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INTRODUÇÃO01

02

A�ngir o desígnio de tornar a Europa na economia, baseada no conhecimento, mais 
dinâmica e compe��va do mundo, que nos permita alcançar um crescimento 
sustentável e com ele mais e melhor emprego e maior coesão social, implica uma 
aposta decidida nos fatores imateriais da compe��vidade como são a inovação, a 
criação de valor baseada na I&DT, a cria�vidade, a diferenciação, a qualidade e a 
eficiência.

Esta aposta só é possível com recursos humanos mais qualificados e dotados de um 
conjunto de competências nas quais se destaca o Empreendedorismo. E ao falarmos 
de Empreendedorismo não nos restringimos ao ato de criar empresas mas sim à 
capacidade e proa�vidade para colocar ideias e soluções em prá�ca, que requer 
cria�vidade, inovação e o assumir de riscos, bem como a capacidade para planear, 
gerir e implementar projetos com vista a a�ngir determinados obje�vos.

Assim, o Empreendedorismo e as suas competências-chave – Autoconfiança, Inicia�va, 
Resiliência, Planeamento, Cria�vidade e Relacionamento interpessoal – são 
fundamentais não só para os futuros empresários mas sim para todos os cidadãos 
quer para a sua vida profissional quer também para a sua par�cipação na sociedade 
e na construção do nosso futuro comum.

É neste contexto que faz todo o sen�do um projeto como o EmpreEscola 
– Empreender no Ensino Secundário. 

Acreditamos que o EmpreEscola permite, com a sua metodologia aprender-fazendo, 
adquirir e treinar competências empreendedoras e aproximar os jovens estudantes 
da realidade empresarial, o que contribuirá para neles desenvolver um conjunto de 
conhecimentos, capacidades e a�tudes que lhes permi�rão apresentar no futuro 
uma maior autonomia na execução das suas tarefas, empreendendo, inovando e 
criando valor. 



03

OBJETIVOS 02
O Projeto EMPREESCOLA – EMPREENDER NO ENSINO SECUNDÁRIO visa a 
conceção, desenvolvimento, implementação, acompanhamento e monitorização de 
um projeto que tem com principal obje�vo fomentar os alunos do Ensino 
Secundário regular e profissional para o empreendedorismo e a�vidade 
empresarial, dotando-os de competências empreendedoras.

Além do treino de competências empreendedoras a implementação do 
EMPREESCOLA pretende:
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Demonstrar que ser Empreendedor
não é apenas importante para
os futuros empresários mas
sim uma forma de estar na 
vida decisiva para quem quer

 evoluir e ter sucesso
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METODOLOGIA03
Quer na Introdução quer na explicitação dos Obje�vos deste Projeto foi focada por 
diversas vezes a expressão “competências empreendedoras”.

Ora, Considera-se competente a pessoa que é capaz de adequar as suas ações tendo 
em vista um obje�vo determinado. Neste sen�do, possuir conhecimentos ou capacidades 
não significa ser competente uma vez que a competência realiza-se na ação. Assim, 
adquirir Competências Empreendedoras implica Aprender Fazendo.

Desta forma, tendo por base o enquadramento e os obje�vos referidos nos pontos 
anteriores a Nersant procurou a colaboração de especialistas e desenvolveu uma 
Metodologia e ferramentas para o fomento do Empreendedorismo no Ensino Secundário.

A definição desta Metodologia teve como principais preocupações:
- Estar enquadrada no atual contexto europeu, nacional e regional;
- Dar resposta aos obje�vos propostos;
- Adotar um sistema de “Aprender-fazendo” que permi�sse o desenvolvimento de 
competências também na área das TIC enquanto u�lizadores e que mo�vasse 
verdadeiramente os alunos;
- Garan�r a sua aplicabilidade nas Escolas da Região do Médio Tejo;
- Corresponder aos princípios base e ao desenvolvimento das competências-chave 
do ensino para o empreendedorismo definidos no Guião para o Ensino do 
Empreendedorismo do Ministério da Educação.

