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1 · Objetivos 4 · Exemplos

5 · Dinâmicas

6 · Resultados

20’

20’

15’

2 · Materiais

3 · Estrutura temporal da sessão

Compreender que as oportunidades para empreender originam-se 
em problemas e oportunidades que fazem parte do nosso dia-a-dia.
 
Observar a realidade com atitude crítica.

Utilize as fichas de exemplos de problemas para evidenciar que muitos problemas 
que foram considerados sem remedio ou já resolvidos podem sempre voltar a ser 
abordados com imaginação para encontrar novas ou melhores soluções.

As fichas do docente tanto mostram o problema sugerido como a nova 
solução encontrada. As fichas do estudante mostram apenas o problema 
para que os estudantes possam  trabalhar  diferentes  abordagens  de 
solução e compará-las com a solução apresentada.

Trabalho de equipa. Proporcionar a cada uma das equipas o modelo
“cenários e problemas”, onde devem tentar colocar problemas no maior 
número de espaços possíveis. Este modelo dispõe de uma
coluna em branco para que cada equipa também possa trabalhar possíveis 
problemas num cenário de escolha livre.

A cada um dos estudantes é proporcionado o modelo “Observação”, que pode ser 
utilizado como apoio para o trabalho de campo a desenvolver neste módulo 2. As 
equipas podem organizar-se para atribuir a cada um dos seus membros diversos 
cenários de observação, de tal maneira que se facilite a identificação no meio envolvente 
de um maior número de problemas a solucionar (ou a melhorar a sua solução).

Caso

Marc: avós recuperadoras de contos
A pouca comunicação oral provoca falta 
de imaginação e atenção

Deixar de fumar

Conduzir às escuras e sobre gelo

Zonas de estacionamento pouco aproveitadas

Fazer fila

Roosergarde:pinturas luminosas em 
função das condições envolventes

Envision Solare: estacionamentos como 
centrais de energia solar

Qminder: aplicação de dispositivo 
móvel para fazer fila virtualmente

Quit Good Nico: aplicação para deixar de 
fumar como um jogo

Conceitos chave

- 5 fichas de exemplos para o docente  (S3A)

- 5 fichas de exemplos para os estudantes (S3B)

- 1 modelo “cenários e problemas” por equipa  (S3C) 

- 1 modelo “Observação” por estudante (S3D) 

20’

20’
15’

Resultados

Exemplos

Dinâmicas
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Guia didático do docente

AS OPORTUNIDADES ESTÃO À NOSSA VOLTA

Caso

Marc: avós recuperadoras de contos
A pouca comunicação oral provoca falta de 
imaginação e atenção

Deixar de fumar

Conduzir às escuras e sobre gelo

Zonas de estacionamento pouco aproveitadas

Fazer fila

Roosergarde: pinturas luminosas em função 
das condições envolventes

Envision Solare: estacionamentos como 
centrais de energia solar

Qminder: aplicação de dispositivo móvel 
para fazer fila virtualmente

Quit Good Nico: aplicação para deixar de 
fumar como um jogo

Conceitos chave

Módulo 2

Sessão 3

O que é Modo Operativo

20’

Objetivo

Cinco exemplos de problemas que encontraram uma solução nova e inovadora 
graças a uma atitude empreendedora. 

Apercebermo-nos de que a realidade não é perfeita. O dia-a-dia está cheio de 
ineficiências esperando que alguém as solucione. O empreendedor é alguém 
que identifica um problema, que o vê em termos de oportunidade de melhoria 
e decide atuar. Uma atitude para detetar problemas e entender que merecem 
uma solução melhor faz parte da condição de empreender com sentido. 

Material:

- 5 fichas de exemplos para o docente (S3A)

- 5 fichas de exemplos para os estudantes (S3B)

Nesta sessão dispõe de fichas de exemplos diferentes para o docente e para os 
estudantes.

No primeiro caso, as fichas de exemplos tanto apresentam o problema sugerido 
como o caso de empreendimento que oferece uma solução inovadora para o 
mesmo. As fichas de exemplos para os estudantes apresentam unicamente a 
descrição do problema.

O objetivo é os estudantes poderem debater os problemas sugeridos e propor 
possíveis soluções antes de conhecerem o modo como alguém já pôs em 
prática uma nova solução para esse problema na forma de um projeto de 
empreendimento social ou empresarial. No final desta parte (10’), todas as 
equipas partilham as suas conclusões.

