia). Contudo, os projectos relacionados com a
actividade empresarial podem também ser incorporados noutras disciplinas, quando
os docentes estão sensibilizados para estas matérias e motivados para o fazer. A partir
dos 14 anos de idade, os alunos começam igualmente a poder optar por cursos
facultativos, que normalmente conduzem à obtenção de diplomas. De entre estes, os
cursos sobre economia e gestão constituem frequentemente as melhores oportunidades
para ministrar este tipo de ensino. Nos estabelecimentos de ensino pós-secundário não
superior, que muitos estudantes frequentam entre os 16 e os 19 anos de idade, existe
um amplo leque de cursos profissionais, alguns dos quais directamente relevantes para
o desenvolvimento do espírito empresarial.

Na Inglaterra, embora não existam programas específicos obrigatórios nas escolas do
ensino básico e secundário, os estudantes podem optar por uma série de actividades
disponíveis, nomeadamente: Young Enterprise, NFTE UK, Young Foresight,
Changing Climates and Changemakers. No entanto, muitas destas iniciativas são
lançadas a nível local e, por isso, não existe um registo centralizado de todas as
actividades organizadas pelos estabelecimentos de ensino.

Na Inglaterra, existe um mecanismo nacional (que vigora desde Abril de 2001) para
fomentar as relações entre o sistema de ensino e as empresas. É da responsabilidade
do Learning and Skills Council, organismo que financia todo o ensino e toda a
formação posteriores à escolaridade obrigatória e que inclui um consórcio de
Education Business Link Organisations em cada uma das 47 áreas sob a sua
jurisdição. Cada consórcio tem de produzir um plano de desenvolvimento relativo às
actividades por ele propostas para ligar as escolas e os institutos às empresas. Muitos
dos planos estabelecidos anteriormente englobavam a "promoção da actividade
empresarial" nas actividades propostas.

No âmbito desta estrutura, as Education Business Partnerships são organizações
locais independentes que organizam estágios de estudantes e de professores em
empresas para aquisição de experiência de trabalho, estabelecendo uma ligação
individualizada entre escolas e empresas a nível local.

No País de Gales, existe o Entrepreneurship Action Plan (plano de acção
empresarial), que abrange todos os níveis de escolaridade, a partir do 1.º ciclo do
ensino básico. Além de outros objectivos, este plano de implementação, com a
duração de três anos, visa equipar todas as escolas e institutos com os materiais
didácticos, os recursos e os docentes qualificados necessários, de modo que, no País
de Gales, todos os jovens com idades compreendidas entre os 5 e os 19 anos possam
receber uma formação empresarial.
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Na Escócia, o Schools Enterprise Programme (programa empresarial para as escolas)
teve início em 2001, em resultado de uma parceria entre o Governo escocês, as
entidades com a tutela da educação, as empresas, os estabelecimentos de ensino e os
docentes. Este programa, com a duração de três anos, abrange todos os alunos do 1.º e
2.º ciclos do ensino básico e está organizado de modo que cada aluno possa ter, pelo
menos, duas experiências no meio empresarial até à conclusão destes níveis de
escolaridade. Além disso, mais de 500 docentes tiveram a oportunidade de participar,
durante o ano lectivo de 2001-2002, num programa nacional de sensibilização no
domínio empresarial, centrado principalmente nos estágios a realizar em empresas
locais.

Nas escolas secundárias escocesas, organizações como a Young Enterprise Scotland, a
Business Dynamics, a Shell LiveWIRE e a Achievers International oferecem um vasta
gama de oportunidades empresariais aos jovens.

Do programa do Governo da Assembleia da Irlanda do Norte consta o compromisso
de proporcionar aos jovens a aquisição das competências e qualificações que
permitem a obtenção de emprego na economia moderna. Existe igualmente um forte
empenho na promoção de parcerias. O trabalho da Young Enterprise Northern
Ireland, que é visível em todas as actividades que envolvam o estabelecimento de
laços entre o ensino e as empresas, fornece vários exemplos.

No ensino superior, o principal programa financiado pelo Governo, no Reino Unido,
é o Science Enterprise Challenge. Este programa foi lançado, em Fevereiro de 1999,
para estabelecer uma rede entre os centros de excelência das universidades britânicas
especializadas no ensino e na prática das actividades comerciais e empresariais no
domínio da ciência e da tecnologia. Os seus objectivos gerais são: proporcionar um
nível adequado de formação empresarial a mais de 40 000 estudantes que frequentem
cursos profissionais e cursos de primeira e segunda fases do ensino superior; o
desenvolvimento de laços de cooperação com mais de 500 empresas; a criação de
cerca de 700 novas empresas inovadoras ("spinout") e o registo de mais de 200 novas
patentes.

As universidades são estabelecimentos de ensino autónomos e muitas delas oferecem
já módulos e cursos no domínio empresarial por iniciativa própria. Segundo um
estudo já um tanto datado, em 1999, 38% das instituições inglesas de ensino superior
propunham cursos nesta área e 20% desses estabelecimentos organizavam, quer
seminários pontuais sobre o tema, quer cursos enquadrados em programas de estudos
centrados principalmente noutras temáticas.
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6. Identificação de exemplos e modelos concretos

É possível estabelecer uma distinção entre as medidas políticas (adoptadas a nível
nacional), que procuram promover o ensino do espírito empresarial por meio da
criação de uma estrutura para o efeito ou concedendo incentivos, e as práticas e os
programas específicos.

A nível da adopção de políticas, é possível assinalar aqui algumas iniciativas que –
embora só a custo pudessem ser denominadas de “melhores práticas”, dado que, na
sua maioria, se trata de actividades muito recentes – constituem exemplos
interessantes da forma como esta questão pode ser abordada a nível dos governos
centrais.

A título de exemplo:

� Em França, a criação de um observatório de práticas pedagógicas relativas ao
desenvolvimento do espírito empresarial no ensino secundário e no ensino
superior, sob a supervisão de um comité de coordenação composto por diferentes
ministérios, agências e associações, visa identificar acções e coligir dados sobre
programas e cursos, divulgar informações e facilitar o intercâmbio de experiências
(www.entrepreneuriat.net).

