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Nota de Abertura 

 

Na era da globalizaça o e de uma sociedade em rede, assistimos a  evoluça o de novas viso es e 

transformaço es do ambiente econo mico, social e comunita rio, com destaque particular, para a famí lia, a 

educaça o, a sau de fí sica e mental, a longevidade, o direito, a multiculturalidade, as artes e tecnologias, a 

atividade econo mica e produtiva, as oportunidades de nego cio, os nichos de empreendedorismo 

econo mico e social, as questo es de literacia e de ge nero, as pertenças de classe e respetivas 

diferenciaço es sociais, a segurança, o estado, o poder e a esfera da polí tica. 

O debate sobre a regeneraça o social na modernidade remete-nos para uma abordagem ecle tica de 

significado, de refere ncias, conhecimento e sentimento de pertença, onde os investigadores e os 

te cnicos no terreno, das va rias a reas do saber e do saber fazer, sa o chamados a participar e a contribuir 

para o empreendedorismo e mudança social, rumo a um mundo de bem-estar e felicidade para todos, 

em prol do respeito e da defesa da Humanidade e do planeta Terra. 

E  neste clima que surge o 2º Colo quio Ibe rico de Desenvolvimento Comunita rio e Empreendedorismo, 

subordinado ao tema “Empreendedorismo e Mudança Social”, onde sa o apresentados trabalhos, 

investigaça o e experie ncias em forma de comunicaça o oral ou de poster.  

Organizado pelos alunos do Mestrado de Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo (3ª ediça o), 

o II Colo quio Ibe rico e  um espaço aberto de encontro e de debate entre os participantes. Apresenta  

como principais objetivos:  

 

 Promover o interca mbio entre investigadores e profissionais nas a reas da Gesta o, 

Empreendedorismo, Sociologia, Cie ncias Sociais e do Comportamento, Educaça o, Psicologia; 

Sau de, Enfermagem, Serviço Social, Intervença o Comunita ria, Ambiente e Poder Politico; 

 Mostrar e debater os resultados de projetos de investigaça o e de intervença o na a rea do 

empreendedorismo e mudança social e comunita ria; 

 Aprofundar a multidisciplinaridade nas problema ticas do empreendedorismo e mudança social 

 Contribuir para a melhoria da formaça o e a capacitaça o dos diferentes agentes e suas 

organizaço es e contextos. 

 

Aguardamos a vossa presença e tragam ideias inovadoras. 

 

 

Maria Cristina Campos de Sousa Faria 

Coordenadora do Mestrado em  

Desenvolvimento Comunita rio e Empreendedorismo 

Do Instituto Polite cnico de Beja 

  



LIVRO DE RESUMOS do II COLÓQUIO IBÉRICO 

Empreendedorismo e Mudança Social 

4 
 

 
 
 
 
 

Resumos 
Dos Painéis, Conferências e Workshop 

 
 
 
 

Painel 1- Empreendedorismo e Desenvolvimento 
Painel 2- Empreendedorismo e Empoderamento 
Painel 3- Literacia verbal, Empreendedorismo e Mudança Social 
Painel 4- Empreendedorismo em Contextos Diversificados 
Painel 5- Saúde e Mudança Social 
Painel 6- Interculturalidade, Empreendedorismo e Mudança Social 
 
 
Conferencia I- “Economia, Sociedade e Trabalho- Que Rumos? “ 
Conferencia II- “Competências empreendedoras nos jovens” 
Conferencia III - “Economia de Impacto - uma nova ordem económica “ 
Conferência IV- “ Crowdfunding PPL” 
Conferência V- “Como criar negócios sem dinheiro“ 
 
 
Workshop- A criatividade na organização de projetos comunitários 
 
 

 
  



LIVRO DE RESUMOS do II COLÓQUIO IBÉRICO 

Empreendedorismo e Mudança Social 

5 
 

Painel I- Empreendedorismo e Desenvolvimento 
 
 

Florescimento e Inteligência Empreendedora 
 

Maria Cristina Faria 
Instituto Politécnico de Beja, Portugal 

 
Resumo 

A investigação científica sugere cada vez mais que a felicidade está mais próxima de uma 
competência que pode ser adquirida do que dos genes que possuímos, contudo, não 
podemos esquecer a dimensão pessoal destacada por muitos estudos, onde se realça que 
ser feliz altera sistematicamente o modo como percebemos o mundo. Orientar os 
humanos para alcançarem bem-estar, desde crianças a adultos, pode ser a chave para 
desenvolver competências emocionais, que levem ao desenvolvimento de competências 
empreendedoras e aprendizagens de empreendedorismo e sustentabilidade, que 
permitam construir personalidades com vidas saudáveis, realizadas e com êxito num 
mundo mais positivo. É neste contexto que a Psicologia pode dar o seu contributo, na 
orientação dos indivíduos para a realização humana e para a proteção da sua saúde 
mental ao longo da vida. 
Seligman (2011) no seu livro “Flourish”, traduzido para português “A vida que floresce” 
(2012) surge com uma nova compreensão da felicidade e do bem-estar e apresenta-nos 
como objetivo da psicologia positiva aumentar a quantidade de florescimento na vida dos 
humanos e do planeta. Propõe que o tópico da Psicologia Positiva seja o bem-estar, que o 
padrão de excelência para o avaliar seja o florescimento (emoção positiva, envolvimento, 
significado, relações positivas e realização pessoal) e que o objetivo da Psicologia Positiva 
seja aumentar o florescimento, promovendo a emoção positiva, o envolvimento, o 
significado, as relações positivas e a realização pessoal. 
As abordagens psicológicas ao empreendedorismo têm como principal preocupação 
identificar os comportamentos e traços psicológicos específicos para alcançar sucesso. 
Consequentemente, a inteligência empreendedora e o sucesso dos empreendedores 
surgem associados a traços ou características temperamentais de um indivíduo que 
permanecem estáveis ao longo do tempo. Neste trabalho abordaremos as relações que 
podem ser estabelecidas entre a promoção do florescimento humano e o desenvolvimento 
de competências empreendedoras de uma personalidade em devir. 

