
DESAFIOS E OPORTUNIDADES 
PARA O EMPREENDORISMO 
NA EDUCAÇÃO DE ADULTOS

I CONFERÊNCIA CIENTÍFICA INTERNACIONAL 
DE PROJECTOS EDUCATIVOS PARA SENIORES 
I ENCONTRO MUNDIAL DE UNIVERSIDADES 
SENIORES 



2

PORQUÊPORQUÊ
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Performance (38%)

Escalabilidade e Replicabilidade 

Inovação, inspiração e 
sustentabilidade 

Preparar e Implementar inicativas 
de Qualidade 

Avaliação e Medição de Impacto 

Rentabilização dos Recursos
Existentes

Apoio aos mais pobres, 
marginalizados e pessoas
vulneráveis

Performance (38%)

Escalabilidade e Replicabilidade 

Inovação, inspiração e 
sustentabilidade 

Preparar e Implementar inicativas 
de Qualidade 

Avaliação e Medição de Impacto 

Rentabilização dos Recursos
Existentes

Apoio aos mais pobres, 
marginalizados e pessoas
vulneráveis

Principais

Projectos de 

Inovação Social 

da UE

Metodologia*

Identificado

>100 OPs

Identificado

50-100 OPs

Identificado

24-50 OPs

PORQUÊ E PARA QUÊ? 
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO SOCIAL

FONTE: Nuno Frazão, Social Innovation Lab, IES-SBS, 2016



• Missão, Impacto social, produtos, serviços, métodos e práticas de negócio que geram 

transformação social  com uma medição contínua do  desempenho de impacto com evidências 

onde os efeitos perduram no tempo (efetividade da transformação);

• Legitimidade e Urgência das necessidades sociais e apostar em problemas negligenciados;

• Capacidade Ética da equipa e organização ”eu confio nesta pessoa”.

• Iniciativas geram capacidade de empoderamento dos beneficiários locais e iniciativa está 

preparada para que seja (gradualmente) apropriada pelos beneficiários da Iniciativa;

• Parcerias com as principais partes interessadas locais, tais como os sectores público 

social e privado. Estas parcerias podem assumir a forma de apoio em espécie ou contratos 

com aplicação de taxa por serviço prestado.

• Inovação, criatividade, desafiar a visão tradicional, demonstrar  capacidade e 

disponibilidade para desenvolver e testar novas ideias, produtos, serviços , método de 

produção ou distribuição, modelos de negócio inovador ou melhor/ alternativa forma de 

resolver o problema;

• Modelos de negócio sustentáveis que são capazes de gerar retornos sustentáveis, razoáveis 

sobre o capital próprio. Não dependente de um doador com base de financiamento 

diversificado. O Projecto que cobra pelos seus produtos e serviços ou por parte deles, mesmo 

que  a baixo dos valores de mercado onde  o custo total pode ser parcialmente subsidiado por 

terceiros (por exemplo, governos);

• Diferencial/vantagem/melhoria da sua iniciativa em relação a outras semelhantes e 

reformulação de um produto já existente para uma população carente na solução que cria 

valor.

• Projeto é escalável ou replicável e pode atender a uma parte  significativa das 

necessidades de  vários problemas 

CRITÉRIOS DE INOVAÇÃO SOCIAL

MISSÃO E IMPACTO SOCIALMISSÃO E IMPACTO SOCIAL

EMPODERAMENTO E INCLUSÃO SOCIALEMPODERAMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

INOVAÇÃO, INSPIRAÇÃO E SUSTENTABILIDADEINOVAÇÃO, INSPIRAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

ESCALABILIDADE E REPLICABILIDADEESCALABILIDADE E REPLICABILIDADE
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Iniciativa não social

Iniciativa Pontual

Lar/SAD/CD

Cantina Social

Serviços Sociais Camarários

Creche/ATL/Infantário

Cuidados Primários Saúde

Outras Iniciativas Assistencialistas

80%

6%

14%

Iniciativas Assistencialistas

Iniciativa Pontual

Iniciativa não social

46%

3%

13%

7%

7%

4%

LARES, CENTROS DE DIAS E SERVIÇOS DE 
APOIO AO DOMICÍLIO NÃO SÃO INOVADORES

Foram mapeados e despistados 338 projetos Envelhecimento Ativo e/ou Apoio ao Idoso 
Vulnerável e/ou Combate ao Isolamento no Norte, Centro e Alentejo, como projetos de 
boa qualidade. A grande maioria não passaram os critérios de inovação social (Fase II).  
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Segurança

