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Apresentação 

É do conhecimento de todos que cada vez mais é preciso “pensar global e agir localmente” 

envolvendo os decisores locais, a comunidade e cada cidadão, preparando-os, e motivando-

os a dar o seu contributo e as suas boas ideias em prol do florescimento humano, da defesa 

dos direitos humanos, da segurança, da inclusão, do empreendedorismo, do investimento 

económico, da sustentabilidade e do bem estar para todos. É a partir das sinergias do 

trabalho conjunto de equipas multiprofissionais especializadas no terreno em domínios 

diversos de atuação que construímos comunidades mais competentes, empreendedoras, 

sustentáveis e cidadãos mais felizes e realizados.  

É bom lembrar que os indivíduos, os grupos sociais, as instituições e as comunidades são 

agentes transformadores e promotores do seu próprio desenvolvimento e segurança, pelo 

que, é desejável intervir no sentido da sua capacitação e empoderamento. Por isso, é 

preciso apoiar as iniciativas de Empreendedorismo e Inovação reforçando as suas 

capacidades organizativas e competências de gestão, no sentido de as preparar de forma 

especial e atualizada para gerar impacto social/económico e captar investimento 

social/económico em prol do florescimento da comunidade. 

É neste clima que vimos convidar-vos a participarem no III Colóquio Ibérico de 

Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo subordinado ao tema “Capacitação 

Comunitária e Empreendedorismo”, e a apresentarem os vossos trabalhos, projetos, boas 

práticas e experiências em forma de comunicação oral ou de poster.  

Aguardamos a vossa presença.  

 

Maria Cristina Campos de Sousa Faria  

Coordenadora do Mestrado em 

 Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo do Instituto Politécnico de Beja 
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Objetivos  

Promover o intercâmbio entre investigadores e profissionais ligados ao desenvolvimento 

comunitário e ao empreendedorismo; 

Divulgar iniciativas para a capacitação para o investimento social; 

Mostrar e debater os resultados de projetos de investigação e de intervenção na área da 

intervenção comunitária, capacitação, inclusão social, empreendedorismo, turismo, 

sustentabilidade e mudança social;  

Aprofundar a multidisciplinaridade nas problemáticas da intervenção comunitária ao nível 

da capacitação e empreendedorismo na comunidade; 

Contribuir para a melhoria da formação e a capacitação dos diferentes agentes e suas 

organizações na comunidade;  

Promover o estabelecimento de parcerias de promoção social, económica e de 

sustentabilidade da comunidade;  

Promover o envolvimento dos cidadãos na melhoria da sua comunidade de forma  a que a 

sua participação organizada contribua para o  florescimento das pessoas e da comunidade.  

Divulgar as iniciativas e boas práticas de Empreendedorismo e Inovação evidenciando os 

seus impactos no florescimento da comunidade.  

 

Comissão Científica 
 

 
Maria Cristina Faria 
José Bilau 
Sandra Saúde 
Ana Isabel Fernandes 
Fernando Teixeira 
António Carloto 
Vânia Loureiro 
Pedro Bento 
Ana Canhestro 
Ana Clara Nunes 
Rogério Ferrinho 
Maria Miquelina Pena 
José Pereirinha Ramalho 
Carlos Manuel Borralho 
Ana Piedade 
Maria João Ramos 
José Pires dos Reis 
Sandra Lopes 
 
 
 
 

José António Orta 
Cesário Almeida 
Maria do Sacramento Basílio 
Maria do Sameiro Pedro 
Maria Inês Faria 
Ana Paula Figueira 
Sónia Isabel Vieira 
José Pedro Fernandes 
Jorge Pires 
Cristina Nunes 
Maria José Sousa 
Miguel Bento 
Juan Diego Borrero 
Soraya Amaral 
Maria Teresa Santos 
Adelaide Malainho 
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Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Beja 

Observatório das Dinâmicas do Envelhecimento no Alentejo (ODEA-IPBeja) 

 

Colaboração 
Curso de Licenciatura em Serviço Social (1º Ciclo de Bolonha) da ESE-IPBeja 

Curso de Licenciatura em Gestão de Empresas (1º Ciclo de Bolonha) da ESTIG - IPBeja 
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Secretariado/Contato 
 

Florbela Calado 

Serviço de Secretariado da ESE-IPBeja e ODEA-IPBeja 

e-mail: florbelacalado@ipbeja.pt 

secretariado.ese@ipbeja.pt 

Telf.: +351 284 315 001 

 

Ângela Santos 

Cláudia Sousa 
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 Mestrado em Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo 
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III Colóquio Ibérico  
Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo 
 - “Capacitação Comunitária e Empreendedorismo” 

 
11 e 12 de outubro 2018 |Auditório da Escola Superior de Educação  

PROGRAMA 
 

Dia 11 de outubro 
9:30 Sessão de Abertura 

Momento Cultural: Guitarra Portuguesa por Gonçalo Narciso|2º ano do Curso 

de Guitarra Portuguesa |Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco 

10:30 Conferencia I – Promoção do Coaching empreendedorial no ensino superior  

 

Conferência apresentada por: José Pereirinha Ramalho |ESE- Instituto Politécnico de Beja 

Maria Cristina Faria |ESE – Instituto Politécnico de Beja 

11:00 Conferência II – O Coaching como ferramenta de empoderamento nas 

comunidades 
 

Conferência apresentada por: Ana Isabel Fernandes |ESE – Instituto Politécnico de Beja 

Soraya Amaral |Fundadora da Academia do Empreendedorismo|Parceira do time Enactus - 

UFPA, Belém, Pará, Brasil 
11: 30 Coffee Break com Momento Cultural: Guitarra Portuguesa por Gonçalo 

Narciso| Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco 

12:00 Conferência III – La influencia del ecosistema local en las dinámicas de 

emprendedorismo: un estudio de caso comparativo entre estudiantes de 

administración en Beja y en Huelva 

 

Conferência apresentada por: Fernando Teixeira |ESTIG – Instituto Politécnico de Beja 

Juan Diego Borrero | Universidade de Huelva & Bo TRUE ACTIVITIES 

Sandra Saúde |ESE- Instituto Politécnico de Beja 

Patrícia Hermozilha |ESE- Instituto Politécnico de Beja 

13:00 Almoço 

14:00 Sessão de Pósteres 

 Violência Doméstica e a (in)sustentabilidade das IPSS na prestação de apoio aos homens 
vítimas de violência. Uma abordagem sociológica das tendências dos contextos e das 
práticas 
Ângela de Branco Malveiro | Universidade de Évora 
Carlos Alberto da Silva| Universidade de Évora 

 Jovens e o Bullying 
Ana Paula Zarcos, Ana Clara Nunes | ESS- Instituto Politécnico de Beja 

Ana Balancé; Helena Pessoa; João Calado, Maria João; Olga Melgão; Vanessa Ribeiro| 
Estudantes do XXVIII CLE-ESS- Instituto Politécnico de Beja 

