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Apresentação 

 

sendo o desenvolvimento para as pessoas (e não tem havido coragem de contestar a asserção), e para as 

pessoas onde estão, não há desenvolvimento que não seja desenvolvimento regional; portanto, o 

desenvolvimento deve ser prioritariamente estimulado nas regiões mais carenciadas, ainda que só isso 

não garanta a convergência territorial. 

(Simões Lopes, 2006, p.34) 

 

 

O conceito de desenvolvimento desde a sua origem sempre suscitou a disputa e o 

interesse analíticos de distintas teorias e perspetivas político-sociais. Trata-se de um 

conceito polissémico, multidimensional e transdisciplinar que ao longo de décadas foi 

assumindo significados complementares que o afastaram de uma visão puramente 

económica e o enriqueceram com dimensões de sustentabilidade ambiental, de justiça 

social e de coesão territorial.  

O conceito de desenvolvimento regional tem a sua origem na teoria do desenvolvimento 

endógeno de Friedmann e Stöhr, surgida em meados dos anos 60, segundo a qual o 

desenvolvimento parte do nível mais baixo da hierarquia territorial – a região/o local - 

privilegiando os recursos endógenos (físicos, humanos e culturais) e o poder local, e 

considerando as forças locais como determinantes na luta contra as assimetrias 

interterritoriais. Esta ideia assenta no pressuposto de que, tal como defendido por 

Simões Lopes, não há desenvolvimento sem que o mesmo tenha como objetivo, e forma 

de dinamização, a participação, a capacitação e a melhoria da vida das comunidades 

tendo por base os seus recursos e necessidades.  

Passados 30 anos desde a criação das primeiras Associações especialmente dedicadas à 

promoção do Desenvolvimento Local e/ou ao inicio das experiências positivas 

resultantes da aplicação da denominada abordagem LEADER (Ligações Entre Ações de 

Desenvolvimento da Economia Rural - cofinanciada por fundos estruturais da então 

Comunidade Económica Europeia (CEE)), e que constituem marcos históricos nas 

dinâmicas de promoção do desenvolvimento regional e local em Portugal, muitos 

caminhos foram trilhados para tentar garantir a vitalidade e a sustentabilidade 

socioeconómica e ambiental das comunidades, particularmente, as de mais baixa 

densidade.  

Face à realidade socioeconómica de Portugal, as práticas promotoras do 

desenvolvimento regional continuam a ser fundamentais para as comunidades e 

regiões, quer tenham perfil mais urbano, periurbano ou rural, na medida em que se 

traduzem em ações concretas que concorrem para a melhoria da coesão social e 

territorial. 
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É em torno destes pressupostos analíticos e, sobretudo, práticos, que elegemos como 

tema do V Colóquio Ibérico—Americano, dinamizado no âmbito do curso de mestrado 

em Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo, o Desenvolvimento Regional. 

É nosso objetivo contribuir para o enriquecimento da reflexão e do conhecimento sobre 

a forma como as dinâmicas regionais empreendedoras e inovadoras, nos mais variados 

domínios, têm constituído e continuam a ser fatores essenciais para a melhoria de vida 

dos territórios e respetivas populações. 

  

 

A Comissão Técnico-Científica e Pedagógica do Curso de  

Mestrado em Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo 

 

 

 
Referência Bibliográfica: 

Simões Lopes, A. (2006). Encruzilhadas do desenvolvimento: Falácias, dilemas, heresias. Revista Crítica de Ciências Sociais, 75, 41-

61. Disponível em: http://hdl.handle.net/10400.5/1594  
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Objetivos  

 

·Promover a educação para o empreendedorismo e a transferência de conhecimento 

do ensino superior para o desenvolvimento regional. 

·Promover a reflexão crítica sobre os desafios que se colocam ao empreendedorismo 

em territórios de baixa densidade, na definição e operacionalização de soluções 

inovadoras, de estratégias sustentáveis e de competitividade dos territórios. 

·Partilhar Boas Práticas de empreendedorismo relativo à criação ou às estratégias 

de crescimento de empresas com externalidades significativas no ambiente 

económico local e regional. 

·Refletir sobre os compromissos de atores políticos, stakeholders e sociedade civil 

nas dinâmicas do equilíbrio entre crescimento económico, qualidade ambiental e 

coesão social. 

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

suas organizações na comunidade e inovação social. 

·Refletir sobre os modelos e os resultados de projetos de investigação e de 

intervenção na área da intervenção comunitária, inclusão social, organização, 

empreendedorismo, turismo, sustentabilidade e mudança social. 

 

Temas 

 

▪ Ensino superior, transferência de conhecimento e criação de empresas. 

 

▪ Investimento no capital humano e desenvolvimento regional. 

 

▪ Empreendedorismo, inovação e criação de valor regional. 

 

▪ Empreendedorismo em territórios de baixa densidade populacional. 

 

▪ Empreendedorismo e inovação social. 

 

▪ Sustentabilidade e competitividade territorial. 

 

▪ Dinâmicas de desenvolvimento comunitário e responsabilidade socioambiental. 
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27 E 28 DE MAIO DE 2021 
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO 

(POR VideoConferência) 
 

PROGRAMA 
 

Dia 27 de maio 
LINK ZOOM – PARA A MANHÃ:  
https://videoconf-

colibri.zoom.us/j/86036326932?pwd=d2xzL2tyNFhBbFZXbG5qMnViRys5UT09 
ID da reunião: 860 3632 6932 
Senha de acesso: 009005 

9:30 Sessão de Abertura do Colóquio 
Sessão de Abertura  
João Paulo Trindade (Presidente do IPBeja) 
Paulo Arsénio (Presidente da Câmara de Beja) 
José Pedro Fernandes (Diretor da Escola Superior de Educação do IPBeja) 
João Filipe Santos (Diretor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do IPBeja) 
Maria Cristina Faria (Coordenadora do Observatório das Dinâmicas do Envelhecimento do Alentejo- IPBeja e  

Coordenadora do Mestrado em Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo) &CINTURS  
Alexandra Melão (Mestrando do 1º ano do Mestrado em Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo)  

10:30 Conferência I – O Ecossistema Empreendedor Português e o Desenvolvimento de Novos Negócios em Territórios de 
Baixa Densidade: Análise de 2 Estudos de Caso 

Moderador: José Bilau| ESTIG – Instituto Politécnico de Beja 
 

Patrícia Jardim da Palma| Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa 
 

11: 15 Coffee Break --Música ao Vivo – Silvano Sanches (Músico e Compositor: https://www.youtube.com/user/BabozaAfroMusic. ) 
                                            (Aluno do 1º ano do Mestrado em Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo)  
11:30 Simpósio I – Sustentabilidade e Empreendedorismo 

Moderador: José Bilau |ESTIG – Instituto Politécnico de Beja 
Repensar os territórios e os modelos de negócio com o foco na sustentabilidade 
Luísa Cagica Carvalho |ESCE- Instituto Politécnico de Setúbal 
Empreendedorismo: conceito e desafios 
José Guilherme Leitão Dantas |Instituto Politécnico de Leiria 
Políticas Públicas de Inovação para promoção do Empreendedorismo 
Maria José Sousa| ESTIG – Instituto Politécnico de Beja 
 
12:30 Apresentação do Livro Top 10 Challenges of Big Data 

Moderador: Fernando Teixeira| ESTIG – Instituto Politécnico de Beja 

 
 

Fernanda Santos Pereira |Instituto Politécnico de Beja, Beja, Portugal 
Ana Cristina Mendes|ISEG, Instituto Superior de Gestão, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal 
Luciana Aparecida Barbieri da Rosa|UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Brasil, IFRO, Instituto 
Federal de Rondônia, Porto Velho, Brasil 
Maria José Sousa |Business Research Unit| Instituto Universitário de Lisboa| Lisboa, Portugal| Instituto Politécnico de 
Beja, Beja, Portugal & CINTURS 
Carolina Rodrigues| CinTurs| Universidade do Algarve, Faro, Portugal 
Mónica Rodrigues |Universidade Católica, Lisboa, Portugal 

13:00 Almoço 

 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/86036326932?pwd=d2xzL2tyNFhBbFZXbG5qMnViRys5UT09
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/86036326932?pwd=d2xzL2tyNFhBbFZXbG5qMnViRys5UT09
https://www.youtube.com/user/BabozaAfroMusic
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Dia 27 de maio 
LINK ZOOM – PARA A TARDE: 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/86429516282?pwd=ZGVveFdmd3ZLekwwdEZ5QXc2NjB4QT09 
ID da reunião: 864 2951 6282 
Senha de acesso: 528022 
 
14:30 Simpósio II - Da abordagem LEADER às dinâmicas atuais de desenvolvimento comunitário –  

o papel das Associações para o Desenvolvimento Local 

Moderador: Sandra Saúde |ESE – Instituto Politécnico de Beja & CICS.NOVA 
Artur Gregório & Sandra Rosário| Associação INLOCO 
David Machado| Associação Rota do Guadiana 
Isabel Benedito |Associação ESDIME 
 

16:00 Conferência II- Transformando las regiones en ecosistemas de innovación: Propuesta de especialización inteligente 
basada en la agricultura digital y el papel de las universidades en los ecosistemas regionales de 
innovación 

Moderador: Sandra Saúde I ESE –Instituto Politécnico de Beja & CICS.NOVA 
Juan Borrero |Universidad de Huelva  
 

16: 45 Coffee Break 

17:00 Conferência III- As contribuições do Branding para o Empreendedorismo e o Desenvolvimento Regional 
Moderador: Sónia Vieira I ESTIG/ODEA- Instituto Politécnico de Beja 

 
Thiago Meneghel Rodrigues|Instituto Federal de Santa Catarina - Campus Lages, Brasil 

