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1 · Objetivos 4 · Exemplos

5 · Dinâmicas

6 · Resultados

20’

25’

10’

2 · Materiais

3 · Estrutura temporal da sessão

Ser capaz de construir um discurso sintético com o qual transmitir de 
forma credível e empática a proposta de valor que o produto ou o 
serviço representa.

Melhorar o discurso mediante uma sistematização da avaliação com 
diferentes tipos de públicos.

Dispõe de quatro vídeos que apresentam todos os aspetos chave para realizar uma boa 
apresentação. 

Pode utilizar estes conteúdos durante a sessão ou como material de autoestudo.

 Preparação em equipa da primeira versão do discurso do empreendedor.

A forma de poder melhorar um discurso deste tipo consiste em expô-lo perante diferentes 
tipos de pessoas, recolhendo os seus comentários tanto positivos como negativos e 
efetuando mudanças de acordo com estes comentários para voltar a validar uma nova 
versão. O ideal é realizar este processo várias vezes para ir polindo e melhorando de modo 
sistemático tanto o conteúdo como a forma da apresentação.

- 1 ficha “NabcH” por equipa (S11A) 

- 1 ficha de exemplo  (S11B)

- 4 vídeos  http://www.educaixa.com/-/como-presentar-tu-proyecto-en-publico

- 1 modelo “As perguntas chave do discurso do empreendedor” por equipa (S11C)

- 1 modelo “Versão inicial do discurso do empreendedor” por equipa (S11D)

- 1 modelo “Avaliação do discurso do empreendedor” por equipa (S11E) 

Resultados

Exemplos

Dinâmicas

Módulo 6

Sessão 11
Guia didático do professor

DISCURSO DO EMPREENDEDOR

Vídeo

Como apresentar o teu 
projeto

Elementos chave que uma apresentação deve observar 
para seduzir a audiência

Descobre como estruturar os conteúdos da tua apresentação

Como aprender a falar em público

Ser concreto é ser poderoso: a tua apresentação em vinte segundosElevator pitch

Domina os teus medos

Speech mapping

Objetivo

25’

20’

10’
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Guia didático do professor

DISCURSO DO EMPREENDEDOR

Quatro vídeos onde se apresentam as principais dificuldades que temos de 
enfrentar ao preparar um discurso do empreendedor.

Trata-se de vídeos em que, de forma prática, se expõem tanto os erros e 
problemas mais habituais como a sua solução. Portanto, pode utilizá-los 
como exemplos durante a aula, como material prévio de autoestudo ou 
como material de consulta.

O que é

Modo Operativo

20’
Objetivos

Compreender quais são as chaves do discurso do empreendedor.

Compreender que um mecanismo de comunicação efetivo não nasce da  
improvisação, mas do trabalho sistemático.

Material:

- 1 ficha “NabcH” por equipa (S11A) 

- 1 ficha de exemplo (S11B)

- 4 vídeos http://www.educaixa.com/-/como-presentar-tu-proyecto-en-publico

Pode utilizar os exemplos de diferentes modos. Pode realizar primeiro uma 
introdução teórica para, a seguir, utilizar os casos como exemplo. Também pode 
usar parte dos casos para posteriormente passar à teoria e voltar depois aos 
casos restantes. É importante reforçar o conceito de que tanto o conteúdo (o que 
dizemos) como a forma (como o dizemos) são importantes. Não se trata unicamente 
de comunicar, trata-se de convencer.

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS

Vídeo

Elementos chave que uma apresentação deve 
observar para seduzir a audiência

Descobre como estruturar os conteúdos da tua apresentação

Como aprender a falar em público

Ser concreto é ser poderoso: a tua 
apresentação em vinte segundos

Elevator pitch

Domina os teus medos

Speech mapping

Objetivo

Módulo 6

Sessão 11

Como apresentar o teu 
projeto
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Guia didático do professor

NABCH

Necessidades: quais são as necessidades ou problemas não resolvidos que 
a nossa proposta cobre? Para que tipo/s de cliente/s ou utilizador/es? Qual é 
a importância do problema ou da necessidade para o utilizador potencial da 
nossa solução? (ou seja, que valor pode dar à nossa proposta?).