 Estigma na Doença Mental 
Ana Clara Nunes; Ana Paula Zarcos |ESS- Instituto Politécnico de Beja 
Catarina Calapez; Débora Manços; Júlia Colaço; Margarida Medeiros|XXVIII CLE-IPBeja

 

 O Ensino do Empreendedorismo como factor distintivo das Instituições de Ensino Superior 
Fernanda Pereira|ESTIG- Instituto Politécnico de Beja 
Fernando Teixeira | ESTIG- Instituto Politécnico de Beja 
José Pires dos Reis | ESTIG- Instituto Politécnico de Beja 
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 A Inteligência Empreendedora e o “Questionário de Competências Empreendedoras” 
Maria Cristina Faria| ESE- Instituto Politécnico de Beja 

 Saúde Mental e Felicidade em Pessoas Mais Velhas 
Antero Narciso; Raquel Narra; Sandra Lozano|Mestrado em Gerontologia Social e 
Comunitária Maria Cristina Faria |ESE-Instituto Politécnico de Beja 

14:00 Conferência IV- Turismo e Rede de Networking para Empresários no 

Alentejo 
Conferência apresentada por: Jorge Pires |ESTIG – Instituto Politécnico de Beja 

 

Leonel Godinho| Observatório do Lago do Alqueva 

António Ceia da Silva| Região do Turismo do Alentejo 

15:00 Painel I – Marketing, Inovação e Empreendedorismo na Comunidade 

 

Moderador: Fernando Teixeira |ESTIG – Instituto Politécnico de Beja 

Marketing Relacional no Sector da Saúde no Baixo Alentejo  

Sónia Vieira |ESTIG – Instituto Politécnico de Beja 

Influência das Redes Sociais e da Geografia no Sucesso do Crowdfunding 

José Bilau| ESTIG – Instituto Politécnico de Beja 

Jorge Pires| ESTIG – Instituto Politécnico de Beja 

Buinho - o fablab rural do Baixo Alentejo. A experiência de implementação de um 

hub criativo num território de baixa-densidade 

Sara Albino | Associação Buinho| Freguesia de Messejana - Aljustrel  

A diferença entre invenção e inovação - alguns exemplos 

António Carloto| ESA – Instituto Politécnico de Beja 
A teoria contingencial revisitada: o papel do planeamento em cenários de 

adversidade 

Carlos Borralho |ESTIG- Instituto Politécnico de Beja 

16:30 Conferência V - Como Legalizar uma empresa 

Conferência apresentada por: Carlos Borralho |ESE – Instituto Politécnico de Beja 

 

Hugo Lança |ESTIG- Instituto Politécnico de Beja 

17:00 Coffee Break com Momento Cultural  

17:30 Painel II – Capacitação na Comunidade 

 

Moderador: Sónia Vieira |ESTIG – Instituto Politécnico de Beja 

 

Universidades Seniores Capacitar e empreender para quê? 

Catarina Cerol| Universidade Sénior de Beja 
Empreendedorismo social: o caso da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo 

Elsa Barbosa| ESTIG – Instituto Politécnico de Beja 

Armindo Vicente | Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo 

O património como mote para o empreendedorismo e intervenção comunitária 

Ana Piedade| ESE- Instituto Politécnico de Beja 

 

20:00  Jantar Ibérico 
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Dia 12 de outubro 
9:30 Conferência VI- Da invenção à Inovação: desafios à resiliência dos 

empreendedores 

 

Conferência apresentada por: Sandra Saúde |ESE – Instituto Politécnico de Beja 

Carlos Borralho |ESTIG – Instituto Politécnico de Beja 

 

10:00 Conferência VII - Iniciativa Pública Portugal Inovação Social e respetivos 

instrumentos de financiamento 

 

Conferência apresentada por: Ana Isabel Fernandes |ESE – Instituto Politécnico de Beja 

Francisco Fragoso | Portugal Inovação Social, Évora 

 

 

10:30 Painel III - Saúde, Turismo e Empoderamento  

 

Moderador: Maria Miquelina Pena |ESS – Instituto Politécnico de Beja 

 

Xeque-mate ao estigma e à exclusão: Projeto para a reabilitação psicossocial de 

pessoas com doença mental grave 

Ana Clara Nunes| ESS – Instituto Politécnico de Beja 

Tiago Segurado| ESS – Instituto Politécnico de Beja 

Clara Baptista Rações| ESS – Instituto Politécnico de Beja 

Campanha “Água da Torneira Se Faz Favor” 

Miguel Barriga| EMAS - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja 

Empreendedorismo no Turismo 

Jorge Nunes| Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz 

11: 00 Coffee Break-Momento Cultural 

11:30 Conferência VIII- Perfil Psicossocial das Famílias em Risco no Algarve 

Conferência apresentada por: Maria Cristina Faria| ESE – Instituto Politécnico de Beja 

 

 Cristina Nunes |FCSH da Universidade do Algarve 

 

12:30 Sessão de Encerramento 

13:00 Almoço 

14:00    Orquestra Metropolitana de Lisboa 
com a participação do Maestro 
Pedro Amaral-Auditório 1 do IPBeja 
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RESUMOS 

Conferências - Comunicações Orais – Posters 

 
 

 

Promoção do Coaching empreendedorial no ensino superior 

 

Maria Cristina Faria |ESE – Instituto Politécnico de Beja 

 
Nos últimos tempos, múltiplos e novos são os desafios que têm sido colocados ao ensino 
superior obrigando a considerar nos seus planos o desenvolvimento de competências 
específicas nos estudantes, que permitam o exercício de uma profissão com 
profissionalismo. Esta nova perspetiva de educação para o profissionalismo dá uma nova 
missão ao ensino superior, a de promover o desenvolvimento da inteligência global 
(cognitiva, emocional, social e ecointeligência) e, em particular, a de considerar o 
aperfeiçoamento de competências académicas e profissionais, que possibilitem a melhor 
integração no mercado de trabalho e um pleno exercício da atividade profissional com 
sucesso; isto é, neste último caso, a de diligenciar esforços para capacitar os alunos para o 
desenvolvimento de competências empreendedoras e intraempreendedoras. Por 
conseguinte, a abordagem psicológica é necessária para a compreensão do 
empreendedorismo.  
As instituições de ensino superior modernas compreendem que o caminho da inovação e 
do sucesso passa pelo empreendedorismo e pela sustentabilidade, isto é, implica a 
implementação e dinamização de uma Educação Proativa, em que o desenvolvimento de 
mentes empreendedoras é a prioridade. Neste sentido, o professor do ensino superior deve 
estar preparado para ser um Coaching Empreendedorial, isto é, prestar um serviço 
profissional que promova o sucesso pessoal, académico e profissional dos seus alunos, a 
partir do desenvolvimento e orientação das suas mentes empreendedoras. Por 
conseguinte, é especializado em gestão emocional e empreendedorial que exerce de forma 
pedagógica.  
A presente conferenência tem como principais objetivos: (1) refletir sobre as evidências e 
os contributos da psicologia para o envolvimento dos estudantes do ensino superior na sua 
instituição de formação para a profissão; (2) mostrar de que forma a perspetiva de 
abordagem pedagógica da tarefa do professor do ensino superior (Coaching 
empreendedorial) contribui para a génese de profissionais detentores de mentes 
empreendedoras determinadas a inovar com êxito e a participar no progresso positivo da 
sociedade contemporânea; (3) proporcionar a tomada de consciência sobre a relevância da 
autoavaliação de competências empreendedoras e a possibilidade do seu desenvolvimento; 
(4) apresentar estratégias para viabilizar o coping proativo e coaching empreendedorial no 
exercício da atividade docente em contexto de ensino superior. 
 