 
Palavras-chave: personalidade, psicologia, florescimento, inteligência empreendedora 
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Painel I- Empreendedorismo e Desenvolvimento 

 
Empreendedorismo nas Escolas do Baixo Alentejo 

 
Sandra Saúde 

Instituto Politécnico de Beja, Portugal 

 
Resumo 

 
A importância da educação empreendedora para o desenvolvimento de competências como a 
autonomia, a criatividade e a proatividade está robustamente estabelecida. A literatura sugere a 
existência de importantes relações entre a educação empreendedora e a atividade empreendedora. 
Segundo Raposo e Do Paço (2011) a educação empreendedora deve centrar-se muito mais na mudança 
de atitudes pessoais e não apenas no conhecimento, por forma a reduzir as barreiras face à atividade 
empreendedora e alavancar a criatividade e a capacidade de criar novas soluções e novas ideias, 
preferencialmente, de valor acrescentado.  
Neste sentido, e recuperando o enquadramento europeu desta problemática sobre qual o papel 
atribuído aos docentes/formadores e, ainda, sobre o que se entende por educação empreendedora, 
torna-se evidente que a educação gera processos integrados e significativos que aportam inovação às 
práticas comunitárias, assumindo-se hoje como um recurso fundamental, promotor do 
desenvolvimento integral de pessoas e territórios e das respetivas dinâmicas de inovação e 
(re)invenção socioeconómica. 
A comunicação que propomos centra-se na reflexão sobre a relação entre capacitação empreendedora e 
desenvolvimento regional, a partir da descrição dos pressupostos, metodologia e resultados de um 
projeto supramunicipal de educação empreendedora, dinamizado por um conjunto alargado de 
parceiros representativos de todos os municípios do Baixo Alentejo e coordenado pelo Instituto 
Politécnico de Beja (IPBeja). O Plano de Promoção do Empreendedorismo nas Escolas do Baixo Alentejo 
(PEEBA) é um projeto desenvolvido, entre 2014 e 2016, com a colaboração dos agrupamentos de 
escolas do ensino básico (do 1º ao 3º ciclo) e jardins de infância do Baixo Alentejo que visou 
desenvolver as competências empreendedoras de crianças e jovens, com idades compreendidas entre 
os 3 e os 12 anos. 
 
Palavras-chave: educação empreendedora, competências empreendedoras, educação, 
desenvolvimento socioeconómico 
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Painel 1- Empreendedorismo e Desenvolvimento 

 

 

O intraempreendedorismo, o menos conhecido dos 
empreendedorismos 

 
António Carloto 

Instituto Politécnico de Beja, Portugal 

 
Resumo 

 

Existem vários tipos de empreendedorismo, sendo o mais conhecido o de natureza empresarial e logo a 
seguir o empreendedorismo social. Um de que se fala pouco, apesar de ser cada vez mais reconhecida a 
sua importância, é o intraempreendedorismo – o empreendedorismo feito por colaboradores já 
pertencentes a uma organização e que inovam a partir dessa estrutura já existente, propondo novos 
produtos , serviços ou processos. 
Nesta apresentação começa-se por definir o intraempreendedorismo em termos gerais e a posição do 
intraempreendedor num conjunto de outras classes de colaboradores que podemos encontrar numa 
organização em função da sua postura perante esta. 
Depois demonstra-se o relativo desconhecimento deste tipo de empreendedorismo, através dos 
resultados de pesquisas em motores de busca e em bases bibliográficas de teor académico. Recorre-se 
também ao último relatório do GEM – Global Entrepreneurship Monitor, para comparar a prevalência 
do intraempreendedorismo empresarial nos vários tipos de economia, segundo o seu desenvolvimento, 
verificando o seu maior peso relativo nas economias que competem com base na inovação. 
Por fim, discute-se a importância do intraempreendedorismo numa organização, essencialmente como 
motor da inovação e factor de satisfação e fixação dos colaboradores na mesma. Discutem-se também 
políticas organizacionais que promovem o intraempreendedorismo, como sejam o reconhecer e 
recompensar os inovadores, a tolerância ao risco inerente a toda a inovação, a alocação de recursos da 
organização e a abertura de canais de comunicação. 
 
Palavras-chave: intraempreendedorismo; intraempreendedor; inovação; organização; comunicação 
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Painel 1- Empreendedorismo e Desenvolvimento 
 

Castro Verde: uma experiência local de criação de um ecossistema 
empreendedor 

 
Luís Soares 

Câmara Municipal de Castro Verde, Portugal 
 
 

Resumo 
 

Os territórios não se desenvolvem de forma uniforme. As características que encerram, os recursos 
materiais e imateriais de que dispõem, o perfil das pessoas que as habitam e das organizações que neles 
existem, assim como as dinâmicas de interação que estabelecem, conferem-lhes especificidades únicas 
que determinam percursos individualizados de crescimento e de desenvolvimento. 
A pertinência da criação do IN CASTRO está diretamente associada a um conjunto de características 
estruturais que definem o concelho de Castro Verde e que se posicionam como fatores inibidores e/ou 
ameaças ao desenvolvimento (económico) local no curto, médio e longo prazos.  
A definição de uma estratégia para o empreendedorismo para o território de Castro Verde tomou em 
consideração a conceção de políticas públicas territorialmente adaptadas e inscreveu, como pilar de 
suporte ao desenvolvimento destas políticas, a criação de um verdadeiro ecossistema empreendedor. 
 
Palavras-chave: Território, Políticas Públicas, Estratégia, Empreendedorismo, Ecossistema 
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Conferência I- Economia, Sociedade e Trabalho- Que Rumo? 
 