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS
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Guia didático do docente / Exemplos de problemas e soluções

A FALTA DE COMUNICÃO ORAL IMPEDE O DESENVOLVIMENTO 
DA IMAGINAÇÃO E DA CAPACIDADE DE ATENÇÃO

A associação MARC (Professoras Avós Recuperadoras de Contos) agrupa um 
conjunto de antigas professoras primárias já reformadas que decidiram não deixar por 
completo o seu vínculo com a educação.
Elas queriam continuar a ser úteis à sociedade e decidiram utilizar o seu tempo livre 
para colaborar com todos os jardins-de-infância, escolas, institutos, centros cívicos 
ou bibliotecas interessados nos seus serviços como avós contadoras de histórias. 
Sempre sem cobrarem nem um euro e tendo como principal motivação a sua 
militância com a oralidade e o seu convencimento de que explicar os contos à moda 
tradicional continua a ser uma boa ferramenta para as crianças exercitarem a atenção 
e desenvolverem a imaginação.
Este grupo de professoras reformadas conheceu-se através da associação de 
professores Rosa Sensat, que lhes presta apoio e que juntou esta atividade à sua 
oferta educativa. Desde que a MARC iniciou a sua atividade em 2009, o número de 
professoras voluntárias avós tem vindo a crescer. Também têm aumentado as ocasiões 
em que lhes pedem para ir a uma escola ou a um jardim de infância contar um conto 
como tradicionalmente sempre se fez, sem qualquer tipo de apoio visual, com a voz e 
a imaginação das crianças como únicas ferramentas.

Mais de cem escolas já ofereceram sessões onde não só se fomenta a oralidade e os 
seus benefícios, como também se recuperam histórias e mitos clássicos e se reforça o 
vínculo intergeracional entre as crianças e as pessoas idosas.

MARC - Associação de Professoras Avós Recuperadoras de Contos

No âmbito da escola e da educação:

- A transmissão oral como instrumento de comunicação básico está a ser substituída pela 
imagem. Segundo alguns especialistas, o abandono de sistemas de comunicação tradicionais, 
como é o caso da transmissão oral, incide negativamente em capacidades como o 
desenvolvimento da imaginação ou a capacidade de atenção e de concentração.

- Uma boa base de transmissão oral desde muito pequenos é fundamental para que em 
adultos tenham uma boa oratória. Prescindir da linguagem oral como instrumento de 
aprendizagem incide negativamente na aquisição de competências profissionais como a 
capacidade de comunicar ideias ou de falar em público.

- A oralidade constitui também a melhor forma de incidir no gosto pela leitura dos mais 
pequenos. Ouvir histórias de viva voz significa ganhar vocabulário e ter uma maior 
capacidade para estruturar o pensamento.

- A falta de recursos orçamentais dificulta cada vez mais a organização de atos ou atividades 
especiais por parte das escolas.

No âmbito social:

- Para algumas pessoas reformadas a falta de atividade profissional pode ser motivo de 
depressão por não se sentirem úteis socialmente.

- A mudança na estrutura familiar ocorrida durante as últimas décadas dificulta a convivência e 
a comunicação intergeracional.

PROBLEMAS DETETADOS

Módulo 2

Sessão 3
Ficha S3A-1
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Material do estudante / Exemplos de problemas
Módulo 2

A FALTA DE COMUNICAÇÃO ORAL IMPEDE O DESENVOLVIMENTO 
DA IMAGINAÇÃO E DA CAPACIDADE DE ATENÇÃO

PROBLEMAS DETETADOS

No âmbito da escola e da educação:

- A transmissão oral como instrumento de comunicação básico está a ser 
substituída pela imagem. Segundo alguns especialistas, o abandono de 
sistemas de comunicação tradicionais, como é o caso da transmissão 
oral, incide negativamente em capacidades como o desenvolvimento da 
imaginação ou a capacidade de atenção e de concentração.

- Uma boa base de transmissão oral desde muito pequenos é fundamental 
para que em adultos tenham uma boa oratória. Prescindir da linguagem 
oral como instrumento de aprendizagem incide negativamente na 
aquisição de competências profissionais como a capacidade de comunicar 
ideias ou de falar em público.

- A oralidade constitui também a melhor forma de incidir no gosto pela 
leitura dos mais pequenos. Ouvir histórias de viva voz significa ganhar 
vocabulário e ter uma maior capacidade para estruturar o pensamento.

 - A falta de recursos orçamentais dificulta cada vez mais a organização de 
atos ou atividades especiais por parte das escolas

No âmbito social:

- Para algumas pessoas reformadas a falta de atividade profissional pode 
ser motivo de depressão por não se sentirem úteis socialmente.

- A mudança na estrutura familiar ocorrida durante as últimas décadas 
dificulta a convivência e a comunicação intergeracional.