Palavras chave: Professores; Ensino Superior; Mentes; Empreendedorismo; Educação 

Proativa; Coaching empreendedorial 
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O Coaching como ferramenta de empoderamento nas comunidades 

 
Soraya Amaral |Fundadora da Academia do Empreendedorismo|Parceira do time Enactus - 

UFPA, Belém, Pará, Brasil 

 
Aqui no Brasil, tenho percebido que a educação tradicional está com os dias contados. Nós 
nos referimos no sistema educacional centrado na instituição escolar, extremamente 
centralizado, hierarquizado, departamentalizado e voltado para a reprodução de 
conhecimento simples e habilidades instrumentais, via estímulo da competição, da 
passividade e do individualismo.  
 
Não há como esse sistema sobreviver neste século, quando a produtividade se realiza cada 
vez mais de modo aberto, por equipes fluídas, que se debruçam sobre problemas 
complexos, trabalhando em redes, valendo - se de plataformas e canais de distribuição o 
trabalho colaborativo e criativo de milhares de pessoas.  
Reconhecer este momento histórico é a condição básica para que possamos projetar a 
educação que precisamos para o novo pensar, novos universitários e o novo mundo. É por 
esta razão que os debates sobre a inovação na educação deixam espaços alternativos para 
entrar nas agendas de governos e organismos internacionais, universidades, empresas e 
redes.  
Crescem a experiência e os movimentos pela educação inovadora e o movimento indica 
que o campo está se reorganizando de modo mais próximo ao do empreendedorismo 
social, que é o processo de criar estratégias e tecnologias com o objetivo de produzir 
mudanças positivas no mundo.  
Quando se fala em inovação na educação, muitas vezes se remete ao uso das tecnologias 
digitais na escola, universidades. Mas estas dizem respeito a ferramentas, procedimentos, o 
que talvez seja inovação na produção industrial.  
Na educação, sendo ela do campo social, a inovação diz respeito a conceito, processo, 
estrutura ou METODOLOGIA que enfrenta os desafios do presente, produzindo mudanças 
positivas no mundo. 
E qual sentido dessas mudanças, o que elas devem buscar superar? As desigualdades 
socioeconômicas, a degradação ambiental e os limites à democracia impostos pela 
concentração do poder econômico.  
Por isso, efetivamente inovadoras são as iniciativas que se voltam para o fortalecimento de 
participação, responsabilidade, colaboração, empatia, transparência, criatividade e 
descentralização.  
O sentido mais apropriado da palavra empoderamento está associado a construção de 
protagonistas, de pessoas que buscam desaprender e descontruir pensamentos, atitudes 
que geralmente são impostas por grupos sociais, familiares e escolar.  
No coaching todo o foco e ambiente é somente o ser humano, e já há uma premissa de 
comportamento focado na mudança, na transformação, na cura. Todo o trabalho é para 
que o indivíduo desfrute sim, de sua nova versão, e isso faz toda a diferença no processo de 
transformação comportamental fazendo aquela pessoa que vivia sem qualidade de vida, 
sem energia para suas atividades e desorientado, descobrir e se apropriar do seu novo 
modo de pensar, agir e consequentemente conquistar sonhos, anteriormente inatingíveis.  
Vale ressaltar que os processos são feitos por pessoas quando estas mudam a forma de 
pensar e inovar, tudo que está em sua volta naturalmente sente o resultado da mudança. 
 
Palavras chave: Coaching ; Empoderamento; Comunidade 
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La influencia del ecosistema local en las dinámicas de emprendedorismo: un 

estudio de caso comparativo entre estudiantes de administración en Beja y en 

Huelva 

 
Juan Diego Borrero | Universidade de Huelva & Bo TRUE ACTIVITIES 

Sandra Saúde |ESE- Instituto Politécnico de Beja 

Patrícia Hermozilha |ESE- Instituto Politécnico de Beja 

 
 
Según la visión del contexto social, los empresarios están integrados en un contexto social, 
y ese contexto facilita o restringe sus acciones (McKeever, Jack y Anderson, 2015). Sin 
embargo, además de su contexto social, la actividad empresarial también está inserta en un 
contexto cultural. El contexto cultural analiza la sociedad en la que vive la gente y cómo la 
cultura puede afectar su comportamiento (Greenman, 2013). Un creciente cuerpo de 
investigación confirma que los valores culturales ayudan a predecir comportamientos 
empresariales en diferentes niveles de análisis, incluidos el individuo y la sociedad (Autio, 
Pathak y Wennberg 2013; Javidan et al., 2006). La cultura es parte de las instituciones 
informales de un país, que son patrones de comportamientos comunes, o "(…) códigos de 
conducta practicados que estructuran las interacciones sociales" (Stephan y Uhlaner, 2010, 
p. 1348). 
Nos enfocamos al caso de los emprendedores de España y de Portugal y al estudio del 
comportamiento acerca del emprendimiento de los estudiantes de administración de 
Huelva (Andalucía) y Beja (Alentejo) para analizar si existen diferencias entre ellos. Al 
hacerlo, ampliamos nuestra comprensión acerca del emprendimiento en el contexto de 
países vecinos para analizar si existen diferencias.  
Las regiones de Andalucía y Alentejo fueron seleccionadas para la comparación teniendo en 
cuenta su proximidad. Por otro lado, también se consideró de utilidad para establecer 
políticas de emprendimiento comunes a ambas regiones. 
Para lograr estos objetivos, se ha seguido un enfoque que considera el papel de los 
entornos crosculturales en las percepciones e intenciones de los estudiantes (Busenitz y 
Lau, 1996). 
 