Manuel Carvalho da Silva 
 

Coordenador da Delegação do CES e do Observatório sobre Crises e Alternativas, Portugal 
 
 

Resumo 
 

A teoria económica dominante vê, erradamente, o trabalho somente como um custo. Ora, ele é também 
rendimento, bem como a principal via e espaço para a relação de cada indivíduo com o mundo exterior. 
O trabalho é pois elemento central da economia e da sociedade. O trabalho e as relações de trabalho 
têm, concomitantemente, dimensões económicas, sociais, culturais e políticas. Uma sociedade que não 
dignifica o trabalho e valoriza os trabalhadores é uma sociedade doente. O neoliberalismo económico 
facilitou a financeirização da economia e instrumentaliza um falso determinismo tecnológico contra os 
amplos valores do trabalho: neste processo, destrói ou tolhe múltiplas organizações económicas e 
sociais, cava desigualdades e perigosamente mercadoriza o trabalho. Perante os impactos do rumo 
económico assente na “desvalorização interna, o novo emprego e os “novos” vínculos contratuais vêm 
gerando ampliação das precariedades e a consolidação de uma especialização económica de baixo 
perfil, com salários baixos.   
Assumindo a tecnologia (o digital, a robotização, a inteligência artificial) como instrumento e não como 
fim, o futuro do trabalho e do emprego – e em grande parte também das profissões e dos caminhos para 
acedermos ao trabalho -, dependerá sobretudo do modo como as relações de poder e as instituições 
jurídicas, sociais e políticas evoluírem na sua natureza e estrutura, em interacção com a tecnologia e as 
dinâmicas dos mercados, mas não necessariamente sujeitas a elas. O futuro do trabalho está 
plenamente em aberto. 
 
Palavras-chave: Trabalho; Sociedade, Economia; Tecnologias, Futuro 
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Conferência II – Competências empreendedoras nos jovens 

 

Francisco Manuel Espingardeiro Banha  
Faculdade de Economia da Universidade do Algarve  

 

Resumo 
 

Apesar das recomendações de diversos Organismos Supranacionais, nomeadamente OCDE, UE e 
UNESCO, e dos diplomas legais publicados para a promoção do espírito empreendedor, através do 
ensino e aprendizagem, ainda há um longo caminho a percorrer, até que a introdução de programas de 
educação para o empreendedorismo, no ensino obrigatório, tenha a dimensão e sustentabilidade 
desejada. As recomendações apontam para a definição de abordagens mais sistemáticas da educação 
para o empreendedorismo de forma a potenciar o papel do ensino e da aprendizagem na criação de 
uma cultura mais empreendedora. A existência de boas práticas no desenvolvimento de uma 
abordagem conceptual que fomente o desenvolvimento da competência de empreendedorismo, por 
parte dos Agrupamentos de Escolas e Escolas Profissionais, mas também das Comunidades 
Intermunicipais, Autarquias, Associações Empresariais ou entidades privadas, são já uma realidade. 
Sem uma estratégia nacional de Educação para o Empreendedorismo estas iniciativas, de apoio 
regional ao empreendedorismo, assumem uma grande importância, junto de professores e alunos. 
Neste enquadramento, o conhecimento que o autor possui, da implementação de programas de 
educação para o empreendedorismo, associado a uma clara opção ética de refletir no trabalho 
produzido, um critério de honestidade, pode vir a resultar em riqueza potencial de análise na 
apresentação de resultados, da aprendizagem dos conteúdos constantes dos citados programas. 
 
Palavras-chave: Educação para o empreendedorismo, competência de empreendedorismo, Programas 
de Educação para o Empreendedorismo, Apresentação de resultados, Ecossistema Empreendedor 
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Painel 2- Empreendedorismo e Empoderamento 
 
 

Autoconocimiento: el primer paso para emprender 
 

Sonia García-Segura 
Universidad de Códoba, España 

 

Resumo 
 

A lo largo de nuestra vida nos enfrentamos a diferentes etapas en las que debemos de tomar decisiones. 
Una de las primeras etapas en las que debemos de tomar una decisión se presenta con los estudios: 
Ciclo formativo, Universidad, Formación Profesional. Cuando esta etapa formativa va llegando a su fin 
debemos tomar otra decisión: trabajo por cuenta ajena o trabajo por cuenta propia a través del 
autoempleo.  
Para poder decidir de una forma clara se debe comenzar con el autoconocimiento, conocernos a 
nosotros mismos para descubrir aptitudes, intereses y valores para afrontar el siguiente paso, nuestro 
proyecto profesional. 
Cuando nos planteamos el empleo por cuenta propia a través del autoempleo tenemos que tener en 
cuenta las oportunidades y fortalezas que nos ofrece el entorno donde queremos iniciar nuestro 
negocio para poder afrontar las debilidades y amenazas. A través del emprendimiento social se 
pretende abordar aquellas necesidades sociales que el mundo empresarial no cubre y no son rentables 
económicamente. La finalidad del emprendimiento social es producir un cambio positivo y significativo 
en la sociedad y son sostenibles económicamente ya que reinvierten sus beneficios en la causa social 
por la que luchan. 
 
Palabras clave: autoconocimiento, autoempleo, emprendimiento social, proyecto profesional. 
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Painel 2- Empreendedorismo e Empoderamento 

 
Emprendimiento y empoderamiento en clave de género 

 

Maria Angeles O. García 
Universidad de Córdoba 

 

Resumo 
 

Universidad de Córdoba, EspañaEn esta comunicación se abordarán dos procesos fundamentales para 
avanzar hacia la igualdad de oportunidades en el mundo laboral: el empoderamiento y el 
emprendimiento en clave de género.  
El concepto de empoderamiento, entendido como una estrategia de lucha por la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres, implica un cuestionamiento y replanteamiento de las relaciones de poder 
históricamente construidas en las sociedades patriarcales. A través de procesos de empoderamiento, 
numerosos colectivos de mujeres toman conciencia de la necesidad de incorporar este concepto para 
luchar contra situaciones de discriminación y desigualdad en los distintos ámbitos de la realidad y 
convertirse en ciudadanas de pleno derecho en una sociedad democrática.  
El emprendimiento, como vía para promover el empoderamiento económico, social y político de las 
mujeres también será abordado deteniéndonos, especialmente, en las diferentes tipologías de mujeres 
emprendedoras, sus motivaciones y las principales dificultades que han de afrontar en el desarrollo de 
sus proyectos.  
 