17:30 Simpósio III- Desafios ao Empreendedorismo Social na Comunidade 

Moderador: Ana Isabel Fernandes | ESE/ODEA – Instituto Politécnico de Beja 
Educação para o Empreendedorismo no Ensino Superior e sinergias com a comunidade 
Maria Cristina Faria | ESE/ODEA – Instituto Politécnico de Beja & CINTURS 
Inovação e Empreendedorismo Social no Desenvolvimento dos Territórios 
João Cascalheira | Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo 
Respostas Sociais e o desenvolvimento nos territórios - os contributos da qualidade e da inovação  
Maria Inês Rodrigues |Unidade de Desenvolvimento Social, Centro Distrital de Beja, Instituto da Segurança Social 
DACulatra- Diagnóstico Participativo e Plano de Ação para a Sustentabilidade Ecológica na Ilha da Culatra 
António Martins |Make it Better- Associação para Inovação e Economia Social/aluno do MDCE-ESE-– Instituto Politécnico de 
Beja 
18:30  Sessão de Poster 

Moderador: Maria João Ramos |ESE- Instituto Politécnico de Beja  
 

Percepção dos colaboradores sobre a gestão do conhecimento numa indústria têxtil da região sul do estado de Santa 
Catarina, Brasil 
Luana Cardoso, Cristina Yamaguchi & Júlio Blumetti Facó| Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC: Lages, Santa 
Catarina, Brasil 
 

Desafios para empreender nas propriedades rurais da agricultura familiar 
Cristina Yamaguchi, Ney Kassiano Ramos & Vanessa Silva dos Santos| Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC: Lages, 
Santa Catarina, Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/86429516282?pwd=ZGVveFdmd3ZLekwwdEZ5QXc2NjB4QT09
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Dia 28 de maio 
LINK ZOOM – PARA A MANHÃ: 
https://videoconf-
colibri.zoom.us/j/86820717577?pwd=QjNpWWJiMjBtUjZSMlhkdjd0YW1sUT09 

ID: 868 2071 7577 
Senha: 303202 

9:30 Simpósio IV- Valorização do Capital Humano nas Organizações e no Território 

Moderador: Marta Amaral |ESTIG – Instituto Politécnico de Beja & CINTURS 
 
A Contribuição do Movimento Fablab no Desenvolvimento de Capital Humano - o caso do Buinho Hub Criativo 
Sara Albino &Carlos Alcobia| Associação Buinho - Buinho Creative Hub| https://buinho.pt/ 
Casa das Talhas - um exemplo na valorização de Recursos Humanos 
José Almeida| Adega Cooperativa Vidigueira, Cuba, Alvito - Casa das Talhas (Enoturismo)| https://adegavidigueira.pt/casa-das-
talhas/ 
A Sustentável Leveza do Querer 
Ana Moita Francisco| Biosphere Responsible Tourism |https://www.biospheretourism.com/en 
 

11: 00 Coffee Break 

11:30 Conferência IV- Ciudadanía y participación. El papel del tercer sector 
 

Moderador: Maria Inês Faria |ESE/ODEA – Instituto Politécnico de Beja 
Milagrosa Bascón Jiménez| Universidad de Córdoba 
 

13:00 Almoço 

 
 

Dia 28 de maio 
LINK ZOOM – PARA A TARDE:  
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/85336520948?pwd=b0lmK0pzaDdZQkpBVWttbmx3cjdSZz09 
ID da reunião: 853 3652 0948 
Senha de acesso: 446274 
 

14:30 - Conferência V - Contabilidade e a evidenciação da responsabilidade socioambiental 

Moderador: Carlos Borralho |ESTIG-– Instituto Politécnico de Beja 
 
Cristina Keiko Yamaguchi | Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC: Lages, Santa Catarina, Brasil 
 

15: 30 Coffee Break 

16:00 Simpósio V – Interculturalidade e Desenvolvimento Regional, Mitos e Desafios 

Moderador: Pedro Cravo |ESTIG – Instituto Politécnico de Beja 
Integración escolar el alumnado inmigrante en la UE  
Vicente Llorent Bedmar|Facultad de Ciencias de la Educación - Universidad de Sevilla 
Formação de comunidades por afinidade 
António Carloto| ESA/IPBeja; Lab-At/IPBeja 
Conta-me como é. Narrativas  de vida de imigrantes empreendedores 
Ana Piedade| ESE/IPBeja; Lab-At/IPBeja; CRIA – UNL/FCSH 
 

17:00  Sessão de Poster 

Moderador: Sandra Lozano |ESE/ODEA- Instituto Politécnico de Beja 

Pandemia covid-19 - fidelização de pacientes no ecossistema da saúde na região do Baixo Alentejo| 

Joana Santos Ribeiro & Sónia Vieira| ESTIG-– Instituto Politécnico de Beja 

Decisão de Compra das Famílias no Setor Imobiliário 
Francisco Fernandes &Hugo Rolim |ESTIG-– Instituto Politécnico de Beja 

Contributos dos Agentes de Dinamização da Inovação Social do Baixo Alentejo para o Empreendedorismo Social e 
Desenvolvimento Regional 
Elsa Barbosa| ESTIG-– Instituto Politécnico de Beja  

18:00 Sessão de Encerramento 

 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/86820717577?pwd=QjNpWWJiMjBtUjZSMlhkdjd0YW1sUT09
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/86820717577?pwd=QjNpWWJiMjBtUjZSMlhkdjd0YW1sUT09
https://buinho.pt/
https://adegavidigueira.pt/casa-das-talhas/
https://adegavidigueira.pt/casa-das-talhas/
https://www.biospheretourism.com/en
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e-mail do V Colóquio Ibérico Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo – 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E EMPREENDEDORISMO: 
coloquio.empreendedorismo2021@gmail.com 
 
Site do evento em: https://odeaipbeja.wixsite.com/website-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão Organizadora 
 

Maria Cristina Faria 
Sandra Saúde 

José Bilau 
Maria Inês Faria 

Ana Isabel Fernandes 
Ana Felisbela Piedade 

Marta Amaral 
Sandra Lozano 

Alexandra Melão 
Mestrado em Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo (7ª edição)  

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

Colaboração 
 

Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Beja 

Instituto Politécnico de Beja 
Câmara Municipal de Beja 

CinTurs - Research Centre for Tourism, Sustainability and Well-being University of Algarve  
Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais- CICS. Nova 

Centro em Rede de Investigação em Antropologia - CRIA 
LIDERE- Laboratório de Inovação em Desenvolvimento Regional e Empreendedorismo 

Universidad de Huelva 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:coloquio.empreendedorismo2021@gmail.com
https://odeaipbeja.wixsite.com/website-1
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Comissão Científica 
 

Maria Cristina Faria (ESE-IPBeja) 
Sandra Isabel Saúde (ESE-IPBeja) 
José Jacinto Bilau (ESTIG-IPBeja) 
José Pereirinha Ramalho (ESE-IPBeja) 
Ana Isabel Fernandes (ESE-IPBeja) 
Ana Felisbela Piedade (ESE-IPBeja) 
Maria Inês Faria (ESE-IPBeja) 
Fernando Teixeira (ESTIG-IPBeja) 
Sónia Vieira (ESTIG-IPBeja) 
Maria José Sousa (ESTIG-IPBeja) 
Maria Teresa Santos (ESE-IPBeja) 
Carlos Borralho (ESTIG – IPBeja) 

Sandra Lopes (ESE-IPBeja) 
Marta Amaral (ESTIG-IPBeja) 
Maria de Fátima Carvalho (ESA-IPBeja) 
António Carloto (ESA-IPBeja) 
Maria João Ramos (ESE-IPBeja) 
Patrícia Palma (ISCSP ULisboa) 
Juan Borrero (Universidad de Huelva) 
Milagrosa Bascón Jiménez (Universidad de Córdoba) 
Thiago Meneghel (IFSCCL, Brasil) 
Cristina Keiko Yamaguchi (UPCUNIPLACSC, Brasil) 
Luísa Cagica Carvalho (ESCE- IPSetúbal) 
José Guilherme Leitão Dantas (IPLeiria) 
 
 
 

Secretariado/Contacto 
 

António Martins– aluno de MDCE| ESE|IPBeja 
Sandra Lozano –Investigadora no ODEA-IPBeja 
Florbela Calado – Serviço de Secretariado da ESE|ODEA-IPBeja 
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de Novos Negócios em Territórios de Baixa Densidade: Análise 

de 2 Estudos de Caso 

 

 

 

Patrícia Jardim da Palma| Instituto Superior de Ciências Sociais e 

Políticas da Universidade de Lisboa 

 

 

 

 

 

 

 

 



V Colóquio Ibérico Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo – DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL E EMPREENDEDORISMO 

 

 
15 

 

O Ecossistema Empreendedor Português e o Desenvolvimento de Novos 

Negócios em Territórios de Baixa Densidade: Análise de 2 Estudos de Caso 

 

Patrícia Jardim da Palma 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa 
Centro de Administração e Políticas Públicas da Universidade de Lisboa 

 
 

Resumo 

 

A realidade do empreendedorismo em Portugal tem conhecido melhorias significativas, 
fruto de um investimento significativo (ex. incubadoras, serviços de apoio ou micro-
crédito). Embora as taxas de criação de empresas se situem na média Europeia (GEM, 
2019-2020), a taxa de descontinuidade dos negócios criados continua muito elevada 
(cerca de 50% das novas empresas criadas morrem nos primeiros 2 anos de vida, de 
acordo com dados do INE e da PorData). Tendo em conta que a eficácia do 
empreendedorismo está dependente da “rede” que se estabelece entre os atores 
ligados ao empreendedorismo num dado território, vale a pena questionar quais são as 
caraterísticas do Ecossistema Empreendedor Português? Dados os valores da Cultura 
Portuguesa (Modelo de Hofstede) – Coletivista, com elevado Distanciamento 
Hierárquico, Feminina e com elevada Aversão ao Risco – é provável que a forma de 
empreender em Portugal seja distinta da que tem lugar num País com uma cultura de 
matriz Anglo-Saxónica (Individualista, baixo Distanciamento Hierárquico, Masculina e 
baixo Evitamento da Incerteza).  

