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INCLUSÃO E 
SUSTENTABILIDADE

O apoio à mudança em situações de exclusão 
(territórios, grupos sociais, pessoas) pode 
ter várias entradas (negócios, competências, 
envolvimento comunitário, aprendizagem) e ter 
um desenvolvimento com percursos diferenciados; 
importa, neste plano, estabelecer um sistema de 
intervenção, de mobilização dos recursos e de 

qualificação do processo sequencial e combinatório 
que assegure uma atuação ajustada e eficaz sobre 
os fatores de exclusão, reduzindo ou eliminando a 
sua influência, ao mesmo tempo que viabilize uma 
estratégia de desenvolvimento pessoal, comunitário 
e sustentável.



O que Marca 
o SocialTec?
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O LEMA, 
EMPREENDER A SUA VIDA

Um lema para todos, mas sobretudo para os 
mais jovens: empreender a sua vida. O que 
implica um protagonismo ativo na condução do 
respectivo projeto de vida, tomando o destino 
nas próprias mãos e balizando as expectativas de 
futuro por valores e critérios relacionados com o 
desenvolvimento sustentável.
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UMA LEITURA FRONTAL 
DA REALIDADE 

A globalização e o poder político e económico a ela 
associado baralharam as bases da vida em comum 
instituída ao longo do Século XX. O que está no 
horizonte para a grande maioria é antes de mais 
a precarização da maneira de viver. Para além de 
outras mudanças na organização social, o trabalho 
estilhaçado em pequenos jobs, sem vínculo seguro 
e com remunerações de sobrevivência, promove 
a desvalorização da pessoa humana que deixa 
de aspirar a uma verdadeira realização pessoal. 
Independentemente das diversas realidades existentes 
na sociedade, o tema crítico e em especial para os 
mais jovens é o de encontrar modos de vida com 
outras configurações que recuperem as perspetivas 
do bem-estar e do projeto de vida em comum.

Assumir as tendências de fundo que percorrem 
a sociedade, como a precaridade, o desemprego 
crónico, a insegurança no futuro, as novas relações 
de dependência dos jovens, o mal – estar, impõe-
se como base para rejeitar o Empreendedorismo 
Inclusivo para Jovens como um penso numa ferida, ou 
um carro-vassoura numa prova de ciclismo ou como 
uma nova terra – prometida para os deserdados.

Expor com frontalidade a situação não significa perder 
capacidade apara agir de forma positiva sobre ela, 
antes pelo contrário. O que se coloca como desafio 
é fazer face aos novos problemas com a consciência 
da sua complexidade e, sobretudo, admitir que as 
soluções só surgirão se decidirmos enfrentá-los.



223

06  //  LIVING DOCUMENT  .  MATRIZ SOCIALTEC  //  EMPREENDEDORISMO INCLUSIVO JOVEM  

UM CONCEITO UNIFICADOR, 
TRANSFORMADOR 
E HUMANISTA 
DE EMPREENDEDORISMO 
A corrente global em torno do 
empreendedorismo, seja ele 
empresarial, inclusivo ou social, 
constitui um dos amortecedores 
da fratura social que tem 
vindo a aprofundar-se a todos 
os níveis da sociedade. Com 
impactos diretos na economia, 
no emprego, na vida comunitária, 
nos projetos de vida de inúmeros 
jovens, o empreendedorismo 
surge no discurso mainstream 
associado à ideia voluntarista 
de ser possível contrariar a 
evolução negativa que se verifica 
a nível global através da iniciativa 
individual e da vontade de vencer. 
Por outro lado, inscreve-se 
numa linha de penalização e de 

culpabilização daqueles que não 
adotam esta atitude combativa. 
Ou seja, apesar de alguns aspetos 
positivos enquadra-se, no plano 
mais global, num referencial 
ideológico que favorece a própria 
fratura social.

Em alternativa a esta abordagem, 
defende-se uma mobilização 
do conceito que recuse a 
pulverização da pessoa nos seus 
diversos papéis e estatutos e 
que se constitua como uma 
plataforma de desenvolvimento 
integral e holístico do sujeito 
colocando no centro dos 
processos o projeto de vida de 
cada um e de cada uma.

Empreender a sua vida pode 
significar muita coisa para cada um 
em particular, mas terá, por certo, 
que ir ao encontro da realização 
pessoal no plano profissional, 
social, cultural e familiar.

