MESTRADO EM
DESENVOLVIMENTO
COMUNITÁRIO E
EMPREENDEDORISMO

APRESENTAÇÃO
O Mestrado de Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo cons�tui-se como
um curso que procura ar�cular os conhecimentos, técnicas e prá�cas u�lizados no
Desenvolvimento Comunitário e no Empreendedorismo, com vista a uma intervenção
contextualizada que promova o desenvolvimento e o bem-estar das populações e do seu
ambiente visando a sustentabilidade e o empreendedorismo. A área de formação deste
curso inscreve-se num código CNAF 319- Ciências Sociais e do Comportamento, dado
que reúne e concilia várias áreas do saber e está aberta a outras áreas que promovam a
inovação e que possam contribuir para inicia�vas proﬁssionais e proac�vas dos diversos
campos da ciência. Neste sen�do, o mestrado em causa é dirigido em primeiro lugar a
proﬁssionais das áreas das ciências sociais e do comportamento, do desenvolvimento
comunitário, da gestão, da economia social e do empreendedorismo, sobretudo ao nível
de associações de desenvolvimento local e autarquias, organizações e empresas, sendo
também dada a possibilidade a outros proﬁssionais, que se encontrem mo�vados para
a formação na temá�ca proposta.

OBJETIVOS
Promover a implementação de prá�cas de ensino e de aprendizagem que favoreçam a
implantação da cultura empreendedora. Proporcionar o desenvolvimento de competências
proﬁssionais que sejam veículo de desenvolvimento sustentável duma comunidade, cidade
ou região, tendo em vista o seu bem-estar e a redução de comportamentos de risco. Conferir
competências para a tomada de decisões no âmbito da polí�ca social e económica para a
inovação e criação de novas oportunidades. Compreender o impacto do empreendedorismo
no desenvolvimento económico e social. Compreender as formas através das quais a inovação
pode ser es�mulada nas organizações através de um processo empreendedor. Saber delinear
um plano de negócios respeitando as fases do diagnós�co, da oportunidade, da estratégia
de implementação e da construção de um projecto de inves�mento. Contribuir para criar
ambientes promotores da igualdade de oportunidades no acesso ao desenvolvimento.
Coordenador de Curso
Maria Cris�na Faria | mdce@ipbeja.pt
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PLANO DE ESTUDOS
Mestrado em Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo

1º Ano | 1º Semestre

ECTS

Desenvolvimento Local e Comunitário

5,0

Empreendedorismo

5,0

Ideias de Negócios

5,0

Inves�gação e Avaliação Colabora�va

5,0

Mudança Comunitária e Empowerment

5,0

Psicologia Comunitária

5,0

1º Ano | 2º Semestre
Criação da Empresa
Gestão da Nova Empresa

ECTS
5,0
10,0

Organização Comunitária e Educação para o Empreendedorismo

7,0

Seminários de Apoio ao Projeto de Intervenção

8,0

2º Ano | 1º Semestre
Projeto de Intervenção / Dissertação

ECTS
30,0