Com este propósito, tenho vindo a realizar estudos que visam a caraterização do 
Ecossistema Empreendedor Português – que tem lugar num dado Território (Município), 
marcado pelos seus Recursos (endógenos, infraestruturas, serviços de apoio e atores do 
empreendedorismo), onde o desenvolvimento de negócios está muito dependente do 
Poder-Local e é orientado pelos valores da Cultura Portuguesa. É fundamentalmente um 
Empreendorismo de Base-Local, cujas vantagens assentam na proximidade entre os 
atores da rede empreendedora, na “confiança” e no aproveitamento dos recursos 
endógenos, projetando o Município em termos de Marketing territorial. Entre os 
estudos realizados, destacam-se dois programas de investigação-ação realizados nos 
Municípios de Fornos de Algodres e Sabugal - “Empreendedorismo Estratégico e 
Desenvolvimento Local”. Após o Diagnóstico dos recursos endógenos da região, teve 
lugar a Avaliação do Perfil Empreendedor (competências técnicas e comportamentais) 
dos participantes, tendo por base uma metodologia de avaliação e desenvolvimento 
elaborada pela autora especialmente para este fim (Palma & Silva, 2014). O Programa 
seguiu com o Curso Avançado de Empreendedorismo, com vista à elaboração do Plano 
de Negócios e ao desenvolvimento do Perfil Empreendedor.  

Em termos de impacto, este programa levou à criação de vários negócios, que foram ao 
encontro das necessidades locais e contribuíram para a criação de emprego e 
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desenvolvimento económico dos Municípios (para um aprofundamento, vide Palma, 
2018). 

 

Palavras-chave: ecossistema empreendedor, cultura, município. 
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Simpósio I – Sustentabilidade e Empreendedorismo 

 

 

 

Repensar os territórios e os modelos de negócio com o foco na sustentabilidade 
Luísa Cagica Carvalho |ESCE- Instituto Politécnico de Setúbal 
Empreendedorismo: conceito e desafios 
José Guilherme Leitão Dantas |Instituto Politécnico de Leiria 
Políticas Públicas de Inovação para promoção do Empreendedorismo 
Maria José Sousa| ESTIG – Instituto Politécnico de Beja 
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Repensar os territórios e os modelos de negócio com o foco na 
sustentabilidade 
 
 
 

Luísa Cagica Carvalho  
 

ESCE- Instituto Politécnico de Setúbal 
CEFAGE, Universidade de Évora 

luisa.c.carvalho@esce.ips.pt 
 
 

Resumo 
 

Face às mudanças e implicações impostas pelas alterações climáticas, os países têm de 
encontrar novas respostas que viabilizem a vida no planeta no longo prazo. Neste 
âmbito, importa referir, como situação paradoxal, a tendência crescente de urbanização 
em todo o mundo. A mobilidade do campo para a cidade, ou mesmo de países menos 
desenvolvidos para países mais desenvolvidos, visíveis nos fenómenos de migração, 
implicam em desequilíbrios que dificultam na prática a promoção de políticas que visem 
a gestão sustentável de territórios. 

Neste sentido, interessa assinalar a necessidade de criar condições económicas e sociais 
para a fixação de populações nas regiões do interior (no caso de Portugal), gerando 
assim equilíbrios territoriais entre regiões que lutam para não ficarem desertificadas e 
regiões urbanas (sobretudo nas áreas metropolitanas) que sofrem pressões de vária 
ordem (mobilidade, criminalidade, habitação precária, entre outros). 

Assim, a promoção da inovação e do empreendedorismo nas regiões menos 
densamente povoadas, através de estratégias de especialização inteligente pode 
viabilizar este equilíbrio territorial e promover o desenvolvimento regional. 

Paralelamente, importa explorar novos modelos de negócio, como os modelos de 
negócio para a economia circular (MNEC) como forma de reduzir impactos negativos da 
economia linear, mas sobretudo para promover uma mudança sistémica que constrói 
resiliência no longo prazo, gerando oportunidades de negócio, mas também benefícios 
sociais e ambientais.  

Em suma, os MNEC são um tema cada vez mais importante no domínio da investigação 
que por sua vez requer uma colaboração próxima entre a academia e o tecido 
empresarial no sentido de encontrar novas respostas conjuntas e inovadoras que visem 
a sustentabilidade e o desenvolvimento dos territórios. 

 
 
Palavras-Chave: Economia Circular; Modelo de Negócio; Territórios Inteligentes; 
Sustentabilidade 
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Empreendedorismo: conceito e desafios 
 

 
 

José Guilherme Leitão Dantas 
  

ESTG do Instituto Politécnico de Leiria, Portugal 
CARME 

 
 
 

Resumo  
 
 
Empreendedorismo e desenvolvimento regional parecem dois conceitos fortemente 
interrelacionados. Contudo, a relação pode não ser assim tão linear.  
Na realidade, o conceito de empreendedorismo está longe de ser consensual. Ora, se 
for entendido numa perspetiva demasiado abrangente talvez se consigam dados 
estatísticos aliciantes, contudo o impacto desse “dinamismo” no desenvolvimento local 
pode ser incipiente. Justifica-se, por isso, refletir sobre o conceito.  
Enveredar pela atividade empreendedora significa disponibilidade para trilhar um 
caminho espinhoso: os desafios são inúmeros. Sem a pretensão de os escalpelizar a 
todos, pretende-se abordar (quiçá questionar) alguns deles.  
Incluir o resumo.  
 

 
Palavras-chave: Empreendedorismo; Oportunidades; Riscos; Recursos. 
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Políticas Públicas de Inovação Para a Promoção do Empreendedorismo 

 
 
 

Maria José Sousa 
 

Instituto Universitário de Lisboa 
ESTIG – Instituto Politécnico de Beja 

 

Resumo 

 

As políticas públicas de inovação têm um papel essencial no empreendedorismo e na 

influência da capacidade empreendedora das empresas e estão fortemente associadas à 

forma como as start-ups são organizadas e aos produtos e serviços que conseguem colocar 

no mercado. Tão importante quanto a tecnologia e a organização do trabalho é a dimensão 

social, nomeadamente, o envolvimento, a participação e o compromisso dos 

trabalhadores, pois estes são, por excelência, quem contribui para a criação de valor 

acrescentado e diferenciação para as empresas. Neste sentido, o conceito de inovação 

depende de uma visão integrada entre a dimensão humana e as outras múltiplas dimensões 

que a inovação pode assumir. As políticas públicas, para além do objetivo de criarem um 

contexto empreendedor mais competitivo, estão também focadas no desenvolvimento das 

competências dos trabalhadores, não só nas competências digitais, mas também nas 

competências funcionais e comportamentais. Este tipo de competências contribui para a 

criação de um contexto mais inovador e de uma cultura de inovação ao nível das start-

ups, mas também do próprio país. Neste sentido, a implementação da inovação nas 

organizações pode ser condicionada por fatores internos da empresa (Peyravi, 2015), 

como o tamanho da empresa, o conhecimento dos trabalhadores e a estrutura das start-

ups. No que se refere ao fator dimensão, verifica-se que as start-ups, por um lado, 

apresentam carência de recursos (financeiros, tecnológicos e capacidade de atração e 

retenção de mão de obra qualificada), por outro lado possuem um conjunto de 

características que lhes permitem responder aos requisitos do processo de inovação: a) 

Comunicação entre os membros da organização, que permite o envolvimento de 

trabalhadores de diferentes áreas; b) Estruturas organizacionais flexíveis; e c) Abertura 

da gestão da empresa à inovação. Assim, foram definidas políticas públicas de inovação 

direcionadas para promover o empreendedorismo e que se consubstanciam em:  1: 

Considerar a inovação tecnológica e organizacional uma prioridade dentro da estratégia 

definida para o país; 2: Criar estruturas e programas específicos a nível regional que 

promovam a inovação de uma forma generalizada; 3: Criar atividades e dispositivos de 

informação e comunicação sobre os programas de Inovação e empreendedorismo; 4: 

Desenvolver competências especializadas ao nível de consultores / técnicos de inovação 

na Administração Pública de forma a auxiliar as empresas no acesso ao financiamento e 

na implementação dos projetos de empreendedorismo. Podemos concluir que as políticas 

públicas de inovação têm um papel fundamental na implementação da inovação nas start-

ups e na sua capacidade empreendedora, através da criação de estruturas de apoio ao 

empreendedorismo, da promoção da melhoria das condições de trabalho, do 

desenvolvimento das competências dos trabalhadores e consequentemente da capacidade 
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competitiva das start-ups – sendo estes os grandes eixos das políticas públicas de inovação 

direcionadas para promover o empreendedorismo. 

Incluir o resumo.  