Nesta medida, estaremos 
perante um Empreendedorismo 
Emancipador, cuja finalidade 
será apoiar os sujeitos a serem 
produtores das suas próprias 
vidas, a serem cidadãos 
conscientes nas suas relações 
com a sociedade e, ao mesmo 
tempo, estabelecerem novos 
modos de vida face ao sistemático 
crescimento da precaridade.
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UMA ESTRATÉGIA CENTRADA 
NA REDINAMIZAÇÃO 
DO SUJEITO 

A passagem do sujeito – consumidor a sujeito - ator 
surge como núcleo central da atuação, colocando o 
enfoque na progressão do sujeito face à sua própria 
autonomia e face à sua capacidade de construir um 
percurso próprio baseado nas suas competências, 
nas suas necessidades, desejos e motivações. 

O surgimento das novas variáveis associadas à vida 
precária como a multiatividade, a mobilidade forçada, 
o trabalho temporário, as atividades sazonais ou por 

projeto que estão diretamente associadas a novas 
formas de dominação e de pressão sobre a autonomia 
do sujeito, obrigam a inscrever, no processo de 
redinamização do sujeito, não prioritariamente a 
sua inserção ou reintegração no quadro profissional 
e social dito convencional, mas acima de tudo 
as ferramentas de uma gestão da incerteza e da 
insegurança que se posicione claramente em favor da 
sua autonomia e auto - realização.
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UM QUADRO METODOLÓGICO 
APROPRIADO À 
COMPLEXIDADE DA SITUAÇÃO 
E DOS OBJETIVOS
Empoderamento, modularização criativa e pedagogia do desvio são as notas dominantes no plano 
metodológico do SocialTec. 

Uma operacionalização dos 
processos de empoderamento 
orientados para a 
conscientização mas também 
para a auto-organização, 
ou seja, para a participação 
comprometida e a co-gestão.

Uma noção de percurso co-
construído e não um programa 
a ser “consumido” pelo 
participante. A existência de uma 
placa giratória Solciatec viabiliza 
os processos combinatórios face 
às prioridades dos grupos e das 
pessoas individualmente.

Uma opção por atividades 
“ao lado” ou seja tendo por 
referência as motivações iniciais 
e evoluindo para o núcleo central 
do processo pedagógico ao 
serviço dos objetivos estruturais 
do programa.

EMPODERAMENTO MODULARIZAÇÃO 
CRIATIVA

PEDAGOGIA 
DO DESVIO
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UM PROGRAMA – BASE 
INDUTOR DE MUDANÇAS 
ESTRUTURAIS NAS PESSOAS, 
NOS GRUPOS SOCIAIS 
E NOS TERRITÓRIOS
O Programa-base SocialTec inclui 4 dimensões:

Uma dimensão institucional, uma dimensão territorial, uma dimensão grupal e uma dimensão individual.
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O que marca cada uma destas dimensões é o seguinte:

A invariável programática do 
SocialTec radica na Placa Giratória 
aplicável em todo e qualquer 
programa e constituída pelos 4 
campos TPTS:

AUTONOMIA
INOVAÇÃO 

PROJECTO
LIDERANÇA

A dinamização de Redes Tripartidas, a 
angariação coletiva de oportunidades e os 
processos de empoderamento;

A dinamização da economia local, a 
valorização identitária e o desenvolvimento 
sustentável;

A dinamização de Oficinas para projetos 
coletivos e comunitários, as redes 
colaborativas informais e a auto-organização

A reconstrução identitária, a ativação das 
competências e o desenvolvimento de um 
percurso emancipador.

INSTITUCIONAL TERRITORIAL

GRUPAL INDIVIDUAL

1 Eixo do Forum Social Mundial de Porto Alegre 
"TPTS - Transformação Pessoal e Transformação Social" (declaração de complementaridade destas duas dinâmicas)



A Matriz 
SocialTec
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1 QUE MUDANÇA 
É ESPERADA OU DESEJADA?

a) Um arranque 
consistente de  

            um processo de          
              saída da situação   
            de exclusão;

b) Uma reformulação  
da relação da  

              pessoa, do grupo  
              e do território  
              com o seu contexto;

c) Um novo quadro 
de valorização  

           pessoal,  
           profissional, social  
              e territorial.
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2 QUAL SERÁ A TRADUÇÃO, 
NUM PLANO MAIS OPERACIONAL E INDIVIDUAL, 
DESTA MUDANÇA ENCETADA E EM CURSO?

a) passagem de sujeito - consumidor 
para sujeito – ator;

b) realização de atividades, 
nomeadamente profissionais, com  

            objetivos que vão para além do 
            dia-a-dia;

c) uma reorganização das expetativas e 
das transações com as entidades   

           e pessoas do seu contexto;

d) uma reorganização pessoal face a 
três fatores estruturais: o tempo, 

             o dinheiro e o poder;

e) uma autoestima melhorada, uma 
nova capacidade de enfrentar  

            desafios profissionais e sociais.
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3 QUAIS SÃO OS FATORES DE EXCLUSÃO, 
NA SUA EXPRESSÃO GENÉRICA E ESPECÍFICA, 
QUE DEVEM SER ULTRAPASSADOS PARA QUE SEJA 