Aproximação: como vamos oferecer a nossa solução aos clientes ou 
utilizadores? Como é que a nossa solução resolve especificamente um 
problema ou satisfaz uma necessidade não coberta? De que forma 
diferente ou única vamos fazer com que isso aconteça?

Benefícios: Quais são os benefícios concretos que a nossa proposta 
apresenta? De que modo é que o uso ou implementação da nossa solução 
vai melhorar a forma como a necessidade tem sido coberta até agora? 

Concorrentes: qual é a concorrência que temos? Que outras soluções 
alternativas resolvem o mesmo problema ou satisfazem a mesma necessidade? 
Qual foi o êxito que tiveram e porquê? O que é que a nossa proposta 
apresenta em relação a essas alternativas (se existirem)? Porque pode a nossa 
solução ser mais apreciada pelos utilizadores ou clientes a que nos dirigimos?

Gancho: a proposta deve poder ser sintetizada numa mensagem clara 
e concisa, como se fosse um “gancho” comunicativo, capaz de causar 
impacto e ser facilmente recordada. Pode tratar-se simplesmente de 
uma única frase breve ou de um breve conceito que façam referência ao 
principal, mais destacável ou inovador elemento da nossa proposta.  

PERGUNTAS PARA RESPONDER 
NUM MODELO NABCH

O modelo Nabch é utilizado como ferramenta de descrição e síntese de uma 
nova proposta inovadora ou de empreendimento. O seu nome deriva das 
siglas em inglês dos cinco elementos que têm de compor esta descrição: 
necessidades (needs), aproximação (approach), benefícios (benefits), 
concorrentes (competitors) e gancho (hook).

A determinação e descrição destes elementos será de grande utilidade para 
comunicar aos outros a nossa proposta ou para realizar um protótipo da 
mesma. Concretizar previamente estes elementos num modelo Nabch irá 
facilitar posteriormente, por exemplo, determinar a estrutura e conteúdos 
de uma apresentação em Power Point, o guião e a realização de um vídeo 
explicativo ou a preparação de um elevator pitch.
 

Ficha S11A
Módulo 6

Sessão 11
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Guia didático do professor / Exemplo de Nabch

NABCH PARA NINTENDO WII

NECESSIDADES: 
- Possibilidade de jogar na televisão (ecrã grande) videojogos de temas diferentes 

dos tradicionais para consolas até àquele momento (jogos violentos ou sobre 
competições desportivas profissionais).

- Possibilidade de utilizar a consola de jogos com um objetivo diferente do 
principalmente competitivo: jogar com a família, conviver com amigos, realizar 
exercício físico, aprender uma competência.

- Estas necessidades são especialmente atraentes para segmentos da população 
diferentes do até então tradicional e quase exclusivo utilizador de consolas de 
videojogos (masculino e jovem): público feminino, crianças, tanto meninos 
como meninas de até dez ou doze anos, pais e avós.

APROXIMAÇÃO:
- Novo comando sem fios que funciona de acordo com a sua posição e velocidade 

de movimento em vez de se ter de carregar em teclas para indicar a direção.

- Comunicação e canais que se distanciam dos tradicionais. Afastamento da ideia 
de tecnologia e eletrónica e aproximação à ideia de jogos e brinquedoss.

BENEFÍCIOS:
- Catálogo de jogos de estilos e temas até aí limitados aos PC ou pequenas 

consolas de jogo de bolso.

- Consola com um preço notavelmente inferior a outras existentes no mercado.

CONCORRENTES:
- Os concorrentes centram a sua oferta no público tradicional de consolas de 

jogos, esquecendo-se dos gostos e preferências de outros segmentos de 
utilizadores a que se dirige a Nintendo Wii.

- Outras consolas competem para oferecer uma capacidade cada vez maior de 
processamento e memória. Isso obriga a preços de mercado notavelmente mais 
caros do que os da Nintendo Wii.

