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Para alunos
do 10º ao 12º
ano de 
escolaridade

De aluno a empreendedor. 
Aprende um novo mindset 
de empreendedorismo e 
desenvolve as ferramentas 
necessárias para 
maximizares a eficácia e o 
potencial como membro de 
uma equipa e como futuro 
empreendedor.

DESCRITIVO



PROGRAMA

01 STARTUP JOURNEY 02 FORMATION

03 VALIDATION 04 SCALE

O que é uma startup e quais as 
fases de desenvolvimento?

Como gerar ideias e como facilitar 
a criação de uma equipa?

Será que a minha equipa e o meu 
produto/serviço funcionam?

Como escalar o meu negócio e  
a minha organização?



Conteúdos

O que é uma startup e quais as fases de 
desenvolvimento? 

• Adquirir conhecimento do léxico do
empreendedorismo (inovação, empreendedorismo,
fases da startup, avaliação, investimento e
muito mais).

• Aprender sobre a jornada da startup e aspetos 
críticos de cada fase. 

• Compreender das fases de desenvolvimento
da jornada.

01

STARTUP 
JOURNEY

✈



Conteúdos

Como gerar ideias e como facilitar a criação de 
uma equipa? 

• Aprender sobre o que é necessário para montar
uma equipa e tornar-se uma startup. 

• Compreender a importância de ter uma missão, 
visão e estratégia alinhadas desde o início. 

• Aprender e aplicar ferramentas para o
desenvolvimento da startup.

02

FORMATION
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Conteúdos

Será que a minha equipa e o meu produto/serviço 
funcionam? 

• Compreender a importância da validação da ideia 
de negócio: iteração, protótipos e MVP. 

• Aprender os fundamentos do ciclo de validação
/ iteração.

• Aprender e aplicar ferramentas de planeamento
e ideação de negócio.

03

VALIDATION

✅



Conteúdos

Como escalar o meu negócio e a minha 
organização? 

• Noções básicas sobre a dimensão de uma empresa 
e o respetivo ajustamento no mercado.

04

SCALE

⚖



METODOLOGIA

Estes módulos serão trabalhados com diferentes matrizes e ferramentas de Design 
Thinking, tendo por base a elaboração de projetos que integram a aprendizagem 
adquirida. Desta aprendizagem, fará também parte a prototipagem, assim como a 
realização de pitch’s sobre o trabalho realizado. 

As atividades da semana estão organizadas de forma a permitir que se desenvolva e 
concretize ideias num plano de negócios. 

No final da semana, cada grupo apresentará, a sua ideia e o plano desenvolvido  
ao longo da semana. 

Todos os participantes terão também oportunidade de contactar com empreendedores 
de sucesso, com momentos de inspiração diários.



HORáRIO

Overview + Human-Centered  

Innovation Lecture

Aula + Trabalho 

de projeto

2ª FEIRA

STARTUP 
JOURNEY VALIDATION3ª FEIRA

AULA + TRABALHO 

DE PROJETO

4ª FEIRA

Aula + 

PROTOTIPAGEM

5ª FEIRA

Apresentações  

e Wrap-up

6ª FEIRA

SCALE

PITCH

FORMATION



infoRMAÇÕES GERAIS

LOCAL

Porto 
Business 
School

Preços

Alumni 

300€

Inscrições

T. 226 153 270

Participação 

Público geral 

350€

Para iniciar esta viagem, 
inscreva-se online em
www.pbs.up.pt

CONTACTOS
Para mais informações 
contacte-nos:

Almoços e lanches incluídos.

mailto:agarcia@pbs.up.pt
http://www.last2ticket.com/pt/embed/e/3066
http://www.last2ticket.com/pt/embed/e/3066
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