Com a convicção de que a componente prá�ca de treino do empreendedorismo, 
através da aplicação do aprendido num projeto, seria fundamental para a mo�vação 
dos alunos, a metodologia proposta compôs-se da dinamização e criação de ideias 
de negócio de carácter inovador, em qualquer setor de a�vidade, desenvolvendo 
um trabalho de transformação da IDEIA em NEGÓCIO, trabalho este desenvolvido 
através de um conjunto de etapas que cons�tuem um i�nerário através do qual os 

par�cipantes constroem o seu projeto a par�r da sua Ideia de Negócio própria.
Sabendo que um projeto como este só tem sucesso com a adesão e enquadramento 
por parte dos professores a metodologia e as ferramentas de apoio foram 
construídas de forma a tornar a implementação do projeto o mais “amiga do 
professor” possível.

Foi assim desenhada a Metodologia associada ao projeto assentando em três vetores 
fundamentais:
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um trabalho de transformação da IDEIA em NEGÓCIO, trabalho este desenvolvido 
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par�cipantes constroem o seu projeto a par�r da sua Ideia de Negócio própria.
Sabendo que um projeto como este só tem sucesso com a adesão e enquadramento 
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construídas de forma a tornar a implementação do projeto o mais “amiga do 
professor” possível.

Foi assim desenhada a Metodologia associada ao projeto assentando em três vetores 
fundamentais:

Para preparar e apoiar a implementação do projeto foi realizado um 
processo de Capacitação dos Professores par�cipantes, através do qual se 
realizou a familiarização com os conteúdos e desafios propostos, bem 
como com a ferramenta a u�lizar.
Foi criado o Guião do Professor como ferramenta de base desta capacitação. 

a. CAPACITAÇÃO

Para a implementação, podendo funcionar quer na sala de aula, quer fora 
da sala de aula, foi desenvolvida uma ferramenta digital na qual os alunos, 
agrupados em equipas, desenvolveram passo a passo os seus projetos.
Esta ferramenta encontra-se disponível em:

Para a dinamização do projeto, os Professores par�cipantes foram 
apoiados pelos Técnicos da Nersant, funcionando também a ferramenta 
digital criada como instrumento de apoio à implementação uma vez que a 
mesma inclui, além dos desafios de cada etapa, uma área de apoio e 
explicação dos conteúdos.
A metodologia proposta previu a realização de cerca de 5 a 8 momentos 
de dinamização em sala de aula.
O obje�vo de cada equipa foi concluir todas as etapas do projeto e 
preparar um Pitch sobre a sua Ideia de Negócio.

b. TUTORIA E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO 

h�p://mediotejo-empreescola.nersant.pt.
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A operacionalização desta Metodologia tem como atores principais os alunos, 
enquadrados por um ou mais professores e contando com o apoio de uma equipa 
técnica da Nersant, que garante o acompanhamento da implementação bem como 
a Tutoria e Acompanhamento.
Além da Metodologia para implementação, atrás descrita, o projeto implicou ainda 
um processo inicial de Planeamento, Apresentação e Adesão das Escolas. 
 

A Metodologia proposta prevê a realização, no final do projeto, de uma 
Sessão Final na qual, perante um júri convidado, é realizada por cada 
equipa a apresentação de cada um dos projetos.

As apresentações são avaliadas tendo em conta um conjunto de critérios:
- Inovação, cria�vidade e originalidade do produto/serviço
- Potencial de mercado da Ideia
- Viabilidade económica da Empresa
- Grau de Desenvolvimento do Plano apresentado
- Qualidade da apresentação
- Trabalho de Equipa / Envolvimento dos vários Elementos

c. SESSÃO FINAL
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IMPLEMENTAÇÃO 04
Assente na Metodologia anteriormente definida, o EMPREESCOLA 2017 teve 
a seguinte implementação:

a. Divulgação às Escolas
Foram realizadas ações de divulgação do Projeto às Escolas Secundárias 
e Profissionais da Região. Estas ações incluíram a realização reuniões bem 
como o envio de convites e apresentações por e-mail.
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Desta forma o EmpreEscola esteve presente em Escolas de 6 Concelhos do Médio 
Tejo (Alcanena, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Tomar e Torres Novas). 

b. Adesão - Receção de Inscrições
Fruto das ações de divulgação foram recebidas Inscrições das Equipas e 
Professores interessados em par�cipar no EmpreEscola 2017.

