
Breves notas biográficasBreves notas biográficasBreves notas biográficasBreves notas biográficas    
 

Maria da Saúde InácioMaria da Saúde InácioMaria da Saúde InácioMaria da Saúde Inácio    
Licenciatura em Economia e Mestrada na área da Gestão de 
Competências. Cerca de 25 anos de experiência profissional 
dedicada à qualificação das pessoas e das organizações. Nos 
últimos 10 anos trabalha para o desenvolvimento da economia 
social:  capacitação de dirigentes, desenvolvimento de 
projetos/programas e promoção da sustentabilidade. Partner da 
Turnaround Social. 
 
VíVíVíVítor Valetor Valetor Valetor Vale    
Licenciatura em Gestão e Pós Graduação em Estratégia. Revisor 
Oficial de Contas, com cerca de 35 anos de experiência profissional 
na área financeira em empresas e mais recentemente em 
entidades do 3º setor, onde vem desempenhando tarefas de 
consultoria, formação, Revisão Legal de Contas e ainda como 
membro de órgãos sociais.  Partner da Turnaround Social e 
membro da rede internacional PrimeGlobal. 
 
Cláudia PedraCláudia PedraCláudia PedraCláudia Pedra    
Licenciatura em Relações Internacionais e Mestrado em Estratégia. 
Cerca de 22 anos de experiência no Terceiro Setor, na área dos 
direitos humanos, e mais de 10 anos em gestão estratégica. 
Trabalhou entre outros no Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Refugiados, Organização Internacional das Migrações, IEEI 
e Amnistia Internacional. Partner da Stone Soup e membro 
da European Venture Philanthropy Association. 
  

João LeiteJoão LeiteJoão LeiteJoão Leite    
Psicólogo. Consultor e formador. Conceção e realização de 
trabalhos de desenvolvimento organizacional (empresas / hospitais 
/ associações).  Desenvolvimento de projetos de capacitação com 
organizações internacionais. Trabalha com equipas de organizações 
sociais a inovação e o pensamento criativo. 
 

    
 

ApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentação    
 

Pensar a sustentabilidade e a criação de valor, num 
quadro de adequação de competências de liderança, 
de inovação, de orientação para resultados e de 
contextualização no meio envolvente, que oriente para 
a construção de uma visão operativa de cada 
organização, voltada para a sustentabilidade e sua 
análise e para a criação de valor, em rede, entre 
organizações de um mesmo território. 
 

Instituição promotoraInstituição promotoraInstituição promotoraInstituição promotora    
 

 

 

 

 

 

ParceirosParceirosParceirosParceiros    

    

LocalLocalLocalLocal    
Palácio do Sobralinho 
Rua do Paço do Sobralinho 
2615-694 Sobralinho 
GPS: 38º 55' 6.00" N, 9º 1' 36.87" W 

    

Pensar a SustentaPensar a SustentaPensar a SustentaPensar a Sustenta
e Criação de Valor na e Criação de Valor na e Criação de Valor na e Criação de Valor na 

    
    

    

    

    

        

    

SeminárioSeminárioSeminárioSeminário    
Pensar a SustentaPensar a SustentaPensar a SustentaPensar a Sustentabilidade bilidade bilidade bilidade 

e Criação de Valor na e Criação de Valor na e Criação de Valor na e Criação de Valor na 
EEEEconomia conomia conomia conomia SSSSocialocialocialocial    

Dia 21 de fevereiro de 2017Dia 21 de fevereiro de 2017Dia 21 de fevereiro de 2017Dia 21 de fevereiro de 2017    
    

Palácio do SobralinhoPalácio do SobralinhoPalácio do SobralinhoPalácio do Sobralinho    
Vila Franca de XiraVila Franca de XiraVila Franca de XiraVila Franca de Xira    



ProgramaProgramaProgramaPrograma    
    
09:00 Receção aos participantes09:00 Receção aos participantes09:00 Receção aos participantes09:00 Receção aos participantes    

09:30 Sessão de Abertura09:30 Sessão de Abertura09:30 Sessão de Abertura09:30 Sessão de Abertura    

Presidente do Órgão de Administração do Centro de 
Bem-Estar Infantil (CBEI) de Vila Franca de Xira – Gil 
Teixeira 

Presidente da Direção da FITI e UDIPSS de Lisboa – 
José Carlos Borges Batalha 

Presidente da Câmara Municipal de  Vila Franca de 
Xira – Alberto Mesquita 

10:00 10:00 10:00 10:00 Sustentabilidade das organizações sociais Sustentabilidade das organizações sociais Sustentabilidade das organizações sociais Sustentabilidade das organizações sociais ----    um um um um 
quadrquadrquadrquadro de reflexão o de reflexão o de reflexão o de reflexão     

Maria da Saúde Inácio – Turnaround Social 

10:45 Pausa para café10:45 Pausa para café10:45 Pausa para café10:45 Pausa para café    

11:00 11:00 11:00 11:00 Criação de valor nas organizações sociais Criação de valor nas organizações sociais Criação de valor nas organizações sociais Criação de valor nas organizações sociais ––––    
novas abordagensnovas abordagensnovas abordagensnovas abordagens    

Vítor Vale – Turnaround Social  

12:00 12:00 12:00 12:00 Impacto socialImpacto socialImpacto socialImpacto social: da missão aos impactos: da missão aos impactos: da missão aos impactos: da missão aos impactos    

Cláudia Pedra – Stone Soup Consulting 

13:00 13:00 13:00 13:00 ––––    14:314:314:314:30 0 0 0 AlmoçoAlmoçoAlmoçoAlmoço    

    

    

    

    

    

14:30 Pensamento criativo para a I14:30 Pensamento criativo para a I14:30 Pensamento criativo para a I14:30 Pensamento criativo para a Inovação novação novação novação     

João Leite – Turnaround Social 

15:30 15:30 15:30 15:30 Financiamentos àFinanciamentos àFinanciamentos àFinanciamentos à    economia socialeconomia socialeconomia socialeconomia social    

Domingos Lopes – POISE   

Carlos César – UDIPSS de Lisboa 

17:00 17:00 17:00 17:00 EncerramentoEncerramentoEncerramentoEncerramento    

Vice-Presidente do Órgão de Administração do 
Centro de Bem-Estar Infantil (CBEI) de Vila Franca de 
Xira – Clara Vital 

Vereadora da Divisão de Desenvolvimento Social da  
Câmara Municipal de  Vila Franca de Xira – Fátima 
Antunes 
 

InscriçõesInscriçõesInscriçõesInscrições    
 
A inscrição deverá ser formalizada até dia 17 de 
fevereiro de 2017 para: 
�  geral@cbeivfx.org 
☎  263 286 800 
 

Inscrição individual: 100 €   
Inscrição 2 de pessoas /organização: 150 €  
Inscrição de 3 pessoas /organização: 200 € 

IBAN: PT50.0035.0873.0000.9374.9329.2 

(O valor da inscrição inclui almoço) 
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