AJUDE – Associação Juvenil para o Desenvolvimento

WORKSHOP
“Quero ser um Empreendedor Social”
2ªEdição
2 de Março de 2013 ▪ 9h30-18h30 ▪ Oeiras

Inscrição: 25€(norm al) /20€ (estudante/desem pregado/sócio)

Morada: Rua Dr. Gilberto Monteiro, Antigo centro de saúde, nº2,
1495-744 Cruz Quebrada

Para mais informações e/ou inscrições (até 25/02/2013):
Morada: Rua Dr. Gilberto Monteiro, nº2,1495-691 Cruz

Telefone: 21 414 03 32

Quebrada

E-mail: geral@ajude.pt

E-mail: inovacaosocial@ajude.pt

Página: www.ajude.pt

Telemóvel: 96 442 48 61

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

Telefone: 21 414 03 32

Formadora

O que é ser Empreendedor(a) Social?

Patrícia Campaniço
Coordenadora do Gabinete de I&D

“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);

Social da AJUDE; Consultora na

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

área da gestão e avaliação em

• Empenhar-se num processo contínuo de inovação, adaptação e aprendizagem;
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• Agir com ousadia sem estar limitado pelos recursos disponíveis no momento;
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• Prestar contas com transparência às clientelas que servem e em relação aos resultados obtidos.”
Dees, 2005
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• Capacitar os participantes de ferramentas
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0000 4527 8601 5800 5, até dia 25 de

• Criar e possibilitar espaços de networking e
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