� Nos Países Baixos, a criação de uma comissão especial para a 'Educação e o
Espírito Empresarial' (que abrange desde o ensino básico ao superior) tem como
objectivo promover projectos-piloto e recolher bons exemplos susceptíveis de ser
facilmente reproduzidos por outras instituições de ensino. O apoio financeiro é
concedido pelo Ministério dos Assuntos Económicos para o desenvolvimento de
métodos de aprendizagem e de materiais didácticos, assim como para outras
actividades pedagógicas (como a organização de seminários, a formação de
docentes, etc.). A ideia de base é que os governos não devem impor, mas facilitar
a adopção de iniciativas.

No tocante às práticas e aos programas específicos relativos ao ensino para o
desenvolvimento do espírito empresarial, é possível identificar um grande número de
iniciativas interessantes e de exemplos de boas práticas um pouco por toda a Europa.
Alguns deles foram previamente apresentados no fórum realizado em Nice/ Sophia
Antipolis, em Outubro de 2000.

Todavia, se bem que seja relativamente fácil identificar casos de boas práticas
susceptíveis de ser propostas como modelos úteis, já é mais difícil chegar a uma
definição de “melhor prática”, que possa ser considerada a melhor forma de atingir
um determinado objectivo predefinido.

Identificar as melhores práticas implica utilizar elementos objectivos, inclusive dados
quantitativos, raramente disponíveis no tocante à educação para o desenvolvimento do
espírito empresarial. Escolher a melhor prática significa comparar as diferentes
práticas existentes com base nesse objectivo e em elementos quantificáveis, utilizando
as aferições comparativas como instrumento.

Este projecto assenta sobretudo numa análise qualitativa. Isto deve-se à natureza
específica do próprio tema, mas também à dificuldade de obter dados quantitativos
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comparáveis sobre programas, actividades e cursos centrados no espírito empresarial.
Este ponto está mais desenvolvido no capítulo sobre "metodologia".

Assim sendo, foi adoptada uma abordagem mais “suave” neste projecto. O grupo de
trabalho acordou numa série de critérios gerais para definir "melhor prática"; critérios
esses, susceptíveis de ser aplicados ao domínio da educação para o desenvolvimento
do espírito empresarial. Para o efeito, utilizou-se como base – adaptando-a – uma lista
de critérios para a definição de melhor prática relacionados com as medidas de apoio
às empresas, que fora previamente elaborada pelo grupo de trabalho sobre
Metodologia das Melhores Práticas no âmbito do programa de Acções Concertadas da
Comissão.

Critérios acordados pelo Grupo de Trabalho sobre ”Educação e Formação para o
Desenvolvimento do Espírito Empresarial” para definição das melhores práticas

Para que uma determinada prática possa ser classificada de ‘melhor prática’:

(1) deverá já existir;

(2) deverá ter objectivos e fins claramente identificáveis;

(3) deverá ser de fácil utilização e atractiva para os participantes;

(4) deverá ser adaptável e transferível;

(5) deverá ser sustentável e ter uma perspectiva de longo prazo;

(6) deverá ser possível identificar e avaliar os seus resultados;

(7) seria vantajoso que fosse coerente em relação a outras boas práticas, quer do
ponto de vista conceptual, quer dos resultados;

(8) relativamente a uma série de indicadores relevantes, deverá ultrapassar
claramente as outra práticas em termos de eficácia;

(9) deverá ser susceptível de constante aperfeiçoamento.

No contexto deste projecto, os peritos nacionais que compõem o grupo de trabalho
seleccionaram e propuseram os seguintes exemplos de melhores práticas para os
respectivos países. Estes exemplos são apresentados aqui como eventuais modelos
compatíveis com os critérios acima indicados.

A fim de criar uma estrutura clara e de facilitar a leitura, foram agrupados de acordo
com as seguintes categorias:

1. espírito empresarial no ensino básico e secundário;

2. formação profissional inicial no ensino secundário;

3. aprender através da prática (aprender fazendo) e mini-empresas;

4. cooperação entre as instituições de ensino e o mundo empresarial;



51

5. formação de docentes no domínio do espírito empresarial;

6. fomentar o espírito empresarial e as novas empresas a nível universitário.
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Tema 1: Espírito Empresarial no Ensino Básico e Secundário

- From Primary 1 to plc, Escócia (Reino Unido)
Nos últimos anos, foi criada uma infra-estrutura, na Escócia, para ministrar
educação para o desenvolvimento do espírito empresarial no ensino básico. Os
programas são dirigidos a crianças em idade escolar, a partir dos 5 anos de idade, e
caracterizam-se por uma grande cobertura no âmbito do sistema educativo escocês.
Isto tem sido possível graças a um financiamento tanto público como privado.
Membros importantes da elite corporativa e empresarial da Escócia doaram 2,5
milhões de libras entre 2001 e 2004, tendo sido secundados neste gesto pelo Governo
escocês, para proporcionar a cada aluno do ensino básico, pelo menos, duas
experiências relacionadas com a actividade empresarial até aos 12 anos de idade. O
Governo escocês anunciou recentemente que serão disponibilizados 40 milhões de
libras durante o período de três anos que vai de 2003 a 2006, destinados à formação
profissional e à educação para o desenvolvimento do espírito empresarial nas escolas,
o que permitirá alargar o campo de experiência dos alunos para quatro contactos com
o mundo empresarial até aos 18 anos de idade. Mais de 80 Enterprise in Education
Advisers (conselheiros para a educação empresarial) estão agora espalhados por toda a
Escócia, trabalhando em conjunto com os estabelecimentos de ensino e as
comunidades empresariais e tornando as empresas uma parte essencial do programa
curricular escocês. Contacto (1): Scottish Executive, Michael Cross, tel.: +44 141 242
0107, fax: +44 141 242 0149, e-mail: michael.cross@scotland.gsi.gov.uk ; Contacto
(2): Careers Scotland, Gordon McVie, e-mail: info@careers-scotland.org.uk,
www.careers scotland.org.uk.

