
ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO: PARCERIAS: 



ENTIDADES:

Audax-ISCTE é o Centro de Empreendedorismo do
ISCTE-IUL, uma associação sem fins lucrativos,
constituída em 2005, que tem como missão
promover a atitude empreendedora e envolver
diferentes stakeholders que facilitem o acesso da
comunidade aos seus serviços, transformando
ideias em negócios à escala local e global. Desde a
sua origem já apoiou cerca de 200 projetos que se
traduziram na criação de 80 empresas e um
investimento de 10 milhões de euros.

O ISCTE—Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-
IUL) é uma instituição pública de ensino
universitário criada em 1972. No âmbito das suas
atividades de ensino, investigação e prestação de
serviços à comunidade, é uma instituição
universitária que se destina à formação de quadros
e especialistas qualificados, cujas competências
culturais, científicas e técnicas os tornam aptos a
intervir no desenvolvimento sustentado não só do
país, mas também a nível global.

YA ENTREPRENEURSHIP SCHOOL

ORIGEM

INTRODUÇÃO:

YA Entrepreneurship School é um programa de
ativação do espírito empreendedor dos jovens dos 13
aos 18 anos.

YA Entrepreneurship School pretende ser uma rampa
de lançamento para futuros empreendedores. Mais do
que um campo de férias é uma experiência que
permite aos jovens perspetivar melhor o seu futuro.

Até à data, este programa já contou com cerca de
1.174 jovens participantes que, em equipa,
trabalharam 482 ideias de negócio.

YA Entrepreneurship School está dividida em dois
campos de férias:

Não residencial no ISCTE-IUL e Labs Lisboa

Residencial em Almeida (Guarda) 

OBJETIVOS:

• Proporcionar aos jovens umas férias divertidas, 
educativas e vivenciais. 

• Desenvolver competências ao nível do 
empreendedorismo, trabalho em equipa e 
disciplina. 

• Sensibilizar os jovens para a importância do 
empreendedorismo e na sociedade. 

• Dotar os jovens com as competências necessárias 
à elaboração de uma proposta de valor. 
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OBJETIVOS E INFORMAÇÕES PRÁTICAS

PREÇO:

199 € Preço de venda ao público

DATAS: 

1 a 5 de julho  de 2019
Inscrições até dia 14 de junho de 2019

HORÁRIOS:

Horário de chegada dos participantes – 8:30
Início das atividades– 9:00
Término das atividades - 18:00 

LOCAL DE CONCENTRAÇÃO 
(ATIVIDADE NÃO RESIDENCIAL):

Labs Lisboa - Incubadora de Inovação 
Rua Adriano Correia de Oliveira, 4 A 
(Junto à Av. das Forças Armadas)
1600 – 312 Lisboa

O PARTICIPANTE TEM DIREITO A:

1) Alimentação (3 refeições diárias);
2) Seguro de acidentes  pessoais e 
responsabilidade civil;
3) Assistência médica e medicamentosa;
4) Programa educativo e atividades;
5) Enquadramento pedagógico por animadores 
com formação especializada, mentores do Audax-
ISCTE e docentes do ISCTE-IUL; 
6) Certificado de participação. 

OBJETIVOS:

O YA First Step é uma atividade em regime não
residencial, com a duração de 5 dias, a decorrer nas
instalações da Labs Lisboa – incubadora de inovação e
do ISCTE-IUL, proporcionando assim aos participantes
uma primeira experiência numa incubadora de
empresas e num ambiente académico de excelência.

O programa de atividades inclui sessões de
teambuilding, workshops de criatividade e geração de
ideias, empreendedorismo e criação de valor, técnicas
de apresentação, estruturação de uma proposta de
valor que são intercalados com jogos didáticos. Para
além disso, os jovens participantes terão a
possibilidade de visitar uma incubadora de empresas e
abordar jovens empreendedores.

No último dia de atividades, os jovens participantes
têm a oportunidade de apresentar as suas propostas
de valor a investidores, mentores e empreendedores
convidados, colocando em prática os conhecimentos
adquiridos e as competências desenvolvidas.

De forma a melhor adequar os objetivos das atividades
às expectativas, necessidades e motivações dos jovens
participantes, todas as sessões serão dinamizadas por
docentes do ISCTE-IUL e mentores do Audax-ISCTE.