 
 
Palavras-chave: emprendimiento, intención emprendedora, diferencias culturales. 
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Iniciativa Pública Portugal Inovação Social e respetivos instrumentos de 

financiamento 

 

Francisco Fragoso | Portugal Inovação Social, Évora 

 
 Sobre a Portugal Inovação Social. A Portugal Inovação Social é uma iniciativa pública 
nacional, pioneira a nível europeu, que tem como objetivo promover a inovação e o 
empreendedorismo social em Portugal. Apoia projetos que constituam soluções inovadoras 
para problemas sociais, numa lógica complementar às respostas tradicionais, através da 
mobilização de Fundos da União Europeia, no âmbito do Portugal 2020.  
Para este fim, gere quatro instrumentos de financiamento que se complementam e que 
acompanham o ciclo de vida dos projetos: Capacitação para o Investimento Social, 
Parcerias para o Impacto, Títulos de Impacto Social e Fundo para a Inovação Social.  
A Capacitação para o Investimento Social apoia o desenvolvimento de competências de 
gestão das equipas envolvidas na implementação de iniciativas de inovação e 
empreendedorismo social (IIES), com vista a obter maior impacto e torná-las mais 
preparadas para captar e aplicar investimento de forma eficiente.  
Parcerias para o Impacto é um instrumento concebido para apoiar a implementação, 
crescimento ou expansão de projetos de inovação e empreendedorismo social, através de 
um modelo de cofinanciamento, em que 30% do investimento deve ser assegurado por 
investidores sociais, sejam eles empresas, entidades da economia social ou entidades 
públicas.  
Os Títulos de Impacto Social destinam-se a apoiar, através de um mecanismo de 
pagamento por resultados, projetos inovadores orientados para a obtenção de resultados 
sociais e ganhos de eficiência em áreas prioritárias de política pública, em domínios como o 
Emprego, Proteção Social, Saúde, Justiça e Educação.  
O Fundo para a Inovação Social tem como objetivo financiar entidades da economia social 
ou start-ups com finalidade social que tenham em curso projetos de inovação social, de 
modo colmatar a resposta insuficiente do setor financeiro às necessidades específicas de 
financiamento deste tipo de projetos.  
A Portugal Inovação Social já mobilizou 12 milhões de euros em fundos da União Europeia 
para apoiar a implementação, desenvolvimento e expansão de 137 projetos de inovação 
social de norte a sul do país, em áreas como a empregabilidade, a saúde, a inclusão social 
ou a educação. Em 2018, estimamos disponibilizar um total de 24 milhões de euros para o 
financiamento de projetos ao abrigo dos instrumentos Capacitação para o Investimento 
Social, Parcerias para o Impacto e Títulos de Impacto Social. O Fundo para a Inovação Social 
deverá iniciar as suas operações ainda este ano, com 55 milhões de euros.  
Cada projeto apoiado guarda dentro de si histórias com protagonistas reais, para os quais 
trabalhamos diariamente com o propósito de contribuir para um país mais coeso, mais 
equilibrado e onde se viva com mais qualidade. 
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A diferença entre invenção e inovação – alguns exemplos 

 

António Carloto| ESA- Instituto Politécnico de Beja 

 
Tomei pela primeira vez consciência da importância de distinguir entre estes dois conceitos, 
invenção e inovação, quando ouvi um responsável por a transferência de tecnologia numa 
importante empresa portuguesa queixar-se que tinha muitos problemas com 
investigadores universitários que não compreendiam que o facto de terem inventado algo 
muito interessante não implicava necessariamente que tivessem nas suas mãos um futuro 
sucesso comercial. 
Uma definição de empreendedorismo frequentemente adoptada1 estabelece o 
empreendedor como alguém que cria uma estrutura (de carácter empresarial ou não), 
assente numa ou mais inovações e que aceita o risco inerente a tentar algo de novo. Esta 
definição estabelece um empreendedor como o promotor e gestor da inovação. Mas o que 
se entende por inovação e porque é que é diferente de invenção? 
Creio que a diferença fundamental reside no carácter tangível, utilitário, da inovação, não 
requerido à invenção, utilidade essa dependente do contexto económico, social, cultural, 
religioso ou tecnológico que se verifica num determinado momento. Esta ideia está 
alinhada com a distinção feita por Fageberg2: 
Decorre então que para que uma invenção se transforme numa inovação – um novo 
produto, processo ou serviço - é necessário que tenha sucesso comercial e/ou social. Para 
isso, é crucial um conjunto de competências distintas da criatividade e conhecimento 
científico necessárias à invenção: Competências de marketing, financiamento e liderança, 
entre outras. Essa transformação de invenção em inovação não é normalmente um 
processo linear, mas circular e pode conhecer interregnos de tempo bastante longos, até 
que a conjuntura, nomeadamente a tecnológica, esteja preparada para a adopção da 
invenção como inovação. 
Convém também referir que em certas áreas, como na da Biotecnologia, os dois conceitos 
tendem a confundirem-se e que, muitas vezes, a exposição mediática do inovador se 
sobrepõe à do inventor, acabando aquele por ser considerado o inventor quando não o foi. 
Referências: 
1 – entrepreneurship. BusinesssDictionary.com. Retirado a 1 de Outubro, 2018, do sítio 
BusinessDictionary.com: 
http://www.businessdictionary.com/definition/entrepreneurship.html 
2 - Fagerberg, J. (2006-01-19). Innovation: A Guide to the Literature. Em (Ed.), The Oxford 
Handbook of Innovation.: Oxford University Press,. Retirado a 4 Oct. 2018, de 
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199286805.001.0001/oxf
ordhb-9780199286805-e-1 
 
Palavras chave: invenção, inovação, empreendedorismo, transferência de tecnologia, 
contexto 
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O Ensino do Empreendedorismo como factor distintivo das Instituições de 

Ensino Superior 

Fernanda Pereira|ESTIG- Instituto Politécnico de Beja 

Fernando Teixeira | ESTIG- Instituto Politécnico de Beja 

José Pires dos Reis | ESTIG- Instituto Politécnico de Beja 

 
As práticas de empreendedorismo são hoje entendidas como parte da missão das 
Instituições de Ensino Superior, face às suas características intrínsecas e ao papel 
preponderante que têm no incentivo e apoio aos empreendedores. Neste contexto, o 
presente estudo pretendeu conhecer a forma e importância que as diversas Instituições de 
Ensino Superior Politécnico (IESP) em Portugal, atribuem ao ensino e práticas de 
Empreendedorismo. Para atingir tal objectivo, elaborou-se um “Indicador de Performance 
Empreendedora das IESP (IPEIESP), visando hierarquizar as práticas das organizações, em 
três dimensões diferentes: Participação em Projectos de Empreendedorismo; Leccionação 
de disciplinas de Empreendedorismo integradas nos seus cursos; Fomento de práticas de 
empreendedorismo. 
 Do estudo empírico realizado, que consistiu na análise da informação disponibilizada nas 
páginas da Internet de cada Instituição nacional de Ensino Superior Politécnico (IESP), no 
que se refere às suas práticas de Empreendedorismo. A análise da Performance 
Empreendedora revelou uma maior relação entre o número de projectos em que a 
Instituição participa, bem como a actividade proactiva de fomento de Empreendedorismo, 
do que com a leccionação de Unidades Curriculares neste âmbito.  Na sequência desta 
primeira abordagem, irão ser dirigidos questionários às IESP, no sentido de se confirmar, ou 
não, a leitura que o Ranking agora obtido nos permite obter.  
 
Palavras-chave: Empreendedorismo, Instituições Ensino Superior, Boas Práticas. 
 