Aderiram 7 Escolas, com 7 Professores e 13 Equipas que garan�ram a par�cipação 
de 40 Alunos, com a seguinte distribuição pelo território:

TOTAL 4013

CONCELHO AGRUPAMENTO ESCOLA PROFESSOR Nº. EQUIPAS Nº. ALUNOS

Alcanena Ag. de Escolas
de Alcanena

Escola secundária
de Alcanena 41

4

1

1

1

4

1 2

8

6

2

6

12

Susana Duarte
Santos

Assunção
Figueiredo

Ana Lúcia Pina

Patricia Gil

Ana Pinho

Sónia 
Rodrigues

Ana Ferreira

Escola secundária
de Ferreira do 

Zezere

Escola Verde 
Horizonte

Escola Profissional
de Tomar

Escola Profissional
de Torres Novas

Centro de Estudos 
de Fá�ma

Centro de Estudos 
de Ourém

Ag. de Escolas
de Ferreira
do Zezere

Ag. de Escolas
Verde

Horizonte

Ferreira
do Zezere

Mação

Ourém

Tomar

Torres Novas
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c. Capacitação, Implementação e Acompanhamento 
Após encerramento das inscrições foi iniciado o processo de capacitação 
aos professores. 

Uma vez que a metodologia do EMPREESCOLA se baseia na resposta a um 
conjunto de questões sequenciais de desenvolvimento de uma ideia de 
negócio a capacitação decorreu numa lógica de realização de Workshops 
de capacitação dos professores par�cipantes preparando a implementação 
das várias etapas. 

Após a capacitação para cada etapa, os professores implementaram o 
projeto em sala de aula com os alunos contando com o acompanhamento 
e tutoria dos técnicos da Nersant.
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03

- Como ter uma ideia de 
negócio? tendências e 
fontes de ideias

- Desafios: pensar uma 
ideia de negócio

a ideia

- Onde e como vender. 
Como comunicar

- Desafios: definir os 
canais de distribuição. 
Definir como se vai 
comunicar. Criar um 
logó�po e um anuncio.

distribuição e 
comunicação

- Os clientes, os 
concorrentes, a dimensão 
do mercado

- Desafios: iden�ficar os 
clientes, concorentes e 
calcular a dimensão do 
mercado, aplicado á ideia 
de negócio

o mercado

07
- Conhecer os custos. 
Es�mar as Vendas. Prever 
Resultados

- Desafios: Calcular o 
Resultado

o plano
financeiro

- O pessoal que faz falta. 
O  espaço e os 
equipamentos 
necessários.

- Desafios: definir como 
organizar o negócio, quem 

organizando
o negócio

- Contextualização do 
projeto e dos obje�vos

-Familizarização de 
conceitos chave através 
de um jogo, jogado em 
grupo

A Aventura de 
empreender

SESSÃO

SESSÃO

SESSÃO

SESSÃO

SESSÃO

SESSÃO

SESSÃO

SESSÃO

01

02

04

05

06

- Como estruturar uma 
Apresentação

- Desafio: preparar a 
apresentação final 

apresentação 08

- Análise cri�ca á ideia e 
proposta de operacional-
ização.

