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OFICINA | ENTRE 27 E 30 Março 2012 
Desenvolvimento de Competências Empreendedoras 
Salão da Cáritas Diocesana de Évora - Rua Vila Cunha, n.º 10 – Évora 
 

Destinatários: Desempregados; recém-licenciados; jovens à procura do 1.º emprego; empreendedores; formadores e 
outros técnicos/as; e todos os indivíduos que pretendam adquirir ou desenvolver conhecimentos e competências na 
área do Empreendedorismo. 
 

Enquadramento: Talvez devido à actual situação económica, nunca antes, como hoje, agentes políticos, económicos e 
sociais falaram tanto de empreendedorismo, bem como da sua importância e necessidade de o promover. Afinal, o que 
é isto de “ser ou não empreendedor”? Que ligação existe entre empreendedorismo e desenvolvimento económico e 
social? É que o empreendedorismo não se cinge apenas à criação de empresas e, ao que parece, para trabalharmos 
por conta de outrém até convém que sejamos empreendedores. 

Conteúdos Programáticos: 
• O conceito de Empreendedorismo; 
• O perfil do empreendedor/a; 
• Autodiagnóstico de competências-chave de do empreendedorismo; 
• Definição de objectivos, metas, indicadores, actividades e métodos de avaliação da execução de projectos; 
• Controlo de tarefas, análise de um plano, orientação para as soluções. 

 

Objectivos:  
• Conhecer os diversos conceitos ou significados de «ser empreendedor/a»; 
• Reconhecer as vantagens de ser empreendedor/a; 
• Identificar e treinar as competências comportamentais que facilitam o Empreendedorismo; 
• Utilizar instrumentos de diagnóstico e autodiagnóstico de competências empreendedoras; 
• Integrar o conceito de competências empreendedoras em projectos pessoais e profissionais. 

 

Metodologia: Priviligiar-se-á uma metodologia experimental participativa, conjugada pontualmente com os métodos 
expositivo e interrogativo. O indivíduo será convidado a treinar as suas próprias competências, a partir da realização de 
exercícios práticos que poderão passar pela criação de um projecto pessoal e/ ou profissional. 
 

Facilitadora: Maria Luísa Silva (Técnica Responsável do Eixo 1 – Emprego, Formação e Qualificação do CLDS de 
Évora; Economista e Formadora; Licenciada em Economia, Mestre em Gestão – área de especialização em Recursos 
Humanos, tem Pós graduações em Gestão pelo Valor e em Administração Pública e Desenvolvimento Regional na 
perspectiva das Comunidades Europeias). 
 

Duração: 12 horas 
Datas e horários: 
27 Março 2012 | Das 14h30 às 17h30 
28 Março 2012 | Das 14h30 às 17h30 
29 Março 2012 | Das 14h30 às 17h30 
30 Março 2012 | Das 14h30 às 17h30 
 

 

 

Parceiros Media: Grupo Diário do Sul/ Rádio Telefonia do Alentejo e Jornal A Defesa.                       
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