
 

 

 

   

 

 

 

  

 

 
O Projeto | O projeto Youth Start constitui-se como um esforço colaborativo no âmbito do 

desenvolvimento de políticas públicas baseadas em evidências, envolvendo os Ministérios de 

Educação da Portugal, Áustria, Luxemburgo e Eslovénia. Promove um programa de 

aprendizagem experiencial integrado no currículo, ao nível da escolaridade obrigatória. O 

projeto fomenta o desenvolvimento de competências empreendedoras essenciais nos 

alunos, através da educação para o empreendedorismo. 

 

Competências para o Século XXI | O programa de aprendizagem, baseado em desafios por 

superar pelos alunos, parte de uma conceção abrangente da educação para o 

empreendedorismo, que se foca na autonomia do aluno e nas competências para o século 

XXI. Está alinhado com as orientações estratégicas nacionais, tais como as que constam do 

“Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória”. 

 

Transversal e multidisciplinar | O Youth Start foi concebido para ser flexível face aos 

programas de várias disciplinas e se adaptar às necessidades dos alunos. Em Portugal, desde 

o ano letivo 2015/2016, o programa de aprendizagem foi introduzido em contexto de sala-

de-aula por professores de mais de 20 grupos de recrutamento. Esta característica do Youth 

Start torna-o relevante no âmbito da reflexão acerca da implementação do projeto 

“Autonomia e Flexibilidade Curricular”. 

 

 

  



 

 

  

 

 

 

  

 

 
 
 

Agenda 

 

9:30 Boas-vindas & Abertura  

9:45 

Educação para a Cidadania & As 

Competências para o Século XXI em 

Portugal 

Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação, Portugal 

10:30 

Painel: Educação para o 

Empreendedorismo na Europa: os 

casos de Áustria, Eslovénia, 

Luxemburgo e Portugal 

Katharina Kiss & Eva Jambor, Ministério Federal da 

Educação, Ciência e Investigação & IFTE, Áustria; Ales 

Ojstersek & Maja Krušič Šega, Ministério da Educação, 

Ciência e Desporto, Eslovénia; Luc Weis & Tom Muller, 

Ministério da Educação, da Criança e da Juventude, 

Luxemburgo; Eulália Alexandre & Ilda Figueiredo, Ministério 

da Educação, Portugal 

11:30 Pausa para café 
Confeção e serviço pelos Alunos da Escola Técnica 

Profissional da Moita, integrante do projeto Youth Start 

12:00 

O projeto Youth Start & o valor da 

experimentação de políticas 

públicas 

Dana T. Redford, PEEP, Portugal; Coordenador Internacional 

do Projeto 

12:20 
O protocolo de experimentação do 

Youth Start: resultados preliminares 

Kåre Moberg, Fundação para o Empreendedorismo, 

Dinamarca; Coordenador da avaliação do Projeto 

13:00 Encerramento 
José Vítor Pedroso, Diretor-Geral da Educação, Ministério da 

Educação, Portugal 

 

 