GANCHO:

“Uma consola diferente para quem que até agora não jogava com 
consola”

Ficha S11B
Módulo 6

Sessão 11
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Guia didático do professor

DISCURSO DO EMPREENDEDOR

O que é Modo Operativo

Método Operativo 

25’

Objetivos

Construção da primeira versão do discurso do empreendedor 
utilizando um modelo muito bem definido.

Interiorizar os elementos básicos do discurso do empreendedor.

Compreender que a utilização de um método é fundamental para comunicar de 
forma efetiva.

O modelo “As perguntas chave do discurso do empreendedor” consta de uma 
série de perguntas a que os alunos devem responder de forma sequencial.

É muito importante insistir na necessidade de não variar a ordem das secções. Isso 
não implica que as equipas não possam dar um toque pessoal à sua apresentação, 
mas é fundamental conservar a estrutura geral proposta para manter uma 
coerência no discurso. Neste sentido, devem ser utilizados os cinco modelos de 
resultados de módulo produzidos até agora com a finalidade de recuperar e utilizar 
os conceitos chave de cada projeto.

Embora se trate de um mecanismo de comunicação oral, os alunos devem pôr 
por escrito cada nova versão do discurso. A única forma de melhorar o discurso é 
escrevê-lo, interiorizá-lo, expô-lo, ouvir os comentários e rever mais uma vez o que 
foi escrito tendo em conta esses comentários para escrever um novo discurso e 
recomeçar o processo. Por isso, tanto o próprio discurso como os comentários dos 
assistentes devem poder ser escritos em papel. Para esse efeito, será proporcionado 
um modelo onde escrever o discurso para que seja utilizado como a versão inicial 
do processo de validação que se efetua durante o trabalho de campo (“Versão 
inicial do discurso do empreendedor”).

A extensão final é dada pelos três minutos de tempo máximo. É importante que 
essa extensão seja monitorizada.

Material:

- 1 modelo “As perguntas chave do discurso do empreendedor” por equipa  (S11C)

- 1 modelo “Versão inicial do discurso do empreendedor” por equipa  (S11D

- Os 5 modelos anteriores de resultado do módulo de cada equipa

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS

Módulo 6

Sessão 11
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Guia didático do professor / Atividade

AS PERGUNTAS CHAVE DO DISCURSO DO EMPREENDEDOR

Respondam de forma sequencial a todas as perguntas seguintes para construírem o vosso discurso do empreendedor.

NECESSIDADES: 
- Quais são as necessidades ou problemas não resolvidos que a nossa proposta cobre? 

- Para que tipo/s de cliente/s ou utilizador/es?

- Qual é a importância do problema ou da necessidade para o utilizador 
potencial da nossa solução? (ou seja, que valor pode dar à nossa proposta?)

APROXIMAÇÃO:
- Como vamos oferecer a nossa solução aos clientes ou utilizadores? 

- Como é que a nossa solução resolve especificamente um problema ou satisfaz 
uma necessidade não coberta? 

- De que forma diferente ou única vamos fazer com que isso aconteça?

BENEFICIOS:
- Quais são os benefícios concretos que a nossa proposta apresenta? 

- Como garantimos a sua sustentabilidade económica?

CONCORRENTES:
- Qual é a concorrência que temos? 

- Que outras soluções alternativas resolvem o mesmo problema ou satisfazem a 
mesma necessidade?

- Qual foi o êxito que tiveram e porquê? O que é que a nossa proposta apresenta 
em relação a essas alternativas (se existirem)? Porque pode a nossa solução ser 
mais apreciada pelos utilizadores ou clientes a que nos dirigimos?

GANCHO: 

Mensagem clara e concisa, como se fosse um “gancho” comunicativo, capaz de 
causar impacto e ser facilmente recordada.

O MOFA é um produto que permite que as pessoas de idade utilizem um 
telemóvel sem qualquer tipo de problema. Qualquer pessoa de idade que utilize 
o MOFA pode fazer telefonemas, enviar SMS e utilizar os telemóveis sem 
precisar de incomodar ninguém o que lhe dará, portanto, uma autonomia total.