- O projecto ‘PRIO 1’ do condado de Västerbotten (Suécia)
Entre 1997 e 2000, o projecto da autarquia de Skellefteå abrangeu todo o sistema de
educação sueco, desde o ensino pré-escolar e básico obrigatório até ao nível
secundário e pós-secundário. Foram lançados cerca de 50 projectos de ensino nas
escolas, 42 docentes receberam formação específica (através da iniciativa ‘Crea
Pilot’) e 100 empresas e outras organizações estiveram envolvidas em projectos
escolares. A maioria dos projectos que funcionava ao abrigo do Skellefteå 1997-2000
está agora integrada nas actividades quotidianas dos estabelecimentos de ensino. A
experiência nacional foi convertida num projecto regional, o projecto Västerbotten
‘PRIO 1’, gerido pela administração do condado de Västerbotten (Norte da Suécia). O
novo programa presta apoio a mais de 100 projectos em curso nas 15 autarquias da
região. Além disso, foram organizadas várias actividades, tais como a formação em
exercício para docentes, com a duração de oito dias, destinada a todos os orientadores
de projectos e de reuniões entre estabelecimentos de ensino e empresas. Em resultado
desta iniciativa, mais de 550 empresas do condado de Västerbotten estão envolvidas
actualmente em actividades nas escolas. E mais de 1 200 funcionários de escolas e
7 400 estudantes/crianças participaram em acções em prol da educação para a
promoção do espírito empresarial. Foram estabelecidas várias redes activas entre os
estabelecimentos de ensino do condado e entre estes e as empresas locais. Contacto:
County Board of Västerbotten, Eila Eriksson,  tel.: +46 90-10 73 20, fax: +46 90-10
72 00,  e-mail : eila.eriksson@ac.lst.se, http://www.prio1.nu/

- A “cidade empreendedora” no ensino básico (Países Baixos)
O projecto "cidade empreendedora" baseia-se no conceito de aprendizagem através da
prática ("aprender fazendo"). Consiste na criação de diversos “cenários de
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aprendizagem” dentro da cidade empreendedora. Um cenário de aprendizagem é um
projecto desenvolvido pelos alunos para alcançarem um objectivo predeterminado
(por exemplo, construir a sua própria central eléctrica na escola ou abrir a sua própria
loja com artigos do terceiro mundo). Estes projectos apelam à utilização de
capacidades empresariais de base, tais como a independência, a criatividade e a
cooperação. Um dos factores fundamentais de sucesso é o envolvimento de pessoas
que não pertencem ao meio escolar (pais, empresários, etc.). Existem, presentemente,
mais de 30 cenários de aprendizagem, e vários estabelecimentos de ensino de
diferentes áreas dos Países Baixos participam nestes projectos. Contacto: Senter
International, M. Jansen, tel.: +31 70 361 0220, fax: +31 70 361 4430, e-mail:
m.jansen@senter.nl

- Leaving Certificate Vocational Programme para estabelecimentos do ensino
secundário (Irlanda)
Na Irlanda, o Leaving Certificate Vocational Programme – LCVP (programa para o
certificado de conclusão profissional, final do ensino secundário) constitui uma
prioridade para o Ministério da Educação e da Ciência e foi concebido para imprimir
uma forte dimensão profissionalizante ao Leaving Certificate (certificado de
conclusão do ensino secundário, já estabelecido). O programa combina estudos
académicos com um enfoque dinâmico numa aprendizagem orientada pelo próprio
aluno, nas empresas, no trabalho e na comunidade. Nele estão envolvidos uma
grande percentagem de escolas (507) e de estudantes (31 500). Uma equipa de
docentes, em regime de exclusividade, gere o programa, que está ligado à comunidade
e às empresas locais e é apoiado pelo Governo central. O programa coloca a tónica
numa perspectiva intercurricular e interdisciplinar. Esta abordagem baseia-se
principalmente na aprendizagem através da prática ("aprender fazendo"), sendo o seu
objectivo geral produzir competências e fomentar qualidades como a autoconfiança, a
inovação e a iniciativa empresarial. Contacto: Blackrock Education Centre, Michael
Garvey, tel.: +353 1 2301673, fax: +353 1 2301612, e-mail: garveym@eircom.net,
slss@blackrock-edu.ie

Tema 2: Formação profissional inicial no ensino secundário

- Administração, gestão e comercialização nas pequenas empresas (Espanha)
Trata-se de uma formação teórico-prática especificamente destinada a promover o
trabalho por conta própria e a criação de empresas. Esta formação é obrigatória
para todos os estudantes que frequentem cursos de formação profissional intermédia
(escolaridade obrigatória, 16 anos + 2) e para todos os que frequentem a formação
profissional complementar (bacharelato, 18 anos + 2), dividida em 45 especialidades
correspondentes a diferentes sectores da actividade económica. No ano lectivo
2000-2001, 3 689 grupos de alunos receberam esta formação. É possível calcular, a
partir destes dados, que mais de 100 000 estudantes, distribuídos por mais de 2 000
escolas públicas e privadas, frequentaram este módulo. Os objectivos desta formação
são de âmbito nacional e os conteúdos programáticos são estabelecidos pelo
Ministério da Educação em conjunto com as regiões autónomas, ressalvando-se,
porém, a possibilidade de adaptar esses conteúdos ao ambiente produtivo em causa. A
formação inclui a realização de um projecto para a criação de uma empresa. Na
opinião das várias organizações envolvidas, a inserção dos alunos no sistema
produtivo, incluindo o trabalho independente, está a melhorar de forma significativa.
Contacto : Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Centro Nacional de Recursos
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para la Orientación Profesional, tel.: +34 91 701 8465, e-mail: sop@educ.mec.es,
http//www.mec.es/fp/cnrop/index.html