Ficha S3B-1
Sessão 3
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Guia didático do docente / Exemplos de problemas e soluções

DEIXAR DE FUMAR NÃO É ASSIM TÃO FÁCIL

Míriam Broceño e Enric Solà são os dois fundadores da Esilex Games, uma empresa 
que desenvolve jogos para aplicações móveis. Provenientes do mundo da criação 
de conteúdos educativos, Míriam e Enric decidiram especializar-se num tipo de 
jogos com muito pouca atenção por parte de outras empresas do ramo: os jogos 
que têm como objetivo melhorar a saúde dos seus jogadores. As criações da Esilex 
Games baseiam-se no conhecimento e na experiencia de que os jogos são muito 
eficazes para modificar atitudes, apoiar a tomada de decisões ou aprender novos 
comportamentos.

Quit Good Nico é o nome da aplicação estrela da Esilex Games. Trata-se de um 
videojogo para telemóveis e tablets desenhado com o objetivo de ajudar os seus 
utilizadores a deixarem de fumar. O jogo, criado em colaboração com a CAMFIC 
(associação científica e profissional de médicos especialistas em medicina familiar 
e comunitária da Catalunha), baseia-se no conteúdo terapêutico do processo para 
abandonar o hábito de fumar elaborado por esta entidade. Pondo em prática essas 
ideias, as personagens do Quit Good Nico não são inimigos ao simbolizarem as 
dificuldades que o protagonista encontra ao deixar de fumar.

O jogo foi desenhado para ajudar a canalizar a ansiedade do fumador através da 
ultrapassagem de diversos desafios e da obtenção de várias recompensas. Por 
exemplo, à medida que o jogador do Quit Good Nico avança no jogo, pode visualizar a 
acumulação de cigarros não fumados e a poupança de dinheiro que isso significa.

Por outro lado, a última versão do Quit Good Nico tem mais de cem conselhos para 
não se voltar a fumar. Aproveitando a capacidade de personalização das aplicações
interativas, o jogo permite ser configurado segundo uma segmentação por idade e sexo 
do fumador, tornando estas mensagens mais específicas para cada tipo de pessoa.

Quit Good Nico - Aplicação que permite deixar de fumar aproveitando o poder transformador dos jogos

Embora durante os últimos anos tenha descido o número de fumadores em alguns países, 
atualmente o tabagismo continua a significar um grave problema de saúde, especialmente 
em países em vias de desenvolvimento e em alguns segmentos da população como os 
adolescentes e os jovens.

O tabagismo é considerado uma doença crónica de toxicodependência física e, sobretudo, 
psicológica. Ultrapassar este vício significa, portanto, um problema que deve ser resolvido 
principalmente através da motivação interna de cada fumador.

Apesar da existência de uma infinidade de propostas de solução para o tabagismo, a grande 
maioria delas foi pensada sob uma perspetiva farmacológica e com o objetivo de ultrapassar a 
dependência física à nicotina (adesivos, pastilhas elásticas, etc.). Este tipo de soluções demonstrou 
ser pouco eficaz na maioria dos casos ao não tratar a componente psicológica dos fumadores.

Existem outras soluções  que  abordam esta componente psicológica, entre as quais se podem 
incluir recorrer a apoio pessoal de psicólogos, a técnicas de coaching ou de terapia de grupo. 
Mas estas soluções, embora mais eficazes, têm um custo elevado, o que constitui uma barreira 
para uma grande parte das pessoas que necessitam delas.

PROBLEMAS DETETADOS

Módulo 2

Sessão 3
Ficha S3A-2
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Material do estudante / Exemplos de problemas

PROBLEMAS DETETADOS

Embora durante os últimos anos tenha descido o número de fumadores 
em alguns países, atualmente o tabagismo continua a significar um grave 
problema de saúde, especialmente em países em vias de desenvolvimento 
e em alguns segmentos da população como os adolescentes e os jovens. 

O tabagismo é considerado uma doença crónica de toxicodependência 
física e, sobretudo, psicológica. Ultrapassar este vício significa, portanto, 
um problema que deve ser resolvido principalmente através da motivação 
interna de cada fumador.

Apesar da existência de uma infinidade de propostas de solução para 
o tabagismo, a grande maioria delas foi pensada sob uma perspetiva 
farmacológica e com o objetivo de ultrapassar a dependência física 
à nicotina (adesivos, pastilhas elásticas, etc.). Este tipo de soluções 
demonstrou ser pouco eficaz na maioria dos casos ao não tratar a 
componente psicológica dos fumadores.

Existem outras soluções que abordam esta componente psicológica, entre 
as quais se podem incluir recorrer a apoio pessoal de psicólogos, a técnicas 
de coaching ou de terapia de grupo. Mas estas soluções, embora mais 
eficazes, têm um custo elevado, o que constitui uma barreira para uma 
grande parte das pessoas que necessitam delas.