Palabras clave: emprendimiento, empoderamiento, igualdad de género, inclusión sociolaboral 
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Painel 3 - Literacia Verbal, Empreendedorismo e Mudança Social 

 
Lecturas ecológicas como prácticas empreendedoras para un cambio 
social. Estudio de casos: los imaginários de los ríos ibéricos. El Rio 
Guadiana 

 

Eloy Martos Nuñez 
Universidad de Extremadura, España 

 

Resumo 
 

La crisis ambiental está revelando las contradicciones sobre el agua. Reducida a términos de 
abastecimiento y gestión, como recurso o mercancia objeto de transacciones y explotación, se han ido 
invisibilizando sus valores culturales, lo que le asociaba a prácticas del baño y otros rituales, que hacían 
de las aguas algo heterogéneo y único (aguas termales, curativas, mágicas -con mouras- , etc.), en suma, 
aguas heterogéneas. Este debate sobre homogeneidad / heterogeneidad es muy pertinente porque 
todas las culturas hídricas de la península, desde Galicia al Algarve son muy diferentes en su leyendas, 
símbolos, prácticas y creencias. 
Recuperar este patrimonio y su diversidad porque nos permite, en primer lugar, aprender de que los 
Imaginarios Sociales subyacentes a estas leyendas de la naturaleza y las aguas no son excentricidades 
sino formas de conocimiento, memoria compartida y "tesoros de sabiduría", como subraya la 
etnoecología, para enfrentarnos a los nuevos retos. Por ejemplo, las mouras de las cuevas y fuentes son 
relatos fabulados que personifican la Naturaleza, y que a través de lo que nos cuentan, nos ayudan a 
superar la visión andrópica y depredadora de las últimas, que han contaminado aguas, desforestado 
montes o sobre-explotado acuíferos. 
Pero las lecturas ecológicas a través de la recuperación de mitos, cuentos, canciones, libros de literatura 
infantil o clásicos leídos en clave ecocrítica, no solo ayudan a forjar esta conciencia ecológica. Tienen 
otras conexiones con la salud, el deporte o el desarrollo local, al promover por ejemplo el senderismo, el 
recorrer con ayuda de rutas o itinerarios algunos "lugares de memoria" (Nora) vinculados a tradiciones 
locales. Las lecturas ecológicas tienen otras importantes connotaciones: educación del consumidor, por 
lo que supone de despertar en los ciudadanos un interés crítico hacia los temas 
alimentarios; perspectiva de género, en conexión con el ecofeminismo, porque hacer visible la 
naturaleza es también visibilizar el papel de las mujeres en muchos ámbitos, por citar solo un ejemplo 
las lavanderas del Guadiana en Badajoz. Especialmente, la comprensión intercultural, porque 
entendiendo los usos, rituales y relatos de distintas partes del río (por ejemplo del Guadiana,  
que  recorre varias regiones de España antes de entrar en Portugal) entenderemos realidades 
históricas de forma más dinámica. 
Por último, la tradición no es la memoria fosilizada sino que se renueva, y el caso de las piscinas 
naturales de Cáceres o de pantanos donde puede no haber leyendas vinculadas al lugar específico pero 
sí hay corografías que nos permiten re-establecer una línea de relatos congruentes, aplicando la teoría 
de Menéndez Pidal sobre el "estado latente de la tradición". 

 

Palavras-chave: homogeneidad / heterogeneidad ; Imaginarios Sociales ; desarrollo local;  educación 
del consumidor ; perspectiva de género; comprensión intercultural  
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Painel 3 - Literacia Verbal, Empreendedorismo e Mudança Social 

 
Literacia verbal, empreendedorismo e mudança social: PNL 2017 

 

Elsa Conde 
Sub-Comissária do PNL, Portugal 

 

Resumo 
 

O empreendedorismo é um pilar do desenvolvimento do país. 
Para uma cultura mais empreendedora e uma educação para o empreendedorismo mais forte há que 
desenvolver as competências académicas, pessoais, sociais e profissionais dos portugueses, no âmbito 
das quais a leitura e a literacia constituem uma área nuclear vital. 
A melhoria dos níveis de literacia está indissociavelmente ligada à inovação presente no conceito de 
empreendedorismo e à mudança e desejada evolução, nos planos individual e coletivo, da sociedade 
portuguesa. 
O PNL 2027 enquadra-se nesta problemática, constituindo uma política pública para o progresso dos 
hábitos e das competências de literacia de crianças, jovens e adultos, no sentido da construção de uma 
cidadania mais autónoma, livre e criativa.   
 
Palavras-chave: Cultura empreendedora; educação para o empreendedorismo; leitura; literacia; 
inovação 
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Painel 3 - Literacia Verbal, Empreendedorismo e Mudança Social 
 

Literacia verbal, empreendedorismo e mudança social/ Laredo 
Associação Cultural 

 

Fernando do Carmo 
Laredo Associação Cultural, Portugal 

 

Resumo 
 

Ainda é muito significatica a infoexclusão na população ativa portuguesa, e a literacia verbal não escapa 
a esse indicador. O que vem mudando é a percepção pública, dos decisores e dos agentes económicos 
do valor que as competências de literacia verbal assumem na economia e no desenvolvimento social. Ao 
contrário do que alguns pensaram, a evolução das tecnologias da informação e comunicação num 
mundo cada vez mais dominado pelo digital não acentuaram apenas a importância de competências de 
programação, ou de utilização de recursos informáticos e meios eletrónicos - todos os dias, mostram 
que, além da imagem, a palavra, falada e escrita, e as capacidades de produção e interpretação verbal 
que lhes estão associadas são decisivas na comunicação em contexto digital e, também, global. 
Criar e gerir uma empresa - no sentido de unidade económica e social, independentemente da sua 
finalidade, lucrativa ou não lucrativa - requer hoje níveis muito exigentes de literacia verbal, tal como 
requer competências de literacia financeira ou de gestão de recursos humanos. Sem tais competências, 
as empresas dificilmente sobrevivem mais que dois anos, de forma sustentável. 
Esta instabilidade é um dos fatores de mudança social, porém negativa, absorvendo energias de muitos 
cidadãos e muitas cidadãs que, com outro quadro de competências e de qualificações, poderiam gerar 
retorno em sucesso, com mais reflexos positivos na sociedade, e menos esforço. 
Uma das vertentes significativa da Literacia Verbal é a capacidade de compreensão por conhecimento 
de contextos e referenciais - no século XXI, os problemas de sustentabilidade ambiental do Planeta 
fazem-nos sempre destacar, nesta bagagem cultural que cada cidadão precisa para pensar e agir, as 
literacias associadas à ecologia, nas suas diversas vertentes, incluindo a marítima e oceânica. Falar de 
cidadania hoje tem que incluir a esfera ambiental e olhares que abarquem do local ao global. 
Da nossa prática em Portugal desde 2014, podemos assinalar pontos fortes e fracos, ameaças e 
oportunidades. Destacamos, como ameaça, o facto de que os mecanismos de financiamento para a 
economia social persistirem em ignorar a atividade não assistencial, desprezando campos como a 
educação, a cultura e a arte, e desvalorizando projetos que visam promover a autonomia da população 
alvo. Como oportunidades ou desafios, são de assinalar o quadro de financiamento Horizon 2020, que 
valoriza as parcerias entre entidades públicas e associações sem fins lucrativos, e as comunidades 
emergentes e consolidadas de profissionais de cultura e de educação com léxico comum e afinidades 
nas metodologias e abordagens com a visão que na Laredo vimos defendendo. 
 
