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1. Desafio & Oportunidade 

Público Alvo: 
340 mil alunos  

do Ensino 
Secundário 

Desafio 

• Apenas 5.3% dos jovens participam em associações, ex. desportiva 
• Geração Y procura protagonismo e experiências transformadoras. 
• Abertos à mudança, em fase de formação e auto-descoberta.  
• A crise apela à entreajuda e à cultura de resultados. 
• As escolas são instituições fortes e mobilizadoras da comunidade. 

Aumentar taxa de 
Participação Social 

  Portugal tem uma das mais baixas taxas de: 
1 - participação social da União Europeia. 
2 - ajuda aos outros da União Europeia, excluíndo a família. 

Fonte: Eurostat, 2010 

Criar Referências  
Inspiradoras 

10 anos de notícias negativas sobre “a crise” criaram nos jovens 
uma sede de exemplos positivos e inspiradores. 

Fonte: Trabalho nas escolas, 2010-2013 

Oportunidade 
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2. Visão, Missão & Proposta de Valor 

Visão 
Criar uma geração de líderes capazes de melhorar a sua 
comunidade e de se transformarem a si próprios. 

Missão 

De jovem para jovem incutir uma atitude “Eu quero, Eu 
posso, Eu faço!”, despertando e apoiando os jovens do ensino 
secundário a serem líderes na implementação de ideias próprias 
e na sua aprendizagem. 

Proposta 
de Valor 

Através de Clubes Mentes Empreendedoras na escolas 
gerar um “ciclo virtuoso” que activa o potencial impacto 
social dos jovens tornando-os referências inspiradoras na sua 
comunidade.  
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3. Modelo de Actuação: Ciclo Virtuoso 

1. Despertamos 
os jovens para a 
acção. 

2. Apoiamos a 
implementação de 
ideias próprias. 

3. Potenciamos o 
impacto dos jovens 
para inspirar os 
próprios e outros 
jovens. 

Autonomia, 
Liderança & 

Talento 
Jovem 

O Ciclo Mentes Empreendedoras (ME) é um processo de desenvolvimento de 
Autonomia, de Liderança e de Talento nos Jovens do Ensino Secundário. 
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3. Modelo de Actuação: Ciclo Virtuoso 

• Partilhamos exemplos positivos e inspiradores. 
 

• Activamos o ímpeto de liderança e mudança dos jovens. 
 

• Inspiramos os jovens a concretizar os seus projectos. 
 

• Juntamos os alunos em Clubes Mentes Empreendedoras da sua escola. 

1. Despertamos 
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• Atribuímos mentores Universitários a cada Clube/Escola. 
 

• Clube Mentes Empreendedoras oferece entreajuda e o apoio de um 
coordenador local. 

 

• Ciclo Mentes Empreendedoras tutora os jovens líderes na 
implementação dos seus projectos e no desenvolvimento do seu talento. 

 

• Potenciamos sinergias na escola e com a comunidade. 

2. Apoiamos 

• Divulgamos os resultados alcançados pelos Clubes Mentes Empreendedoras 
 

• Organizamos um Intercâmbio Anual entre Clubes: 
a) Reforça a pertença a um movimento nacional de jovens; 
b) Premeia o esforço e resultados alcançados; 
c) Promove o intercâmbio entre jovens talentos; 
d) Permite avaliar e aperfeiçoar a eficácia do modelo. 

3. Potenciamos 
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3. Modelo de Actuação 
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3. Guia de Implementação 
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4. Impacto 

Metodologia já 
testada em: 
 

• 27 projectos em 
  

• 17 escolas 
 

• 82 alunos com 
visibilidade junto de 
9906 alunos das 
respectivas escolas. 

1. O impacto dos jovens é reconhecido pelos seus 
colegas, restante Escola e ainda pela comunidade 
envolvente (Câmaras Municipais, Associações e entidades 
empresariais). 

2. Jovens tornam-se líderes: mesmo os mais tímidos, 
facilitam workshops, despertam e apoiam os seus pares a 
fazer projectos. 

3. Experiência e formação é útil e diferenciadora: um 
jovem considera as formações ME melhores que as da sua 
universidade. 

Desenvolvimento de Autonomia, Liderança e Talento 
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4. Projectos & Testemunhos  

2010/2011 – Daniela, Braga  
“O Afonso disse que éramos capazes 
por isso temos um plano B” 
A Daniela recolheu 500 kg de rolhas para 
angariar uma cadeira de rodas, não parou 
até conseguir, até que contactou o 
Ministério da Defesa e recebeu as rolhas 
vindas dos nossos militares no Afeganistão.  

2010/2011 – António, Faro  
“O Afonso mostrou-nos como 
encontrar grupos desatendidos” 
O impacto do grupo do António na 
animação do lar de idosos foi tão incrível 
que o lar os quis contratar.  
 