- Desafios: realizar uma 
análise SWOT da ideia em 
desenvolvimento

a Análise swot



Tanto na implementação na sala de aula, mas também nos intervalos 
entre sessões, funcionou a ferramenta online construída na qual os 
alunos par�cipantes puderam ir trabalhando.
Esta plataforma está disponível em: 

Para a implementação, podendo funcionar quer na sala de aula, quer fora 
da sala de aula, foi desenvolvida uma ferramenta digital na qual os alunos, 
agrupados em equipas, desenvolveram passo a passo os seus projetos.
Esta ferramenta encontra-se disponível em:

Para a dinamização do projeto, os Professores par�cipantes foram 
apoiados pelos Técnicos da Nersant, funcionando também a ferramenta 
digital criada como instrumento de apoio à implementação uma vez que a 
mesma inclui, além dos desafios de cada etapa, uma área de apoio e 
explicação dos conteúdos.
A metodologia proposta previu a realização de cerca de 5 a 8 momentos 
de dinamização em sala de aula.
O obje�vo de cada equipa foi concluir todas as etapas do projeto e 
preparar um Pitch sobre a sua Ideia de Negócio.

11
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Ao longo do projeto foram trabalhados os vários passos da plataforma através 
das quais se foi efetuando o desenvolvimento do projeto de cada equipa.

01

02

03

04

05

06

12

11

10

09

08

07

13

14

15

16

17

18

A Ideia

Descrição
Produtos
Serviços

Indicação
Setor de

Ac�vidade

Os  Potenciais
Clientes

A Distrubuição A Promoção

Os Recursos
Humanos

O Inves�mento

O Financiamento

Previsão de
Vendas

Custos de
Produção

Os FSE

Prazos médios 
de Recebimento  

e  Pagamento

Análise de
Resultados

Preparação da 
Apresentação

Cálculo de
Resultado

Análise SWOT

Os 
Concorrentes
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Na Plataforma foram desenvolvidas as várias etapas da implementação do 
projeto em sala de aula tendo cada sessão o obje�vo de:
- Responder aos vários desafios colocados pela plataforma, que incluíram 
temá�cas mul�displinares; 
- Dinamizar o trabalho em Grupo desde a criação e exploração da Ideia de 
Negócio, até à preparação da Apresentação final.
Terminado o desenvolvimento das várias Ideias de Negócio as equipas foram 
ajudadas a preparar uma Apresentação para realizar um Pitch na Sessão 
Final. 

d. Sessão Final

A Sessão Final do EmpreEscola é 
composta por uma Sessão de Júri na 
qual um painel de convidados vê e 
avalia as apresentações das várias 
equipas.

Esta Sessão decorreu no dia 5 de 
Junho de 2017 na sede da Nersant 
em Torres Novas.



14

As apresentações foram avaliadas por um júri cons�tuído por um painel de 
convidados cujo primeiro contacto com os projetos, para garan�r a isenção 
das análises, se realizou no exato momento das apresentações.
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Os critérios de avaliação ponderados foram os seguintes:
- Inovação, cria�vidade e originalidade do produto/serviço – 25%
- Potencial de mercado da Ideia – 20%
- Viabilidade económica da Empresa – 15%
- Grau de Desenvolvimento do Plano apresentado – 15%
- Qualidade da apresentação – 15%
- Trabalho de Equipa / Envolvimento dos vários Elementos – 10%

Fruto da avaliação efectuada pelo Júri nesta Sessão, foram definidos os 
vencedores para os três prémios previstos para este projeto:
- Melhor Projeto Empresarial  - atribuído à equipa que ob�vesse a melhor 
pontuação ponderada.
- Ideia mais Inovadora - atribuído à equipa que ob�vesse a melhor pontuação 
no critério “Inovação, cria�vidade e originalidade”.
- Melhor Trabalho de Equipa – atribuído à equipa que ob�vesse a melhor 
pontuação no critério “Trabalho de equipa / Envolvimento dos vários 
Elementos”.

 Os projetos vencedores serão de seguida detalhados no ponto 5.
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OS PROJETOS 
VENCEDORES05

a. MELHOR IDEIA EMPRESARIAL

Escola: Escola Profissional de Ourém

Projeto: Begatrónica

Equipa: O projeto Begatrónica foi desenvolvido por uma equipa de 6 
elementos (Daniela Filipa Bastos Marques, Mariana Vieira Custódio, Frederic 
José dos Santos, Pedro Miguel dos Reis Mateus, Luís Carlos Gonçalves 
Sousa, Maria Inês Luz Matos) da Escola Profissional de Ourém.

