
 

 
Debate de tema antecipa a chegada da Incubadora Social de Leiria  

Empreendedorismo e inovação social dão mote a aula aberta 
no Politécnico de Leiria 
 

“Empreendedorismo e Inovação Social” é o tema da aula aberta que decorre no dia 26 de março, às 18h00, 

no âmbito do curso de mestrado em Gestão, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do 

Politécnico de Leiria. «A temática é de análise premente, já que estamos na fase de arranque da 

Incubadora Social de Leiria da Incubadora D. Dinis, da qual o Politécnico de Leiria é investidor social, e que 

irá funcionar nas instalações do campus 5 da instituição», destaca Eduarda Fernandes, docente da ESTG e 

atual presidente da Incubadora D. Dinis. 

A missão da Incubadora Social de Leiria será apoiar e dar tutoria a projetos de empreendedorismo e de 

inovação social que sejam soluções criativas e sustentáveis, aos diferentes problemas sociais e impactos 

ambientais negativos da região de Leiria. 

Carlos Azevedo, diretor executivo e presidente da direção da IES – Social Business School, dá a aula sobre 

“Empreendedorismo e Inovação Social”, onde fala de oportunidades e desafios atuais nesta área. 

«Carlos Azevedo é um nome de referência no âmbito do empreendedorismo em Portugal, e também nosso 

parceiro. Este orador vai promover a discussão e a reflexão sobre a importância de transformar ideias 

inovadoras em produtos ou serviços, que possibilitem a resolução de problemas sociais e ambientais de 

diferentes tipos. Isto é, sensibilizar para negócios e projetos com impacto», explica a docente da ESTG. 

Convidamos os senhores jornalistas a acompanhar a aula aberta do mestrado em Gestão, que versa sobre 

“Empreendedorismo e Inovação Social”, no dia 26 de março, às 18h00, na sala D.S05, da ESTG do 

Politécnico de Leiria. Contamos com a vossa presença! 

Leiria, 18 de março de 2019 

Para mais informações contactar: 

Midlandcom – Consultores em Comunicação 

Ana Marta Carvalho * 939 234 518 * 244 859 130 * amc@midlandcom.pt 

Ana Frazão Rodrigues * 939 234 508 * 244 859 130 * afr@midlandcom.pt 

Maria Joana Reis * 939 234 512 * 244 859 130 * mjr@midlandcom.pt 

 

mailto:amc@midlandcom.pt
mailto:afr@midlandcom.pt
mailto:mjr@midlandcom.pt