 
 

Da invenção à inovação: desafios à resiliência dos empreendedores 

 

Carlos Borralho |ESTIG- Instituto Politécnico de Beja 

 
A inovação é muito mais que uma abstração extirpada da realidade. É igualmente mais que 
uma ou várias patentes. A inovação ocorre quando um mercado compara a oferta e 
reconhece valor ao escolher uma opção em detrimento de alternativas. E seja esse valor 
aportado à diferenciação ou a um preço mais baixo. A inovação impõe adoção, é assim 
inseparável da aceitação por um mercado, pode envolver um método, produto ou serviço, 
decorrente de uma atividade inventiva resiliente, mas que não se concretiza quando o 
conceito económico de utilidade não for verificado.  
A presente comunicação sinaliza o facto de uma qualquer criação do pensamento, mais ou 
menos solitária, independentemente de poder até ser patenteada, poder não conduzir à 
inovação, enquanto, por vezes, eventos acidentais criam produtos memoráveis e 
factualmente inovadores. 
Adicionalmente revisita o conceito de empreendedor e demarca-o do conceito de lunático, 
distinguindo o pensamento visionário e resiliente, factualmente empreendedor, do 
pensamento maníaco e excêntrico que pode envolver uma invenção alheia à inovação. 
 
Palavras-chave: Invenções, mercados, inovação, resiliência, utilidade 
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Influência das Redes Sociais e da Geografia no Sucesso do Crowdfunding 

 

What is the Role of Networks and Geography in Reward - Based Crowdfunding 

Success? 

José Bilau| ESTIG – Instituto Politécnico de Beja 
Jorge Pires| ESTIG – Instituto Politécnico de Beja 

 
 
The crowdfunding phenomenon attracted considerable academic and professional 
attention in recent years.  Research on the determinants of performance in rewards-based 
crowdfunding campaigns is developing at a fast pace and had essentially wide in its focus, 
allowing us to learned generically about what works and what does not work in this type of 
crowdfunding. In our paper we deepen this research by analysing the role of networks and 
geography in reward-crowdfunding success and examining potential differences according 
project goal. 
Using the most popular crowdfunding platform in Portugal (PPL crowdfunding), we 
followed 340 campaigns initiated and ended in 2017 and constructed a data set to capture 
campaign characteristics and funding outcomes. A binary logistic regression model was 
used to investigate networks and geography factors driving a campaign’s success. Our 
results highlight the role of social networks and project region on funding success rewards-
based crowdfunding. With our study, we contribute to the literature on crowdfunding and 
funding success.  We provide comprehensive view on the role of networks and geography 
explaining in rewards-based crowdfunding success. We extend the previous knowledge by 
the fact that both networks specific aspects and geography specific aspects have an 
influence on the question of whether a project is successfully funded and can thus be 
realized. We also found a different role of these variables according to the size of the 
project.  
From a practical point of view, the results of our study are highly relevant for stakeholders 
on crowdfunding platforms. Project founders can make use of the results in order to 
improve the information related to their projects to increase the chance to have a project 
successfully funded. Our results are also relevant for crowdfunding platforms itself. These 
platforms might automatically assess the chance of successful funding of projects. 
Furthermore, platform operators could also suggest changes to founders whose project 
have been evaluated as potentially less successful. 
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Campanha “Água da Torneira Se Faz Favor” 

 

Miguel Barriga| GCISA – Gabinete de Comunicação Integrada e Sensibilização Ambiental 

|Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja 

 

Atendendo à atual conjuntura as empresas e as entidades públicas, têm sentido a 
necessidade de reinventarem as suas estratégias de atuação. 
A busca constante da melhoria contínua e de soluções aos desafios e oportunidades faz 
com que as demais entidades definam novos compromissos e desenvolvam ações de boas 
práticas empresariais, sociais e ambientais. 
Num cenário em que a operação em monopólio traz, pelas especificidades do setor da 
água, mais que uma vantagem, uma responsabilidade acrescida, as entidades gestoras 
devem assumir o seu papel dentro dos seus quadros de responsabilidade. 
As alterações climáticas são uma problemática e o tempo urge a que se tomem medidas em 
prol da defesa dos recursos ambientais. 
Neste sentido, têm sido desenvolvidas estratégias e planos de atuação ao nível da 
sustentabilidade, exemplo desta necessidade é a aprovação, em conselho de ministros, da 
Estratégia Nacional de Educação Ambiental para o período 2017-2020 (ENEA 2020). 
Consciente do impacto que representa para a região, a EMAS de Beja, tem vindo a assumir 
um modo de atuação de proximidade, desempenhando um papel de parceira socialmente 
responsável. 
A defesa da saúde pública, as questões intrínsecas à qualidade dos serviços de 
abastecimento, a melhoria e a promoção de uma melhor qualidade de vida e respeito pelo 
ambiente, são agora complementadas com projetos e campanhas de sensibilização que 
promovam a alteração de hábitos e comportamentos, neste caso em concreto na defesa 
dos recursos hídricos, através da promoção de boas práticas para o uso eficiente da água e 
da promoção do consumo seguro da água da rede pública de abastecimento do concelho 
de Beja, onde se insere a campanha: “Água da Torneira Se Faz Favor”. 
A campanha visa paralelamente contribuir para a preservação do meio ambiente, 
nomeadamente para a sensibilização e consciencialização da necessidade de reduzir a 
produção e consumo de resíduos plásticos dado o impacto negativo na sustentabilidade 
dos recursos naturais, como são exemplo as garrafas de água de utilização única. 
Neste sentido, é essencial envolver toda a comunidade para uma resposta efetiva a uma 
necessidade, a de agir, num processo de transformação onde todos podemos contribuir 
para a construção de um mundo mais seguro, mais saudável, porque o desenvolvimento 
sustentável depende de todos nós. 
 
 

Palavras-chave: Água da Torneira, Saúde Pública, Recursos Naturais, Alterações Climáticas, 
Desenvolvimento Sustentável 
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A teoria contingencial revisitada: o papel do planeamento em cenários de 

adversidade 

 
Carlos Borralho |ESTIG- Instituto Politécnico de Beja 

 
Num ambiente globalizado, turbulento, competitivo, sistémico e aberto, a atividade 
empreendedora afigura-se complexa, difícil de replicar e, inevitavelmente, contingencial. 
Assumir a teoria da contingência implica considerar a proposição cuja verdade ou falsidade 
apenas pode ser conhecida pela experiência, pela evidência e não pela simples razão pois, 
em última análise, nada é absoluto, tudo é relativo. 
Perante fatores contingenciais onde muitas vezes os fenómenos insistem em ostentar 
ambiguidade causal, em que causas e efeitos se mesclam, onde o efémero pode ser 
facilmente confundido com o perpétuo, poderá o planeamento ajudar a ultrapassar a 
adversidade que caracteriza o ambiente competitivo no qual as organizações atuais estão 
inseridas? Adicionalmente, tendo por base o princípio de que o futuro não se profetiza, 
constrói-se, será o planeamento um “colete de forças” nas organizações humanas atuais ou 
um instrumento efetivo para contrariar a entropia? 
Naturalmente que qualquer tentativa de resposta às questões elencadas e que parta da 
teoria da contingência, será iniciada pela palavra “depende”. No entanto se o planeamento 
traduzir treino para lidar com a adversidade então podemos não assumir a entropia como 
desfecho sistémico inevitável, onde a desorganização se alinhe com as leis da 
termodinâmica. Ao partir deste princípio a presente comunicação assume o planeamento 
enquanto instrumento que pode ajudar a lidar com a adversidade, naturalmente, nos casos 
em que seja efetivamente contingencial. 
 