Módulo 2
Sessão 3

DEIXAR DE FUMAR NÃO É ASSIM TÃO FÁCIL

Ficha S3B-2
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Guia didático do docente / Exemplos de problemas e soluções

A DIFICULDADE DE CONDUZIR ÀS ESCURAS E SOBRE GELO

Daan Roosergarde é um artista holandês especializado em espaços interativos 
que decidiu utilizar a sua criatividade para tornar as estradas mais inteligentes. 
As suas principais invenções neste campo nasceram da ideia de utilizar sobre o 
asfalto determinados produtos químicos que reagem perante as mudanças no 
ambiente.  Por exemplo, pode utilizar-se uma determinada tinta que é invisível em 
condições normais, mas que se torna branca fosforescente quando a superfície do 
asfalto é inferior a zero graus centígrados. Utilizando esta tinta, a superfície de uma 
estrada pode comunicar o perigo da existência de gelo ao fazer com que apareçam 
desenhados sobre o asfalto grandes flocos de neve ou qualquer outro tipo de aviso 
sempre que a temperatura for suficientemente baixa.

Esta mesma ideia pode ser aplicada para tornar mais visíveis na escuridão os limites 
das estradas e as linhas de separação e de ultrapassagem entre as faixas. Neste caso, 
Roosergarde propõe utilizar uma tinta que contém um produto químico parecido 
com o que se utiliza nalguns brinquedos que se iluminam com uma cor verde 
fosforescente na escuridão. Tal como acontece com estes brinquedos, essa tinta 
“carrega-se” com a luz solar diária, podendo brilhar dez horas seguidas na escuridão 
até voltar a nascer o sol. 

Usando esta tinta em vez da tradicional tinta branca ou amarela, obter-se-á uma 
melhor visibilidade da estrada durante a condução noturna sem necessidade de 

utilizar um reforço de fontes de luz externas como os candeeiros. O sistema já está a ser 
testado num troço de estrada na região holandesa de Brabante.

Roosergarde tornou-se famoso há uns anos com outro dos seus inventos: uma pista de 
discoteca capaz de produzir eletricidade a partir do movimento das pessoas que dançam 
sobre ela. Uma pista deste tipo já existe e funciona numa famosa discoteca de Roterdão.

Roosergarde - Pinturas sensíveis às condições envolventes

Quando chove ou neva e as temperaturas descem abaixo de zero graus, formam-se placas 
de gelo sobre o asfalto de muitas estradas. Essas placas de gelo são muito perigosas para os 
condutores e causam muitos acidentes. Passar a determinada velocidade sobre o gelo pode 
fazer com que as rodas dos veículos percam o contacto com o asfalto, resvalem sobre este e o 
condutor perca o controlo do carro.

A única forma de evitar este perigo é conseguir que os condutores adaptem a velocidade dos 
seus veículos às condições da estrada, circulando mais lentamente nos troços onde se podem 
encontrar mais placas de gelo. O problema é que, em muitas ocasiões, estas placas de gelo são 
difíceis de detetar a olho nu, mesmo de dia.

Uma solução para este problema consiste em verter grandes quantidades de sal sobre as estradas 
para tornar mais difícil a congelação da água. Existem inclusivamente alguns troços de estrada 
em que com a mesma finalidade se instalou um sistema de aquecimento debaixo do asfalto. Mas 
estas soluções são difíceis de pôr em prática, muito caras ou pouco ecológicas por necessitarem 
de um alto consumo de energia ou poderem poluir o meio ambiente (o sal pode chegar aos rios 
ou ficar nos terrenos contíguos à estrada, tornando-os inadequados para o cultivo).

A escuridão da noite é outro dos fatores que também torna a condução perigosa.
Em muitas ocasiões os faróis frontais não cobrem a distância de reação suficiente e as 
chamadas luzes máximas podem encandear os condutores que circulam na direção contrária.
A solução tradicional para evitar os problemas derivados da condução noturna é iluminar 
com milhares de candeeiros extensos troços de estrada, solução que além de cara produz os 
problemas derivados da denominada poluição luminosa.

PROBLEMAS DETETADOS

Módulo 2

Sessão 3
Ficha S3A-3
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Material do estudante / Exemplos de problemas

PROBLEMAS DETETADOS

Módulo 2
Sessão 3

A DIFICULDADE DE CONDUZIR ÀS ESCURAS E SOBRE GELO

Quando chove ou neva e as temperaturas descem abaixo de zero graus, formam-
se placas de gelo sobre o asfalto de muitas estradas. Essas placas de gelo são muito 
perigosas para os condutores e causam muitos acidentes. Passar a determinada 
velocidade sobre o gelo pode fazer com que as rodas dos veículos percam o contacto 
com o asfalto, resvalem sobre este e o condutor perca o controlo do carro.

A única forma de evitar este perigo é conseguir que os condutores adaptem a velocidade 
dos seus veículos às condições da estrada, circulando mais lentamente nos troços onde 
se podem encontrar mais placas de gelo. O problema é que, em muitas ocasiões, estas 
placas de gelo são difíceis de detetar a olho nu, mesmo de dia. 