 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas; Empreendedorismo; Inovação Organizacional. 
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Simpósio II– Da abordagem LEADER às dinâmicas 

atuais de desenvolvimento comunitário – o papel das 

Associações para o Desenvolvimento Local 

 

 

Artur Gregório & Sandra Rosário| Associação INLOCO 

David Machado| Associação Rota do Guadiana 

Isabel Benedito |Associação ESDIME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V Colóquio Ibérico Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo – DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL E EMPREENDEDORISMO 

 

 
23 

Da abordagem LEADER às dinâmicas atuais de desenvolvimento 

comunitário – o papel das Associações para o Desenvolvimento Local 

 Moderação da mesa redonda:  

Sandra Saúde 
http://orcid.org/0000-0003-0935-11339 

Instituto Politécnico de Beja & CICS.NOVA 

ssaude@ipbeja.pt 
 

Participantes da mesa redonda: 

Artur Gregório e Sandra Rosário  
Associação INLOCO 

David Machado 
 Associação Rota do Guadiana 

Isabel Benedito  
Associação ESDIME 

 

 

 

Resumo 
 

A adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia (CEE) em 1986, bem como, a 
sua integração no contexto das medidas de política estabelecidas a nível europeu, 
constituem um marco fundamental do processo de criação de novas estruturas locais 
muito centradas no apoio às dinâmicas de desenvolvimento local. Neste âmbito, 
surgiram e têm vindo a consolidar-se ao longo das últimas três décadas, as Associações 
de Desenvolvimento Local (ADL), organizações que assumiram um papel de intervenção, 
muito importante, na arquitetura institucional entre o Estado e o cidadão. A intervenção 
das ADL, presentes por todo o país, assume, desde a sua criação, especial relevância no 
contexto dos denominados territórios de baixa densidade, onde a dispersão e a 
fragilidade das relações institucionais e socioeconómicas colocam desafios acrescidos 
de sustentabilidade e de promoção do desenvolvimento comunitário.  
Passados 30 anos desde o início das experiências de promoção do desenvolvimento local 
resultantes da aplicação da denominada abordagem LEADER (Ligações Entre Ações de 
Desenvolvimento da Economia Rural - cofinanciada por fundos estruturais da então 
Comunidade Económica Europeia (CEE)), e que constitui um marco histórico para os 
processos de promoção do desenvolvimento regional e local em Portugal, pretende-se 
com esta mesa-redonda: 
1) efetuar um balanço retrospetivo e prospetivo sobre as dinâmicas de desenvolvimento 
local desde a abordagem LEADER até ao que se espera no novo quadro de fundos 
comunitários 2030, e 
2) refletir sobre o papel das ADL/ONG/ONGD no âmbito da dinâmica de territorialização 
das políticas públicas; 
A mesa-redonda conta com a participação de representantes de três ADL, a saber: 
INLOCO, Rota do Guadiana e ESDIME. 
 
Palavras-chave: desenvolvimento regional; desenvolvimento local; associações de 
desenvolvimento Local (ADL). 
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Conferência II- Transformando las regiones en 

ecosistemas de innovación: Propuesta de 

especialización inteligente basada en la agricultura 

digital y el papel de las universidades en los 

ecosistemas regionales de innovación 

 

 

Juan Borrero |Universidad de Huelva 
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Transformando las regiones en ecosistemas de innovación: Propuesta de 

especialización inteligente basada en la agricultura digital y el papel de 

las universidades en los ecosistemas regionales de innovación 

 

 

Juan Borrero 

 Universidad de Huelva 

 

Resumen 

¿Cómo podemos transformar las economías en economías de innovación? Sostenemos 
que se trata a través de la orquestación activa del ecosistema en torno a conceptos 
como la co-creación y explotación del conocimiento, la exploración de oportunidades y 
la creación de capacidad. Contar con una universidad, estimular las actividades de los 
clusters empresariales y la creación de incubadoras de empresas no es suficiente para 
hacer que una región sea más inteligente. La inteligencia se ve reforzada por un 
ecosistema de innovación regional bien orquestado con una sólida estrategia de 
especialización que aprovecha el papel activo de las universidades. Pues las 
innovaciones surgen cuando diferentes actores colaboran y co-crean. 
La agricultura digital ofrece oportunidades de gran alcance para acelerar la 
transformación agrícola de la región. Aunque existe la preocupación de que la 
agricultura digital mejore el poder de mercado de las grandes empresas agroindustriales 
y aumente la brecha digital, los ecosistemas de innovación pueden ayudar a acelerar el 
suministro de tecnología agrícola digital al pequeño productor, gestionar las amenazas 
de concentración del mercado y aprovechar las oportunidades que brinda la agricultura 
digital para crear empresas innovadoras. 
 
 
Palabras-clave: ecossistemas de innovación; conocimiento; agricultura digital 
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Conferência III- As contribuições do Branding para o 

Empreendedorismo e o Desenvolvimento Regional 

 

 

 

 

Thiago Meneghel Rodrigues|Instituto Federal de Santa Catarina - Campus 

Lages, Brasil 
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 As contribuições do Branding para o Empreendedorismo e o 

Desenvolvimento Regional 

 

Thiago Meneghel Rodrigues 

Instituto Federal de Santa Catarina - Campus Lages, Brasil 

thiago.meneghel@ifsc.edu.br 

 

 

Resumo  
 
O desenvolvimento socioeconômico das regiões possui intrínseca relação com a sua 

capacidade de gerar novos empreendimentos eficientes e bem-sucedidos junto à 

economia produtiva. Com o avanço da concorrência global, os ativos intangíveis ganham 

valor no universo corporativo, dentre eles a marca. O conhecimento, o reconhecimento 

e a reputação da empresa, de seus produtos (bens ou serviços), passaram a ter maior 

influência no alcance dos objetivos corporativos. O avanço tecnológico dificultou a 

possibilidade de diferenciação dos produtos por critérios concretos da cultura industrial 

como qualidade, eficiência e comodidade e deslocou o posicionamento das empresas e 

de suas marcas para critérios subjetivos do âmbito simbólico. Neste contexto, se no 

passado os esforços de planejamento da organização estavam voltados a alcançar 

diferenciais competitivos em aspectos tangíveis, na atual sociedade do conhecimento 

as estratégias devem buscar, dentre outros objetivos, a construção de uma imagem de 

marca positiva e o mais semelhante possível com a identidade de marca definida pela 

corporação. A este processo de criação e gerenciamento estratégico da marca damos o 

nome de Branding. Mesmo que a empresa não realize esforços coordenados de 

branding, uma imagem de marca será construída junto aos seus stakeholders, o que no 

passado, corriqueiramente, ocorria de forma emergente e não planejada, na 

contemporaneidade, com o crescimento do valor da marca e a complexidade da 

concorrência, precisa ser gerenciado com grande eficiência. A construção da marca 

(processo de branding), ocorre através da: 1) definição da identidade da marca; 2) a 

comunicação de uma imagem de marca; 3) A percepção da imagem da marca pelos 

stakeholders; e 4) A criação da reputação da marca (empresa e/ou produto). As 

empresas que obtiverem sucesso nesta construção de marca e estabelecerem um 

vínculo forte com seus parceiros e consumidores reforçarão os seus alicerces e terão 

grande probabilidade de contribuir com o desenvolvimento regional e a geração de 

riqueza. 

 
Palavras-chave: Gestão de marca; novas empresas; ativos intangíveis; comunicação; 

marketing. 
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Simpósio III- Desafios ao Empreendedorismo Social na 

Comunidade 

 

 

 

Educação para o Empreendedorismo no Ensino Superior e sinergias com a 
comunidade 
Maria Cristina Faria | ESE/ODEA – Instituto Politécnico de Beja & CINTURS 
Inovação e Empreendedorismo Social no Desenvolvimento dos Territórios 
João Cascalheira | Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo 
Respostas Sociais e o desenvolvimento nos territórios - os contributos da qualidade e 
da inovação  
Maria Inês Rodrigues |Unidade de Desenvolvimento Social, Centro Distrital de Beja, 
Instituto da Segurança Social 
DACulatra- Diagnóstico Participativo e Plano de Ação para a Sustentabilidade 
Ecológica na Ilha da Culatra 
António Martins |Make it Better- Associação para Inovação e Economia 

Social/mestrando no MDCE-ESE-– Instituto Politécnico de Beja 
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Educação para o Empreendedorismo no Ensino Superior e sinergias com a 

comunidade 

 

Maria Cristina Faria  
 

ESE/ODEA – Instituto Politécnico de Beja, Portugal 
CINTURS UAlg, Portugal 

 

RESUMO 

A Psicologia do Empreendedorismo pode contribuir para o desenvolvimento de uma 
mente empreendedora e de um profissional de sucesso. A construção de uma 
consciência empreendedora atualizada do(a) aluno(a), do(a) professor(a) e do agente 
decisor institucional parece ser um trabalho que só é possível realizar se os indivíduos, 
enquanto atores sociais, estiverem livres e com vontade para desenvolver uma mente 
empreendedora. É preciso que se considere para a concretização de projetos algumas 
prioridades fundamentais para sinergias, tais como, uma disponibilidade para a ação, 
motivação para edificar-se enquanto profissional de sucesso, oportunidade de acesso 
democrático a ferramentas empreendedoras e apoio especializado ao nível da profissão 
e do mercado de trabalho. Mas, também, um apoio psicológico de orientação 
profissional e de carreira ao longo da vida.  
A Educação para o Empreendedorismo no Ensino Superior deve por isso possibilitar a 
abertura de uma mente empreendedora, o desenvolvimento da autonomia e capacitar 
os seus alunos para que saibam escolher e ultrapassar a dialéticas e os conflitos laborais, 
disponibilizando-lhes ferramentas pessoais, empreendedoras e profissionais, que lhes 
permitam por em prática a sua boa ideia e alcançar o êxito. O desafio ao 
empreendedorismo e a passagem para a ação também parecem estar na dependência 
da qualidade da relação pedagógica construída, da relação e apoio dos pares, (dos 
outros colegas dos alunos e dos outros colegas dos professores), do suporte institucional 
e do interesse e apoio da comunidade envolvente na abertura e adesão a ideias e 
práticas inovadoras. 
Neste trabalho temos como principal objetivo evidenciar quais as estratégias a 
desenvolver em contexto de ensino superior, que possibilitem o desenvolvimento de 
profissionais competentes, inovadores e empreendedores, que consigam fazer face aos 
problemas do mundo laboral contemporâneo. Num segundo momento, procuraremos 
mostrar a relevância da construção de sinergias entre as instituições do ensino superior 
e a comunidade e tecido empresarial, de modo a que os alunos contatem com o seu 
futuro contexto laboral ao longo do curso, através do desenvolvimento de uma prática 
socioprofissional empreendedora. 
 