Conseguir Estágios Profisisionais e/ou Emprego

Gestão de Horários e/ou Tempo

Flexibilidade do Sistema, Constrangimentos Políticos e/ou Burocracia

Transportes e/ou Deslocações

Não tem nenhum desafio a mencionar

Crise Financeira Atual e/ou Problemáticas Sociais Actuais

Avaliação, Qualidade, Monotorização e/ou Coordenação

Melhorar e/ou Inovar

Divulgação do Projeto  - Fazer chegar o projecto ao público-alvo

Criação de Parcerias ou Relações/Articulação Inter-Institucionais

Capacidade de Resposta perante o Aumento do Nº de Pedidos e/ou…

Espaços e/ou Equipamentos

Adesão ao Projeto e/ou Motivação por parte do Grupo-alvo e/ou…

Gestão de Recursos Humanos e/ou Voluntários

Implementação e Desenvolvimento das Actividades do Projeto

Desenvolvimento e Sustentabilidade Financeira do Projeto

PRINCIPAIS LIMITAÇÕES DAS INICIATIVAS (FASE 
DESPISTE) DE ENVELHECIMENTO ATIVO

Dos 338 projetos Envelhecimento Ativo e/ou Apoio ao Idoso Vulnerável e/ou Combate ao 
Isolamento (Norte, Centro e Alentejo) tem como principais dificuldades a 

sustentabilidade financeira (31%), a implementação e desenvolvimento de atividades 
(24%).

31%

24%

7%

7%

6%

6%
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Qual o seu grau de 

competência interna

0-10

Relevância na

Iniciativa

0-10 Diferença

Alinhamento das estratégias nacionais/ 

internacionais 7,3 7,4 0,1

Funcionamento administrativo 7,5 7,8 0,3

Gestão de recursos humanos 8,1 8,6 0,5

Cultura Organizacional (modelo de governação) 7,9 8,3 0,5

Capacidade de planeamento e de definição de 

objectivos 8,2 8,7 0,5

Comunicação Interna 8,3 8,8 0,5

Liderança e capacidade de gestão 8,2 8,8 0,6

Informação e controlo de gestão 7,7 8,3 0,7

Implementação dos projectos 8,1 8,9 0,7

Estratégia (visao, missão, SWOT, proposta de 

valor) 7,6 8,6 0,9

Avaliação de Impacto dos programas 6,8 8,0 1,2

Formulação dos projectos (candidaturas a 

financiamentos) 6,4 7,8 1,4

Identificação e candidaturas a fontes de 

financiamento 6,1 7,8 1,7

Comunicação Externa e Marketing 6,8 8,7 1,9

PRINCIPAIS LIMITAÇÕES DAS INICIATIVAS (FASE 
PROFUNDA) ENVELHECIMENTO ATIVO

Das 41 iniciativas analisadas profundamente de Envelhecimento Ativo e/ou Apoio ao 
Idoso Vulnerável e/ou Combate ao Isolamento (Norte, Centro e Alentejo) tem como 
principais necessidades de desenvolvimento a Comunicação Externa e Marketing.

Autoavaliação das iniciativas de 0-10

Pontos Fortes e Fracos das Iniciativas QIS de Envelhecimento... analisadas profundamente
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Menor Necessidade de 

Desenvolvimento

Necessidade intermédia de 

Desenvolvimento

Necessidade Elevada de 

Desenvolvimento



AMBIENTE ENVOLVENTE

CAPACIDADE 

SAÚDE

CONHECIMENTO

, I&D E 

FORMAÇÃO

HABITAÇÃO, 

TRANSPORTE 

E ESPAÇO 

ENVOLVENTE

SEGURANÇ

A E 

PROTEÇÃO 

SOCIAL

PESSOAL

DO PESSOA AO SEU AMBIENTE ENVOLVENTE E 
OS SEUS SUB CLUSTERS DE INTERVENÇÃO

Após a Análise de dezenas de organizações de referência, financiadores, centros de 
investigação, e outras unidades de rede de Envelhecimento Ativo  
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AUTONOMIA E 