- “Empresas virtuais” na Escola Técnica Sivitanidios de Atenas (Grécia)
Este caso concreto foi classificado como exemplo de "melhor prática" pelo Ministério
da Educação grego e proposto como directriz para todo o sistema de formação
profissional. A introdução de empresas virtuais foi tentada como complemento de
outros métodos pedagógicos, com o intuito de alargar o âmbito da formação prática
dos alunos do ensino secundário. Os formandos que participam no programa
frequentam um curso teórico durante a manhã e gerem as empresas de tarde. Os
resultados deste programa serão disponibilizados a todas as escolas técnicas
interessadas, num esforço para promover o espírito empresarial a nível nacional.
Contacto: Sivitanidios Public School Of Trades & Vocations, Konstantinos
Antonopoulos, tel.: +30 210-4819158, 210-4814456, fax: +30 210-4819158, e-mail:
kosan@otenet.gr, http://www.sivitanidios.edu.gr

Tema 3: Aprender através da prática (aprender fazendo) e mini-empresas

- Young Enterprise Europe 4
A Young Enterprise Europe (YEE) é uma organização internacional, instituída em
1993, que integra organizações com fins não lucrativos de 20 países europeus e da
região mediterrânea. O seu objectivo geral é difundir a mentalidade empresarial entre
os jovens alunos. Os membros da Young Enterprise organizam, a nível nacional,
programas baseados no princípio de "aprender fazendo", que consistem na criação de
mini-empresas por parte dos estudantes no contexto dos estabelecimentos de
ensino. Estes programas dirigem-se normalmente ao ensino secundário, mas, em
alguns casos, também às universidades. Além disso, são também organizados eventos
europeus com alguma regularidade. Na totalidade, cerca de 600 000 estudantes
participam anualmente nos programas YEE. Contacto: JA-YE Europe, Caroline
Jenner, tel.: + 32 2 626 6011 ou + 32 2 626 6174, fax: + 32 2 640 8578, email: ja-
ye.europe@skynet.be

- Projecto “Junior” - Iniciar jovens empresas – Organizar – Implementar
(Alemanha)
Este projecto proporciona um enquadramento favorável à gestão de uma empresa
por jovens alunos com mais de 15 anos de idade (e menos de 20). Funciona como se
se tratasse de uma empresa real, em que os estudantes vendem acções, realizam
pesquisas de mercado, desenvolvem um produto ou serviços. Em 2002, o projecto
Junior estava em curso em 13 estados federados; desde o seu início, em 1994, contou
com a participação de mais de 12 000 estudantes em mais de 1000 empresas. A
importância prática e o êxito do projecto podem ser demonstrados pelo facto de um
em cada dois participantes ter manifestado uma atitude positiva e se considerar a si
próprio(a) um(a) potencial empresário(a). Contacto : Institut der deutschen Wirtschaft
Köln, tel.: +49 (0)2 21/49 81-7 07, fax: +49 (0)2 21/49 81-7 99,
e-mail: junior@iwkoeln.de, http://www.juniorprojekt.de

                                                
4 Ver nota da página 24.
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- O Programa "IG Estudantes" (Itália)
Os estudantes que participam no Programa "IG Estudantes" criam e gerem as suas
próprias empresas experimentais, que efectivamente produzem bens ou prestam
serviços durante um período de 10 meses. Os jovens criam de facto as suas empresas
e gerem-nas – sob a supervisão de tutores e de docentes, que actuam como elementos
de ligação (um para cada empresa) –, subscrevem o capital, assumem papéis dentro da
empresa e produzem e vendem produtos ou serviços. Cada empresa integra entre 6 a
15 estudantes. O capital das empresas pode também ser subscrito por terceiras partes
através da "bolsa de valores" do IG. Embora estas empresas experimentais não
estejam registadas, são, para todos os efeitos, verdadeiras empresas que funcionam
num ambiente protegido. As suas ideias são testadas através da participação em feiras
de carácter local, nacional e internacional.

Este programa terminou em 31 de Julho de 2002. O Governo decidiu cancelar o
financiamento público desta iniciativa, em parte devido a restrições orçamentais e
também porque se considerou que já tinham sido criadas as condições para o
lançamento de acções similares, a desenvolver através de parcerias a nível local,
graças à experiência adquirida por intermédio do programa "IG Estudantes",
proposto como modelo.

- Mini-empresas e ICTs (Bélgica)
Entre 2002-2003, o Ministério do Ensino Secundário da comunidade francófona
contribuiu para a expansão do programa "mini-empresas" na região da Valónia,
Bruxelas. Isto foi possível através do estabelecimento de uma parceria entre o
Instituto de Formação Profissional e as PME, o Centro Inter-Universitário para o
Ensino Superior e “Jeunes Entreprises asbl”. Este esforço de cooperação resultou
num maior desenvolvimento da componente das “tecnologias da informação e das
comunicações (TIC)” nas mini-empresas, sob a forma de acções de formação
dirigidas aos respectivos directores de TIC, num aumento das comunicações
electrónicas entre mini-empresas e na promoção do comércio electrónico entre as
mini-empresas existentes. Uma característica particularmente importante será a
criação de um "mercado virtual", em que as mini-empresas podem anunciar e vender
os seus produtos. Contacto: Jeunes Entreprises asbl, tel.:  +32 2 245 13 80, fax: +32
2 245 01 87, e-mail: lje@lesjeunesentreprises.be, www.lesjeunesentreprises.be

- Empresas virtuais como ambiente de aprendizagem no contexto da educação para
o desenvolvimento do espírito empresarial (Finlândia)
A empresas virtuais são um método de formação baseado na simulação da vida
empresarial, com o propósito de estudar as diferentes operações e os pré-requisitos
inerentes à gestão bem sucedida de uma empresa. Os grupos-alvo deste tipo de
formação são os desempregados, os estudantes das escolas técnicas e comerciais, das
escolas superiores, das universidades e dos institutos, trabalhadores de empresas
“reais”, os deficientes e os futuros empresários. Em colaboração com docentes e
peritos do mundo do trabalho (rede de aprendizagem), os estudantes planeiam e criam
o plano operacional de uma empresa e gerem-no como se tratasse de uma situação
real. Além disso, trabalham em instalações semelhantes às de um escritório e
desempenham vários papéis (como o de presidente do conselho de administração,
gestor de vendas, marketing, contabilidade etc.), de acordo com a estrutura da
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empresa. Os papéis mudam por forma a que os formandos tenham oportunidade de
ocupar diferentes posições dentro da empresa. Cada empresa virtual tem como
mentora uma empresa verdadeira.
Contacto : FINPEC, Jari Viitasalo, tel.: +358 8 884 8518, e-mail :
jari.viitasalo@merikoski.fi
Tema 4: Cooperação entre as instituições de ensino e o mundo empresarial