 

Palavras-chave: Professores, Ensino Superior, Competências Empreendedoras, 

Psicologia do Empreendedorismo, Sinergias empreendedoras 
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Inovação e Empreendedorismo no Desenvolvimento dos Territórios 

 
 

João Cascalheira 
Incubadora Inovação Social do Baixo Alentejo, Portugal 

 
 
Resumo 
 
A Inovação Social é uma das melhores ferramentas que podemos colocar ao dispor das 
populações em territórios que enfrentam entraves ao seu desenvolvimento. Através de 
uma análise objetiva dos problemas sociais, desenvolvendo projetos que sejam resposta 
concreta, efetiva e clara aos desafios que enfrentamentos, esta pode ser a melhor 
oportunidade para que problemáticas que se prolongam no tempo possam finalmente 
ter uma resposta e solução. Ver nos problemas, soluções, através de ações mais 
eficientes e com elevado impacto, poderá ser o maior contributo para o 
desenvolvimento e promoção da qualidade de vida e bem-estar das populações. 
A grande vantagem da inovação social neste processo é a sua múltipla capacidade de 
ter sucesso em diferentes áreas de ação, do ambiente, à saúde, da educação ao 
desporto, passando por problemáticas sociais difíceis de ultrapassar pelos métodos 
estabelecidos, olhando os problemas sociais com uma nova perspetiva, integrando 
nessa resposta a comunidade e pensando os territórios na sua realidade e necessidades. 
Projetos focados numa só problemática social, mostram-se mais eficientes, porque se 
concentram e focam na resolução de uma questão em particular, concentrando todas 
as suas atenções e energias nesse objetivo, assim, através deste processo poderemos 
atingir uma maior eficiência, e causa um maior impacto, exatamente, pela nossa 
capacidade de nos concentrarmos num problema em concreto, focando as nossas 
atenções em ultrapassá-lo. 
 
É inegável, o impacto que projetos, por muito pequenos que sejam, adaptados aos seus 
territórios e à realidade das necessidades a que dão resposta, podem causar, 
promovendo melhorias efetivas na qualidade de vida, no incremento do bem estar e no 
envolvimento da comunidade. Na nossa região temos exemplos concretos que se têm 
revelado uma boa resposta aos problemas que os originaram, e corroboram a 
importância da inovação e empreendedorismo social no desenvolvimento dos 
territórios. 
 
 
 
Palavras-Chave: Desenvolvimento, Impacto, Inovação, Envolvimento, Soluções. 
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Respostas Sociais e o desenvolvimento nos territórios - os contributos da 

qualidade e da inovação 

 
 

Maria Inês Rodrigues 
Unidade de Desenvolvimento Social, 

 Centro Distrital de Beja, Instituto da Segurança Social, Portugal 

 
 
Resumo 
 
Tratando-se de um Colóquio internacional, considerei importante enquadrar o papel das 
instituições do setor social e das respostas sociais no sistema público de segurança 
social, em especial no modelo de cooperação entre o Estado e o setor social e solidário, 
que assenta numa parceria entre o Estado e as IPSS ou entidades equiparadas, que visam 
a concessão de prestações e que se baseia no reconhecimento e valorização, por parte 
do Estado, do contributo das instituições para a realização dos fins da ação social, 
enquanto expressão organizada da sociedade civil. 

Os princípios em que o sistema público de segurança social assenta, nomeadamente os 
princípios da integração social, da equidade e da diferenciação positiva, como os 
princípios da universalidade e igualdade determinam a intervenção destas instituições 
e dos serviços que prestam e, também, o papel que desempenham no desenvolvimento 
das regiões em que se inserem. 

A economia social tem assim um papel central no desenvolvimento dos territórios, não 
só pela expressão e dimensão dos serviços sociais que prestam, pelo emprego que 
geram e pelo valor económico que representam, mas, também, pela dimensão social e 
solidária que garantem ao desenvolvimento dos seus territórios. 

Atuam no campo da resposta às necessidades sociais que é, por definição, um campo 
de exigência de qualidade e de inovação social. 

A qualidade é exigida pela dimensão de efetivação de direitos, mas, também, pelo 
desenvolvimento do conhecimento e da ciência na compreensão da complexidade das 
necessidades humanas e sociais e pelo domínio das tecnologias, das técnicas e das 
metodologias de intervenção e avaliação na capacidade de lhes responder 

A exigência da qualidade aponta para a crescente valorização e qualificação dos recursos 
humanos deste setor, para a necessidade da pluri e multidisciplinariedade na 
intervenção, para a capacidade de atrair competências, para qualidade das redes em 
que se inserem. 

A inovação é uma dimensão incontornável da qualidade, enquanto procura das 
melhores respostas para os problemas e necessidades reais e concretos, enquanto 
capacidade de criar diferença, de direcionar as respostas para as particularidades locais, 
de gerar impacto social positivo e específico nas pessoas e no meio em que se inserem. 
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A prossecução dos direitos e dos caminhos da qualidade e da inovação na resposta às 
necessidades das pessoas, confere a estas instituições um papel determinante no 
desenvolvimento social e económico dos territórios em que se inserem e aponta para 
quadros de atuação e concertação coletivos, entre os quais a Rede Social, que possam 
acrescentar escala, informação, complementaridades, facilitar o acesso a recursos e 
meios que gerem sustentabilidade, garantir a integração em processos de planeamento 
e avaliação local, etc. 

 

Palavras-Chave: Segurança Social; Economia Social; Respostas Sociais; Cooperação. 
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DACulatra- Diagnóstico Participativo e Plano de Ação para a 
Sustentabilidade na Ilha da Culatra, Faro, Algarve 

 

 

António José Candeias Martins 
Make it Better – Associação para a Inovação e Economia Social,  

Mestrando no Curso de Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo  

do Instituto Politécnico de Beja. 
 
Resumo 

 

O projeto tem como designação DACulatra- Diagnóstico Participativo e Plano de Ação 
para a Sustentabilidade na Ilha da Culatra, financiado pela AMI no âmbito do Programa 
NO PLANET B. 

A Ilha da Culatra é uma das seis ilhas (de entre as 2000 ilhas habitadas na União 
Europeia) piloto selecionadas pelo Secretariado do Clean Energy for EU Islands, para 
servirem de exemplo no desenho e implementação da referida agenda de transição 
energética. Estava criado o Culatra 2030 – Comunidade Energética Sustentável.  

A ideia surge a partir de um grupo de investigadores da Universidade do Algarve, em 
áreas diversas envolvendo os moradores do núcleo habitacional da Culatra e seus 
representantes, entidades públicas e estruturas associativas locais. A ideia ganhou força 
e é, neste momento, um movimento crescente, que tem como objetivos: posicionar a 
região do Algarve como centro de excelência em investigação e formação em energias 
renováveis; criar pontes efetivas entre a comunidade local, a investigação no setor 
renovável e o setor empresarial; e promover a sustentabilidade ambiental, a adaptação 
da ilha às alterações climáticas e à resiliência e contribuir para o aparecimento de 
projetos dinamizadores da economia circular.  

A metodologia utilizada no diagnóstico preconizou a criação de grupos-alvo abrangendo 
todas as dimensões sociais e institucionais da ilha: Comunidades da Culatra (incluindo 
residentes, setor privado e sociedade civil); Entidades e pessoas, externas à ilha, com 
papel ativo nas atividades; Entidades e pessoas participantes, externas à ilha, sem papel 
ativo nas atividades. 

Considerando a estratégia “bottom-up” foi iniciado um procedimento de Diagnóstico 
Comunitário Participativo, com o objetivo de: a) envolver as comunidades (pessoas e 
organizações) em todo o processo; b) detetar problemas, obstáculos, potencialidades e 
oportunidades de ação e transição na ilha; c) discutir e preparar um conjunto de planos 
de ação que se constituam como soluções para os problemas e necessidades detetadas.  

 

Palavras-Chave: Participação comunitária, Sustentabilidade, Comunidade, 
Planeamento estratégico, Governança 

 

 



V Colóquio Ibérico Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo – DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL E EMPREENDEDORISMO 

 

 
34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simpósio IV- Valorização do Capital Humano nas 

Organizações e no Território 

 

 

 

 

A Contribuição do Movimento Fablab no Desenvolvimento de Capital Humano - o 
caso do Buinho Hub Criativo 
Sara Albino e Carlos Alcobia| Associação Buinho - Buinho Creative Hub| 
https://buinho.pt/ 
Casa das Talhas - um exemplo na valorização de Recursos Humanos 
José Almeida| Adega Cooperativa Vidigueira, Cuba, Alvito - Casa das Talhas 
(Enoturismo)| https://adegavidigueira.pt/casa-das-talhas/ 
A Insustentável Leveza do Querer  
Ana Moita Francisco| Biosphere Responsible Tourism 
|https://www.biospheretourism.com/en 
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Resumo  

 

A Buinho Associação, foi criada em dezembro de 2015 enquanto expressão do 
movimento maker em Portugal. Constituindo-se como um dos primeiros FabLabs 
(Laboratório de Fabricação Digital) privados em Portugal acreditado pela rede 
internacional dos FabLabs certificados pelo MIT. Com um enfoque na realização e 
disseminação de atividades de educação digital especialmente ligadas à robótica, 
modelação 3D e biohacking a sua missão constitiu-se enquanto motor de capacitação e 
empoderamento das comunidades locais no Baixo-Alentejo. 

Não enquanto trabalho de investigação, mas enquanto testemunho de um projeto 
interventivo apresentamos nesta comunicação a reflexão de como o projeto Buinho veio 
a ganhar um papel relevante, aos níveis, regional e internacional, no desenvolvimento 
de capital humano no setor educativo. Abordaremos a iniciativa do consórcio E.I.R.A 
(Educação Interventiva no Alentejo) que une o Buinho Associação ao CFAE Terras do 
Montado e os Agrupamentos Escolares de Aljustrel, Mértola, Castro Verde, Almodôvar, 
Ourique, Colos e Sabóia, partilhando, a nossa experiência de participação de um projeto 
especializado para a formação de professores em novas competências digitais, baseado 
na análise das necessidades vividas nos seus territórios e que correspondem a desafios 
comuns da sua comunidade docente.  

