
Guerreiros Sem Armas
Tarefa 3: A minha comunidade: Lisboa, Portugal

Necessidade identificada

Grandes ideias nascem de pequenas causas

Juventude inactiva em Lisboa, Portugal
Jovens profissionais e estudantes não 
se comprometem com projectos

falta de confiança neles próprios, no 
poder que a força das suas mentes 
tem para mudar o mundo

falta de segurança dos jovens quando 
gerem um evento ou projecto próprio

falta de criatividade
falta de inovação
falta de abertura a outras disciplinas, 
temas, profissões, etc
estereoptipos
falta de empreendedorismo
falta de pro-actividade

falta de confiança por parte de indivíduos, profissões e empresas 
a adoptarem trabalhar em ambientes multi-disciplinares falta de partilha de competências

Solução/ Como eu melhoraria

Apostar na partilha de conhecimento

A educação e a comunicação são a chave para um futuro melhor

Trabalhar em redes de trabalho com profissionais experientes 
em diferentes àreas e possuindo diversas competências

combinando e envolvendo diferentes disciplinas 
académicas ou especializações profissionais 
face a um tópico ou problema trabalhar com redes multi-disciplinares

trabalhar com redes multi-culturais

oferece uma maior abertura e mostra o 
além fronteiras que hoje em dia os 
projectos e pessoas podem viver
oferecer um ambiente de trabalho com uma partilha 
de experiências diversificadas

apostar na internacionalização dos projectos

criar uma rede nacional e internacional quebrar fronteiras

realizar um evento

membros de outros países, membros de outras 
nacionalidades, profissões diversificadas

trazer multi-culturalidade e equipas 
multi-disciplinares a Lisboa

arranjar parceiros que apoiem o evento

ter apoiantes da iniciativa não dá para organizar sózinha!

Objectivos

colaborar entre diversos países

Criar um evento que proporcione a reunião de diversos 
indivíduos de diferentes backgrounds profissionais e pessoais

aulas
palestras

conferências
eventos

actividades
exercícios

redes de trabalho virtuais e físicas

oferecer uma oportunidade a estudantes e jovens profissionais interessados em 
empreendedorismo e gestão do seu projecto a partilharem conhecimento entre si

Desenvolver competências profissionais e pessoais em estudantes e 
jovens profissionais

Motivar para o empreendedorismo social

Aprender como gerir um projecto próprio

Estimular e motivar os participantes a aumentarem as suas redes de 
contacto e colaboração

Discutir experiências e resultados

Motivação

Motivar os jovens portugueses a fazerem 
os seus próprios projectos

Motivar a lutarem por aquilo que acreditam e querem

motivar os jovens a ensinar para aprender

sabiam que aprendemos 90% do conteúdo de que falamos 
quando estamos a ensinar? 60% quando debatemos, 20% 
quando estamos a ler, e apenas 10% quando estamos a ouvir

todos devemos ensinar
ensinar é aprender

ensinar é comunicar
ensinar é partilhar

ensinar é tornar o mundo um lugar melhor

referência
importância de criação de redesSANDBOX

http://www.sandbox-network.com/tag/
entrepreneurship/