Palavras-chave: Contingência, planeamento, entropia, ambiente, adversidade 
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Perfil Psicossocial das Famílias em Risco no Algarve 

 

Cristina Nunes |FCSH da Universidade do Algarve 

 

 

As famílias em risco psicossocial enfrentam graves problemas, vivem em contextos carentes 
de recursos e acumulam múltiplos acontecimentos de vida estressantes. Estas 
circunstâncias pessoais e relacionais dificultam ou limitam as suas competências parentais, 
comprometendo a sua capacidade para exercer uma parentalidade adequada e o 
desenvolvimento dos seus filhos. Nas últimas décadas, os sistemas sociais de proteção à 
infância e às famílias mudaram de uma perspetiva assistencial para uma perspetiva 
centrada na preservação e fortalecimento familiar. Neste sentido, é crucial analisar as 
trajetórias vitais dos adultos, as suas relações interpessoais e circunstâncias contextuais, 
não só para conhecer com maior profundidade a dinâmica familiar, como também porque a 
eficácia das intervenções depende em grande parte do grau em que se ajustam às 
necessidades destas famílias. Nesta conferência serão analisadas as características das 
famílias em situação de risco psicossocial no Algarve e discutidas as principais necessidades 
de apoio e as áreas de intervenção a serem tomadas em consideração pelos profissionais.  
 
Palavras- chave: Família, risco psicossocial, parentalidade, preservação familiar, infância 
 
 
 
 
Violência Doméstica e a (in)sustentabilidade das IPSS na prestação de apoio aos 

homens vítimas de violência. Uma abordagem sociológica das tendências dos 

contextos e das práticas 

 
Ângela de Branco Malveiro | Universidade de Évora 

Carlos Alberto da Silva| Universidade de Évora 

 

É reconhecido às IPSS um papel determinante no desenvolvimento da ação e bem-estar 

social, mas também de acesso a grupos ou pessoas por cujo domínio de intervenção tem 

fraca visibilidade, como o caso da casa-abrigo masculina. Como tal, é importante refletir ao 

nível de respostas existentes e de políticas públicas direcionadas a esta questão social, se as 

mesmas respondem às necessidades reais da população, bem como qual o futuro desejável 

para a mesma do ponto de vista dos atores e da instituição. Neste sentido, está em 

desenvolvimento uma investigação que pretende contribuir para o conhecimento 

sociológico do fenómeno da violência doméstica masculina, mais concretamente, em 

Portugal, uma vez que ainda se vê o homem como abusador e não como vítima mas, mais 

ainda, dado que existiu um investimento público e político na criação de uma resposta 

inovadora em 2016 num protocolo celebrado entre o Governo e uma IPSS, e integrando as 

questões mais pertinentes do contexto social, económico e cultural da realidade, 

pretendemos, aliada à sociologia de ação, e através de uma metodologia centrada no 

diagnostico prospetivo, delinear etapas e caminhos prováveis/desejáveis para a construção 

de cenários da viabilidade futura deste projeto de empreendedorismo social, num horizonte 

temporal de 5 anos 

 

Palavras-chave: Violência doméstica, Sustentabilidade, Terceiro Sector, IPSS, Políticas 

Públicas, Prospetiva 
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Jovens e o Bullying 

 

Ana Paula Zarcos; Ana Clara Nunes | ESS- Instituto Politécnico de Beja 

Ana Balancé; Helena Pessoa; João Calado, Maria João; Olga Melgão; Vanessa 

Ribeiro| Estudantes do XXVIII CLE-ESS- Instituto Politécnico de Beja 

 
O bullying constitui-se como uma das formas mais prejudiciais de violência, principalmente 
nas escolas, pelas marcas visíveis e invisíveis que deixa nas suas vítimas, ou seja, para além 
da dor sentida no corpo, que é mais visível e que afeta no imediato, a longo-prazo as 
marcas mantêm-se e contribuem para o agravamento do mal-estar e do sofrimento ao 
longo da vida. Estas pessoas, vivem frequentemente na depressividade, apresentam 
dificuldades na socialização, na escolha de uma profissão e dificilmente adquirem 
segurança nas diferentes dimensões da vida. 
De modo a prevenir a violência e educar para a cidadania a escola deve ter regras explícitas 
e que sejam adequadas à idade dos alunos, permitindo que os pais e os alunos participem 
na elaboração dos regulamentos e sistema de disciplina, que por sua vez devem utilizar 
sanções para este tipo de infrações promovendo um espirito de justiça na comunidade 
envolvente (Neto, 2006).  
O tipo de práticas ao nível da prevenção e intervenção tem como principal objetivo a 
diminuição da violência interpessoal, promovendo ao mesmo tempo uma convivência 
social positiva (Alves de Sá, 2007). 
 Informar os jovens sobre os riscos deste comportamento de violência lesivo para a saúde 
mental da pessoa, foi uma das intenções de trabalhar esta temática com os estudantes da 
Licenciatura em Enfermagem, que depois a apresentaram, em plenário, a jovens a 
estudarem em escolas profissionais no ano lectivo 2017/ 2018. 
Referências Bibliográficas 
Alves de Sá, J. I. (2007). Manifestações de bullying no 3º ciclo do ensino básico – um estudo 
de caso. Tese de Mestrado. Universidade de Aveiro, Departamento de Ciências da 
Educação. 
Neto, A. A. L. (2005). Bullying: comportamento agressivo entre estudantes. Jornal de 
pediatria, 81(5), 164-172. 
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Estigma na Doença Mental 

 

