Local para a formação presencial:

Sala de Formação da Asprodes.
C/ Lugo 23 - 27, Salamanca

I NF O R MA ÇÃ O

Datas da formação presencial:

Todas as segundas feiras de 14 de abril a 26 de
maio, das 16:00 às 20:00 horas
Inscrições:

www.lasalina.es
www.oaedr.es
www.cooperacionbinsal.com
www.asprodes.es

Destinatários:
Pessoas vinculadas a Organizações do Setor de
Solidariedade Social e Instituições Públicas de ambos os
lados da fronteira, região Beira Interior Norte e
Salamanca, que trabalhem o tema objeto do curso.

Critérios de admissão:
Valorizar-se-á o C.V., o interesse pessoal e profissional.
Será tida em conta a ordem de inscrição.

Nº Formandos: 20.

Ao aceder encontrará os requisitos para se
inscrever como formando
Prazo de Inscrição: Até 7 de abril de 2014.

- 30 Horas de formação presencial
(assistência obrigatória)

- 30 Horas de formação à distância

FINANCIAMENTO:

ORGANIZAÇÃO:

ENTIDADE FORMADORA:

Programa Transfronteiriço de Formação de Formadores

“EmprEENDEDORISMO, ExclUSÃO
Social E TerriTÓRIo”
Projeto 0342 VIP BIN SAL II 3E: Valorizar a Beira
Interior Norte e a Província de Salamanca
(POCTEP 2007-2013)

Empreendedorismo Social
Este curso faz parte das atividades de promoção do
empreendedorismo em territórios de fronteira que se
têm desenvolvido a partir do Organismo Autónomo
de Empleo y Desarrollo Rural (OAEDR) da
Diputación de Salamanca e da Associação de
Municipios da Cova da Beira (AMCB) no âmbito dos
projetos de cooperação transfronteiriça desenvolvidos
pela Comunidade de Trabalho Beira Interior Norte –
Província de Salamanca (CT BIN-SAL). BOE Núm.
240 de 7 de outubro de 2006. Como sabemos, o
espaço de fronteira que compreende a Beira Interior
Norte (9 concelhos do interior português) e a
Provincia de Salamanca,
constituem um espaço
caraterizado pela sua
situação geográfica
periférica e que enfrenta
grandes desafios e
problemáticas
estruturais.
Destacam-se, entre outras, as relacionadas com o
envelhecimento e a dispersão da população, com o
desemprego (especialmente o de longa duração), a
debilidade do tecido empresarial e do setor associativo,
assim como, problemáticas associadas à exclusão
social. Tendo em consideração estas diversas e
complexas questões e os objetivos da Estratégia
Europeia 2020 (Crescimento Inteligente, Sustentável e
Integrador), o OAEDR, a AMCB e a Comunidade de
Trabalho da Beira Interior Norte e Província de
Salamanca propõem a realização de uma ação
formativa específica para formadores do território de
fronteira que queiram ir ao encontro das novas
políticas comunitárias no âmbito do “Crescimento
Integrador e Inclusivo”, antecipando linhas de trabalho
e ações que sejam imprescindíveis para o
desenvolvimento do atual quadro comunitário 20142020.

Conteúdos

Resultados:

Módulos Formativos:
I.- Empreendedorismo social:
conceitos, ecosistemas, políticas de
apoio públicas e privadas.

Ao finalizar o curso os participantes:

II.- Contexto para o
empreendedorismo nas entidades
sociais: abordagem à realidade de
exclusão. Existem formas de ativar o
empreendedorismo nas pessoas? O território BIN–
SAL no desenvolvimento do empreendedorismo.
III.- A prática: empreendedorismo social, entidades
sociais e exclusão social. É possível existirem pessoas
empreendedoras que estejam em situação de
exclusão?
IV.– Ferramentas: para empreender: criatividade,
participação e comunicação para a mudança social.

 Terão uma ideia clara sobre o conceito e a
evolução do empreendedorismo social, assim
como da possibilidade de este ser desenvolvido a
partir de entidades de âmbito social.
 Conhecerão melhor o território BIN-SAL e as
oportunidades que oferece para o
desenvolvimento deste
tipo de
empreendedorismo.
 Poderão usar ferramentas
básicas com as pessoas
em situacção de exclusão social de forma a
melhorar as suas capacidades pessoais,
relacionais, comunitárias e de desenvolvimento
laboral.


Metodologia
O curso será eminentemente prático. Consta de 60
horas de formação, das quais 30 são presenciais e 30 de
formação à distância mediante a realização de trabalhos
individuais ou em grupo que serão tutorizados on line,
de acordo com o tema escolhido, pelo respetivo
docente.
As áreas de investigação e os materiais de referência,
serão divulgados no sítio web do
OAEDR, da Comunidade de Trabalho
Beira Interior Norte - Província de
Salamanca (CT BIN-SAL) :
www.cooperacionbinsal.com e no sítio
web da Asprodes www.asprodes.es.

Transferirão para as suas entidades os
conhecimentos adquiridos, para promover e
potenciar a adoção de estratégias inovadoras em
matéria de empreendedorismo.

Docentes:
 VICTOR GARCIA FACHAL. Fundación Domus Labora
 CRISTINA MUÑOZ IZARRA. Fundación Domus labora
 CONSUELO SANCHEZ SERRANO. Facultad de comunicación, Universidad Pontificia de Salamanca

 FELIX MIGUEL SÁNCHEZ DELGADO. Cáritas Española.
 SANDRA DE RIVAS HERMOSILLA. Fundación Neuronilla.
 AGUSTÍN CABALLERO ARENCIBIA. OAEDR. Diputación de Salamanca.

 CARLOS A. CORTÉS GONZÁLEZ. OAEDR. Diputación
de Salamanca