“ Aproveito para felicitar a iniciativa que muito me 
surpreendeu pela qualidade e maturidade das 

apresentações a que tive o privilégio de assistir. 
Apesar da curta duração do programa, os participantes 
mostraram um forte envolvimento com o projeto que, 
no caso da minha educanda, manifestou forte tristeza 

pelo seu terminus uma vez que era seu desejo a 
continuação, por mais tempo, desta iniciativa. Outras 

se seguirão decerto.”
Testemunho de Encarregado de Educação
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YA FIRST STEP: Programa de atividades 

PROGRAMA

DIA 1 – CRIATIVIDADE E GERAÇÃO DE IDEIAS 

09h00 Sessão de abertura e apresentação do programa** 

09h30 Insta Presentation

10h00 Atividade de Reconhecimento do ISCTE-IUL 

11h30 Pausa da Manhã 

11h45 Workshop “Empreendedorismo à prova” 
13h00 Almoço 

14h15 Missão (im)possível 

15h45 Workshop “Deita fora a caixa!” 
16h45 Pausa da Tarde 

17h00 Workshop “Futuro começa aqui” 
17h45 Check-up idea 

18h00 Término das atividades 

DIA 2 – MARKETING

09h00 Workshop “Marketing” 
11h00 Pausa da Manhã 

11h15 Team-Work*

13h00 Almoço 

14h30 Imersão 

16h15 Pausa da Tarde

16h30 Visita à incubadora Labs Lisboa 

18h00 Término das  atividades 

DIA 3 – FINANÇAS

09h00 True Detectives

10h00 Prototipagem

11h00 Pausa da Manhã 

11h30 Workshop “O valor do Negócio” 
13h00 Almoço 

14h30 Team-Work* 

16h00 Pausa da Tarde 

16h15 Quem quer ser empreendedor?

18h00 Término das atividades 

DIA 4 – SPEED PROJECT

09h00 Workshop “A arte de comunicar”
10h30 Conferência Interplanetária

11h30 Pausa da Manhã 

11h45 Team-Work*

13h00 Almoço 

14h30 Speed Project com empresários convidados 

16h00 Pausa da Tarde 

16h30 Team-Work*

18h00 Término das atividades 

DIA 5 – APRESENTAÇÃO FINAL 

09h00 Lip Dub

10h00 Oficina de expressão YA 

11h30 Pausa da Manhã 

11h45 Team-Work* 

13h00 Almoço 

14h30 Preparação das apresentações dos Trabalhos 

16h00 Pausa da Tarde 

16h15 Preparação das Apresentações dos Trabalhos 

17h00 Apresentação Final dos Projetos **

18h30 Término do Programa 

EQUIPA TÉCNICA

Coordenação:
Carina Andreia Martins – 96 425 15 54
Maria João Santos - 91 242 70 18

* Acompanhado por mentores Audax-ISCTE
** Presença dos Encarregados de Educação.
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PROGRAMA

Dia 1:

O processo empreendedor começa pela identificação
de um leque de oportunidades. Este dia pretende
focar-se na geração de ideias/identificação de
oportunidades de negócio. A criatividade e inovação
referem-se à capacidade, que cada um tem e pode
desenvolver, de gerar novas ideias e a capacidade de
implementá-las. Para fomentar a criatividade dos
jovens participantes será dinamizada um workshop
que irá fornecer metodologias eficazes e divertidas
para ajudar a identificação de potenciais ideias de
negócio e atividades outdoor para fomentar o
pensamento criativo. Durante este dia, os jovens serão
também desafiados a pensar em problemas e soluções
sustentáveis, através do workshop “Futuro começa
aqui”. O processo empreendedor visa justamente
diferenciar entre uma ideia que ainda interessante,
não corresponde a uma oportunidade de mercado.
Definida a potencial oportunidade é necessário validar
o conceito.

Dia 2:

Definida a potencial oportunidade é necessário validar
o conceito. O segundo dia pretende assim partir da
ideia e validar o que os clientes realmente vão querer,
conceber de que forma lhes vão oferecer aquilo que
desejam e definir quanto é que estão disponíveis a
pagar por essa solução. Para esse efeito, será
dinamizado um workshop de marketing e uma visita à
Labs Lisboa. Após o workshop os jovens irão trabalhar
em equipa e ouvir a opinião de potenciais clientes do
produto/serviço (Imersão) e construirão um pequeno
protótipo para apresentar no speed project.

Dia 3:

Estando definido o modelo de negócio é necessário
saber qual o investimento necessário para colocar
em prática o seu projeto e saber vendê-lo. O
terceiro dia será assim direcionado para a área
financeira e de viabilidade do projeto. Os jovens
empreendedores terão que elaborar uma pequena
folha de cálculo que será fornecida no workshop
de finanças. Nesta terão que projetar vendas, aferir
custos, calcular o investimento e analisar a
viabilidade do seu projeto.

Dia 4:

Neste dia os jovens terão um workshop de técnicas
de apresentação onde serão capacitados sobre a
melhor forma de exporem os seus projetos e
técnicas de negociação. Além disso, estes irão
colocar em prática o que aprenderam ao
comunicar verbalmente o que valem, assim como a
proposta de valor do seu projeto no Speed Project.

Dia 5:

Após finalizada a proposta de valor do projeto e
avaliação da sua viabilidade no quinto dia os
participantes apresentarão o resultado dos seus
quatro dias de trabalho aos encarregados de
educação.
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