Problema / Oportunidade iden�ficada: Limitação dos equipamentos 
existentes para invisuais e necessidade de lhes dar melhor qualidade de 
vida.

A solução proposta: desenvolver um sistema incluído numa bengala para 
invisuais que permita através de sensores emi�r sinais com precisão de 

Muito embora o foco principal deste projeto não seja o Concurso de Ideias de 
Negócio em sim mesmo, um dos atra�vos do EmpreEscola é a existência de 
prémios para os melhores projetos.

Com estes prémios o que se pretende é dar relevo à capacidade para transformar 
ideias em projetos de negócio focados na inovação, na diferenciação e na criação 
de valor.

Na edição 2017 foram atribuídos Prémios aos seguintes projetos:

forma a detetar atempadamente obstáculos no chão mas também outros 
suspensos ao nível de braços e cabeça. A ideia poderá incluir outros 
elementos extras de auxílio na deteção e emissão de sinais.

A operacionalização planeada para a bengala: 
-Sensor de luz que avisa com um sinal sonoro caso as luzes estejam acesas;
-Três sensores ultrassónicos que avisam, a�vando motores na pega, 
da proximidade dos obstáculos na área lateral do invisual e ainda a nível 
da cintura.

A operacionalização planeada para os óculos: 
- Sensor ultrassónico que ao detetar um obstáculo a nível da cabeça a 
menos de 65 cm, a�va um motor vibratório de forma a avisar o invisual.
Pretende-se a criação de produtos Preço acessível, melhorar a vida a 
qualidade de vida dos invisuais, bengala ergonómica com caracterís�cas 
funcionais e de simples u�lização.
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b. IDEIA MAIS INOVADORA

Escola: Escola Profissional de Torres Novas

Projeto: QR4YOU

Equipa: O projeto  QR4YOU foi desenvolvido por uma equipa de 2 
elementos ( Bernardo Costa e Helena Ferreira) da Escola Profissional de 
Torres Novas.

Problema / Oportunidade identificada: Falta de informação pessoal em 
casos de emergência médica e ausência de par�lha de informações entre 
hospitais. 

A solução proposta: Explicar todo o nosso historial médico e problemas de 
saúde apenas com um “click” seria a forma mais rápida e fácil de os meios 
de emergência médica e hospitalares nos conhecerem. Tem o objec�vo de 
acelerar o processo de conhecer o utente em caso de urgência.

A operacionalização planeada: consiste numa plataforma online que 
permite a cada utente consultar a sua ficha e histórico médico em tempo 
real. Com a b. u�lização de alta tecnologia e op�mizações existentes, por 
exemplo através de QR code. 
Apresenta como slogan “ O universo é feito de códigos mas agora existe 
um que lhe pode salvar a vida”. QR4YOU tem esse obje�vo, qualquer um 
poderá criar o seu perfil de utente, depois é lhe enviado um cartão com um 
chip e um Qr code, este Qr poderá ser lido por qualquer u�lizador que 
tenha em sua posse um smartphone, através do chip também poderá ser 
feita a entrada em hospitais e centros de saúde.

Estes cartões ainda terão outra faceta, o u�lizador poderá desfrutar de 
descontos em farmácias, Ó�cas, den�stas e outros centros dedicados à 
saúde.

As informações colocadas no cartão podem ser assinaladas como “confidenciais”, 
isto permi�rá que nem todas as informações do perfil estejam expostas, só 
poderão ser observadas através do código definido pelo utente.
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b. IDEIA MAIS INOVADORA

Escola: Escola Profissional de Torres Novas

Projeto: QR4YOU

Equipa: O projeto  QR4YOU foi desenvolvido por uma equipa de 2 
elementos ( Bernardo Costa e Helena Ferreira) da Escola Profissional de 
Torres Novas.