DEFICIÊNCIA

ÁREAS DE INTERVENÇÃO

SEGURANÇA E 

PROTEÇÃO 

SOCIAL

DINHEIRO, 
RENDIMENT
O E 
PENSÕES

RELACIONAMENTO 
COM FAMÍLIA

POLÍTICAS 
PÚBLICAS

SEGURANÇA, 
PROTEÇÃO E 
SERVIÇOS SOCIAIS

VIOLÊNCIA 
DOMESTICA

ISOLAMENTO

DIREITOS DAS 
PESSOAS IDOSAS

IGUALDADE E 
INCLUSÃO SOCIAL

CAPACIDADE 

ACIDENTES 
DOMÉSTICOS 
(QUEDAS)

PARTICIPAÇÃO SOCIAL E 

CÍVICA (VOLUNTARIADO)

EMPREGO

INTERGERACIONALIDADE

APRENDIZAGEM AO 
LONGO DA VIDA 
(COMPETÊNCIAS)

EDUCAÇÃO E 
CULTURA

PREVENÇÃO E 

SENSIBILIZAÇÃO

PLANEAMENTO DE 

FIM DE VIDA

BEM ESTAR 

PSICOLÓGICO E 

SAÚDE MENTAL

SAÚDE

NUTRIÇÃO E 

ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL

OUTROS SERVIÇOS 

DE SAÚDE

EXERCICIO 

FÍSICO

PROCUREMENT E 

DISTRIBUIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS

REABILITAÇÃO 

FÍSICA

CUIDADOS 

PALIATIVOS

APOIO COMUNITÁRIO 

E CUIDADOS 

INFORMAIS

CUIDADOS 

CONTINUADOS

HABITAÇÃ
O PRÓPRIA 

TRANSPORT
E

LAR 
RESIDENCIAL

ACESSIBILIDADE, 
EDIFÍCIOS E ESPAÇOS 
EXTERIORES

HABITAÇÃO, 

TRANSPORTE 

E ESPAÇO 

ENVOLVENTE

CASA INTELIGENTE 

(INTERNET, ROBÓTICA,, 

TELEMONITORIZAÇÃO.)

I&D, DADOS E 

GESTÃO DO 

CONHECIMENTO

FORMAÇÃO DE 

CUIDADORES 

INFORMAIS

FORMAÇÃO 

FORMAL DE  

PROFISSIONAIS

CONHECIMENT

OI&D E 

FORMAÇÃO
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SAÚDE

HELP- Home-Based Empowered

living for Parkinson´s Disease

Patients

PARKINSON, MEDICAÇÃO E MONITORIZAÇÃO 

CONHECIMENTO, 

I&D E 

FORMAÇÃO
CASA INTELIGENTE 

(INTERNET, ROBÓTICA,, 

TELEMONITORIZAÇÃO.)

PROBLEMA: Necessidade de assistência constante a doentes de Parkinson. Elevado numero

de doentes e poucos recursos.

SOLUÇÃO: O projeto HELP pretende fornecer aos pacientes de Parkinson um sistema que pode

fornecer quantidades específicas de medicamentos de acordo com suas exigências de atividade física

a qualquer momento. Por se tratar de um sistema de entrega de medicamento de maneira contínua ,

são enviadas para a corrente sanguínea as quantidades específicas melhorando assim os sintomas

clássicos da doença. O sistema de ajuda é constituído por uma bomba subcutânea wearable. È um

cartucho de intraoral inserido na boca do paciente com um sensor de movimento, um dispositivo de

pressão arterial e um sistema de controle que envia constantemente informações, verificando o

paciente (através de supervisão médica via web) e calculando as quantidades certa de medicamento a

ser fornecido.

O Consórcio do projeto da Help desenha um sistema de vigilância de saúde dirigida especificamente

para as necessidades da Doença de Parkinson (DP) . Sem tratamento, a DP progride mais de 5-10

anos para um estado em que os doentes são incapazes de cuidar de si. A morte resulta

frequentemente de complicações da imobilidade, incluindo pneumonia por aspiração ou embolia

pulmonar. A disponibilidade de tratamento farmacológico eficaz alterou radicalmente o prognóstico do

DP; na maioria dos casos, uma boa mobilidade funcional pode ser mantida
durante muitos anos, e a esperança de vida aumentou substancialmente. As terapias são principalmente
destinadas a minimizar os sintomas e têm como função maximizar a qualidade de vida. No entanto, é necessário
um tratamento de suporte intensivo, exigindo a alocação de recursos enormes além dos estritamente médicos.
Isto sugere uma forma alternativa para enfrentar DP, não só no manejo de pacientes num nível individual, mas
também na otimização de custo-eficácia dos planos de saúde.
Parceiros de desenvolvimento e implementação do projeto Piloto em 5 Países:
ALEMANHA: MSG, mobile-solution-group.de |HSG-IMIT, www.hsg-imit.de | ISRAEL: Peh-Med, www.peh-
med.com | NEVET, www.maccabi4u.co.il | ITALIA: University of Palermo, portale.unipa.it | Telecom
Italia, www.telecomitalia.com | ESPANHA: UPC, www.upc.edu | Telefónica I+D, www.tid.es | ABAT,
www.csg.cat
CORDENADOR: Telefonica Espanha - http://help-parkinson-aal-project.tid.es/#sthash.GcapfcRw.dpuf