Palavras-chave: Promoção da leitura ; mediação; intervenção ; públicos vulneráveis ; Literacia Verbal   
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Workshop- A criatividade na organização de projectos comunitários 
 

Teresa Santos 
Instituto Politécnico de Beja, Portugal 

 

 

Resumo 
 

O termo criatividade, quase sempre associado ao de inovação, é recorrente nos discursos políticos e 

organizacionais. Contudo, podemos interrogar-nos em que medida a criatividade é uma dimensão 

verdadeiramente valorizada pela sociedade em geral e o papel que lhe é atribuído na transformação da 

mesma. 

A investigação académica realça o significado da criatividade para o desenvolvimento pessoal e social, 

evidenciando igualmente a importância dos fatores contextuais para que a sua expressão se dê através 

de diversas linguagens, que por vezes se apresentam inusitadas, ambíguas, algo caóticas, mas quase 

sempre surpreendentes.  

As formas de expressão divergentes têm pouco terreno para fecundar em estruturas demasiado 

uniformizadas e uniformizadoras que tendem a bloquear as ideias que se desviam da norma, reduzindo 

o risco que os processos e produtos de qualquer ato criativo comporta. 

Neste workshop procurar-se-á refletir sobre o significado do potencial humano para a transformação 

de uma comunidade, compreender o valor da criatividade na mudança individual e coletiva e aplicar 

técnicas de ativação da criatividade ao serviço de um projeto de desenvolvimento comunitário. 

 

Palavras-chave: Criatividade; Mudança; Desenvolvimento 
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Painel 4- Empreendedorismo em Contextos Diversificados 

 
E-business, oportunidade ou ameaça: efeitos na gestão estratégica 

das empresas  
 

Carlos Borralho 
Instituto Politécnico de Beja, Portugal 

 

Resumo 
 

Este artigo apresenta uma revisão de literatura centrada no propósito da gestão estratégica e posiciona 
o e-business como um meio alternativo, complementar, no exercício de novas práticas gestionárias. 
Ao impor novas formas de governança o e-business releva a orientação a processos, acarreta a mudança 
de estruturas organizacionais e modifica um cenário competitivo cada vez mais globalizado.  
No entanto essa mudança não é necessariamente linear e de aceitação generalizada por parte dos 
recursos humanos. Além disso o alcance de vantagens competitivas impõe o alinhamento de pessoas, 
processos, tecnologias e, não menos importante, de clientes. Quando tal não ocorre podem ser 
comprometidas, ou até eliminadas, vantagens competitivas. 
O presente artigo discute requisitos para um alinhamento difícil mas necessário que, a ocorrer, pode 
traduzir uma enorme oportunidade na gestão estratégica das empresas ou, pelo contrário, ameaça, 
sempre que tal não se verifica. No entanto, independentemente dos efeitos, o crescimento do e-business 
é irreversível e adaptação dos mercados a esta realidade não poderá ser descurada. 
 
Palavras-chave: gestão estratégica; e-business; vantagens competitivas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIVRO DE RESUMOS do II COLÓQUIO IBÉRICO 

Empreendedorismo e Mudança Social 

18 
 

 

 

 

 

Painel 4- Empreendedorismo em Contextos Diversificados 

 
Myfarm.com, uma empresa social no apoio à pequena agricultura 

 

Luís Luz 
Instituto Politécnico de Beja, Portugal 

 

Resumo 
 

Em Portugal na última década houve uma diminuição de 36% da população agrícola familiar. Na União 

Europeia, nos últimos 5 anos, essa diminuição foi de 25%. 

Pondo as coisas numa outra perspetiva, entre 1999 e 2009, todos os dias desapareceram das zonas 

rurais, em média, 121 pessoas. 3 690 pessoas todos os meses. 44.290 pessoas num ano. Praticamente a 

lotação de um estádio de futebol do Sporting ou do F.C. Porto. 

Este estranho desaparecimento de que só algumas pessoas se parecem dar conta, tem consequências 

dramáticas para toda a população, quer a que ainda fica nas zonas rurais, quer para as que olham para 

este desaparecimento como algo de natural. 

Estas consequências prendem-se com os serviços prestados (mas não só) e muitos deles não 

valorizados, que a agricultura familiar desempenha no meio rural, como por exemplo na preservação 

da paisagem e da biodiversidade, no combate à desertificação dos solos, no ciclo da água, na pequena 

pegada ecológica deixada, e tudo isto através da prática de uma agricultura ambientalmente 

sustentável da qual resultam ainda produtos de qualidade reconhecida. 

É pois importante estancar esta sangria da população rural, libertando os pequenos agricultores de 

preços impostos por intermediários e assegurando-lhes um rendimento justo que lhes permita viver 

dignamente fazendo o que de melhor sabem: produzir alimentos de qualidade e com uma 

produtividade, por área, superior à da agricultura intensiva. Trata-se de um desafio social, ambiental, e 

económico. 

Foi deste desafio que nasceu a MyFarm.com, lda. uma empresa que se auto denomina social (por falta 

de legislação em Portugal sobre esta matéria). A MyFarm criou um mercado online único no mundo, 

específico para os pequenos agricultores, através do qual os liga directamente aos consumidores, 

proporcionando ainda experiências de campo e a gestão de hortas virtuais a estes últimos. Este 

mercado online, disponível em Adelaide.Farm, resulta de vários anos de experiências e de 

aprendizagens, permitindo aos agricultores, de uma forma intuitiva, vender os seus produtos, definir o 

seu preço de venda, interagir com os consumidores e ainda obter relatórios sobre a sua actividade. Os 

consumidores têm acesso a produtos de qualidade abaixo do preço dos hipermercados, conhecem 

quem lhes vende esses produtos, conhecem o processo produtivo e pode, caso assim o entendam ter a 

sua horta virtual da qual recebem os seus produtos. 

