
INTERNACIONALIZAÇÃO

Futuro passa por mais Brasil
no ensino superior
Future means more Brazil in higher education

Colégios de oito estados brasileiros abrem portas à associação

Inspiring Future para conhecer as virtualidades do sistema

português. O Educação Internacional vai na bagagem.«6e7

High schools from eight Brazilian states open doors to the

Inspiring Future association to learn about the virtuosities
of the Portuguese system. International Education goes is

in the luggage.



Inspiring apresenta Portugal
em 80 colégios do Brasil



Inspiring Future introduces Portugal to 80 schools in Brazil

Roadshow de dois meses da Inspiring Future por colégios brasileiros leva a bandeira do país e das suas instituições do ensi

no superior. O Educação Internacional vai na bagagem. The two-month Roadshow of this yoúth association throughout Brazilian

schools carnes the flag of the country and its institutions of higher education. International Education is in the bag.
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Tem seis anos de vida mas já está a

projetar-se fora de portas. Em

agosto será dado o primeiro passo

nesse sentido. Destino: Brasil. "Na

Inspiring Future, começamos ago-
ra a focar-nos num novo segmen-
to: os alunos internacionais", reve-
la Eduardo Filho, cofundador e

presidente desta associação juvenil
ao Educação Internacional.

O primeiro roadshow vai durar
dois meses, durante os quais a Ins-

piring Future dá a conhecer as vir-
tualidades de Portugal e do sistema
de ensino superior do país junto de

80 colégios em oito estados brasi-
leiros. Na bagagem vai o Educação
Internacional (El), graças a uma

parceria estabelecida entre a Inspi-
ring Future e o El.

Neste seu novo passo estratégi-
co, a associação quer fazer a pon-
te entre jovens brasileiros que
querem vir estudar para Portugal
e instituições do ensino superior
portuguesas interessadas em cap-
tar alunos no Brasil. "Queremos

atingir novos públicos e contri-
buir para equilibrar o sistema de

ensino português, que está a per-
der alunos e vai continuar a per-
dê-los por questões demográfi-
cas", justifica Eduardo, adiantan-
do já ter fechado parcerias com a

Universidade de Lisboa e algu-
mas privadas.

A internacionalização é um dos

grandes desafios que se colocam
às das instituições do ensino su-

perior (lES) portuguesas, que têm
de responder a uma dupla dinâ-
mica: os desafios internos decor-
rentes da demografia e a própria
dinâmica do mercado de trabalho,



que exige cada vez mais talento

especializado em áreas onde o

país ainda não forma em número
suficiente para as necessidades.
"Acreditamos encontrar pessoas
com perspetivas interessantes, fo-
cadas, capazes de responder às ca-
rências do país, nomeadamente
fixando-se, e ajudando Portugal a

enfrentar os desafios que o futuro
irá colocar a esse nível", justifica
Eduardo Filho.
Uma história de

empreendedorismo
Eduardo Filho trabalhava num dos

vários gabinetes de acesso ao Ensi-

no Superior da Direção Geral de

Ensino Superior geridos pelas lES

quando se deu conta que a impre-
paração era grande. E não se fazia

sentir apenas ao nível do preenchi-
mento da candidatura. "Apareciam
alunos à minha frente que esco-
lhiam os cursos com base em crité-
rios que nem eles próprios perce-
biam bem o que eram. Analisando

os dados a posteriori dá para perce-
ber a brutal taxa de desistências que
temos no ensino superior".

Com base na necessidade assim

identificada, em 2013, Eduardo Fi-
lho, formado em Arquitetura e

Gestão Eduardo, e Filipa Cunha,
licenciada em Psicologia, lançaram
a Inspiring Future. O projeto ar-
rancou em janeiro de 2014 em Lis-
boa. No primeiro ano correu 50

escolas, desde então cresceu em
média 50% ao ano em número de

alunos e de escolas.

Ao longo destas seis edições, a

Inspiring Future tem vindo a im-

plementar um processo de orien-
tação profissional com uma meto-

dologia assente em workshops e

sessões em sala de aula. A informa-

ção e formação concentradas "vão

ajudar o jovem a uma tomada de

decisão mais esclarecida e à escolha
de um caminho a seguir após o se-

cundário".
A Inspiring Future desloca-se a

cada escola acompanhada de re-
presentantes de várias instituições
do ensino superior - normalmente

equipas com cerca de 50 pessoas.
Durante uma manhã, a atividade
letiva pára para os alunos do 12.°

ano receberem informação sobre o

ensino superior e as suas institui-
ções. "É um projeto roadshow per-
manente com, pelo menos, duas

ou três equipas por dia numa esco-

la secundária diferente a trabalhar
com todos os alunos do 12° ano
dessa escola", explica Eduardo.