- O programa “CREA” (França)
O programa de formação “CREA” é implementado nos departamentos de marketing e
de gestão dos diversos Institutos Universitários de Tecnologia (IUT). O seu objectivo
é incentivar uma cultura empresarial na população estudantil e promover o espírito
empresarial. Os estudantes assumem um papel activo na criação, no desenvolvimento
ou na aquisição de uma empresa, ajudando o empresário a aplicar seu plano de
actividades de empresa. Os casos são reais e é estabelecida uma parceria que
abrange profissionais (consultores e contabilistas) e representantes de redes de criação
de empresas a nível local. Os empresários fornecem as matérias (com a ajuda das
respectivas redes) e os parceiros apoiam os alunos durante o desenrolar do programa.
Contacto: CREA-IUT, Jean-Paul Cap, e-mail: Jean-Paul.Cap@iutquimp.univ-
brest.fr, www.crea-iut.org

- Cursos introdutórios sobre a actividade empresarial ministrados por especialistas
do sector (Luxemburgo)
O programa “Introdução à actividade empresarial” foi desenvolvido em escolas
secundárias técnicas. Os seus objectivos incluem a familiarização dos estudantes com
os vários sectores da actividade económica, facultando-lhes o acesso a técnicas e a
conhecimentos especializados e preparando-os para uma formação em exercício. No
primeiro e segundo anos, os módulos são desenvolvidos conjuntamente pelos
docentes e por peritos externos do mundo empresarial. O programa baseia-se
essencialmente no estudo de casos, preparados pelos especialistas à luz da sua
experiência profissional. Esta iniciativa foi bem sucedida no que diz respeito à
promoção de contactos directos e ao estabelecimento de uma cooperação tangível
entre escolas e empresas. Contacto: Commission nationale pour les programmes des
formations administratives et commerciales, Lucien Clement, tel.: +352- 478- 5286,
fax: +352-241884, e-mail: clement@men.lu, www.men.lu

Tema 5: Formação de docentes no domínio do espírito empresarial

- Formação de docentes no domínio da educação para o desenvolvimento do
espírito empresarial na Universidade de Strathclyde, Escócia (Reino Unido)
A característica distintiva deste programa é o facto de os docentes dirigirem uma
empresa da mesma forma que os estudantes o fariam. Os estudantes/ professores não
recebem grandes orientações, excepto em relação à realização de uma tarefa que
requer uma aprendizagem através da prática ("aprender fazendo"). Em seguida,
seleccionam a sua empresa, elaboram o respectivo plano empresarial e são
responsáveis por todas as decisões. Na maior parte do tempo, não frequentam aulas,
mas consultam o tutor quando necessário. Têm de apresentar um relatório e um
balanço, bem como um trabalho escrito. Esse trabalho relata o tipo de competências e
atitudes adquiridos no âmbito da empresa e o modo como esta experiência pode ser
usada e transferida para as escolas, a fim de desenvolver o espírito empresarial.
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Contacto: University of Strathclyde, Brian Twiddle, tel.: +44  141 950 3566, fax: +44
141 950 3919, e-mail : natcentre@strath.ac.uk,  www.natcentre.org.uk

Tema 6: Fomentar o espírito empresarial e as novas empresas a nível
universitário

- Plano empresarial: concurso lançado pela cidade de Viena - Wissenschafts
Zentrum Wien (Áustria)
Todos os participantes no concurso para a criação de um plano empresarial são
estudantes universitários em fase final de licenciatura. O objecto do concurso é a
elaboração de um plano para a criação de uma empresa. O objectivo é motivar os
estudantes para elaborarem um plano empresarial no âmbito de equipas
multidisciplinares (por exemplo, estudantes de engenharia electrotécnica a trabalhar
em conjunto com estudantes de administração e gestão de empresas). A meta principal
é o desenvolvimento da capacidade de concepção de um plano empresarial, bem como
de o apresentar (e representar) de forma convincente às restantes partes interessadas
(por exemplo, a banca ou os investidores). Incentivar os estudantes para avançarem
efectivamente para a criação de uma empresa é secundário relativamente ao objectivo
principal e, embora seja um aspecto secundário que merece ser desenvolvido, não
constitui o principal móbil desta iniciativa. Contacto: Wissenschaftszentrum Wien,
Mag. Andrea Holzmann, tel.: +43 1 405 55 380, fax: +43 1 405 55 38/25, e-mail:
andrea.holzmann@wzw.at, www.wzw.at

- Plano de estudos da Escola Empresarial Norueguesa (Noruega)
Este programa desenrola-se em três fases. A primeira fase consiste no curso
preparatório da Primavera; a segunda fase corresponde a um estágio de formação no
estrangeiro e a terceira fase a um seminário de dois dias. Durante o curso da
Primavera, espera-se que os estudantes elaborem um plano de actividades de empresa.
O estágio corresponde a um período intensivo de três meses passado nos EUA e em
Singapura, onde os formandos trabalham numa empresa em fase de arranque, ao
mesmo tempo que frequentam cursos. Durante este tempo, os estudantes são formados
para produzir e elaborar planos de actividades de empresa completos. A fase final
coincide com o regresso dos alunos ao seu país de origem após o estágio:
entregam-lhes, então, um projecto que tem de ser completado e apresentado num
seminário. Podem, entretanto, consultar especialistas em capital de risco, por
exemplo, que possam dar-lhes conselhos valiosos para o futuro dos seus planos de
actividades de empresa. Contacto: Gründerskolen Universitetet i Oslo, Prasantha
Devulapalli, tel.: + 47 22 84 41 32, e-mail: info@grunderskolen.no,
http://www.grunderskolen.no/

