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Módulo 9: Workshop sobre o desenvolvimento de competências 

Plano de Sessão NGEurope 

Resultados de aprendizagem: No final deste módulo, os formandos devem ser capazes de: 

❖ Reconhecer as capacidades e os medos dos empreendedores sociais  

❖ Identificar formas de lidar com os medos   

❖ Compreender algumas das suas forças limitadoras  

 

Conteúdos 
Método de 

Instrução 
Duração 

Materiais/ 

Equipamento 

Necessário 

Orientações/Dicas 

para o formando 

Qualificação/ 

Avaliação 

Leituras futuras/ 

Link para recursos 

disponíveis 

Atividade de Encenação: Os medos de um 

empreendedor social  

O módulo 9 é um modulo mais prático que tem 

como objetivo que os formandos expressem os 

seus sentimentos e medos em relação às suas 

ideias de empreendedorismo social. 

Para a primeira atividade deste módulo, o 

formador apresenta a atividade como descrito no 

anexo 11 

 

O principal objetivo desta atividade de encenação 

é fazer com que os formandos reflitam sobre os 

seus sentimentos e medos colocando-se numa 

situação diferente. Espera-se que este exercício 

ajude os formandos a procurar respostas e 

soluções para os seus próprios problemas.  

 

 

Atividade de 

encenação que 

inclui uma 

discussão em 

pequenos 

grupos e 

depois uma 

discussão com 

todo o grupo  

 

 

 

90 min 
• Papel e caneta 

para escrever 

 

• Anexo 11 

 

• Envolver os 

formandos e 

incentivar a sua 

participação  

  

• Ler as 

instruções e o 

cenário de uma 

forma clara e 

pausada 

 

• Explicar a 

importância de 

nos colocarmos 

no papel de 

outro e 

expressarmos 

todas as 

diferentes vozes 

Os formandos 

vão aprender a 

identificar os 

medos dos 

empreendedores 

sociais e vão 

compreender o 

impacto negativo 

que isso pode ter 

na produtividade 

e na criatividade. 

Os participantes 

vão identificar as 

capacidades e 

os recursos que 

os 

empreendedores 

sociais precisam 

de ter enquanto 
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No final desta atividade, o formador reune o grupo 

para uma breve reflexão de forma a perceber o 

que é que os formandos acharam da experiência.  

dentro de cada 

categoria do 

grupo 

  

• Dar tempo 

suficiente para 

reflexão e 

partilha  

também lidam 

com os seus 

próprios receios  

 

 

Exercício experimental: A Fogueira  

Quanto à segunda atividade deste módulo, o 

formador apresenta-a como descrito no Anexo 12. 

 

Esta atividade é um complemento à anterior. 

Na atividade de encenação, os formandos são 

deparados com um cenário hipotético em que 

teriam que assumir o papel de outra pessoa. Na 

Fogueira, os formandos vão ser deparados com os 

seus próprios medos, dúvidas, sentimentos 

negativos e forças inibidoras. O objetivo é que 

consigam partilhar esses pensamentos, mas que 

também recebam a opinião, os conselhos e 

comentários positivos dos seus pares. Este 

exercício é importante para compreenderem que 

não estão sozinhos nas suas dificuldades e há 

sempre uma forma de as ultrapassar.  

 

 

 

Atividade de 

grupo com 

uma discussão 

final com todo 

o grupo  

 

45 min 
• Papel e caneta 

para escrever 

 

• Anexo 12 

 

 

• Envolver os 

formandos e 

incentivar a sua 

participação  

 

• Explicar a 

importância de 

nos colocarmos 

no papel de 

outro e 

expressarmos 

todas as 

diferentes vozes 

dentro dos 

grupos 

 

• Dar tempo 

suficiente para 

reflexão e 

partilha 

Os formandos 

vão ser postos 

numa posição 

onde terão que 

encarar os seus 

medos e 

sentimentos 

negativos. 

Identificar e 

reconhecer os 

medos é o 

primeiro passo 

para os 

ultrapassar. 

Além disso, ter 

opiniões e 

conselhos de 

outras pessoas 

pode impulsionar 

a confiança e 

motivação para 

continuar o 

trabalho e ter 

sucesso. Espera-

se que no final 

do exercício os 

formandos se 

sintam mais 

empoderados.   
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 Duração total: 2h15min     

 