Ana Clara Nunes; Ana Paula Zarcos |ESS- Instituto Politécnico de Beja 

Catarina Calapez; Débora Manços; Júlia Colaço; Margarida Medeiros|XXVIII CLE-

IPBeja 
 

A discriminação e o estigma nas pessoas com doença mental são temas prioritários para a 
Organização Mundial de Saúde, pois o impacto que provocam pode ser tão nefasto como os 
efeitos diretos da própria doença (Corrigan, 2004).  
A apreensão e o medo que resulta do desconhecimento de uma situação que não se 
conhece, assim como a permanência das pessoas com doença mental grave em hospitais 
psiquiátricos por longos anos, limitando o contacto com outras pessoas, teve como 
consequência o aumento do receio e até a incapacidade em relacionar-se com as pessoas 
que vivem uma doença mental, aparecendo esta como um forte estigma do qual as pessoas 
em geral procuram distancia-se (Monteiro, 2005). 
Certos mitos sobre pessoas com doença mental (DM) tal como o mito, tão enraizado e 
disseminado de que “as pessoas com DM são violentas e perigosas”, também agravam o 
estigma e descriminação. 
De acordo com Corrigan (2004), existem dois tipos principais de estigma que se inter-
relacionam, o estigma público, o qual ocorre quando um grupo adquire preconceito em 
relação a outro grupo, e o auto-estigma, que afeta os membros de um grupo estigmatizado 
que internalizam o estigma público. De sublinhar que o estigma público e o auto-estigma 
ocorrem em interação, a distinção surge, apenas, para a compreensão dos conceitos. 
As consequências negativas do estigma e do auto-estigma têm repercussãoes nas 
perceções internas, nas crenças e nas emoções da pessoa estigmatizada, gerando um 
processo de transformação no qual a pessoa com experiência de doença mental deixa de 
desempenhar os seus papéis sociais, passando a adotar uma visão passiva e de auto-
desvalorização (Brohan et al., 2011). Nas pessoas com Doença Mental Grave, o auto-
estigma e suas consequências são considerados obstáculos à recuperação e promoção da 
qualidade de vida. 
O estigma dirigido às pessoas com DM está relacionado com quadros depressivos, aumento 
da ansiedade, isolamento, diminuição das aptidões socais, diminuição da auto-estigma, 
menores oportunidades de emprego, obstáculo para a procura de ajuda bem como para a 
adesão à terapêutica. O estigma também aumenta o stress e a sobrecarga familiar (Depla,  
De Graaf , Van Weeghel ,  & Heeren, 2005). 
Por outro lado, a forma como os profissionais de saúde perspetivam as pessoas com 
doença mental pode ter um impacto significativo sobre os resultados do tratamento e na 
qualidade de vida, pois os profissionais de saúde são responsáveis pela prestação de 
cuidados, além de ser um público preponderante e com responsabilidade aos níveis da 
prevenção, tratamento e da defesa cívica (advocacy) contra o estigma e a discriminação. 
Foi nesta continuidade que o tema foi explorado, sob orientação docente, pelos estudantes 
do Curso de Licenciatura em Enfermagem da Escola Superior de Saúde do Instituto 
Politécnico de Beja. 
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Assistimos, a partir das últimas décadas do Século XX, a uma profunda alteração nas formas 
de entender e de responder às necessidades das pessoas com doença mental grave Na base 
dessas alterações podem ser referidos três marcos importantes sugestivos de profundas 
transições tendo-se, assim, passado da loucura à doença e da doença à cidadania (Nunes, 
Rações & Segurado, 2018). A transição, de um entendimento da loucura associada à 
perigosidade (o que, em consequência, exige o seu enclausuramento em “casas de 
internamento” como forma de manter a ordem social) ao de doença, (entendida como uma 
entidade nosológica cujas manifestações externas são percebidas como sintomas de um 
processo patológico, suscetível, pois, a alguns tipos de abordagens terapêuticas) representa 
uma enorme evolução na forma de perspetivar a pessoa (louca ou doente) e, 
consequentemente, na forma de responder aos seus problemas. Mas, é essencialmente a 
última transição, a de doentes para cidadãos e cidadãs plenas de direitos e de obrigações 
aquela cujo processo tarda em chegar na sua plenitude e de passar de uma perspetiva 
teórica para uma perspetiva de atuação. Por um lado, a exclusão social, o estigma, o 
preconceito a que estas pessoas ainda hoje são sujeitas condiciona o seu exercício de 
cidadãos de pleno direito; por outro, a multiplicidade de quadros clínicos, a sua 
complexidade, a dificuldade do diagnóstico, exigem abordagens multidisciplinares e 
modelos de intervenção que extrapolam as respostas tradicionais em matéria social e de 
saúde bem como os modelos tradicionais (de pendor biomédico) de atuação dos vários 
profissionais.  
Foi nesta conjuntura que surge o projeto Xeque-mate ao Estigma e à exclusão, 
constituindo-se, a nosso ver, como um instrumento orientador e com fácil aplicabilidade 
para qualquer entidade pública ou privada que esteja verdadeiramente interessada na 
efetivação de uma “política intersectorial” que urge como resposta adequada e digna para 
as Pessoas com Doença Mental Grave (DMG). 
Pretendemos contribuir para a mudança transformativa na forma de perspetivar e nas 
abordagens das pessoas com doença mental grave enquanto sujeitos passivos para pessoas 
capacitadas e participativas no seu processo de saúde/doença e, logo, para uma verdadeira 
reintegração psicossocial das pessoas com doença mental grave através da integração, 
coordenação e concertação harmoniosa de dois domínios estratégicos de intervenção: a) 
diminuição do estigma e, b) Informação, orientação e suporte familiar. 
Por “estigma” entende-se a desaprovação de determinadas características, crenças ou 
comportamentos que estão desenquadradas das normas culturais, sociais, políticas e/ou 
económicas impostas numa determinada sociedade. Por essa razão, ao falar em doença 
mental é inevitável falar também em estigma e discriminação. Continua a persistir a 
associação entre doença mental e violência, perigosidade e incapacidade.  
No caso da doença mental, o estigma repercute-se de forma negativa nos próprios doentes, 
retardando e impedindo-os de procurar cuidados de saúde, no sucesso do seu tratamento e 
na sua efetiva recuperação (auto-estigma). A discriminação resulta também em serviços 
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clínicos mais pobres e menos organizados do que noutras áreas de saúde, e na própria 
desvalorização dos profissionais envolvidos na saúde mental (Sousa, 2017). 
Os próprios familiares são vítimas do estigma público e sobrecarregados com todas as 
implicações que derivam do cuidar e lidar quotidianamente com pessoas com doença 
mental. A literatura comprova que tanto a educação, quanto o contacto com a doença 
mental, têm um impacto significativo na redução do estigma. Urge pois que se criem as 
condições para que as pessoas tenham acesso a melhores cuidados nesta área (Queirós, 
2018) e que a sua participação e exercício da autonomia sejam fomentadas. 
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A Inteligência Empreendedora e o “Questionário de Competências 