      VIABILIZADO UM PROCESSO DE MUDANÇA 
      QUE SE TRADUZA EM INCLUSÃO E NÃO APENAS  
      EM INSERÇÃO OU INTEGRAÇÃO?

a) As expressões genéricas da exclusão 
 • Situação face ao rendimento 

  • Qualificações e competências  
  • Circulo vicioso de guetização e auto-guetização 
  • Estigmatização 
  • Descriminação social

b) As expressões específicas relacionadas com: 
Territórios 

            Grupos sociais 
  • Jovens 
  • Outros grupos destinatários (p.e. mulheres sem ocupação profissional; imigrantes;  
  desempregados de longa duração com idade avançada; pessoas com deficiência; etc. ...)
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4 QUAIS SÃO AS ENTRADAS POSSÍVEIS NO 
PROCESSO DE MUDANÇA E QUE DESAFIOS É QUE 
CADA UMA DELAS COLOCA FACE AO CONTEXTO  

      ESPECÍFICO DE CADA INDIVÍDUO?

a) Entrada por negócios e soluções de 
auto-emprego;

b) Entrada pela abordagem às 
competências, avaliação e orientação  

            para uma solução profissional;

c) Entrada pelo envolvimento grupal ou 
comunitário, participação em ações  

           locais relacionadas com problemas /  
           desafios locais;

d) Entrada pela aprendizagem, 
contacto com formação, workshops,  

             ações com incidência nas  
             capacidades profissionais;
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5 CONSIDERANDO AS ENTRADAS E A POSTERIOR 
PROGRESSÃO POR PARTE DA PESSOA NO 
PROCESSO, QUE PERCURSOS SÃO EXPECTÁVEIS E  

      COMO É QUE SE ARTICULAM AS VÁRIAS ETAPAS  
      DESSES PERCURSOS?

a) O Socialtec nos percursos 

b) Percurso curto 

c) Percurso médio 

d) Percurso longo 
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Como pode ser 
assegurada, 
na variedade dos 
percursos dos atores, 
dos dispositivos, 
dos contextos territoriais, 
uma orientação para 
o desenvolvimento 
sustentável:
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PLACA GIRATÓRIA
SOCIALTEC
Processo integrado envolvendo várias ações 
e iniciativas que, no seu conjunto e de forma 
articulada, devem criar condições para uma efetiva 
progressão do participante nos seguintes domínios:

AUTONOMIA INOVAÇÃO

PROJECTO LIDERANÇA
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INOVAÇÃO

AUTONOMIA

• Adotar uma atitude crítica face à estagnação, ao imobilismo e à rotina. 

• Ampliar e alargar as formas de pensar, de agir e de reagir face aos gestos do quotidiano e às 
soluções convencionadas;

• Experimentar e ousar respostas, propostas, caminhos e soluções face a problemas, 
constrangimentos ou disfuncionamentos relacionados com o contexto de vida.

• Estabelecer um rumo para sua vida e determinar as bases para a sua concretização a partir das 
suas convicções, desejos e motivações.

• Ser capaz de assumir decisões sobre si próprio e sobre solicitações que lhe são dirigidas sem 
depender de terceiros. 

• Distinguir e demarcar os processos de acompanhamento e de apoio realizados por terceiros, das 
suas próprias opções apesar dos riscos a elas associadas.
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LIDERANÇA

PROJETO

• Conhecer o funcionamento, as práticas correntes e as relações de poder nos grupos e nas 
comunidades;

• Conhecer os diversos tipos e estilos de liderança;

• Identificar as atitudes e os comportamentos relacionados com a gestão, a co-gestão, a tomada 
de decisão, a participação e os processos de mera informação / comunicação formal e informal.

• Conhecer os fundamentos e a estrutura – base de um projeto;

• Experimentar a concretização de uma ação diagnóstica, de um processo de planeamento, 
de uma programação de mobilização de recursos no tempo, de uma execução de ações 
programadas e de uma autoavaliação;

• Conhecer e utilizar as ferramentas indispensáveis para a boa execução de um projeto.
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NEGÓCIOS

AUTONOMIA

INOVAÇÃO

PROJECTO

LIDERANÇA

COMPETÊNCIAS

AUTONOMIA

INOVAÇÃO

PROJECTO

LIDERANÇA
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ENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

AUTONOMIA

INOVAÇÃO

PROJECTO

LIDERANÇA

APRENDIZAGEM

AUTONOMIA

INOVAÇÃO

PROJECTO

LIDERANÇA