Queremos levar o campo à cidade mas também trazer a cidade até ao campo, valorizando o trabalho 

dos pequenos agricultores, dando-lhes o rendimento justo pelo seu trabalho e estancar/inverter o 

despovoamento rural. 

Palavras-chave: agricultura familiar; meio rural; desertificação; agricultura ambientalmente 

sustentável; mercado online 
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Painel 4- Empreendedorismo em Contextos Diversificados 

 
 

Exercício Físico Socialmente (re)inventado 
 

André Bento 
Instituto Politécnico de Beja, Portugal 

 

Resumo 
 

Plataforma online de acesso gratuito à saúde e desporto e aulas presenciais low cost. O projeto visa 

tornar o desporto acessível ao adulto jovem saudável ou ao idoso, mesmo que sem capacidade 

financeira para o pagar ou sem possibilidade de deslocação. Baseado na autonomia e responsabilização 

do cliente no seu processo de treino, disponibiliza atividade física normal, atividade adaptada à 3.ª 

idade (autónomos e parcialmente dependentes) e classe formal de expressão motora no pré-primário. 

Dispõe ainda de um serviço de babysitter. Prémios atribuídos às pessoas com melhores resultados 

físicos. 

Solução de prática de atividade física rápida, barata, simples e eficaz. Uma solução integrada de saúde 

que engloba aulas e serviços presenciais a preços muito baixos e flexíveis (ou gratuito para quem não 

pode pagar) e/ou website com um conjunto de ferramentas disponíveis online (web, Youtube, live 

streaming, Meo canal), onde podem aceder diariamente a um conjunto vasto de serviços de desporto/ 

saúde de forma gratuita e sem sair de casa. 

Mudança de paradigma não privilegiando a comercialização de exercício, mas a oferta de resultados, 

num conceito que incentiva a autonomia do atleta na procura e consecução dos seus objectivos, 

disponibilizando ferramentas gratuitas e sessões presenciais low-cost. A metodologia de treino 

implementada diferencia-se pelo teor académico, fugindo às tendências de mercado que pautam a 

vertente comercial do exercício (maior retenção/satisfação clientes mas menores resultados). No nosso 

bootcamp mensal convidamos os colegas de outros ginásios (concorrentes directos) para ministrarem 

a sessão e assim mostrarem as suas actividades. No fundo, a intenção é promover o corporativismo 

entre os técnicos de desporto e direccionar os nossos dropouts. 

Palavras Chave: Empreendedorismo; Atividade Física;Mudança Social 
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Conferência IV- Economia de Impacto – uma nova ordem económica 
 

Carlos Azevedo 
Associação IES, Instituto de Empreendedorismo Social, Portugal 

 

Resumo 
 

O Empreendedorismo Social está no centro da Economia de Impacto. A Economia de Impacto é uma 

nova ordem económica onde a criação de valor para a sociedade passa assumir um papel fundamental 

enquanto foco das várias organizações que compõem este espaço. Assim, independentemente do setor 

de atividade ou da natureza jurídica da organização, o que verdadeiramente interessa neste novo 

espaço é o foco da organização e o impacto positivo liquido que produz para a sociedade. Este foco 

comum, que torna irrelevante a natureza jurídica e esboroa as barreiras artificiais que existem entre 

organizações, altera as respetivas práticas de gestão (obrigando, por exemplo, a um maior trabalho em 

rede e à convergência na atuação para potenciar o valor criado para a sociedade), de governance 

(tornando-as mais transparentes e em sistemas verdadeiramente abertos) e de negócio (promovendo a 

inovação nos processos, nos produtos e serviços e na própria forma de mobilização de recursos 

acessíveis, abundantes, livres e subutilizados na sociedade). Finalmente, e nesta perspetiva, a natureza 

jurídica trata-se de um meio para atingir um fim e depende do modelo de negócio adotado e não do 

foco da iniciativa. 

Palavras-chave: Economia de Impacto; criação de valor; trabalho em rede; convergência na atuação; 
modelo de negócio 
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Painel 5- Saúde e Mudança Social 

 
A saúde e os objectivos de desenvolvimento sustentável 

 

Ana Canhestro 
Instituto Politécnico de Beja, Portugal 

 

Resumo 
 

A saúde está intimamente relacionada com o desenvolvimento social e económico e com a qualidade de 
vida da sociedade (Silva, 2002). Esta ligação entre saúde e desenvolvimento está bem documentada, 
sendo a saúde considerada simultaneamente como um indicador e um fator de desenvolvimento, pois a 
saúde de uma população decorre do seu nível de desenvolvimento mas ao mesmo tempo funciona 
como fator de incremento ou de limitação desse desenvolvimento e determina a produtividade cujo 
aumento permite melhorias na qualidade de vida e na saúde. Por outro lado, um nível de 
desenvolvimento elevado possibilita a existência de políticas de saúde mais preventivas e promotoras 
de saúde e serviços de saúde mais generalizados e acessíveis e também uma maior possibilidade de 
escolha de estilos de vida saudáveis (Nogueira & Remoaldo, 2010). 
Considerando que vivemos um momento da nossa História onde nos confrontamos com problemas de 
saúde cada vez mais complexos, as intervenções de promoção da saúde e de combate às desigualdades 
sociais e de saúde, são condições decisivas para se assegurar o desenvolvimento e para garantir a 
inclusão de todos os grupos da sociedade (Lopes, Mendes, Nunes, Ruivo & Amaral, 2015). Considerando 
a Promoção da Saúde como um processo que leva ao empoderamento das pessoas e das comunidades, 
todas as atividades humanas e sociais se tornam assuntos de saúde (Loureiro & Miranda, 2010). A 
Promoção da Saúde é assim encarada como um processo de conscientização das pessoas para os seus 
direitos e para os seus deveres, bem como para a capacidade de descobrir e criar os seus próprios 
recursos e possibilidades para se ter uma vida ativa, produtiva e satisfatória, que num movimento 
conjunto de todos os setores da sociedade, levará a um investimento concertado para uma melhor 
qualidade de vida para todos (Loureiro & Miranda, 2010). 
Em Janeiro de 2016, entrou em vigor a resolução da ONU intitulada ‘Transformar o nosso mundo: 
Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável’, que entrou em vigor em Janeiro de 2016, é constituída 
por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que substituem os Objetivos de Desenvolvimento do 
Milénio e onde, mais uma vez, a saúde volta a ter um lugar central num dos objetivos: assegurar uma 
vida saudável e promover o bem-estar em todas as idades mas indiretamente a saúde está subjacente 
aos outros objetivos (UNRIC, 2016; ICN, 2017). 
 