Problema / Oportunidade identificada: Falta de informação pessoal em 
casos de emergência médica e ausência de par�lha de informações entre 
hospitais. 

A solução proposta: Explicar todo o nosso historial médico e problemas de 
saúde apenas com um “click” seria a forma mais rápida e fácil de os meios 
de emergência médica e hospitalares nos conhecerem. Tem o objec�vo de 
acelerar o processo de conhecer o utente em caso de urgência.

A operacionalização planeada: consiste numa plataforma online que 
permite a cada utente consultar a sua ficha e histórico médico em tempo 
real. Com a b. u�lização de alta tecnologia e op�mizações existentes, por 
exemplo através de QR code. 
Apresenta como slogan “ O universo é feito de códigos mas agora existe 
um que lhe pode salvar a vida”. QR4YOU tem esse obje�vo, qualquer um 
poderá criar o seu perfil de utente, depois é lhe enviado um cartão com um 
chip e um Qr code, este Qr poderá ser lido por qualquer u�lizador que 
tenha em sua posse um smartphone, através do chip também poderá ser 
feita a entrada em hospitais e centros de saúde.

Estes cartões ainda terão outra faceta, o u�lizador poderá desfrutar de 
descontos em farmácias, Ó�cas, den�stas e outros centros dedicados à 
saúde.

MELHOR TRABALHO DE EQUIPA

Escola: ESCOLA VERDE HORIZONTE - MAÇÃO

Projeto: Macinova�on

Equipa: O projeto Macinova�on foi desenvolvido por uma equipa de 6 
elementos (Ana Marques, Gonçalo Mar�ns, João Ferreira, Inês Pereirinha, 
Leonor Bento e Rodrigo Leitão) da Escola Secundária Verde Horizonte de 
Mação.

Problema / Oportunidade iden�ficada: Descrever
A equipa constatou que a população tem dificuldade em dormir. As pessoas 
apresentam sinais de cansaço, de stress. Esta comprovado que uma noite 
bem dormida, é muito importante para a saúde e bem-estar, social e 

As informações colocadas no cartão podem ser assinaladas como “confidenciais”, 
isto permi�rá que nem todas as informações do perfil estejam expostas, só 
poderão ser observadas através do código definido pelo utente.

psíquico do ser humano. Tendo iden�ficado esta situação, os alunos, optaram 
por desenvolver um produto que ajudasse as pessoas a ter um sono, mais 
tranquilo, mais profundo, mais relaxante. O produto idealizado foi uma 
almofada com algumas propriedades específicas, des�nada às pessoas 
com problemas referidos.

A solução proposta: 
Foi  confeccionada uma almofada à base de produtos biológicos, naturais, 
com a introdução de um pequeno saco com plantas  naturais de uso medicinal 
.  As plantas/ervas u�lizadas foram: Camomila (diminui a ansiedade e tem 
um efeito relaxante);  Tília ( induz o sono com tranquilidade); Valeriana 
(ajuda a reduzir a actividade cerebral e permite que os usuários adormeçam 
mais facilmente); Noz-moscada (atua  no sistema nervosos central com 
efeito seda�vo ); Funcho (atua como relaxante muscular); Aloé Vera (ajuda 
no sono profundo).
A referida almofada  deverá  permi�r resolver os problemas que as pessoas 
tem em adormecer. Para isso são u�lizados produtos biológicos, naturais, 
sem recorrer a produtos químicos. Em cada saquinho é colocada uma 
colher de chá de cada solução misturada.

MELHOR TRABALHO DE EQUIPA

Escola: ESCOLA VERDE HORIZONTE - MAÇÃO

Projeto: Macinova�on

Equipa: O projeto Macinova�on foi desenvolvido por uma equipa de 6 
elementos (Ana Marques, Gonçalo Mar�ns, João Ferreira, Inês Pereirinha, 
Leonor Bento e Rodrigo Leitão) da Escola Secundária Verde Horizonte de 
Mação.