- Ensino para o desenvolvimento do espírito empresarial nas várias disciplinas e
cursos da primeira fase do ensino superior - Dundalk Institute of Technology
(Irlanda)
No Dundalk Institute of Technology – DKIT, o espírito empresarial é um módulo que,
por si só, consta de mais de doze cursos diferentes, que podem conduzir à obtenção
de certificados, diplomas, licenciaturas e pós-graduações, constando do programa de
estudos de mais de cinco departamentos académicos. Esses cursos incluem: gestão de
empresas; contabilidade e finanças; estudos comunitários; gestão de recursos
culturais; engenharia; licenciatura em ciências; liderança desportiva e social; etc. Isto
significa que, quase sem excepção, cada um dos mais de 2 800 estudantes a tempo
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inteiro do DKIT poderá optar por frequentar um módulo sobre espírito empresarial em
qualquer fase dos seus estudos. Se bem que o conteúdo desse módulo varie
ligeiramente de curso para curso e de nível para nível, o seu núcleo tende a manter-se
inalterado. Este módulo é ministrado durante dois semestres: no primeiro,
adquirem-se os conhecimentos teóricos, ao passo que o segundo se centra numa
aplicação mais prática, incluindo o trabalho em equipa para desenvolver um plano de
actividades de empresa relativamente a um novo produto ou serviço. Contacto:
Centre for Entrepreneurship Research-  Dundalk Institute of Technology, Dr. Colette
Henry, tel.: +353 42 9370506, fax: +353 42 9331163, e-mail: colette.henry@dkit.ie

- Temporary Entrepreneurial Position – TOP (posição empresarial temporária) -
Universidade de Twente (Países Baixos)
O programa oferece, gratuitamente, aos potenciais ou aos novos empresários o acesso
a uma diversidade de recursos, a fim de manter os custos de arranque e de
funcionamento tão reduzidos quanto possível durante o período crítico que
corresponde ao primeiro ano de actividade de uma empresa. Um dos recursos
fundamentais do programa TOP é o facto de se poder explorar o potencial de
conhecimentos das universidades no domínio com que o produto ou ideia estão
relacionados. Ao oferecer a um empresário um lugar no âmbito de um grupo de
investigação, viabiliza-se o acesso a esses conhecimentos. O programa TOP é uma
iniciativa talhada à medida dos novos empresários e, nesse sentido, existem
possivelmente diferenças no tipo de apoio prestado, que decorre das necessidades
específicas de cada um. Contacto: University of Twente, tel.: +31 53 4894278, fax:
+31 53 4892000, e-mail: j.w.l.vanbenthem@utwente.nl,
http://www.utwente.nl/projecten/TOP

- Pós-graduação em estudos empresariais (Portugal)
Trata-se de uma iniciativa do INDEG – Instituto para o Desenvolvimento da Gestão
Empresarial e do ISCTE – Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa
(Lisboa). Este curso de pós-graduação visa promover o espírito de empresa através do
desenvolvimento das qualidades pessoais e competências relevantes. Tem como
objectivo dar formação específica a empresários, consultores e investidores
envolvendo o conjunto de tópicos relevantes para a criação de novas empresas, para a
inovação e para o lançamento de novos negócios por parte das já existentes. O curso
apoia-se em exemplos práticos retirados da vida real, com a discussão de casos e
apresentação de experiências pelos seus protagonistas. Este curso de pós-graduação é
composto por cinco ciclos, seguidos do módulo "Elaboração de um Plano de
Empresa", em que o docente é apoiado por uma equipa de tutores e peritos de outras
áreas de estudo. Contacto: INDEG/ISCTE, Prof. José Paulo Esperança ou Dr. Rui
Ferreira, tel.: + 351 21 782 6100, fax: + 351 21 793 8709, e-mail:
indeg@indeg.iscte.pt, www.indeg.org
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7. Conclusões políticas e recomendações:

Além da análise desenvolvida no capítulo 5 (ver, em particular, as observações
finais), é possível retirar as seguintes conclusões do presente trabalho:

A nível europeu:

� O grupo de trabalho considera que uma declaração europeia em matéria de
educação para o desenvolvimento do espírito empresarial que assinale os
principais desafios a enfrentar constitui um poderoso incentivo à coordenação das
mudanças a efectuar a nível nacional.

� Tem de ser estabelecida uma definição consensual de “ensino para o
desenvolvimento do espírito empresarial” que especifique os objectivos deste
tipo de ensino para os diferentes níveis de escolaridade e que possa ser utilizada
como referência e justificação para o desenvolvimento de acções enquadradas nas
políticas europeias para este domínio. No capítulo 3 do presente relatório, é
proposta uma definição.

A nível nacional:

� Existe hoje em quase todos os países – embora em graus diferentes – um
empenhamento político a nível governamental e/ou ministerial no sentido de
promover o ensino para o desenvolvimento do espírito empresarial no âmbito dos
sistemas educativos.

� Contudo, é necessário, em alguns casos, melhorar a coordenação entre os
diferentes ministérios e os organismos envolvidos na educação para o
desenvolvimento do espírito empresarial.

� A produção de indicadores e a recolha de dados quantitativos neste domínio são
ainda muito limitadas. Na maioria dos casos, não se dispõe de informações
exactas, a nível nacional, sobre o número de docentes e de estabelecimentos de
ensino abrangidos por programas e cursos deste tipo, nem sobre o número de
estudantes que participam nessas iniciativas. Em consequência disso, é
actualmente impossível medir, em termos objectivos e exactos, os esforços que
têm sido envidados nesta área, quer a nível nacional, quer - principalmente - a
nível europeu.

� A avaliação das medidas adoptadas é, na maior parte dos casos, efectuada de
forma limitada ou pontual. Por outro lado, não existe também uma forma
consensualmente aceite de medir os resultados (por exemplo, a capacidade
empresarial) que pudesse servir de bitola para apreciar estas iniciativas.