Uma solução para este problema consiste em verter grandes quantidades de sal sobre 
as estradas para tornar mais difícil a congelação da água. Existem inclusivamente 
alguns troços de estrada em que com a mesma finalidade se instalou um sistema de 
aquecimento debaixo do asfalto. Mas estas soluções são difíceis de pôr em prática, muito 
caras ou pouco ecológicas por necessitarem de um alto consumo de energia ou poderem 
poluir o meio ambiente (o sal pode chegar aos rios ou ficar nos terrenos contíguos à 
estrada, tornando-os inadequados para o cultivo).

A escuridão da noite é outro dos fatores que também torna a condução perigosa.
Em muitas ocasiões os faróis frontais não cobrem a distância de reação suficiente e as 
chamadas luzes máximas podem encandear os condutores que circulam na direção 
contrária. A solução tradicional para evitar os problemas derivados da condução noturna 
é iluminar com milhares de candeeiros extensos troços de estrada, solução que além de 
cara produz os problemas derivados da denominada poluição luminosa.

Ficha S3B-3
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Guia didático do docente / Exemplos de problemas e soluções

ZONAS DE ESTACIONAMENTO POUCO APROVEITADADAS

Empresas como a Envision Solar ou a Solaire Generation oferecem a possibilidade 
de aproveitar as zonas de estacionamento a céu aberto para produzir energia de 
uma forma limpa e sustentável. A ideia baseia-se em cobrir com painéis solares as 
coberturas ou proteções que se instalam nestes espaços para oferecer sombra aos 
veículos. 

A energia elétrica gerada por estes painéis solares pode ser utilizada para 
consumo próprio pelos estabelecimentos comerciais ou empresas proprietárias do 
estacionamento, poupando assim o custo da fatura energética. Em muitos casos 
inclusivamente a energia produzida pelos painéis é superior às necessidades destas 
empresas podendo vender o excedente às companhias distribuidoras de eletricidade.

Além da redução nos custos energéticos, a instalação de sistemas de captação de 
energia solar como os propostos pela Envision Solar ou a Solaire Generation atua 
como imagem e símbolo visível de que a empresa que os utiliza se preocupa com o 
meio ambiente ao consumir energia de fontes renováveis.

Por outro lado, de forma cada vez más habitual este tipo de instalações também tem 
a possibilidade de oferecer postos de carga para recarregar as baterias dos veículos 
elétricos ou híbridos. Esta tendência tem sido seguida nos últimos anos por galerias 
comerciais, aeroportos, estádios desportivos, escolas e universidades, edifícios de 
escritórios e até mesmo algumas cadeias de restaurantes de comida rápida.

Mas este sistema de produção de energia solar além de trazer vantagens para as 
empresas que o instalam, é também vantajoso para o conjunto da sociedade. A 
instalação de placas solares nos próprios edifícios em que esta energia é consumida 
evita a construção de instalações de produção de energia solar, que costumam 
deformar a paisagem ao necessitarem de grandes superfícies de terrenos cobertos 
de placas. Por outro lado, a proximidade entre a produção de energia solar e o seu 
consumo evita a construção das grandes torres e a cablagem típicas das linhas de 
distribuição elétrica. 

Envision Solar - Transformar as zonas de estacionamento em pequenas centrais de energia solar

As zonas de estacionamento de automóveis que oferecem os centros comerciais ou empresas 
de todo o tipo aos seus clientes e empregados são geralmente espaços caros devido ao preço 
dos terrenos nas zonas urbanas. Trata-se também de espaços muito pouco aproveitados, uma 
vez que se emprega uma grande quantidade de metros quadrados com a única função de 
servir de “alojamento” a veículos parados.

Ao custo destes espaços é necessário somar o das proteções ou coberturas que se instalam 
para que os carros possam ser estacionados à sombra, protegidos dos raios solares que nos 
dias de sol podem fazer aumentar muito a temperatura no interior dos veículos.

O consumo energético é uma questão que preocupa cada vez mais empresas de todo o 
tipo, tanto pelos seus crescentes custos como pelo impacto ecológico que significa. São cada 
vez mais as empresas que procuram formas de poder poupar custos na fatura da energia 
que consomem. Cresce igualmente o número das empresas que querem poder apresentar-
se perante os clientes como organizações preocupadas com o meio ambiente e, por isso, 
procuram formas de reduzir o seu impacto na emissão de CO2 derivado do uso de fontes de 
energia não renovável. 

Atualmente, uma das principais barreiras para o uso dos carros elétricos é a dificuldade de contar 
com um número suficiente de locais onde possam carregar as baterias. 