O projeto E.I.R.A visa melhorar as competências digitais dos docentes e dirigentes 
educativos aplicadas às temáticas da sustentabilidade ambiental e cidadania 
participativa. O consórcio especializado assenta no ensino e disseminação de uma 
cultura projetual e de experimentação. De base pedagógica construcionista, o consórcio 
coordenado pelo Buinho Associação transporta a cultura dos espaços maker1 (Vuokari 
et al, 2019) para o contexto escolar por via de atividades CTEAM para docentes (que 
intercruzam as disciplinas das ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática) que 
possibilitem a promoção de uma cultura de empreendorismo, resiliência e de excelência 
educativa nas escolas públicas do Alentejo.  

 

Palavras-chave: Educação digital; STEAM, Empreendorismo, Fablabs. 

 
1 Makerspaces for Education and Training: Exploring future implications for Europe, Relatório Científico 
do JRC Directorate da Comissão Europeia, Vuorikari et al, 2019. (makerspaces_2034_education.pdf ) 
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CASA DAS TALHAS – Um Exemplo na Valorização de Recursos Humanos 

 

 

José Miguel Almeida 

Adega Cooperativa Vidigueira, Cuba,  
Alvito - Casa das Talhas (Enoturismo), Portugal 

 

 

Resumo 

 

Fundada em 27 de maio de 1960, a Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito 
(ACVCA) conta atualmente com 285 cooperadores, cuja área de vinha ocupa cerca de 
1500 ha. A produção anual de vinho ronda os 8 milhões de litros, dos quais mais de 95 
% são vendidos no mercado nacional. Em outubro de 2019, a ACVCA concluiu o Projeto 
de Investimento na Valorização & Dinamização do “Vinho de Talha”, apoiado pelo 
programa VALORIZAR - Turismo de Portugal, cujo objetivo é cruzar o turismo cultural, 
gastronómico e de natureza, aliando-os numa oferta integrada que visa contribuir para 
o desenvolvimento de novos serviços turísticos, para o reforço da atratividade do 
destino e para a dinamização de cross-selling regional - surge assim a Casa das Talhas. 

Apesar de, ao longo deste ano e meio de atividade, a Casa das Talhas ter encerrado 
durante vários meses por imperativo da Pandemia COVID-19, é possível destacar 
inúmeros exemplos que revelam a filosofia do Projeto no que respeita à valorização de 
RH, através de parcerias ativas com diversas instituições, tais como: Escola Profissional 
de Moura, Escola Profissional de Alvito, Escola Superior de Tecnologia e Gestão/IP Beja, 
IEFP, Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve ou mesmo a Associação dos Escanções 
de Portugal. 

Na Casa da Talhas estamos comprometidos com um Enoturismo de Qualidade e 
acreditamos que a introdução permanente de Boas Práticas conduz à Valorização dos 
Destinos Turísticos, sendo para isso essencial a Valorização dos Recursos Humanos. 

  

 

Palavras-Chave: ACVCA; Vinho de Talha; Casa das Talhas; Enoturismo; Recursos 
Humanos. 
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BIOSPHERE Portugal 

                                                                                                         amoita.francisco@biosphere.pt 

 

Resumo 

 

Na atividade turística o fator humano é fundamental: são as pessoas que acolhem, que 
atendem, que contam as (suas) histórias e quem cria a experiência. Falar de 
desenvolvimento do território e turismo, passa pela valorização do capital humano dos 
destinos turísticos. Vivemos momentos em que, mais do que nunca, a experiência 
diferenciadora e autêntica é valorizada pelas pessoas que visitam, que procuram 
contactar com a realidade do destino de uma forma ativa e imersiva.  

Atualmente, o desenvolvimento dos territórios deverá privilegiar a sustentabilidade, 
não pela visibilidade e pelo oportunismo mediático do tema, mas pelo contributo que 
traz à preservação histórica e ambiental, pelo desenvolvimento económico que estimula 
e pela valorização do pilar social. Através da sustentabilidade social, valorizamos os 
habitantes locais, a sua identidade, as suas tradições e valores e, ainda, promovemos o 
aumento da qualidade de vida das populações residentes.  

Entendemos a sustentabilidade social como fator de indução e de mudança no 
desenvolvimento dos destinos e dos negócios turísticos. Cremos que a sensibilização e 
a capacitação dos agentes locais para as boas práticas da sustentabilidade tem duas 
vantagens: pela possibilidade de mobilizar os colaboradores das empresas para as boas 
práticas da sustentabilidade e pela capacidade que terão para contagiar a cadeia de 
valor a montante (comunidades, outros agentes locais, fornecedores, …) e, a jusante, 
pelo envolvimento e sensibilização dos visitantes dos territórios para estas práticas.  

Na Biosphere Portugal, atribuímos o lugar de Embaixador às pessoas mais 
comprometidas e empenhadas em concretizar esta mudança de paradigma e como 
forma de induzir a mudança das práticas aplicadas no dia a dia, a bem da concretização 
do desenvolvimento sustentável da atividade turística. A Biosphere confia nos seus 
embaixadores e acredita na sua ação como força motriz para a mudança de paradigma: 
a partir das pessoas e para as pessoas.  

 

Palavras-chave: sustentabilidade, social, capital humano, capacitação 
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Conferência IV- Ciudadanía y participación. El papel del 

tercer sector 
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Ciudadanía y Participación; el Tercer Sector 
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Universidad de Córdoba 
mbascon@uco.es 

 

 

Resumen 

Las relaciones Estado-Mercado que han ido estructurando el funcionamiento de la 
realidad social y política, se están viendo enriquecidas y alteradas con la entrada en 
escena de nuevos actores que toman fuerza en la sociedad civil. Las sociedades actuales 
ya no tienen las mismas necesidades que cuando se consolidó nuestro Estado del 
bienestar. Han surgido nuevas demandas ligadas a los nuevos estilos de vida y de la 
posmodernidad, así como a la nueva configuración de la sociedad. Estas situaciones ya 
nada tienen que ver, o al menos muy poco, con el mercado de trabajo y con los servicios 
que presta el Estado. Ahora aparecen una pluralidad de actores que buscan por sus 
propios medios el bienestar. Si analizamos esta situación observando el paso de los 
años, vemos cambios muy importantes en la sociedad. Han sido muchos los cambios 
acaecidos en las estructuras sociales y en el comportamiento social que nos han llevado 
a sistemas donde el Estado, como garante de servicios, ya no es dominante y referente 
único para el ciudadano. Ahora podemos hablar de la inclusión en el escenario de la 
iniciativa social.  

 

Palabras clave: Participación Ciudadana, Iniciativa Social, Sociedad Civil, Estado del  

Bienestar 
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Conferência V - Contabilidade e a evidenciação da 

responsabilidade socioambiental 
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criskyamaguchi@gmail.com 

 

 

Resumo 

Numa época em que as organizações se preocupam com a imagem negativa de 
poluidoras e, para reverter esse quadro, passam a investir na redução dos impactos 
ambientais provocados por suas atividades e a se preocupar com as providências que 
precisariam tomar para chegar a essa redução, a contabilidade ambiental surge como 
uma ferramenta gerencial útil para conhecer esses impactos de maneira qualitativa e 
quantitativa, assim como os efeitos de suas decisões quanto à forma de geri-los. É 
crescente o número de organizações que divulgam informações ambientais em seus 
relatórios e, além disso, verifica-se iniciativas de padronização dessas informações, 
tendo em vista a relevância da uniformidade na leitura, análise e comparação desses 
relatórios. Entretanto, questões culturais e falta de interesse, de conhecimento, de 
técnicas adequadas ou de normatização têm sido apontadas como prováveis razões que 
levam às organizações a não divulgarem a situação real de suas relações com o meio 
ambiente, ou então a divulgarem somente o aspecto positivo de algumas ações. Uma 
forma utilizada para estruturar e divulgar informações ambientais das organizações tem 
sido a contabilidade ambiental. A contabilidade ambiental não é uma nova ciência, mas 
sim uma segmentação da contabilidade tradicional já amplamente conhecida que tem 
por objetivo identificar, mensurar e esclarecer os eventos e as transações econômico-
financeiras que estejam relacionados com a proteção, a preservação e a recuperação 
ambiental em um determinado período, visando evidenciar a situação patrimonial de 
uma entidade.  O objetivo dessa modalidade contábil é o de criar condições para que 
cada grupo de usuários, sejam internos ou externos à organização, possa avaliar a 
situação financeira e econômica da organização, além de tornar possível fazer previsões 
quanto ao comportamento dela no futuro, levando em conta os efeitos que causa ao 
meio ambiente.  

