
Se estás a ler este documento: PARABÉNS!  

Chegaste à ultima fase do Concurso: O Meu Canal é o 
Tal!  

Este último desafio que te propomos é que, mais uma 
vez, mostres através de um vídeo (com uma duração 
máxima de 3 minutos) as tuas ideias. Desta vez 
queremos colocar à prova a tua capacidade de 
observação atenta e a tua capacidade de resolveres 
problemas.  
Queremos que olhes atentamente para tudo  o que te 
rodeia e que tenhas uma ideia de como resolver algum 
problema ou necessidade que visualizes. 
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Empreendedorismo Juvenil

Documentação de apoio 
Última Fase



As ideias surgem de muitos lados e fontes. De facto, 

as oportunidades estão à nossa volta à espera de 

um empreendedor capaz de as identificar e de as 

aproveitar. 

Numa primeira fase todas as ideias são vagas, 

contudo através de uma análise cuidada o 

empreendedor conseguirá dar forma à ideia e 

desenvolvê-la. 

A maioria das ideias estão relacionadas com três 

aspectos: 

Inovação: Frequentemente ocorrem mudanças nos 

hábitos de consumo das pessoas. Não implica o 

lançamento de um novo serviço ou produto, mas 

sim inovar alguma ideia que já exista. 

Novas tecnologias: Algumas novas ideias baseiam- 

se em novas tecnologias. Vivemos numa era muito 

direccionada para a informática, onde muitos 

aplicativos informáticos pretendem melhorar a 

qualidade de vida dos consumidores ou melhorar a 

gestão pessoal e social.  

Novo benefício: A presentação de novas formas de 

oferecer um produto ou de prestar um determinado 

serviço. 

O empreendedor precisa de procurar uma ideia que 

tenha em conta as alterações no mercado e na 

sociedade à sua volta. 

Todavia, o empreendedor precisa de realizar uma 

análise da ideia para perceber se é de facto, uma 

oportunidade. 
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Inspira-te... 

Dámos  aqui algumas sugestões de ideias que 

foram desenvolvidas por jovens empreendedores. 

Se sentires mais curiosidade poderás pesquisar 

na Internet. Existem vários casos de sucesso.  

Na primeira foto, Kylee Majkowski, foi a crainça 

responsável por criar uma empresa que ensina 

crianças de 7 a 12 anos a tornarem-se 

empreendedoras. Em 4 meses, os participantes 

aprendem conceitos de empreendedorismo 

através de uma plataforma online. 

Na outra foto, surge Charli e a sua irmã ( de 8 e 5 

anos respectivamente) que tem um canal de 

Youtube sobre receitas culinárias. Este é um dos 

canais do Youtube com maior sucesso na 

categoria de culinária.  
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1- Questões Orientadoras 

Aqui podes consultar algumas questões 

orientadores que te podem ajudar a descobrir se 

as tuas ideias são verdadeiramente algumas 

oportunidades. Verifica: 

Qual é a necessidade real para a tua ideia? 

É uma ideia inovadora ? 

É uma ideia que já está em prática noutros locais, 

mas que pode ser melhorada? 

É uma ideia que se pode concretizar? 

A necessidade (problema) que identificaste é 

real? 

O que acham os teus familiares/amigos desta 

ideia? 

Inspira-te... 

.  

Na primeira foto, podemos observar Noa Mintz 

que ainda na escola, em agosto de 2012, fundou 

a sua própria agência de babysitters, a Nannies 

by Noa.  

Na 2º foto apresentamos a  Mikaila que criou a 

BeeSweet Lemonade, um sumo  que leva limão, 

linhaça, hortelã e mel. Um alimento líquido 

bastante saudável. 

   

Parte2- Ação
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Existem vários métodos de organizares as tuas ideias em projetos. Mas é necessário que te foques nalguns 

aspectos essenciais, como por exemplo: 

Ideia/Projeto- O que é 

que eu quero fazer? ; 

Qual a "utilidade" da 

minha ideia"? 

O que pode ser 

resolvido com a minha 

ideia?

Visão:  

Se a minha ideia/projeto 

tiver sucesso e 

acontecer mesmo, o que 

é que eu vejo? Como 

prevejo o meu projeto ?

Para quem? 

Qual o público alvo, 

que a minha ideia/ 

projeto pode  

abranger? 

Nome do 
Projeto 

Parcerias 

Que pessoas ou entidades 

posso envolver no projeto de 

forma a ter coisas que 

preciso?


