EMPREENDEDORES

Tempos livres
com ideias
Espalha Ideias
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Já lá vão mais de cinco anos a ocupar, de forma inteligente
e educacional, os tempos livres de centenas de crianças do ensino básico e pré-escolar. A Espalha Ideias nasce da visão de
uma dupla de empreendedores, Raul Correia e Sílvia Gomes,
e da determinação em colaborar com os pais na ocupação das
crianças do ensino básico e pré-escolar durante o longo período
de tempos livres imposto pelo sistema de ensino público.
Texto: Ana Pinto Martinho | Fotografia: Jorge Alexandre Pereira
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criar uma empresa para colaborar com os

e precioso. E prova que nem sempre é ne-

era “tão óbvia”.
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Desde o início, a imagem e o marketing
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da empresa constituíram uma das priori-

timento pessoal e de uma grande dose

as associações de pais e pequenas asso-

dades de fundo. Raul Correia garante que

de determinação em “ganhar” associações

ciações sócio-culturais que, com boa von-

a grande preocupação foi no sentido de

de pais, escolas e organismos da tutela.
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e nome muito apelativo, e sustentada
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ção. “A este nível foi uma decisão muito
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viria a ser uma ajuda preciosa para a ima-

estratégica. Quando a Internet ainda não
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fissionalismo de uma equipa de anima-
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Na sua oferta, a proposta da Espalha

limpar a imagem de um serviço que, ao
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ano lectivo, incluindo durante a primeira
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Benfica e no Lumiar. Na altura, ainda sem
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O facto de o primeiro protocolo ter sido

um escritório, a gestão e reuniões da

durante a segunda semana de Agosto.

com uma escola de classe média-alta

empresa, conta Raul Correia, “dividia-se
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pelas salas que conseguíamos ou nos

município. Mais recentemente, a parce-

actividade e trabalho reconhecido em vá-

próprios gabinetes de que dispúnhamos

ria viria a ser alargada para as quatro es-

rios estabelecimentos de ensino, a empre-

em cada escola”. De lá para cá, o proce-

colas que a Espalha Ideias serve actual-

sa foi convidada pelo Ministério da Educa-

sso de crescimento tem sido suportado

mente no município.

ção a apresentar a sua actividade e o seu

por uma estratégia de acções de sensibi-
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modelo pedagógico.

lização e de informação perante os prin-

nas leis e nas orientações políticas que

“Agora é que a sociedade estava pre-

cipais actores envolvidos e interessa-

colocou os maiores obstáculos. Isto por-
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que, segundo Raul Correia, “Ao auscul-

nível”, conclui Raul Correia.
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tarmos sobre a questão dos tempos li-

ção e propostas e um plano de reuniões

vres e do prolongamento escolar as vá-
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sáveis políticos de vários municípios e
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Educação e da Segurança Social. Em
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2004, já com um escritório provisório, a
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lidade”. Para os sócios da Espalha Ideias,
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começa a vislumbrar-se finalmente algu-

o outsourcing da componente de apoio

ma “luz ao fundo do túnel” do lado das po-

à família em algumas escolas públicas do

líticas públicas. Ao fim de cinco anos de
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Nome: Espalha Ideias
Área: Ocupação de tempos
livres de crianças
Inicio da actividade: 2001
Sócios: Raul Correia e
Sílvia Gomes