Em 2018, a equipa visitou as 263
maiores escolas do país, de norte a

sul, incluindo as regiões autóno-

mas, isto é, perto de um terço dos

cerca de 600 estabelecimentos se-

cundários existentes. Um número

que, na prática, corresponde a 75%
dos jovens que em cada ano con-
cluem o 12.° ano. "Só neste último
ano letivo, tivemos 56 mil jovens
sentados connosco em auditório",
contabiliza Eduardo. Nos seis anos
de atividade, são mais de 270 mil.

Este anò, o concurso nacional de

acesso ao ensino superior arranca
a 17 de julho. Esse dia representa,
por assim dizer, o culminar de
todo o trabalho feito pela Inspiring
Future ao longo do ano letivo. "Se

conseguirmos que os alunos façam
boas candidaturas, o nosso traba-
lho terá sido coroado de êxito. É
isso que esperamos, é para isso que
trabalhamos".

Gestão de carreira
é o passo futuro
Além da entrada no segmento dos

estudantes internacionais, a Inspi-
ring Future prepara-se para dar
um outro passo estratégico: desen-
volver projetos de gestão de car-
reira nas escolas secundárias. "Os

serviços de Psicologia e Orienta-
ção das escolas estão focados na

orientação para o nono ano. A ní-
vel do secundário, e em termos de

orientação, os jovens estão muito

desprotegidos, não têm apoio. Há

aqui uma área com muito poten-
cial para ser trabalhada", explica
Eduardo Filho.

Revela ainda que a associação
está a tentar implementar um plano
de formação no secundário em

conjunto com as câmaras munici-

pais. Em que consiste? E como vai

funcionar? "É necessário desafiar-

mos os jovens a centrarem em si o

processo de definição de carreira e

de desenvolvimento pessoal e pro-
fissional. Para isso construímos
uma metodologia que apoia essa re-
flexão ao longo das várias fases de

vida dos mesmos". E desenvolve:
"No fundo, trata-se de um plano de

formação que será implementado
ao longo dos vários anos do ensino

secundário, a ser realizado nas pró-
prias escolas e em colaboração com
o serviço de psicologia e orienta-

ção." E revela que a metodologia já
está a ser testada em alguns municí-

pios piloto, embora careça do apoio
de mais câmaras municipais para
poder ganhar escala.

A Inspiring Future conta com
uma equipa de 14 pessoas e um or-
çamento superior a 300 mil euros,
patrocinado na maior parte dos ca-
sos por grandes empresas ou mar-

cas, com destaque para a YQRN da

Vodafone, a elétrica EDP e a

BMW. Além disso, tem ainda o

apoio de mais de 100 instituições
do ensino superior parceiras, das

quais 1 1 são estrangeiras.
Este projeto foi ainda um dos

primeiros a ser apoiado financei-
ramente pelo programa Portugal
Inovação Social, através de verbas
do Portugal 2020. "Para estas enti-
dades não somos um patrocínio,
ou um investimento de marca, so-
mos um investimento com impac-
to na sociedade, que lhes vai trazer
retorno na medida em que esta-
mos a ajudar a formar jovens que
um dia serão melhores profissio-
nais e pessoas mais satisfeitas com

o seu trabalho". •
The association is six years old, but

it is atready out there. The first step



in this direction will be taken in Au-

gust. Destination: Brazil. "At Inspi-

ring Future, we are now beginning
to focus on a new segment: inter-
national students", says Eduardo

Filho, co-founder and president of

this youth education association.
The first roadshow will last two
months, during which Inspiring Fu-

ture reveals the virtuosities of Por-

tugal and the country's higher edu-
cation system with 80 schools in

eight Brazilian states. In the bag

goes the International Education,
thanks to a partnership established
between Inspiring Future and the

International Education.

In this new strategic step, the as-
sociation wants to bridge the gap
between young Brazilians who want
to come to Portugal and Portuguese

higher education institutions inte-

rested in attracting students in Bra-

zil. "We want to reach new audien-

ces and contribute to balance the

Portuguese education system,
which is losing students and will
continue to lose them due to de-

mographic issues", justifies Eduar-

do, adding that he has already clo-

sed partnerships with the University
of Lisbon and some other private

universftigf, which the association
will repfesènt directly.