PROBLEMAS DETETADOS

Módulo 2

Sessão 3
Ficha S3A-4
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Material do estudante / Exemplos de problemas

PROBLEMAS DETETADOS

Módulo 2

ZONAS DE ESTACIONAMENTO POUCO APROVEITADAS

As zonas de estacionamento de automóveis que oferecem os centros 
comerciais ou empresas de todo o tipo aos seus clientes e empregados 
são geralmente espaços caros devido ao preço dos terrenos nas zonas 
urbanas. Trata-se também de espaços muito pouco aproveitados, uma 
vez que se emprega uma grande quantidade de metros quadrados com 
a única função de servir de “alojamento” a veículos parados.

Ao custo destes espaços é necessário somar o das proteções ou 
coberturas que se instalam para que os carros possam ser estacionados 
à sombra, protegidos dos raios solares que nos dias de sol podem fazer 
aumentar muito a temperatura no interior dos veículos.

O consumo energético é uma questão que preocupa cada vez mais 
empresas de todo o tipo, tanto pelos seus crescentes custos como 
pelo impacto ecológico que significa. São cada vez mais as empresas 
que procuram formas de poder poupar custos na fatura da energia 
que consomem. Cresce igualmente o número das empresas que 
querem poder apresentar-se perante os clientes como organizações 
preocupadas com o meio ambiente e, por isso, procuram formas de 
reduzir o seu impacto na emissão de CO2 derivado do uso de fontes de 
energia não renovável.

Atualmente, uma das principais barreiras para o uso dos carros elétricos é 
a dificuldade de contar com um número suficiente de locais onde possam 
carregar as baterias.

Ficha S3B-4
Sessão 3
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Guia didático do docente / Exemplos de problemas e soluções

UM PROBLEMA COM UMA FILA DE CONSEQUÊNCIAS

As filas foram consideradas durante muitos anos um problema impossível de resolver. 
Por isso, as pessoas esperavam com paciência a chegada da sua vez, pensando que não 
existia alternativa a esperar fisicamente numa fila juntamente com todos os outros. Até 
que os criadores da Qminder pensaram que em pleno século XXI já existia a tecnologia 
que tornaria desnecessário este incómodo.

A Qminder é um sistema que tem como objetivo a eliminação das filas e que se baseia 
no uso de uma aplicação para dispositivos móveis. A ideia é muito simples: o utilizador 
descarrega esta aplicação no seu telefone inteligente ou tablet. Este sistema deve ser 
utilizado também pela loja, escritório, consultório médico, etc., onde os clientes ou 
utilizadores devem esperar a sua vez para ser atendidos. A Qminder permite procurar 
na aplicação esse estabelecimento e “pedir a vez” de forma remota. Se o utilizador já 
se encontrar no lugar, a aplicação pode detetá-lo automaticamente graças ao GPS do 
dispositivo móvel. O sistema atribui então um número de ordem a cada utilizador.

A Qminder pode calcular o tempo de espera estimado para cada utilizador e avisar 
com uma mensagem quando faltar um determinado tempo para a sua vez. O 
utilizador pode também consultar no seu dispositivo móvel quantas pessoas há ainda 
à sua frente por atender e o número que está a ser chamado em cada momento.

Desta forma, o utilizador não necessita de ter de esperar na fila e pode, entretanto, 
ir fazer outras cosas, ou simplesmente ficar em casa até ao último minuto. Quando 
chegar o momento, deverá unicamente mostrar a sua vez com o dispositivo móvel ou 
dar o nome com que se registou na fila virtual.

Qminder - Aplicação móvel para a gestão dos tempos de espera

O tempo perdido em filas de espera é considerado um dos elementos com pior avaliação por 
parte dos utilizadores de serviços, tais como as consultas de médicos ou dentistas, os parques 
de atrações, os centros de atendimento ao cliente ou os escritórios das administrações públicas 
a que os cidadãos devem ir para realizar atividades de algum tipo. 

Os psicólogos descreveram o sentimento altamente negativo que se experimenta ao ter que 
esperar numa fila: uma mistura de stress, aborrecimento e a sensação de intranquilidade que 
produz pensar que se podia estar a usar esse tempo perdido em mil outras coisas mais úteis ou 
divertidas.

Um estudo realizado nos Estados Unidos entre quase novecentos mil médicos concluiu que 
o tempo de espera médio nas suas consultas não se tinha reduzido nada nos últimos anos 
apesar da implementação de sistemas como a marcação a uma hora determinada escolhida 
pelos próprios pacientes através da internet.

As filas de espera são consideradas uma fonte de ineficiência e de descida da produtividade 
para as empresas e os países. Outro estudo realizado também nos Estados Unidos calculou que 
o conjunto dos norte-americanos passa um total de aproximadamente trinta e sete mil milhões 
de horas por ano em filas de espera.