� Os laços entre as escolas e o mundo empresarial, com o objectivo de incentivar
o espírito empresarial, estão bastante desenvolvidos na maioria dos países; em
muitos casos, em resultado das iniciativas adoptadas, a nível local e a título
independente, por organizações privadas ou estabelecimentos de ensino. Não
obstante, essas relações têm de ser incrementadas, pois a cooperação entre as
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escolas e as empresas ou as associações empresariais constitui um meio
privilegiado para introduzir o espírito empresarial na prática e na via do ensino.

Os sistemas educativos e os programas existentes:

� As iniciativas que procuram promover o desenvolvimento de um espírito
empresarial nos alunos são ainda raras a nível do ensino básico, embora existam
vários exemplos de boas práticas nesta área.

� Este tipo de ensino é mais frequente nas escolas secundárias, dependendo muitas
vezes de iniciativas levadas a cabo individualmente por instituições de ensino.

� Os sistemas de formação profissional inicial de nível secundário – na maioria
dos países – não estão actualmente suficientemente orientados para o trabalho por
conta própria e para desenvolver o espírito empresarial.

� A formação para o desenvolvimento do espírito empresarial a nível universitário
está principalmente centrada nos estudantes dos cursos de economia e de gestão.
Este tipo de formação deveria ser mais acessível de um modo geral e, em
particular, no âmbito de cursos de índole muito diversa (por exemplo, a ciência, a
engenharia e as artes, etc.).

� A actual oferta de formação específica para docentes no domínio do espírito
empresarial é largamente insuficiente, quer no que diz respeito à formação inicial
em escolas superiores de educação, quer no tocante à formação profissional
avançada ao longo da carreira. Este é um obstáculo fundamental à introdução do
conceito de espírito empresarial nas salas de aula.

� Os programas baseados no conceito de “aprender fazendo” - que se traduzem na
criação e gestão de mini-empresas por parte de alunos e estudantes - são usados de
forma generalizada em muitos países para desenvolver as competências
empresariais, em especial no ensino secundário. Contudo, deveriam estar mais
bem integrados nos sistemas educativos e ser mais acessíveis em geral.

� Na Europa, existe um défice em termos de financiamento privado de programas
na área do espírito empresarial. Além disso, o sector privado tende a investir
maioritariamente a nível universitário e em domínios relacionados com a ciência e
a tecnologia (pois o retorno do investimento é considerado mais seguro), quando
deveria incentivar-se um investimento adequado em níveis menos avançados de
ensino.

Observações gerais:

� Todos os jovens deveriam, durante a sua vida académica, ter oportunidades de
aprendizagem no domínio do espírito empresarial, quer no âmbito do seu
programa principal de estudos, quer como actividade complementar. Se
pretendermos atingir este objectivo ambicioso, é necessário transformar ainda
mais os sistemas de educação a partir do interior. Rever o programa nacional,
conceder apoios e incentivos às escolas, prestar a formação adequada aos docentes
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e promover uma aprendizagem através da prática (aprender fazendo) podem
constituir instrumentos essenciais para se alcançar essa meta.

� Registou-se indubitavelmente uma mudança significativa no plano cultural,
pois o espírito empresarial é agora consensualmente reconhecido como uma
temática de ensino relevante. A situação evolui rapidamente neste domínio. Se
bem que seja importante manter o impulso actual, há uma grande necessidade de
aperfeiçoamento. O que ainda falta, na maioria dos casos, é um enquadramento
coerente, de modo que as actividades e os exemplos de boas práticas existentes
possam ocupar um lugar no âmbito do sistema de educação e ser acessíveis em
geral.

Por conseguinte, e tendo em mente as principais conclusões do presente trabalho,
recomenda-se o seguinte:

(1) É necessário estimular o debate sobre educação para o desenvolvimento do
espírito empresarial na Europa - também através da divulgação do teor deste
trabalho - e reafirmar a importância de reforçar as acções adoptadas nesta área.
Para o efeito, propõe-se a organização de um “Dia Europeu da Educação para o
Desenvolvimento do Espírito Empresarial”, em paralelo com iniciativas a nível
europeu e em cada país.

(2) É necessário incentivar ainda mais o intercâmbio de boas práticas neste domínio a
nível europeu. Para o conseguir, deveria ser encorajada a criação de redes
permanentes entre peritos, representantes das administrações públicas e
instituições de ensino.

(3) Os programas de especialização e os programas internacionais no domínio da
educação para o desenvolvimento do espírito empresarial (como o Young
Enterprise, o Junior Achievement, por exemplo) deveriam continuar a ser
divulgados, visto que podem constituir um excelente pano de fundo para o
lançamento de novas iniciativas, tanto a nível nacional como local, por parte de
instituições de ensino agindo a título individual.

(4) É crucial, para as futuras políticas e acções a adoptar neste sector que sejam
produzidos dados quantitativos exactos, abrangentes e objectivos. Na sua
ausência, será difícil monitorizar, nos próximos anos, os progressos alcançados na
Europa. Os governos nacionais, a Comissão Europeia e todas as organizações
interessadas são convidadas a melhorar e a intensificar os esforços envidados
neste sentido. Em particular, deveria ser estabelecido um plano de acção para a
recolha de dados a nível nacional por cada um dos países.

(5) Se bem que os dados quantitativos e as estatísticas devam ser produzidos em
primeiro lugar a nível nacional, a criação de um observatório europeu para a
educação orientado para o desenvolvimento do espírito empresarial poderia
constituir um primeiro passo nessa direcção, que se afigura necessário.

(6) A avaliação do impacto das medidas em curso tem de ser melhorada a todos os
níveis. É necessário continuar a elaborar indicadores de resultados (“output”) e
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aferições comparativas claras nesta área. Poderia também ser considerada uma
forma de avaliação pan-europeia.

(7) É necessário desenvolver mais iniciativas e programas a nível do ensino básico –
utilizando uma abordagem "suave" da temática relacionada com o espírito
empresarial (ver a definição de ensino para o desenvolvimento do espírito
empresarial no capítulo 3) –, tornando-os acessíveis a todos.