BEM ESTAR 

PSICOLÓGICO E 

SAÚDE MENTAL

PROCUREMENT E 

DISTRIBUIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS

IMPACTO: 

Melhoria imediata da autonomia e qualidade de vida 

dos pacientes 

Aumento substancial da esperança de vida

Constante intervenção a custo muito reduzido
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Área de intervenção: Iniciativa Lúdica e/ou Cultural e/ou Desportiva
Outras áreas de intervenção: Envelhecimento Ativo e/ou Apoio ao Idoso Vulnerável
Área geográfica de impacto: Alandroal, sub-região NUTS III Alto Alentejo

Entidade: Câmara Municipal do Alandroal 
Nome do Coordenador(a) e Função: Elisabete Galhardas (Técnica superior do setor de Educação)
A funcionar desde: 2010
Website: http://www.cm-alandroal.pt/
Beneficiários: 250 pessoas dos 8-88 anos (beneficiários diretos)

Problema identificado: Idosos a viver isolados e ausência de respostas para a sua ocupação, bem como da população local; falta de oportunidades de formação e de
obter novos conhecimentos; isolamento geográfico, causado pelo fecho das estruturas de apoio nas freguesias; encerramento de escolas.

Solução proposta/Atividades Resultados Previstos Resultados das Atividades Financiamento/Sustentabilidade

O projeto visa fomentar a cultura social, combatendo o isolamento e
promovendo a dinamização das comunidades, com diversas atividades
participativas de animação e convívio social abrangente a todas as faixas
etárias.

Promoção de eventos nas comunidades e conhecimento que é trazido à
população: peça de teatro, livro produzido por alunos de inglês. Cada
localidade tem projetos micro para a área social (por exemplo, grupo de
teatro vai atuar às instituições sociais e faz espetáculos para doar bens).
Disponibilizam atividades como ginástica no lar de idosos, yoga, danças de
salão, teatro, música (instrumentos tradicionais e guitarra), línguas,
workshops de culinária, informática, história universal, entre outras. Trazem
pessoas de outras freguesias, promovendo o intercâmbio.

O projeto diferencia-se por ser um processo partilhado, onde a comunidade
é ouvida nas suas preferências e as aulas são adaptadas às suas motivações,

pelo facto de ser para toda a população e em todos as freguesias. Junta
crianças e idosos num mesmo espaço de aprendizagem, indo para
além da resposta de universidade sénior.

As atividades decorrem em antigas escolas primárias fechadas, que foram
recuperadas para o efeito, ou através de parcerias com as associações locais.
Como recursos humanos requerem à comunidade alguns voluntários.
Aproveitam ainda os funcionários da Câmara Municipal para lecionação e
utilizam os computadores da mesma para as aulas. Os parceiros-chave, que
disponibilizam espaços e recursos, recebem em troca do apoio prestado
animação cultural e atividades nos seus espaços.

• Pessoas ficam mais ativas e
alteram hábitos;

• Comunidade adquire
conhecimento de qualidade;

• Aumento do bem-estar e
saúde;

• Mais dinamismo e
desenvolvimento do
concelho.

• Em todas as localidades
do concelho existe pelo
menos uma atividade;

• Mais de 10 atividades;
• 250 pessoas dos 8-88

anos envolvidas, entre
voluntários e formandos;

• Inclusão através do
processo partilhado de
auscultação dos
beneficiários para o
desenvolvimento de
atividades. Pela
abrangência e junção
num mesmo espaço de
ensino de toda a
população de todas as
faixas etárias e em todas
as freguesias.

Financiamento: Atualmente, não
tem qualquer financiamento –
todos os monitores prestam serviço
voluntário, que se traduz no grande
pilar deste projeto.

Parcerias: Lares de idosos e IPSSs;
Escolas Primárias desativadas;
Juntas de Freguesia; Centros
Culturais; Casa do Povo de Santiago
Maior e Universidade de Évora.