PROBLEMAS DETETADOS

Módulo 2

Sessão 3
Ficha S3A-5
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Material do estudante / Exemplos de problemas

PROBLEMAS DETETADOS

Módulo 2

Sessão 3

UM PROBLEMA COM UMA FILA DE CONSEQUÊNCIAS

O tempo perdido em filas de espera é considerado um dos elementos 
com pior avaliação por parte dos utilizadores de serviços, tais como as 
consultas de médicos ou dentistas, os parques de atrações, os centros de 
atendimento ao cliente ou os escritórios das administrações públicas a que 
os cidadãos devem ir para realizar atividades de algum tipo.

Os psicólogos descreveram o sentimento altamente negativo que 
se experimenta ao ter que esperar numa fila: uma mistura de stress, 
aborrecimento e a sensação de intranquilidade que produz pensar que se 
podia estar a usar esse tempo perdido em mil outras coisas mais úteis ou 
divertidas.

Um estudo realizado nos Estados Unidos entre quase novecentos mil 
médicos concluiu que o tempo de espera médio nas suas consultas não se 
tinha reduzido nada nos últimos anos apesar da implementação de sistemas 
como a marcação a uma hora determinada escolhida pelos próprios 
pacientes através da internet.

As filas de espera são consideradas uma fonte de ineficiência e de descida 
da produtividade para as empresas e os países. Outro estudo realizado 
também nos Estados Unidos calculou que o conjunto dos norte-americanos 
passa um total de aproximadamente trinta e sete mil milhões de horas por 
em filas de espera.

Ficha S3B-5
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Guia didático do docente

AS OPORTUNIDADES ESTÃO À NOSSA VOLTA

O que é Modo Operativo

20’

Objetivos

Atividade realizada em equipa na qual os estudantes têm de ser capazes 
de identificar problemas para resolver em diferentes cenários.

Iniciar as dinâmicas de trabalho de equipa.

Entender que os problemas são parte integrante de muitas atividades que 
realizamos de forma rotineira.

Visualizar um problema em termos de oportunidade. A importância não reside 
tanto no problema, mas no valor que podemos transmitir às pessoas mediante 
a sua solução.

Material:

- 1 modelo “Cenários e problemas” por equipa  (S3C.) 

Cada equipa recebe um modelo de trabalho em que se sugerem diversos cenários 
e problemas. Estes cenários foram expressamente escolhidos por se tratarem de 
espaços de uso comum e quotidiano para os estudantes, embora também tenha 
sido acrescentada uma coluna em branco com o objetivo de que cada equipa 
possa juntar, por consenso dos seus membros, um novo espaço de exploração 
onde procurar problemas para solucionar. A coluna “Problema” desta tabela 
permite classificar estes inconvenientes a resolver de acordo com o tipo de 
problemas que apresentam (preço, dificuldade, sustentabilidade, etc.). O seu 
objetivo é iniciar o (difícil) processo de identificação de problemas.

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS

Módulo 2

Sessão 3
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Guía didático do docente / Atividade

CENÁRIOS E PROBLEMAS

Identifiquem em cada um destes cenários e problemas oportunidades para empreender. 
Deixámos uma coluna para escolherem livremente um cenário.

PROBLEMA

NÃO É FÁCIL

NÃO É CÓMODO

NÃO É RÁPIDO

NÃO É BARATO

NÃO É 
ECOLÓGICO

CASA RUA

CENÁRIOS

ESCOLA CAMPO DE 
BASQUETEBOL

Para o meu avô é difícil 

telefonar ou utilizar o 

comando da televisão

O despertador acorda toda a 

gente que dorme no mesmo 

quarto

A Internet se 

estivermos todos 

ligados

As lâmpadas de 

baixo consumo

O mata-moscas

Um lugar onde fazer 
skate ou longboard

Não há bancos 

suficientes no 

parque

Ir para a escola a pé e 

nunca saber se chegamos 

muito cedo ou muito tarde

A roupa 

de marcas 

conhecidas

O mau cheiro de 

alguns contentores

Organizar os 

trabalhos e o TPC

Levar e trazer os livros 

de casa para a escola e 

vice-versa todos os dias

As filas na cantina

Aprender inglês

no verão

Os livros usados que 

deitamos fora todos os 

anos

Guardar as bolas

Jogar de noite

Saber se o cesto está livre 

ou não para se poder jogar

Imprima em DIN-A4 ou se possível em DIN-A3
um número de cópias do modelo seguinte (S3C) 
igual ao número de equipas que tiver na aula.

É importante que cada equipa guarde esta ficha 
para a sessão seguinte.

EXEMPLO DA ATIVIDADE 
PARA O DOCENTE

Módulo 2

Sessão 3
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Material do estudante / Atividade

CENÁRIOS E PROBLEMAS

Identifiquem em cada um destes cenários e problemas oportunidades para empreender. 
Deixámos uma coluna para escolherem livremente um cenário.