 

Palavras-chave: contabilidade; evidenciação ambiental; responsabilidade 
socioambiental; informações ambientais; contabilidade ambiental.  
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Simpósio V – Interculturalidade e Desenvolvimento 

Regional, Mitos e Desafios 

 

 

Integración escolar el alumnado inmigrante en la UE  
Vicente Llorent Bedmar|Facultad de Ciencias de la Educación - Universidad de Sevilla 
Formação de comunidades por afinidade 
António Carloto| ESA/IPBeja; Lab-At/IPBeja 
Conta-me como é. Narrativas  de vida de imigrantes empreendedores 
Ana Piedade| ESE/IPBeja; Lab-At/IPBeja; CRIA – UNL/FCSH 
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Resumo 

 

Cuando una persona realiza un proceso migratorio se producen ciertos cambios y 
modificaciones en aspectos inherentes a su identidad cultural y costumbres. 
Inevitablemente, este hecho migratorio influye en sus patrones y formas de conducta. 
El proceso migratorio implica una serie de transformaciones en el ámbito familiar que 
se van decantando atendiendo, en gran medida, a la variable tiempo de estancia en el 
país de llegada. En el ámbito familiar estos cambios van a incidir fuertemente en la 
educación que reciben hijos e hijas. 
Esta situación implica un nuevo reto que no podemos obviar, y al que debemos dar 
respuesta desde los múltiples ámbitos que conforman nuestro sistema social: educativo, 
político, empresarial, sanitario, religioso, civil…  
La nueva realidad socioeconómica donde se insertan en absoluto debe implicar el 
rechazo y olvido de sus costumbres y cultura. En general podemos afirmar que, siendo 
plenamente conscientes de las diferencias existentes entre ambas culturas, la del país 
de origen y la del país de llegada, los inmigrantes procuran respetar aspectos esenciales 
de sus propias raíces, sin importarles el lugar donde coyunturalmente se encuentren. 
Para que exista una verdadera sociedad intercultural donde la convivencia, que no la 
mera coexistencia entre los distintos grupos sociales, sea una realidad, se impone un 
gran esfuerzo para compaginar y hacer que guarde una mayor coherencia entre sí dos 
de las instituciones educativas más importantes en la vida del menor, como son la 
familia y la escuela.  
Como fuera que la cultura, costumbres, religión, valores, hábitos, actitudes y formación 
que se transmiten a los hijos e hijas en el ámbito de las familias inmigrantes va a diferir, 
en buena lógica, de la que éstos mismos reciben en nuestras escuelas; se nos muestra 
como prioritario armonizar la educación que estos pequeños reciben en ambas 
instituciones, escuela y familia. No sólo para que los inmigrantes y sus hijos se integren 
adecuadamente en nuestra sociedad sino para que, aún más importante, éstos reciban 
una educación integral y coherente que les posibilite su pleno desarrollo. Este hecho 
favorecerá sus potencialidades y permitirá que se formen unos ciudadanos libres, que 
respeten los valores de la sociedad receptora y que, al mismo tiempo, puedan conservar 
su propia cultura y valores familiares.  
Tal y como desde hace décadas se está llevando a cabo en países europeos con una 
mayor tradición inmigrante, la formación escolar de los inmigrantes ha de contemplar 
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aspectos tan importantes y necesarios como lo son sus propias costumbres, lengua 
materna, religión, valores… En definitiva, conseguir que éstos no pierdan sus “raíces”.  
Para posibilitar el pleno desarrollo del alumnado extranjero matriculado en los centros 
educativos españoles, nuestro sistema escolar debe plantearse nuevos retos educativos. 
Entre ellos, otorgar un especial cuidado y respeto a la religión islámica, cuyo seguimiento 
implica toda una forma de vida y una guía para el comportamiento cotidiano de los 
musulmanes. El desarrollo del autoconcepto, el desarrollo moral, la formación de 
habilidades sociales, la creatividad, la psicomotricidad, y las habilidades cognitivas, entre 
otras, constituyen tareas que comparten las familias y la escuela. La colaboración y, por 
ende, la comunicación entre ambas se nos muestra como una de las herramientas más 
eficaces para conseguir una correcta adaptación escolar de las hijas e hijos de 
inmigrantes. Ésta debería garantizar una continuidad y coherencia entre ambas 
instituciones, ya que ambas tienen funciones complementarias.   
Estimamos que para conseguir que las familias inmigrantes y, sobre todo, sus hijas e 
hijos se integren adecuadamente en nuestra sociedad, se ha de realizar una compleja 
labor socioeducativa que requiere el esfuerzo de todos. Es de vital importancia que éstos 
puedan recibir una educación integral y coherente que posibilite el pleno desarrollo de 
sus potencialidades, como objetivo para llegar a ser unos ciudadanos libres, que 
respeten los valores de la sociedad receptora y que, al mismo tiempo, puedan conservar 
su propia cultura y valores familiares. 
 
 
 
Palabras-clave: Inmigración; Europa; valores; Separadas; integración. 
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Resumo  
 
O desenvolvimento comunitário, sob uma perspectiva de empreendedorismo, ou outra, 
pressupõe o conhecimento das comunidades objecto do nosso interesse. Para além de 
determinantes organizacionais emanadas do Estado e de factores económicos,  verifica-
se que as comunidades tendem a formar-se (e a segregar-se) segundo afinidades várias, 
nomeadamente étnicas, linguísticas, culturais e até políticas, de maneira espontânea e 
interactiva. Um dos modelos que procura explicar esse processo é o de Schelling, que 
espelha as propriedades emergentes a nível macro de um conjunto de decisões 
individuais de agentes que se agrupam segundo preferências de afinidade, preferências 
essas que não têm de ser necessariamente muito vincadas.  
Em Portugal, infelizmente, este tipo de estudos, que tão útil seria, está dificultado pela 
falta de dados estatísticos e microgeográficos disponíveis. 
 
 
 
Palavras-chave: Comunidades; Afinidade; Modelo de Schelling 
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Resumo 
 
 
Partindo dos dados disponibilizados pelo ACM e pelo Ministério dos negócios 
Estrangeiros, faremos uma breve análise dos números de estrangeiros empreendedores 
em e das nacionalidades que apresentam uma maior propensão para a iniciativa 
empresarial.  

É nosso objetivo dar um rosto aos números e às nacionalidades destes empresários (no 
sentido mais clássico, sociais ou artísticos) pelo que recorreremos à recolha de 
narrativas de vida de homens e mulheres de nacionalidades diferentes. Tentaremos 
mostrar e compreender as suas motivações para se lançarem na dupla aventura do 
empreendedorismo e a da migração. 

Existem vários mitos relativamente aos imigrantes que chegam a Portugal, como por 
exemplo, as suas baixas qualificações e a exclusiva procura de trabalho por conta de 
outrem, bem como a tendência para os olhar como um grupo homogéneo. Sabemos, no 
entanto, que a realidade é bem diferente, já que nos últimos anos aumentou o número 
de estrangeiros que solicitou o estatuto de residente para o exercício de uma atividade 
por conta própria.  

A população imigrante não deve nem pode ser entendida como um grupo homogéneo. 
Têm objetivos de vida diferentes, habilitações académicas diferenciadas, culturas 
diferentes que podem definir as suas visões do mundo e, portanto, revelam igualmente, 
distinta vocação para a iniciativa empresarial. Enquanto algumas nacionalidades se 
apresentam com forte iniciativa empresarial como é o caso de brasileiros, chineses, 
ingleses e alemães, noutros grupos como sejam os são-tomenses, cabo-verdianos e 
guineenses e ainda os ucranianos, a tendência é a inserção no mercado de trabalho, 
como trabalhadores dependentes. 

De acordo com o ACM (Alto Comissariado para as migrações), desde os anos 80 do 
século XX, que se assiste à entrada de empresários e empregadores estrangeiros no país. 
De facto, entre 1981 e 2011 aumentou o número de empregadores estrangeiros (de 
1.811 para 23.697) e de trabalhadores isolados (de 3.188 para 14.127).  
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Ainda na década de 2000, mais precisamente em 2007, a Lei enquadradora dos fluxos 
imigratórios sofreu alterações que tiveram impactos diretos na iniciativa empresarial 
dos imigrantes, tendo sido criado um título especial para empresários e trabalhadores 
independentes estrangeiros. Assim, a partir deste ano, excetuando o período de crise 
económica mais agravada, o número de empregadores estrangeiros tem vindo a 
aumentar substancialmente, em Portugal. Acompanhando a tendência dos outros 
países da União Europeia, 2018 foi um ano decisivo no que concerne ao aumento da 
iniciativa empresarial dos imigrantes em Portugal embora haja, a partir de 2016, 
tendência para o aumento da concessão de autorizações de residência para atividades 
independentes. 

Ainda de acordo com o ACM, em 2017 e 2018 foi definido um programa de captação, 
apoio e promoção do empreendedorismo imigrante –, complementado pelo regime de 
certificação de incubadoras com vista ao acolhimento de estrangeiros empreendedores 
que pretendem desenvolver um projeto de empreendedorismo e inovação em Portugal. 
Destas iniciativas, resultou um crescimento expressivo de 2017 para 2018 no fluxo de 
entradas de empreendedores estrangeiros. Estes dados são corroborados pelos do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, que dão conta do aumento de pedidos de vistos 
para empresários e trabalhadores independentes. 

 
 
Palavras-chave: Imigrantes; Empreendedorismo; Interculturalidade; Narrativas de vida. 
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Resumo 
 
O conhecimento ganha novas perspectivas, tornando-se um ativo intangível de grande 
valor e quando bem gerenciado, transforma-se em diferencial competitivo nas 
organizações. Nesse contexto, a gestão do conhecimento vem ganhando espaço dentro 
das indústrias. E os benefícios destacam-se pela geração de valor e competitividade e 
estão disseminados em todos os segmentos econômicos, visto que, a geração de 
conhecimento não se restringe a uma atividade, nem mesmo a um nível hierárquico 
específico dentro das indústrias. Para tanto, é crucial que as indústrias se preocupem 
com os trabalhadores do conhecimento, a qual referem-se a qualquer indivíduo capaz 
de criar, gerar e disseminar conhecimento dentro do ambiente que estão inseridos. 
Davenport e Prusak (1998) afirmam que organizações prósperas geram conhecimento e 
à medida que interagem com seus ambientes, transformam as informações em 
conhecimento. Nesse sentido, essa pesquisa objetivou avaliar a partir da percepção dos 
colaboradores da alta administração versus baixa administração, a influência dos níveis 
hierárquicos sobre a gestão de conhecimento de uma indústria do ramo têxtil do 
vestuário do sul de Santa Catarina, Brasil. Os procedimentos metodológicos foram: 
descritivo, estudo de caso e foi elaborado um questionário de aplicação on-line 
adaptando o método Organizacional Knowledge Assessment (OKA) (FONSECA, 2006). Os 
resultados indicam que a indústria entende a relevância da gestão do conhecimento em 
seus processos, todavia, necessitam implementar suas práticas a fim de ultrapassar as 
fronteiras hierárquicas existentes. Houve algumas divergências entre a Alta 
Administração e a Baixa Administração, principalmente em virtude da posição 
estratégica que se encontram. De modo geral, os entrevistados entendem que a gestão 
do conhecimento é uma ferramenta importante e quando bem gerenciada pode 
aumentar a competitividade e trazer melhores resultados econômicos. Sugere-se à 
indústria têxtil, criar normas, procedimentos e a cultura de disseminação do 
conhecimento para gerar melhorias efetivas com maior retenção e geração de 
conhecimento. 
 