Empreendedoras” 
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Na observação da literatura sobre o empreendedorismo os autores têm mostrado duas 
preferências, uns sobre as características do empreendedor, outros sobre a envolvente 
externa e a influência que o ambiente exerce sobre o ciclo de vida da organização, em 
particular, sobre a dinâmica que se estabelece no seio da própria organização 
empreendedora. Considerando que a capacidade de projectar o futuro ou de ter uma 
atitude visionária encontram-se relacionadas com a nossa personalidade, podemos 
perspectivar a possibilidade de avaliar psicologicamente a inteligência empreendedora. O 
Questionário de Competências Empreendedoras (QCE, Faria, 2010) constitui uma tentativa 
positiva no sentido de uma melhor compreensão da mente empreendedora. Permite a 
identificação da existência de competências empreendedoras, em cada indivíduo ou num 
grupo identificado, constituindo um avanço para o estudo e desenvolvimento do 
empreendedorismo e do intraempreendedorismo nos contextos educacionais, 
organizacionais e empresariais, de emprego e de trabalho. É de salientar que, ao contrário 
de outros instrumentos utilizados neste domínio o QCE para além de apresentar 
características psicométricas bastante satisfatórias, a sua administração é fácil e rápida. A 
presente workshop pretende que cada participante avalie a sua inteligência 
empreendedora e diligencie estratégias para a desenvolver. 
A consistência interna obtida foi de um α=.93 e a análise factorial realizada permitiu 
seleccionar sete factores cujas dimensões encontradas vão ao encontro das competências 
empreendedoras e intraempreendedoras  propostas por Moreland (2006) e da perspectiva 
de Duening (2008) das cinco mentes para o futuro do empreendedor que quiser alcançar 
êxito. Saliente-se ainda o facto de se ter encontrado diferenças de género na amostra de 
256 estudantes do ensino superior, mostrando que os homens têm mais competências 
empreendedoras do que as mulheres. 
 
Palavras chave: Empreendedorismo; Inteligência Empreendedora; Questionário de 
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O envelhecer saudável deve ser encarado como uma dádiva, mas é necessário que se 
assuma essa fase da vida, mesmo que precocemente e sem estereótipos. Daí a necessidade 
de nos prepararmos para as adaptações e transformações interiores que o tempo exige, 
mudando o nosso estilo de vida, o pensamento e o comportamento.  
Alguns conflitos psíquicos poderão surgir e de algum modo prejudicar a nossa felicidade e 
bem-estar. 
A felicidade é conceito ambíguo e difícil medir, de modo que há pesquisadores que 
preferem mensurar o bem-estar subjetivo relatado pelas pessoas felizes, mas para 
percebemos que há características comuns às pessoas que consideramos felizes. Elas 
tendem a ser mais queridas pelos outros, mais tolerantes, mais criativas e, principalmente, 
compartilham de hábitos de vida mais saudáveis, menos patologias, melhor saúde mental 
que as infelizes.  
O presente estudo exploratório, consiste numa investigação de carácter transversal, que 
tem como objectivo avaliar a saúde mental e a felicidade dos gerontes. Para tal, recorreu-se 
a 6 participantes, escolhidos de forma aleatoria, 3 do sexo masculino e 3 do sexo feminino, 
com idades compreendidas entre os 71 e 93 anos de idade.  
Como instrumentos de avaliação, aplicaram-se a Entrevista semi-estruturada sobre saúde 
Mental e Bem-estar em Gerontes (Faria, et al, 2012) e a escala de felicidade subjectiva 
(Lyubomirsky & Lepper, 1999). 
Pretendeu-se caracterizar os parâmetros relacionados com as dimensões: estado de 
consciência, principais queixas, saúde mental, e envelhecimento. 
Sendo a felicidade um fenómeno predominantemente subjetivo e estando subordinada a 
traços psicológicos e socioculturais, pretendemos com este estudo tentar compreender de 
que forma é que a felicidade beneficia a saúde mental. 
 
 Palavras-chave: Saúde Mental, Felicidade, Bem-estar subjetivo, idosos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Livro de Resumos III Colóquio de Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo: 

Capacitação e Empreendedorismo na Comunidade 

 

26 
 

 
 
 

 
 

Universidades Seniores Capacitar e empreender para quê? 

 

Catarina Cerol| Universidade Sénior de Beja 

 
Esta apresentação pretende expressar uma reflecção sobre a importância das Universidade 
Seniores no contexto da capacitação e empreendedorismo na comunidade.  
É objectivo das Universidades Seniores ser uma resposta socioeducativa, promovendo e 
dinamizando actividades culturais, sociais, de conhecimento, de convívio e lazer para 
maiores de 50 anos. Assim promove-se o envelhecimento activo, o bem-estar e a saúde. 
Capacitação e Empreendedorismo, de que maneira é que estes conceitos interligam-se com 
a Universidade Sénior. Capacitação pressupõe tornar capaz, de passar a possuir uma 
habilitação e empreendedorismo fazer algo novo, diferente. 
As Universidades seniores ajudam os seus alunos a tornarem-se capazes de adquirem novas 
aprendizagens e a terem coragem para as colocarem em prática, e a serem 
empreendedores na sua comunidade e consigo próprios através do incentivo à sua 
capacidade criadora. 
 
Palavras Chave: Universidades Seniores, empreendedorismo, sénior, rutis, academias 
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O património como mote para o empreendedorismo e intervenção comunitária 
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Existem em quase todas as cidades zonas urbanas degradadas que urge recuperar e outras 
subaproveitadas que podem e devem ser revitalizadas e reutilizadas. Em muitos casos, as 
candidaturas de Centros históricos a património e as necessidades impostas pelas 
candidaturas, geram dinâmicas que, ancoradas nas indústrias criativas e culturais, 
potenciam o desenvolvimento sustentado dos territórios. 
Empresas de serviços, manufaturas e oficinas artesanais, lojas, “pop-up”, galerias de arte, 
cafés-concerto, livrarias-cafés, leiloeiras, antiquários, alfarrabistas e livrarias, etc., e ainda 
os atualmente muito contestados modelos de alojamento local, mas também estruturas 
residenciais de idosos e residências artísticas, podem instalar-se em edifícios recuperados 
(por privados, empresas públicas e Estado), com múltiplas vantagens:  

- Evitar a construção de novos edifícios (geralmente caros, periféricos relativamente 
aos centros urbanos); 

- Situar estas empresas e iniciativas nos centros urbanos (portanto em locais mais 
acessíveis ao público e, frequentemente, localizados de fácil acessibilidade); 

- Evitar a destruição de imóveis e espaços degradados, com elevado interesse; 
- Combater a fraca ocupação dos centros históricos; 
- Obrigar a reconfigurar a conceção dos espaços de circulação urbana (criação de 

zonas pedestres, ciclovias, …) 
- Potenciar, nos centros históricos, as relações inter e intrageracionais (com a 

criação de espaços ajardinados, colocação de mobiliário e equipamento urbano em locais 
protegidos, reabilitação dos conceitos de pátio e de praça que possam ser fruídos em 
diferentes momentos do dia e da noite) 

Contam-se ainda entre estas empresas, as que oferecem serviços relacionados com 
o turismo, animação e produção de eventos, de software e empresas de formação.  

As atividades relacionadas com a investigação e inovação nas áreas das ciências 
sociais, artísticas, exatas e de base tecnológica estão a ter e terão um papel fundamental na 
renovação urbana. Apresentar-se-ão exemplos de transformações urbanas e intervenções 
comunitárias que têm vindo a realizar-se no terreno, nomeadamente em Lisboa, Porto, 
Coimbra, Idanha- a – Nova, Covilhã, Guimarães, Mértola, Serpa,…  
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