
 

 

                      AAJJUUDDEE  ––  AAssssoocciiaaççããoo  JJuuvveenniill  ppaarraa  oo  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  

  

WWOORRKKSSHHOOPP  

““QQuueerroo  sseerr  uumm  EEmmpprreeeennddeeddoorr  SSoocciiaall””  

22ªªEEddiiççããoo  

2 de Março de 2013 ▪ 9h30-18h30 ▪ Oeiras 
 

 
 
 
 

Inscrição:25€(normal) /20€ (estudante/desempregado/sócio)  

 
 

  

 

Para mais informações e/ou inscrições (até 25/02/2013): 

Morada: Rua Dr. Gilberto Monteiro, nº2,1495-691 Cruz 

Quebrada 

E-mail:  inovacaosocial@ajude.pt 

Telemóvel: 96 442 48 61  

 Telefone: 21 414 03 32 

Morada: Rua Dr. Gilberto Monteiro, Antigo centro de saúde, nº2, 

1495-744 Cruz Quebrada 

Telefone: 21 414 03 32 

E-mail: geral@ajude.pt 

Página: www.ajude.pt 

Horário:  Segunda a Sexta-feira | 9h30m às 19h00m 

mailto:geral@ajude.pt


 

FFoorrmmaaddoorraa  

Patrícia Campaniço 

Coordenadora do Gabinete de I&D 

Social da AJUDE; Consultora na 

área da gestão e avaliação em 

várias organizações do Terceiro 

Setor; Formadora certificada na 

área do Coaching, 

Empreendedorismo e Inovação 

Social; Licenciatura em Política 

Social no ISCSP; Mestrado em 

Empreendedorismo e Serviço Social 

na UBI; Doutoranda de Política 

Social no ISCSP - Estudo dos 

processos de renovação dos 

modelos de gestão e de intervenção 

do Terceiro Sector, em particular os 

vetores de emergência e 

consolidação de Empreendedorismo 

Social; Investigadora no CAPP – 

Centro de Administração e Políticas 

Públicas; Life & Career Coach (com 

certificação internacional pelo ICL – 

Instituto de Coaching e Linguística); 

CV:pt.linkedin.com/in/patriciacampa

nico 

 

Nota: para proceder à reserva da inscrição, 

será necessário enviar para o e-mail para 

inovacaosocial@ajude.pt e fornecer os 

dados (nome completo, morada, NIF, 

contacto telefónico). A inscrição tornar-se-á 

definitiva após receção do pagamento/ 

transferência para o seguinte NIB: 0033 

0000 4527 8601 5800 5, até dia 25 de 

Fevereiro de 2013 

 

 

O que é ser Empreendedor(a) Social? 

 
“Os empreendedores sociais desempenham o papel de agentes da mudança no sector social ao: 

• Adotar uma missão para criar e manter valor social (e não apenas valor privado); 

• Reconhecer e procurar obstinadamente novas oportunidades para servir essa missão; 

• Empenhar-se num processo contínuo de inovação, adaptação e aprendizagem; 

• Agir com ousadia sem estar limitado pelos recursos disponíveis no momento; 

• Prestar contas com transparência às clientelas que servem e em relação aos resultados obtidos.” 

Dees, 2005 

 

Soluções que combinam … a Missão Social… a 

Inovação Social… a Sustentabilidade 

Financeira…o Potencial de Impacto Social e…o 

Potencial de Crescimento… 

Ferramentas de criação de 
projetos…conhecimentos e 

instrumentos…networking  

PPrrooggrraammaa  

9h30 Receção e Registo 

10h Apresentação e Objetivos 

10h30 Qual é a minha ideia de empreendedorismo 

social? (o início) 

11h15 Intervalo 

11h30 Compreender o Empreendedorismo Social 

12h30 Almoço 

14h00 Identificar e reconhecer o 

Empreendedorismo Social 

15h00 Elaborar um projeto de Empreendedorismo 

Social 

16h00 Intervalo 

16h30 Quero a minha ideia de Empreendedorismo 

Social (Próximos Passos) 

17h30 Apresentação da minha Ideia  de 

Empreendedorismo 

18h Avaliação e Encerramento 

DDeessttiinnaattáárriiooss  

Este Workshop é destinado a desempregados,  

ativos potenciais empreendedores sociais, 

Recém-licenciados e Jovens à procura do 

primeiro emprego, dirigentes e membros 

associativos, com o objetivo de criar de 

autoemprego e de desenvolver modelos de 

gestão e desenvolvimento sustentável e 

estratégicos nas organizações sociais e 

interessados na temática.  

  

OObbjjeettiivvooss  

• Capacitar os participantes de ferramentas 

para o desenvolvimento das capacidades e 

espírito de “empreendedores sociais;  

• Capacitar os participantes um conjunto de 

conhecimentos e instrumentos para a criação de 

projetos de empreendedorismo social futuros; 

• Criar e possibilitar espaços de networking e 

partilha de ideias 

 

MMeettooddoollooggiiaa  