Palavras-chave: Gestão do conhecimento, Competitividade, Indústria têxtil, Criação do 
conhecimento, Níveis hierárquicos. 
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Resumo 

 

A agricultura familiar é caracterizada pela propriedade gerida pelo produtor e o 
trabalho predominantemente familiar. A agricultura familiar está relacionada com o 
desenvolvimento sustentável, geração de emprego e renda e desenvolvimento local. 
O empreendedorismo é a união de competências e habilidades de reconhecer as 
oportunidades e criar algo, objetivando o desenvolvimento econômico e a valorização 
social. Nesse contexto, buscou identificar as principais dificuldades que os jovens 
inseridos na realidade da agricultura familiar percebem em suas tentativas de 
empreender. Trata-se de um estudo de características qualitativas e quantitativas, de 
cunho descritivo e exploratório, com os participantes do evento “Encontro de Jovens 
Empreendedores do Meio Rural Catarinense. Os dados foram tabulados e analisados 
no programa QDA Miner Lite, um software indicado para a extração de conteúdos em 
transcrições de discursos e entrevistas, direcionado para análise dados de modo 
qualitativo e quantitativo Os resultados apontam que a principal queixa é a de ordem 
econômica, seguida da “falta de crédito”, “financiamento”, “implementos e 
equipamentos caros”, o “alto custo de produção” e “manutenção”. O problema para 
se conseguir mão de obra barata e qualificada emerge em 12,6% dos casos e a 
necessidade de manter os preços baixos de seus produtos no momento da venda foi 
comentado por 7,6% dos entrevistados. Nota-se a necessidade de maior treinamento 
técnico para as lidas do campo, os jovens sentem falta de apoio do governo e dos 
órgãos responsáveis, a baixa qualidade das estradas dificulta o recebimento de 
insumos e o escoamento correto e ágil da produção. Em síntese, foram apontadas a 
questão econômica com 34% dos casos, como dificultador para empreender nas 
propriedades rurais, seguida pela falta e a pouca qualificação da mão de obra 
disponível com 12,6% dos casos e o baixo preço de venda para o produtor com 7,6% 
dos casos. 
 
 
Palavras-chave: Agricultura familiar; Empreendedorismo; Jovem empreendedor; 
Desenvolvimento; Propriedade rural. 
 

mailto:criskyamaguchi@gmail.com
mailto:kassiano@gmail.com
mailto:vanessasilva@uniplaclages.edu.br


V Colóquio Ibérico Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo – DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL E EMPREENDEDORISMO 

 

 
51 

 

Pandemia covid-19 - fidelização de pacientes no ecossistema da saúde 

na região do Baixo Alentejo 

 
Joana Santos Raimundo 

 joanasantosraimundo@gmail.com 

Sónia Duarte Vieira 
sonia.vieira@ipbeja.pt 

 
 

Resumo 

 
A pandemia COVID-19 está a angustiar toda a população a nível mundial de forma 
diferenciada, tem incitado todos os setores e, em particular, o setor da saúde, levando, 
a que este seja um dos fenómenos mais concernentes do meio contextual, que está a 
encarar profundos desafios causados pela mesma. 
O marketing transformou-se numa área mais centrada, responsável e estimada 
internamente, paralelamente facilitando a confiança dentro das instituições, entre as 
mesmas e os clientes. 
Tal como os restantes setores de atividade, o marketing tornou-se crucial, e os serviços 
de saúde começam a ficar preocupados com aspetos relacionados com o mesmo, que 
afetam a confiança, satisfação, fidelização e permanência dos seus pacientes nas 
consultas, demonstrando qualidade e segurança.  
No atual contexto, e tendo presente a inevitável evolução tecnológica do setor, para 
responder às necessidades dos pacientes e manter a confiança dos mesmos, o objetivo 
deste estudo é apresentar propostas que permitam às instituições de saúde pública, 
manter e fidelizar os seus pacientes durante e após a pandemia Covid-19, procurando 
manter o grau de satisfação e fidelização dos pacientes ao setor da saúde, conforme se 
verificou no pré pandemia. 
Com base num estudo realizado, pré-pandemia Covid-19 ao setor da saúde, numa região 
interior de Portugal, percebeu-se que os pacientes revelam confiança nos serviços de 
saúde, sentem-se comprometidos com a mesma, consideram que existe qualidade nos 
serviços prestados, são leais ao serviço, desejando manter relações de longo prazo.  
A atual investigação irá apresentar um conjunto de sugestões para manter o grau de 
fidelização dos pacientes à instituição de saúde no atual contexto pandémico. No futuro, 
a pesquisa deve ser seguida para aprofundar e analisar o feedback das propostas de 
fidelização enunciadas para o setor. 
O estudo oferece uma contribuição para as unidades de saúde pública e privadas, ao 
permitir apreender e aplicar os conceitos, integrando-os e cruzando-os com outras 
realidades, nomeadamente, no que respeita à aplicação de técnicas de marketing digital 
na conquista da confiança e fidelização dos pacientes, em pleno contexto de pandemia 
e futuramente. 
 
 
Palavras-Chave: Marketing de relacional, satisfação, fidelização, qualidade, marketing 
digital, ecossistema da saúde. 
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Resumo 

 

O mercado imobiliário em Portugal tem apresentado um crescimento exponencial. Com 

a crescente procura de imóveis por parte de clientes internacionais e a procura de 

imóveis para segunda habitação, em locais de campo ou praia, pelos clientes nacionais, 

a oferta de imóveis cresce de forma elevada, proporcionando um aumento significativo 

de empresas do setor imobiliário. Dado este incremento de ambos os lados, torna-se 

crucial para as empresas imobiliárias perceberem o comportamento de compra do 

consumidor, com o intuito de delinear as melhores estratégias de marketing, para gerar 

valor para ambas as partes, não esquecendo que a compra de um imóvel é uma compra 

complexa, pelo valor, pelo número de pessoas envolvidas e diferentes aspetos. 

Perante o exposto, o estudo tem como objetivo conhecer o perfil das famílias que 
adquirem habitações em território português (continente e ilhas). A pesquisa assentou 
numa amostra não probabilística, por conveniência, e envolveu diretores comerciais 
responsáveis pela coordenação de lojas de uma marca nacional do setor imobiliário. Foi 
realizado um inquérito por questionário, para uma amostra de 39 inquiridos, tendo-se 
obtido 23 respostas, o que equivale a uma taxa de resposta de 59%. 
Os resultados mostram que os consultores devem conhecer os clientes ou potenciais 
clientes, e procurar antecipar as suas necessidades. Devem trabalhar continuamente o 
marketing e aplicar estratégias de marketing digital. 
Futuramente, a pesquisa deve ser seguida para aprofundar a perspetiva anteriormente 

indicada. 

O estudo oferece uma contribuição para a atividade imobiliário e restantes setores, 

possibilitando alargar os conceitos estudados, incluindo-os e cruzando-os com outras 

realidades. 

 

 

Palavras-Chave: Marketing; Comportamento do Consumidor; Decisão de Compra; Setor 
Imobiliário.  
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Resumo 
 
No âmbito da 2ª temporada das FENIX TALKS, uma iniciativa da Incubadora de Inovação 
Social do Baixo Alentejo, que contou com vários Agentes de Dinamização da Inovação 
Social do Baixo Alentejo, oriundos de diversas áreas de formação e sectores de 
actividade, que ao longo dos 16 episódios, que decorreram entre 28 de Dezembro de 
2020 e 8 de Abril de 2021, contribuíram com a sua visão, conhecimento e experiência 
para o debate sobre para o Empreendedorismo Social e Desenvolvimento Regional. 
Estas 16 entrevistas foram comentadas por João Cascalheira, Coordenador da IISBA-
Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo, e acompanhado na moderação por 
Ana de Freitas, jornalista da Rádio Voz da Planície (entidade parceira da iniciativa). 
Pretende-se com a presente comunicação, fazer uma abordagem estruturada e 
sistematizada aos contributos e visões que os diversos intervenientes entendem poder 
contribuir para do empreendedorismo social e desenvolvimento regional, na região do 
Baixo Alentejo. Por outro lado, para além do suporte visual e audível agora existente, 
pretende-se contribuir com um registo estruturado e sistematizado dos pontos de vista 
dos vários Agentes de Dinamização da Inovação Social do Baixo Alentejo. 
 
 
 
Palavras-chave: empreendedorismo social, desenvolvimento regional, agentes de 
Dinamização, Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo. 
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The application of big data analytics to all fields of research, and to industry in particular, is a 

critical driver for the competitiveness of all countries in the modern world. Currently, 

governments and industry generate large amounts of data driven by record keeping, 

compliance, regulations, data privacy, and dynamic requirements, and thus there is a need to 

create better mechanisms to analyse data, and hence support organizational development, as 

well as providing aid to the policymakers’ decision-making processes.  

In this context there are emerging disruptive opportunities because of Big Data: new business 

models, and vertical industry segments will emerge through shared relationships with all the 

stakeholders, and big data analytics is a major asset to support these dynamic relationships. 

This book was developed with the objective of analysing some of those challenges while at the 

same time providing a perspective of the potential of big data analytics, and the importance that 

analytics have for managers and for policymakers, to help define new strategies and new public 

policies, respectively. 

The book is focused on different sectors of activity (i.e. the Health sector, Public Administration, 

the Education sector, among others), and on different economic dimensions (i.e. 

Entrepreneurship, and Innovation) and links big data analytics to different fields of research, 

such as artificial intelligence and other emergent technologies; which are challenging 

organisations, governments, and societies, with the need to face the new imperative of being 

prepared for the very uncertain and tremendously complex future – in which big data analytics, 

we are sure, will play a very decisive and active role.  
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