(8) A oferta de formação específica para docentes tem de ser reforçada
significativamente, pois a sua actual insuficiência constitui um obstáculo
fundamental para a implementação de programas e de actividades no domínio do
espírito empresarial. Se os docentes não receberem uma formação adequada, se
não se sentirem motivados e se não receberem um apoio constante, os progressos
registados nesta área serão diminutos.

(9) As iniciativas baseadas na aprendizagem através da prática (aprender
fazendo), incluindo a criação de mini-empresas pelos estudantes, deveriam
continuar a ser incentivadas e ser acessíveis a todos em todos os níveis de
escolaridade.

(10) É necessário enquadrar a educação para o desenvolvimento do espírito
empresarial numa estrutura nacional (ou regional), no âmbito da qual seja possível
desenvolver iniciativas específicas, com base numa perspectiva de longo prazo,
procurando conferir-lhes sustentabilidade e assegurar eventualmente um impacto
real. As medidas existentes devem ser integradas numa estratégia global para a
promoção do espírito empresarial. Deveria assegurar-se o acesso a cursos e
programas aos estudantes de todos os níveis de ensino, independentemente dos
conteúdos programáticos do seu programa principal de estudos.

(11) Sempre que necessário, a importância do ensino para o desenvolvimento do
espírito empresarial deveria ser reconhecida pelo programa nacional, de modo
que os programas específicos pudessem ter uma base legal e uma justificação e
pudessem ser desenvolvidos num contexto adequado. Tal contribuiria
consideravelmente para aumentar a motivação de estudantes e docentes para a
adopção deste tipo de iniciativas.

(12) Embora as boas práticas devam ser adoptadas voluntariamente, o
empenhamento político tem de traduzir-se em acções concretas. Isto pode
significar a alteração do programa nacional, sempre que se trate de um sistema
centralizado, e/ou a concessão de apoio e de incentivos, quando os
estabelecimentos de ensino têm autonomia para estabelecer os seus próprios
programas. Um leque de medidas de apoio para encorajar as escolas a
envolver-se na educação para o desenvolvimento do espírito empresarial poderia
incluir, entre outras: a disponibilização de fundos, serviços de consultoria e o
fornecimento de material didáctico, assim como a promoção de contactos com
empresas locais.

(13) É necessário propor e divulgar bons modelos de parcerias entre o sector
público e o privado. Do mesmo modo, é necessário reforçar as relações entre os
estabelecimentos de ensino e as empresas, mau grado a actividade registada em
certos países neste campo.
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Anexo 1

Lista de eventuais indicadores sobre a educação para o desenvolvimento do
espírito empresarial:

1. Indicadores “qualitativos”

� Empenhamento político a nível nacional no sentido de promover o espírito empresarial no
sector da educação.

� Produção de indicadores sobre o desenvolvimento do espírito empresarial no sector da
educação.

� Recolha de dados quantitativos a nível nacional sobre o espírito empresarial no sector da
educação.

� Mecanismos existentes para avaliar a eficácia das medidas adoptadas.

� Financiamento privado disponível para o desenvolvimento do espírito empresarial no
sector da educação.

� Integração do espírito empresarial no programa nacional (ou regional) do ensino básico.

� Integração do espírito empresarial no programa nacional (ou regional) do ensino
secundário.

� Integração do espírito empresarial no programa nacional (ou regional) da formação
profissional inicial de nível ensino secundário.

� Integração do espírito empresarial no programa das escolas de formação de professores
(formação inicial).

� Formação profissional avançada de docentes ao longo da carreira (formação em
exercício) no domínio do espírito empresarial.

� Medidas adoptadas a nível nacional (ou regional) para promover o ensino para o
desenvolvimento do espírito empresarial nas universidades.

2. Indicadores “Quantitativos”

1.º Ciclo do Ensino Básico:

� Número (em %) de escolas do ensino básico que integram componentes relacionados com
o espírito empresarial nos seus cursos.

Número (em %) de alunos que frequentam este tipo de ensino nos estabelecimentos de
ensino básico.
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Escolas secundárias:

� Número (em %) de escolas (polivalentes) do ensino secundário em que o
desenvolvimento do espírito empresarial constitui uma das temáticas de ensino.

Número (em %) de alunos que frequentam este tipo de ensino nas escolas (polivalentes)
do ensino secundário.

� Número (em %) de escolas profissionais/ técnicas do ensino secundário que oferecem
formação profissional inicial no domínio do espírito empresarial.

Número (em %) de alunos que frequentam este tipo de formação nas escolas
profissionais/ técnicas.

Número (em %) de alunos que criam sua própria empresa após a conclusão dos seus
estudos nas escolas técnicas/ profissionais.

Formação de docentes:

� Número (em %) de docentes que recebem formação no domínio do espírito empresarial
nas escolas de formação de professores enquanto parte do programa de estudos.

� Número (em %) de docentes que recebem formação profissional avançada no domínio do
espírito empresarial .

Cooperação entre estabelecimentos de ensino e empresas:

� Número de associações empresariais envolvidas em iniciativas conjuntas com escolas e
universidades.

� Número (em %) de escolas que estabeleceram vínculos duradouros com empresas ou
associações empresariais para a promoção do espírito empresarial.

� Número (em %) de universidades que estabeleceram vínculos duradouros com empresas
ou associações empresariais para a promoção do espírito empresarial.

Ensino Superior:

� Número (em %) de instituições de ensino superior com cadeiras para o desenvolvimento
do espírito empresarial.

� Número (em %) de instituições de ensino superior em que o espírito empresarial está
integrado nos cursos da primeira fase de outras áreas.

Número (em %) de estudantes que frequentam anualmente cursos da primeira fase do
ensino superior no domínio do espírito empresarial.

� Número (em %) de instituições de ensino superior que oferecem cursos de pós-graduação
no domínio do espírito empresarial.

Número (em %) de estudantes que frequentam anualmente cursos de pós-graduação neste
domínio.
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� Número (em %) de estudantes que criam a sua própria empresa no prazo de três anos após
a conclusão dos estudos superiores.