APRENDIZAGEM INTERGERACIONAL (ALENTEJO)
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Solução proposta/Atividades Resultados Previstos
Resultados das
Atividades

Financiamento/Sustentabili
dade

Solução: O convívio intergeracional e a troca de serviços entre dois públicos-
alvo fragilizados, como agentes de solução e mudança, pela partilha dos seus
conhecimentos e capacidades:
1.ª Atividade: Horta solidária
2.ª Atividade: Atelier de Estética.
projeto aproveita e valoriza as pessoas, os seus talentos e os afetos e emoções
que surgem no desenvolver das atividades. Assim, nesta Colheita de afetos
existe um grupo de jovens da Cerci que se dedicam às atividades na área da
estética (limpeza de pele, manicure e maquilhagem), que mimam e cuidam da
beleza das senhoras do Recolhimento e dos senhores que também o desejem.
Os clientes têm acesso a um serviço diferente onde por seu lado as jovens da
Cerci são cuidadoras, fator que muito contribui para o aumento da sua
autoestima. Esta atividade representa também para os idosos conforto e
alegria, por se sentirem acompanhados e menos sós. Por seu lado, os idosos
que toda a vida trabalharam na terra deslocam-se à Cerci onde ensinam e
ajudam os jovens da CerciEstremoz a tratar do terreno para cultivo de
alimentos.

Os alimentos produzidos são divididos entre duas organizações,
confecionados e servidos nos refeitórios das instituições, o que é motivo de
orgulho e contribui para o aumento da autoestima e autoconfiança.

• Aumento da
autoestima dos
clientes e idosos;

• Troca de
experiências e
valorização do
conhecimento.

• 12 jovens
formados com
competências
profissionais e
afetivas;

• 20 idosos
acompanhados;

• Produção de 600
kg de batata, favas,
agrião, coentros,
salsa, ervilha,
nabiças e favas.

Financiamento: 100% via
financiamento de ambas as
organizações -
CerciEstremoz e
Recolhimento N.ª Sra. dos
Mártires.

Parcerias: Amigos e
Parceiros da Cerci (doação
de sementes e plantas).

TROCA E PARTILHA DE             
CONHECIMENTOS/SERVIÇOS (ALENTEJO)

Área de Intervenção: Apoio a portadores de deficiência
Outras Áreas de Intervenção: Envelhecimento Ativo e/ou Apoio ao Idoso Vulnerável e/ou Combate ao Isolamento e Desenvolvimento de Competências

Área geográfica de impacto: Estremoz, sub-região NUTS III Alentejo Central
Entidade: Cerci Estremoz e Recolhimento Nossa Senhora dos Mártires 
Nome do Empreendedor e Função: Luísa Pereira (coordenadora CerciEstremoz) 
e Carina Santos (Coordenadora Recolhimento Nª. Sra. dos Mártires)
A funcionar desde: 2010
Website: http://cerciestremoz.pt/projectos/a-colheita/ | www.facebook.com/recolhimento.
Beneficiários: 12 Jovens da CerciEstremoz e 20 idosos do Lar Recolhimento Nossa Sra. dos Mártires (beneficiários diretos)
Problema identificado: Falta de oferta de atividades socialmente úteis no CAO (Centro de Atividades Ocupacionais) da Cerci, disponíveis para satisfazer as necessidades 
dos clientes em termos de atenção e ocupação dos tempos livres. Subaproveitamento de uma área considerável de terreno fértil.
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Área de intervenção: Envelhecimento Ativo e/ou Apoio ao Idoso Vulnerável e/ou Combate ao Isolamento;
Outras áreas de intervenção: Atividades lúdicas e/ou culturais e/ou desportivas
Área geográfica de impacto: Aveiro, sub-região NUTS III Baixo Vouga
Entidade: Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo
Nome do Empreendedor e Função: Sofia Nunes e Ângelo Valente (Técnicos e membros fundadores)
A funcionar desde: Outubro 2010
Website: https://www.youtube.com/watch?v=6LL_VAfUipk;  https://www.youtube.com/watch?v=s0p6rsxdlB0&index=9&list=PLGzvqg79TgbPQxuj9ybMVI6ias0IoF0hD 
; https://www.youtube.com/watch?v=_UtudF0u0KE; https://www.youtube.com/channel/UC0jvZDqmpI9Xdi27vJl7mtQ; 
https://www.facebook.com/centrocomunitariodagafanhadocarmo
Beneficiários: Diretos: 70 idosos do lar do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo. Indiretos: 1.500 pessoas da comunidade local
Problema identificado: Envelhecimento populacional (pouco ativo). Estigma social sobre o idoso (sem maior contributo para a sociedade, sem sentimentos afetivos).