Palavras-chave: Promoção da Saúde; Desenvolvimento sustentável 
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Painel 5- Saúde e Mudança Social 

 
Saúde Mental e Mudança Social 

 

Ana Clara Nunes 
Instituto Politécnico de Beja, Portugal 

 

Resumo 
 

Fruto da vigência do paradigma comunitário, a comunidade constitui-se, atualmente, como contexto 
principal para o tratamento e reabilitação das pessoas com doença mental grave, outrora 
institucionalizadas definitivamente ou por longos períodos de tempo. 
A Saúde Mental Comunitária surge enquanto movimento social, inspirado no movimento dos direitos 
civis, que teve a sua génese nos anos 60 como alternativa ao modelo hospitalocêntrico. 
Embora reconhecendo que os problemas de saúde mental envolvem aspetos da vida interior e da 
experiência pessoal das pessoas, a perspetiva da saúde mental comunitária focaliza-se também nas 
condições de vida, incluindo a habitação, o emprego, as atividades recreativas ou de lazer, os cuidados 
de saúde ou, mesmo, as acessibilidades a meios de transporte. Esta perspetiva envolve a rede social da 
pessoa com experiência de doença mental, o que significa que o apoio é estruturado, envolvendo a 
comunidade alargada e não é apenas focalizado no indivíduo ou na família. 
A perspetiva comunitária implica a criação e o desenvolvimento de organizações, de forma a 
providenciar serviços mais humanizados, mais eficazes e menos estigmatizantes que promovam o 
crescimento pessoal, o empowerment e o recovery. 
Esta nova realidade, que traduz uma evolução na forma de perspetivar a doença mental (possível de ser 
revertida) e a pessoa com doença mental (com potencial de recuperação, sobretudo nos contextos mais 
normalizantes possíveis) coloca-nos, porém, desafios de grande ordem que importa minimizar ou, 
mesmo, colmatar. 
Sabemos, fruto da experiência de longos anos, que devem ser criadas estruturas na comunidade para 
fazer face às necessidades das pessoas com doença mental. Também sabemos que isso, por si só, não é 
suficiente. É fundamental e indispensável que essas novas estruturas sejam acompanhadas e inspiradas 
num novo paradigma, o modelo comunitário de intervenção que evite a reprodução dos mesmos 
mecanismos e perspetivas dos hospitais psiquiátricos. 
Para a efetivação de um modelo comunitário de intervenção e para que, consequentemente se opere a 
mudança transformativa deverão ser criados programas de saúde mental na comunidade mas, antes, 
deverá ocorrer uma reflexão profunda sobre os papéis a desempenhar pelas pessoas com doença 
mental, pelos seus familiares e pelos profissionais de saúde. 
Os resultados do estudo de Monteiro (2015) confirmam que os programas de saúde mental na 
comunidade constituem a via para encetar mudanças transformativas organizacionais adoptando um 
funcionamento empoderador e centrado na comunidade o qual tem um efeito transformativo na vida 
das pessoas com experiência de doença mental. 
 
Palavras-chave: Saúde mental comunitária; empowerment; recovey e mudança transformativa 
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Painel 5- Saúde e Mudança Social 

 
 

Projectos Comunitários em Contextos de Saúde 
 

Maria Miquelina Pena 
Instituto Politécnico de Beja, Portugal 

 

Resumo 
 

Empreender: decidir levar a cabo uma tarefa ou ação frequentemente difícil (Academia das Ciências de 
Lisboa e Editorial Verbo, 2001) 
Vivemos hoje em sociedades cada vez mais complexas, imprevisíveis, confrontando-nos com profundas 
e rápidas transformações, sejam elas de carácter social, político, ambiental, demográfico,… 
Muitas dessas transformações têm implicações, diretas e indirectas, na saúde individual e  coletiva, 
reflectindo-se na emergência de novas realidades nosológicas, no crescimento das doenças crónicas,   
no agravamento e crescimento de problemas de saúde relacionados com os estilos de vida, … 
A exigência por parte das populações de respostas rápidas e eficazes, obrigam a ajustes adequados por 
parte dos serviços de saúde, a esforços de mudança de velhos modelos de saúde, quase sempre muito 
rígidos, para novos modelos mais flexíveis e inovadores. 
Obriga o profissional de saúde e os serviços de saúde a saírem da sua zona de conforto, procurando 
práticas mais “empreendedoras”, sendo estas entendidas como “decidir levar a cabo tarefas ou acções 
frequentemente difíceis”. 
“O empreendedor público de saúde quer saber o que as pessoas precisam, como querem estar  e o que 
pretendem ser”. (Sakellarides,2006) 
Estamos ou não (pré) dispostos a  olhar para as nossas comunidades num exercício constante de ir ao 
encontro das suas necessidades de saúde e acima de tudo das suas potencialidades? 
Julgamos que a escola, na formação dos seus estudantes, poderá e deverá ser um dos motores desta 
ideia. 
 
Palavras-chave: empreendedorismo, saúde, formação 
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Conferência V- Crowdfunding PPL 
 
 

Yoann Nesme 
Crowdfunding PPL, Portugal 

 

Resumo 
 

O que é o Crowdfunding? 
Crowdfunding, ou financiamento colaborativo, é uma forma simples e recente de angariação de 
financiamento para um projecto através de uma comunidade que partilha os mesmos interesses. Se 
cada membro contribuir com um pequeno apoio, juntos conseguimos levar a cabo os maiores 
projectos.  
 
