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Literacia Empreendedora nos Jovens: Impacto da Implementação  
de um Programa de Empreendedorismo na Escola
Ana Rita Lopes; Mariana Negrão; Lurdes Veríssimo

O empreendedorismo pode ser entendido como um processo pelo qual, indivíduos ou 
grupos, integram recursos e competências para explorar oportunidades no ambiente, criando 
valor e promovendo uma melhor adaptação ao meio envolvente. Um destes recursos poderá 
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estar associado a conhecimentos de tópicos específicos relacionados com assuntos económicos 
ou financeiros, sendo designada por literacia empreendedora. Assente na importância do tema 
do empreendedorismo, este estudo mostra especial interesse em avaliar a literacia empreen-
dedora dos jovens.

Este estudo faz parte de um projeto de investigação que tem como objetivo geral avaliar 
o impacto de um programa de promoção de competências empreendedoras implementado 
no contexto escolar. No estudo participaram 347 jovens do ensino secundário, integrados em 
turmas do 10ºano, de ensino regular e profissional, de quatro escolas do Distrito do Porto. Foi 
utilizada uma metodologia quasi-experimental, com grupo experimental e grupo de controlo, 
avaliados antes e depois da implementação do programa.

A recolha de dados está ainda em progresso. Esta comunicação visa apresentar os resul-
tados relativos ao impacto deste programa de promoção de competências empreendedoras na 
literacia empreendedora dos jovens.

A discussão dos resultados será feita à luz da definição de estratégias adequadas de pro-
moção de uma verdadeira educação para o empreendedorismo.