Solução proposta/Atividades
Resultados 
Previstos

Resultados de Atividades
Financiamento/Sus
tentabilidade

O Centro Comunitário da Gafanha do Carmo distingue a sua intervenção
junto do idoso, tornando-a única e exclusiva através da realização de vídeos
inseridos nas atividades lúdico/ocupacionais, onde os protagonistas são os
próprios idosos, concretizando as estratégias de marketing que têm impacto
ao nível nacional e internacional. Integração das novas tecnologias na
promoção da sua integração social e na aceitação dos idosos. Criam-se vídeos
(por vezes polémicos) com os idosos, integrando-os nas redes sociais
(Facebook e Youtube). Nos vídeos, os idosos são os protagonistas (autores e
atores) e, com grande dinamismo, mostram o seu sentido de humor e todo o
conhecimento que têm para partilhar com todas as gerações (desde harlem
shakes, encenações de vídeo-clips como triller, vídeo de testemunhos sobre
o que é o amor, vídeos com testemunhos sobre o que é mais importante na
vida). Os vídeos são um canal para reconhecer o contributo da população
idosa no desenvolvimento das famílias e comunidades. As eventuais
limitações que surgem com a passagem do tempo não devem definir o
envelhecimento nem constituir um impedimento a uma vida ativa e
satisfatória.

• Integração
social e
aceitação dos
idosos;

• Mudar o
estigma social
sobre o idoso;

• Desmistificar o
ser idoso a nível
nacional;

• Valorização da
pessoa sénior;

• Promoção do
envelhecimento
ativo.

• 100% dos idosos totalmente
satisfeitos (2012); alguns referem
que nunca foram tão felizes na vida
como no Centro

• Reconhecimento do contributo da
população idosa para o
desenvolvimento das famílias e
comunidades;

• Canal de Youtube, com meio milhão
de visualizações;

• Facebook, com mais de 4.880
seguidores;

• 15 apresentações em Instituições de
Ensino (secundário, universitário);

• 15 presenças nos meios de
comunicação na TV (exemplo, 5 Para
a Meia-Noite, Praça da Alegria, A
Tarde é Sua, Manhãs da Júlia e Boa
Tarde);

• 3 presenças na rádio;

Financiamento:
66% do
financiamento via
rendimentos
próprios de
prestação de
serviços e 34% via
financiamento
externo via
Segurança Social
(22%), Donativos
do Crédito
Montepio (3%),
Crédito Montepio,
Quotas de Sócios
(1%), Câmara
Municipal de Ílhavo
(1%).

MULTIMEDIA E HUMOR (CENTRO)
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NUNO FRAZÃO

nuno@positivebenfits.eu

+ 351 91 745 74 74

TRAINING

•Master in Development, ISCTE (2012) and Environmental Engineering, NOVA (2011)

•Lic. in Environmental Engineering, NOVA (1997-2001)

•INSEAD Social Enterpreunership Program, IES / INSEAD (2011)

•Project Cycle Management and Evaluation (EU context),

•Project Finance, ADP Group (2006)

PRESENT

•Founder and CEO of Positive Benefits (since 2009)

•AKA consulting Associate Partner 

•European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing Scientific Advisory Board Member (since 2016)

•IES-SBS Impact Business Developing Manager (since 2014)

•Yunus Social Business Mentor and Trainer (since 2015)

•Social Innovation Expert SI-DRIVE, Europe Tomorrow, PROPEIAHA others (since 2015)

•Researcher of ISCTE-IUL (since 2014)

EXPERIENCE

•Social Innovation Lab Coordinator Coordinator (2014-2016)

•Coordinator area for identifying the IES and the IES COO in Mozambique (2012-2014)

•TORKE CC partner (2012-2016)

•Founder and Director of SUN AID (since 2009)

• Researcher and Invited Teacher of the Faculty of the Catholic University of Porto (since 2011)

•Founder and President of TESE (2002-2008)

•Advisor to the Rector of the Universidade Nova de Lisboa (2005-2006)

•Coordinator of Cooperation and Development of the New University of Lisbon (2006)

•Partner In4B - U.S. Consultents (2005)

•ADP Technical Advisor - Environmental Services (2001-2003)

•Advisor to the Directorate of FCT-UNL (2001-2002)