O que é a PPL? 
PPL é a plataforma de referência em Portugal de crowdfunding de recompensas, que permite reunir 
essa rede de empreendedores e os seus apoiantes. 
 
Quais os principais factores de sucesso? 
Ao longo dos mais de 6 anos de experiência, a equipa da PPL já publicou mais de mil de campanhas e 
viu centenas conseguirem atingir o objectivo. Quais os principais desafios para financiar uma 
campanha? 
 
Palavras-chave: Crowdfunding; comunidade; partilha; projectos; apoiantes 
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Painel 6- Interculturalidade, Empreendedorismo e Mudança social 

 
 

Gabinete de Apoio à Integração de Migrantes 
 

 

Miguel Lourenço 
NAIM, Núcleo de Apoio à Integração de migrantes/GAEM Gabinete de Apoio ao Empreendedor Migrante, Portugal 

 
Resumo 

 

Desde 2009 que o ACM promove e executa um programa de formação e capacitação de apoio à criação 
de negócios destinado, principalmente, à população imigrante. 
Este programa tem sido desenvolvido em parceria com diversas entidades e abrangendo os mais 
diversos públicos em diferentes zonas geográficas. 
Durante este percurso temos tido algum reconhecimento internacional, em forma de prémio e de boa 
prática: 
Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2012 - iniciativa “European Enterprise Promotion 
Awards” (EEPA 2012), lançada pela Comissão Europeia 
Evaluation and Analysis of Good Practices in Promoting and Supporting Migrant Entrepreneurship 
(2016)   
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Desenvolver em Cidadania 
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Resumo 
 

A capacidade de regeneração do homem passa por uma transformação radical da sua capacidade de 
luta contra o sistema, capitalismo radical, social, financeiro, global ou outro nome que lhe queiram 
atribuir, o importante, mesmo o mais importante será a capacidade transformar a sociedade e o 
sistema económico através de atitudes coletivas, que desenvolvam as potencialidades do ser e do local. 
Esta nova mentalidade emergente em todo o mundo tem um fator decisivo, a sua interação com os 
outros e consigo próprio, num movimento que tenha a ver com a felicidade e o gosto pelo 
fazer...desenvolver em cidadania. Mudar atitudes, mentalidades e práticas é uma filosofia de coragem e 
não de comodismos. 
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Cidadania e mobilização de recursos em proteção cívil 
 

Graça Martins 
 
 

Resumo  
 

Os grandes incêndios florestais do Verão de 2003 foram o mote para a criação de um projeto intitulado 
“Logística da Prevenção e Combate a Fogos Florestais – A Mobilização de Recursos”, que visava o 
desenho de processos logísticos com, entre outras, a ideia subjacente da mobilização de recursos 
humanos nas várias vertentes da proteção civil. 
Os acontecimentos de 2003, nomeadamente o elevado número de vítimas populares, alertaram para o 
facto de que a “tão desejada cultura de segurança só pode ser realizada com a participação de uma 
consciência preventiva, que deve ser planeada de forma a constituir programa de relevo na construção 
cultural dos jovens.” (ANTUNES, Alberto Militão, 2004, Incêndios Florestais – Uma Visão Social, Lisboa, 
Multinova, p. 55).  
Terá assim uma grande importância, a assunção por todos os elementos da sociedade, que cada um é 
um agente de Proteção Civil, que tem a seu cargo a responsabilidade do comportamento preventivo e 
do ensino de tal comportamento às gerações mais jovens. A aposta na prevenção, na “cultura de 
segurança” atrás referida, é um fator decisivo que deverá estar presente em qualquer plano de 
intervenção em proteção civil. 
A equipa de projeto sempre pensou que a colaboração da população nesta matéria, fosse uma grande 
mais-valia para o sucesso deste empreendimento mas, talvez mais importante ainda, seja a 
consciencialização de todos, em geral, para o papel que cada um pode e deve desempenhar nos vários 
níveis desta problemática, seja como ator ativo, seja como, não menos importante, ator passivo. 
Infelizmente, catorze anos volvidos, os factos continuam a dar razão a tais conclusões, apesar de muito 
ainda continuar a ter que ser realizado neste âmbito. 
Cada pessoa tem a responsabilidade de entender que todos somos agentes de proteção civil, individual 
e coletivamente, e que todos temos o dever de contribuir para a denominada “cultura de segurança”. 
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Resumo 
 

A presente comunicação parte de um conjunto de princípios que situam o empreendedorismo e os 

empreendedores. Consideramos que um empreendedor não é necessariamente um empresário, 

abrindo, portanto a porta ao empreendedorismo social; que o empreendedorismo (social) é uma 

questão de atitude; que os mentefactos (ideias) antecedem qualquer ação e, portanto, não há 

empreendedorismo sem ideias; que as ideias resultam do imperativo de resolver um problema ou 

necessidade, seja pessoal ou da comunidade ou do mundo e, finalmente, que qualquer atitude 

empreendedora não acontece de forma descontextualizada, tendo, portanto, que enquadrar-se num 

contexto temporal, social, cultural e territorial.  

O empreendedorismo social prende-se frequentemente com o desenvolvimento territorial e com o 

“empowerment”, isto é, com a capacitação de indivíduos e comunidades para a ação – para agirem de 

forma consciente e informada, sobre os seus percursos de vida. Intervir no território, pressupõe, 

obrigatoriamente, buscar informação ao longo da vida e transformá-la em conhecimento de uma forma 

holística e integrada, o que significa que animação/intervenção territorial, empreendedorismo (social) 

e educação dificilmente podem deixar de convocar-se mutuamente. 

É neste contexto que se apresentam exemplos de empreendedorismo com impacto ao nível da mudança 

social, uma ideia que revolucionou a comunicação e permitiu a aproximação de territórios (telégrafo e 

código Morse) e 4 projetos ligados a diferentes vertentes da educação: 

. Refood – Educação, combate à pobreza e sustentabilidade; 

.Repositório de Materiais – Educação, valorização do património e sustentabilidade; 

. A Avó veio trabalhar – Educação e envelhecimento ativo; 

 “Kit Pedagógico Romano Atmo” – Educação e interculturalidade; 

. Salamaleque – Educação, desenvolvimento cognitivo, inclusão e igualdade de género. 
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