Internationalization is one of the

major challenges facing Portuguese
higher education institutions, which
should respond to a double dyna-
mic: the internai challenges arising
from demography and the very
dynamics of the labor market, with
áreas where the country has not yet
educated a sufficient number of

people for the needs.

"We believe in finding people
with interesting, focused perspecti-
ves capable of responding to the

country's needs, namely by setting
ourselves up and helping Portugal
to face the challenges that the fu-
ture will pose at this levei", explains
Eduardo Filho.

A history of entrepreneurship
Eduardo Filho worked at the Gene-
ral Directorate of Higher Education,
in an office of support for young
candidates run by higher education

institutions, when he realized that
the unreadiness was high. And it

was not only felt at the levei of

filling the application. "There were
students in front of me who chose
the courses based on criteria that
even they did not realize what they
were. Analyzing the data befo-
rehand allows us to realize the bru-
tal rate of drop-outs that we have

in higher education."
Based on the need thus identi-

fied, in 2013, Eduardo Filho, gradua-
ted in Architecture and Manage-
ment, and Filipa Cunha, graduated
in Psychology, launched Inspiring
Future. The project started in Ja-

nuary 2014 in Lisbon. In the first

year it ran in 50 schools, and has

since grown on average 50% per
year in number of students and
schools.

Throughout these six edítions,
Inspiring Future has been imple-
menting a professional orientation

process with a methodology based

on workshops and classroom ses-
sions. Concentrated information
and training will help the young stu-
dents to make more informed deci-
sions and choose a path to follow
after high school.

Inspiring Future moves to each
school accompanied by represen-
tatives from several higher educa-
tion institutions - usually teams
with about 50 people. During one

morning, class activity stops for
12th graders to receive information
about higher education and their
institutions. "It is a permanent
roadshow project with at least two
or three teams a day in a different

secondary school to work with ali

students in the 12th grade of this

school", explains Eduardo.

In 2018, the team visited the 263

largest schools in the country, from
north to south, including the auto-
nomous regions, that is, close to
one-third of the approximately 600

secondary schools. A number that

corresponds to 75% of the young

people whom, in each year, com-
plete the 12th year. "Only in this last
school year, we had 56 thousand

young people sitting with us in an

auditorium", Eduardo says. In the
six years of activity, there are over

270 thousand.

This year, the national tender for
access to higher education starts
on July 17. This day represents, so

to speak, the culmination of ali the
work done by Inspiring Future
throughout the school year. "If we
can get the students to submit
good applications, our work will ha-

ve been successful. Thafs what we

expect, thafs what we work for. "

Career management
is the future step
In addition to entering the interna-
tional student segment, Inspiring
Future is preparing to take another

strategic step: developing career

management projects in secondary
schools. "The School Psychology
and Counseling services are focu-
sed on the 9th grade orientation. At
the secondary levei, and in terms of

orientation, young people are very
unprotected, they do not have

support. There is an área with a lot

of potential to be worked on", ex-

plains Eduardo Filho.

He also reveals that the associa-
tion is trying to implement a secon-

dary education plan in conjunction
with the city councils. What does it

consist of? And how will it work? "It

is necessary to challenge young
people to focus on the process of

career development and personal
and professional development. For

this we have built a methodology
that supports this reflection

throughout the various phases of

their life "."In essence, this is a trai-

ning plan that will be implemented
over the course of several years of

secondary education, to be carried

out in the schools themselves and

in collaboration with the psycho-
logy and guidance service."

He reveals that the methodology
is already beingtested in some pilot

municipalities, although it lacks the

support of more municipal cham-
bers in order to gain scale. Inspiring
Future has a team of 14 people and

a budget of more than 300 thou-
sand euros, sponsored in most ca-
ses by large companies or brands,

especially Vodafone's YORN, EDP

and BMW. In addition, it has the

support of more than 100 partner
higher education institutions, of



which 11 are foreign. This project
was also one of the first to be fi-

nancially supported by the Portugal

Inovação Social program, through
funds from Portugal 2020. "For the-
se entities we are not a sponsor, or

a branded investment, we are an in-

vestment with an impact on so-

ciety, which will bring in return as

we are helping to train young peo-
ple who will one day be better pro-
fessionals and more satisfied with

their work. 0