Problema / Oportunidade iden�ficada: Descrever
A equipa constatou que a população tem dificuldade em dormir. As pessoas 
apresentam sinais de cansaço, de stress. Esta comprovado que uma noite 
bem dormida, é muito importante para a saúde e bem-estar, social e
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MELHOR TRABALHO DE EQUIPA

Escola: ESCOLA VERDE HORIZONTE - MAÇÃO

Projeto: Macinova�on

Equipa: O projeto Macinova�on foi desenvolvido por uma equipa de 6 
elementos (Ana Marques, Gonçalo Mar�ns, João Ferreira, Inês Pereirinha, 
Leonor Bento e Rodrigo Leitão) da Escola Secundária Verde Horizonte de 
Mação.

Problema / Oportunidade iden�ficada: Descrever
A equipa constatou que a população tem dificuldade em dormir. As pessoas 
apresentam sinais de cansaço, de stress. Esta comprovado que uma noite 
bem dormida, é muito importante para a saúde e bem-estar, social e 

psíquico do ser humano. Tendo iden�ficado esta situação, os alunos, optaram 
por desenvolver um produto que ajudasse as pessoas a ter um sono, mais 
tranquilo, mais profundo, mais relaxante. O produto idealizado foi uma 
almofada com algumas propriedades específicas, des�nada às pessoas 
com problemas referidos.

A solução proposta: 
Foi  confeccionada uma almofada à base de produtos biológicos, naturais, 
com a introdução de um pequeno saco com plantas  naturais de uso medicinal 
.  As plantas/ervas u�lizadas foram: Camomila (diminui a ansiedade e tem 
um efeito relaxante);  Tília ( induz o sono com tranquilidade); Valeriana 
(ajuda a reduzir a actividade cerebral e permite que os usuários adormeçam 
mais facilmente); Noz-moscada (atua  no sistema nervosos central com 
efeito seda�vo ); Funcho (atua como relaxante muscular); Aloé Vera (ajuda 
no sono profundo).
A referida almofada  deverá  permi�r resolver os problemas que as pessoas 
tem em adormecer. Para isso são u�lizados produtos biológicos, naturais, 
sem recorrer a produtos químicos. Em cada saquinho é colocada uma 
colher de chá de cada solução misturada.

A operacionalização planeada: 
Após a iden�ficação do problema e da oportunidade, há que planear todo 
o processo até colocar o produto no mercado.   A equipa pretende 
encontrar um parceiro que confeccione as almofadas com as caracterís�cas 
pretendidas, Posteriormente colocam as plantas medicinais num pequeno 
saco de algodão, comprado para esse feito e introduzem no interior da 
almofada (sempre com o cuidado 
de não causar incomodo aos 
u�lizadores). Os clientes podem 
adquirir o produto nas Farmácias, 
Parafarmácias, Lojas dieté�cas, 
Lojas a retalho e via online.
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Os Resultados de par�cipação na edição 2017 do projeto EMPREESCOLA foram 
os seguintes:

 Foram assim cumpridos e até ultrapassados os propostos: 

Efetuar a sensibilização 
para o projeto junto das 
Escolas do Médio Tejo

Ter pelo menos 8 Equipas
par�cipantes na edição 

2017

Realizar Workshops de
capacidade dos Professores

Criar e Produzir Materiais
pedagógicos para 

implementação do Projeto

Acompanhar e apoiar o
desenvolvimento do

Projeto

Organizar uma Sessão Final
do Projeto

Efetuar a divulgação do 
Projeto e dos seus Resultados 
nomeadamente através de 

produção de Brochura

Divulgação efetuada e
convites realizados

13 Equipas par�ciparam
no projeto

Workshops realizados

Materiais criados e 
produzidos

Acompanhamento e 
tutoria realizados

Sessão Final realizada a 
5 de Junho de 2017

Brochura preparada e 
produzida

OBJETIVOS DO EMPREESCOLA 2017
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