PROBLEMA

NÃO É FÁCIL

NÃO É CÓMODO

NÃO É RÁPIDO

NÃO É BARATO

NÃO É 
ECOLÓGICO

CASA RUA ESCOLA

CENÁRIOS

Módulo 2
Sessão 3

Modelo S3C
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Guia didático do docente

AS OPORTUNIDADES ESTÃO À NOSSA VOLTA

Módulo 2

Sessão 3

O que é Modo Operativo

15’

Objetivos

Organização do primeiro trabalho de campo que realizam 
como equipa. O objetivo consiste em identificar problemas 
individualmente, embora garantindo que todos os âmbitos de 
exploração interessantes serão abordados como equipa. 

Iniciar o trabalho de equipa de forma estruturada.

Preparar o processo de exploração de problemas em que se irá basear o 
trabalho de campo a desenvolver por cada equipa.

Material:

- 1 modelo “Observação” por estudante  (S3D) 

Para realizar o trabalho de campo, cada estudante utiliza um modelo onde se 
proporcionam alguns conselhos sobre o modo de observar o meio envolvente à 
procura de problemas para solucionar. Este trabalho de campo tem de ser uma 
extensão do trabalho já realizado na aula. Por isso, o primeiro objetivo que os 
estudantes devem estabelecer é tentar preencher todos os espaços em branco da 
tabela utilizada na dinâmica anterior.

Durante o trabalho na aula os membros dos vários grupos devem decidir 
por consenso a estratégia de exploração a seguir como equipa, ou seja, que 
problemas se tentam observar e em que cenários. Na próxima sessão todo esse 
trabalho será partilhado para que cada equipa possa selecionar o problema que 
será o eixo do seu projeto. É importante que cada equipa tome a responsabilidade 
de guardar este modelo, uma vez que que os problemas identificados durante a 
sessão deverão ser incluídos na partilha da estratégia de exploração a seguir.

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS
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Guia didático do docente / Atividade

OBSERVAÇÃO

Módulo 2

Sessão 3

Conselhos gerais:

ldentifiquem problemas e oportunidades para empreender em cada um destes cenários.
Deixámos colunas e filas livres para escolherem livremente outros cenários e problemas.

Perguntas guia:

Observe com atenção qualquer comportamento diferente do habitual.

Não dê nada como garantido, não fique na dúvida: observe, pergunte 
e anote.

Comporte-se como um espectador, mas não hesite em experimentar 
também por si próprio.

As perguntas mais habituais têm de ser: porquê…?  porque não…?

O que é que te parece estranho/anormal? Podes mudar?

Quais são as tarefas que não se desenvolvem facilmente ou são totalmente impossíveis?

O que é que falta para melhorar toda a experiência?

O que é que te surpreendeu positiva e negativamente? Porquê?

PROBLEMA

NÃO É FÁCIL

NÃO É CÓMODO

NÃO É RÁPIDO 

NÃO É BARATO

NÃO É ECOLÓGICO

CASA RUA

CENÁRIOS
ESCOLA BIBLIOTECA CINEMA EXCURSÃO

NÃO É LIMPO  

NÃO É POSSÍVEL

NÃO É SILENCIOSO

Sentar-se 
num sofá
Saber se um livro 
nos vai prender

Ver um filme 
quando se quiser

Chegar à 
montanha

Quando não se 
gosta do filme

Não devolver um 
livro

Imprima em DIN-A4 ou se possível em DIN-A3 
um número de cópias do modelo seguinte 
(S3C) igual ao número dos estudantes da 
turma. 

EXEMPLO DA ATIVIDADE 
PARA O DOCENTE
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Material do estudante / Atividade
Módulo 2

OBSERVAÇÃO

Conselhos gerais:

ldentifiquem problemas e oportunidades para empreender em cada um destes cenários.
Deixámos colunas e filas livres para escolherem livremente outros cenários e problemas.

Perguntas guia:

Observa com atenção qualquer comportamento diferente do habitual.

Não dês nada como garantido, não fiques na dúvida: observa, 
pergunta e anota.

Comporte-te como um espectador, mas não hesites em experimentar 
também por ti próprio.

As perguntas mais habituais têm de ser: porquê…?  porque não…?

O que é que te parece estranho/anormal? Podes mudar?

Quais são as tarefas que não se desenvolvem facilmente ou são totalmente 
impossíveis?

O que é que falta para melhorar toda a experiência?

O que é que te surpreendeu positiva e negativamente? Porquê?

PROBLEMA CASA RUA

CENÁRIOS

ESCOLA

Modelo S3D
Sessão 3

NÃO É FÁCIL

NÃO É CÓMODO

NÃO É RÁPIDO 

NÃO É BARATO

NÃO É ECOLÓGICO
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