 

No ano seguinte o António tornou-se uma 
referência para os colegas e começou a 
dar workshops aos colegas. 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=b7dyDojBmxA 
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4. Projectos & Testemunhos 

ME 2011/2012 – Carlos, Tavira  
“Tomar a iniciativa por mim para atingir 
aquilo que pretendo” 
Quando quis plantar árvores com 4 amigos, 
pediu um autocarro à Câmara, mobilizou 
50 pessoas e plantaram 30 árvores. O 
potencial deste grupo é reconhecido pela 
Câmara Municipal e Bombeiros. 
 

 
 

Após formação ME, o Carlos facilitou os 
workshops aos colegas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ME 2012/2013 – Jessica, Loures 

“Somos Mentes Empreendedoras”  
A turma da Jessica foi a um lar ajudar os 
idosos a fazer desporto. 
 
 

Hoje os alunos deste curso têm esta 
actividade de voluntariado como parte 
da sua cadeira e vão abranger a maioria 
dos lares do Município. 
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5. Mentes Empreendedoras nos Media 

• ME foi um dos grandes finalistas do Concurso Ideias de Origem 
Portuguesa  da Fundação Gulbenkian 

 

• Mentes Empreendedoras no Jornal Público 
 

• ME entrevistado pelo programa Câmara dos Representantes (RDP) 
 

• Mentes Empreendedoras recebido no Palácio de Belém 
 

• CASES convida as Mentes Empreendedoras a participar como caso 
prático de Empreendedorismo Social, no evento Job Party da Revista 
Fórum Estudante (Aveiro + Coimbra) 

 

• Fundador Afonso Mendonça Reis representou as Mentes Empreendedoras 
no INSEAD Entrepreneurship Forum 2013 

 

• O Fundador vai participar na rubrica Portugueses com Certeza (Jornal 
Público) 
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http://www.ideiasdeorigemportuguesa.org/ideias/53
http://www.ideiasdeorigemportuguesa.org/ideias/53
http://www.ideiasdeorigemportuguesa.org/ideias/53
http://www.publico.pt/n1596791
http://www.rtp.pt/play/p344/e120612/camara-dos-representantes
http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=74320
http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=74320
http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=74320
http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=74320
http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=74320
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.514205681948304.1073741833.109003629135180&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.514211601947712.1073741835.109003629135180&type=3
http://www.insead.edu/events/insead_entrepreneurship_forum/
http://www.publico.pt/multimedia/portugueses-com-certeza


6. Inovação & Escalabilidade 

Abordagem de Jovem para Jovem 

1 - CLUBE Mentes 
Empreendedoras  

Coordenador + Membros 

Modelo Altamente Replicável e de Alto Impacto 

Apoiados por Mentores 
Universitários e Parcerias Globais 

Alicerçados na Escola e na 
Comunidade 

A Autonomia dos Jovens e os Mentores garantem replicabilidade. 

2 - Mentores Mentes 
Empreendedoras 
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7. Equipa 

Mentes Founder 
Afonso  

Mendonça Reis 

Afonso é economista pela Nova SBE e tem experiência em 
cooperação e desenvolvimento na Fundação Aga Khan, 
OCDE, ONU e Swisscontact; foi nomeado um Global 
Shaper pelo Forum Economico Mundial. 

Mentes Inspiration 
Officer 

Marta Correia 

Marta é socióloga pelo ISCTE e tem experiência 
desenvolvida nacional e internacionalmente na área de 
ONG e em facilitação de aprendizagem e formação de 
jovens e de adultos. 

Mentes Marketing 
Officer  

Bernardo 
Vasconcelos 

Bernardo é economista pela Nova SBE, tem 6 anos de 
experiência em marketing e vendas com a L’Oréal e 
Beiersdorf e inúmeros projectos sociais.  

Mentes Talent 
Officer 

Diogo Mesquita 

Diogo é actor profissional com 8 anos de experiência de 
Teatro, Televisão e Rádio. Já contracenou com actores 
como Maria Rueff, Joaquim Monchique e Vítor de Sousa. 

Uma Equipa Entusiástica e Competente 
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7. Conselheiros 

Milton Sousa 
Conselheiro 

Liderança &Talento 

Milton é especialista em liderança e talento. Fundador da 
consultora Leaders2Be, é membro do Centro de Estudos de 
Liderança da Universidade de Roterdão e CEO das 
Conferencias do Estoril.  

Harry Starren 
Conselheiro 
Liderança 

Tiago Forjaz 
Conselheiro  

Equipas & Talento 

Tiago é especialista e apaixonado pelo desenvolvimento de 
Talento. Co-fundou a Jason Associates, a rede Star Tracker e a 
Fundação Talento e é ainda o Chief Dream Officer da 
MighTworld.  

Harry é especialista em liderança e empreendedorismo como 
facilitador e conferencista. Durante 15 anos foi CEO do Baak, 
Instituto de Desenvolvimento de Liderança  de excelência 
holandês.  

Um Conjunto de Orientadores Dedicados e Apaixonados 
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7. Parcerias 
Com quem actuamos? 

Rede de Peritos (Voluntários) Reservado  

para  

si 
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8. Contactos  

 

 Email: Marta.MentesEmpreendedoras@gmail.com  
 

 Skype: Marta.MentesEmpreendedoras 

 

ḟḅ Visite a página do Mentes Empreendedoras 

no Facebook.  
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