Modelo de cartão com um espaço central onde colocar o telemóvel e com as 
instruções à volta. Esta configuração permite identificar rapidamente onde estão 
as teclas e realizar qualquer ação sem dificuldade. É uma solução fácil, barata 
e que não assusta as pessoas de idade. Além disso, o utilizador pode adaptar o 
produto às suas necessidades utilizando simplesmente uma caneta.

O preço pode ser realmente competitivo, uma vez que é um produto muito 
barato de fabricar. A margem por unidade vendida pode ser bastante alta, 
pelo que é, sem dúvida, um grande negócio.

Não existem soluções como esta para além de alguns cursos que se dão nos 
centros sociais. Pensa-se que as pessoas de idade não podem utilizar os 
telemóveis com desenvoltura, mas o problema é que ninguém se preocupou 
em lhes proporcionar ferramentas adequadas.

Com o MOFA, uma solução simples, barata e eficiente, os avós entram 
definitivamente no século XXI.

Imprima em DIN-A4 um número de cópias 
do modelo seguinte (S11C) igual ao 
número de equipas que tiver na aula.

EXEMPLO DA ATIVIDADE 
PARA O PROFESSOR

Módulo 6

Sessão 11
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Respondam de forma sequencial a todas as perguntas seguintes para construírem o vosso discurso do empreendedor.

NECESSIDADES: 
- Quais são as necessidades ou problemas não resolvidos que a nossa proposta cobre? 

- Para que tipo/s de cliente/s ou utilizador/es? 

- Qual é a importância do problema ou da necessidade para o utilizador 
potencial da nossa solução? (ou seja, que valor pode dar à nossa proposta?)

APROXIMAÇÃO:
- Como vamos oferecer a nossa solução aos clientes ou utilizadores? 

- Como é que a nossa solução resolve especificamente um problema ou satisfaz 
uma necessidade não coberta? 

- De que forma diferente ou única vamos fazer com que isso aconteça?

BENEFICIOS:
- Quais são os benefícios concretos que a nossa proposta apresenta? 

- Como garantimos a sua sustentabilidade económica?

CONCORRENTES:
- Qual é a concorrência que temos? 

- Que outras soluções alternativas resolvem o mesmo problema ou satisfazem a 
mesma necessidade?

- Qual foi o êxito que tiveram e porquê? O que é que a nossa proposta apresenta 
em relação a essas alternativas (se existirem)? Porque pode a nossa proposta ser 
mais apreciada pelos utilizadores ou clientes a que nos dirigimos?

GANCHO: 

Mensagem clara e concisa, como se fosse um “gancho” comunicativo, capaz de 
causar impacto e ser facilmente recordada.

Material do aluno / Atividade

AS PERGUNTAS CHAVE DO DISCURSO DO EMPREENDEDOR

Modelo S11C
Módulo 6
Sessão 11
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Imprima em DIN-A4 um número de cópias 
do modelo seguinte (S11D) igual ao 
número de equipas que tiver na aula.

EXEMPLO DA ATIVIDADE 
PARA O PROFESSOR

O MOFA é um produto que permite que as pessoas de idade utilizem um 

telemóvel sem qualquer tipo de problema. Qualquer pessoa de idade que utilize 

o MOFA pode fazer telefonemas, enviar SMS e utilizar os telemóveis sem 

precisar de incomodar ninguém o que lhe dará, assim, uma autonomia total.

O MOFA consiste num modelo de cartão com um espaço central onde colocar 

o telemóvel e com as instruções à volta. Esta configuração permite identificar 

rapidamente onde estão as teclas e realizar qualquer ação sem dificuldade. É 

uma solução fácil, barata e que não assusta as pessoas de idade.

Além disso, o utilizador pode adaptar o produto às suas necessidades 

utilizando simplesmente uma caneta. O preço pode ser realmente competitivo, 

uma vez que é um produto muito barato de fabricar. A margem por unidade 

vendida pode ser bastante alta, pelo que é, sem dúvida, um grande negócio.

Não existem soluções como esta para além de alguns cursos que se dão nos 

centros sociais. Pensa-se que as pessoas de idade não podem utilizar os 

telemóveis com desenvoltura, mas o problema é que ninguém se preocupou 

em lhes proporcionar ferramentas adequadas… até que chegou o MOFA.

Com o MOFA, uma solução simples, barata e eficiente, os avós entram 

definitivamente no século XXI.

Guia didático do professor / Atividade

VERSÃO INICIAL DO DISCURSO DO EMPREENDEDOR

Módulo 6

Sessão 11
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Material do aluno / Atividade

VERSÃO INICIAL DO DISCURSO DO EMPREENDEDOR

Modelo S11D
Módulo 6
Sessão 11
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O que é Modo Operativo

10’

Objetivos

Preparação do processo de reiteração do discurso do empreendedor.
.

Dar a conhecer a sistematização do processo de reiteração.

Planificar o processo de reiteração e melhorar o discurso do empreendedor. 

Material:

- 1 modelo “Avaliação do discurso do empreendedor” por equipa (S11E) 

É importante que os alunos testem o seu discurso com diferentes perfis de 
utilizadores. Portanto, é necessário guardar os comentários utilizando para 
esse efeito a ficha “Avaliação do discurso”. É importante que o público seja o 
mais concreto possível nos seus comentários. Expressões vagas (“gosto”, “não 
entendo”, “está bem”, “interessante”…) não ajudam a melhorar o discurso. Se 
for necessário e possível pode repetir-se o discurso para concretizar as impressões 
em elementos concretos.

É igualmente fundamental que em cada ocasião os alunos escrevam uma nova 
versão do discurso onde introduzem as mudanças.

O material de suporte que podem utilizar durante a apresentação final fica ao 
critério do professor.

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS

Guia didático do professor

DISCURSO DO EMPREENDEDOR

Módulo 6

Sessão 11
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Problema real O papel pode dobrar-seCurto e claro Pouco vocalizado

Bem explicado Repete-se a palavra “bem”      

Nota-se que gostam 
do produtoIdeia original         

Não é grátis 
com o telefone

O nome do produto
não se compreende

Ninguém pensa 
nos avós

Os avós não vão
comprar isso 

FORMA FORMA

ELEMENTOS POSITIVOS

Versão 1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Versão 1

Versão 2 Versão 2

Versão 3 Versão 3

Versão 1 Versão 1

Versão 2 Versão 2

Versão 3 Versión 3

ELEMENTOS NEGATIVOS

Imprima em DIN-A4 ou, se possível em 
DIN-A3 um número de cópias do modelo 
seguinte (S11E) igual ao número de 
equipas que tiver na aula. 

EXEMPLO DA ATIVIDADE 
PARA O PROFESSOR

Cada vez que apresentarem o discurso escrevam de forma sintética três comentários positivos e três negativos 
tanto para o conteúdo (o que dizemos) como para a forma (como o dizemos).

 
Guia didático do professor / Atividade

AVALIAÇÃO DO DISCURSO DO EMPREENDEDOR

Módulo 6

Sessão 11

CONTEÚDO CONTEÚDO



MÓDULO 6     MERCADO: COMO CONVENCER COM VALOR? 15JOVENSEMPREENDEDORES

CONTEÚDO FORMA FORMA

ELEMENTOS POSITIVOS

Versão 1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Versão 1

Versão 2 Versão 2

Versão 3 Versão 3

Versão 1 Versão 1

Versão 2 Versão 2

Versão 3 Versão 3

ELEMENTOS NEGATIVOS

Cada vez que apresentarem o discurso escrevam de forma sintética três comentários positivos e três negativos 
tanto para o conteúdo (o que dizemos) como para a forma (como o dizemos)

Material do aluno  / Atividade

AVALIAÇÃO DO DISCURSO DO EMPREENDEDOR

Modelo S11E
Módulo 6
Sessão 11

CONTEÚDO
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