
 
 
 
 
3.Responsabilidade Social das Empresas. Qual o impacto no apoio a projetos de jovens 
empreendedores?  
 

Responsável: Gestão CESNOVA  
Nº Alunos: 4 Anos: 10º/11º/12º  Área Sociologia  
Data: de 01-07-2014 a 14-07-2014  Horário: Manhã + Tarde  
Investigador(es): a. Jordi Nofre (Coord.) , b. Carmen Monereo  

 
Descrição: Neste estágio vamos tentar perceber, através de um processo de 
investigação sociológico, qual o impacto da Responsabilidade Social das 
Empresas no apoio que é dado a projetos de jovens empreendedores, no 
espaço urbano da cidade de Lisboa.  

 
Para a execução da investigação proposta, este estágio comtempla uma saída de campo na 
cidade de Lisboa.  
 
Assim, os alunos terão a oportunidade de contactar com uma empresa portuguesa, da área 
da banca, que desenvolve projetos de responsabilidade social e realizar entrevistas in loco 
aos interlocutores responsáveis por estas iniciativas.  
 
Plano de Trabalhos  
 
O estágio está dividido em três fases:  
 
1ª Fase: 1 e 2 de Julho  
Conhecer o CESNOVA e o e-GEO, duas Unidades de Investigação da FCSH/NOVA (Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa), e o contexto universitário 
envolvente.  
 
Participação em sessões de iniciação às Ciências Sociais com diversos investigadores:  
 

 “O que é um@ Cientista Social?”  

 “Métodos e Técnicas de Recolha e Análise de Dados em Ciências Sociais?”  

 “Entre Disciplinaridades: Integrando Ciências Naturais e Exatas e Ciências 
Sociais e Humanas”  

 
2ª Fase: de 3 a 11 de Julho  
Preparação e desenvolvimento de um projeto de investigação sobre a temática do estágio.  
 

 Introdução à temática da responsabilidade social.  

 Identificação de casos concretos de empresas com iniciativas de responsabilidade 
social.  

 Seleção de alguns estudos de casos em Portugal.  



 
 
 
 

 Preparação de uma entrevista.  

 Realização da entrevista in loco.  

 Tratamento qualitativo dos dados.  

 Análise dos resultados e preparação da apresentação dos resultados da 
investigação.  

 
Nesta 2ª fase irão ainda participar numa sessão prática sobre comunicação de ciência, 
que tem por objetivo apoiá-los na preparação da fase final do estágio. 
 
3ª Fase: 14 de Julho  
Apresentação dos resultados da investigação na sessão dos WORKSHOPS CESNOVA: 
“Ocupação Científica de Jovens nas Férias – Apresentação de resultados por alunos do 
Ensino Secundário”  
 
Observações: Atividade dirigida a alunos de qualquer área de estudos. Os trabalhos irão 
realizar-se no espaço da FCSH/NOVA + Trabalho de Campo (visita a uma empresa da área 
da banca, em Lisboa). O estágio contempla refeições (na cantina da FCSH/NOVA ou 
equivalente).  
 
Estágio oferecido numa parceria CESNOVA e e-GEO.  
Conhece-nos em: http://cesnova.fcsh.unl.pt/ e http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/  
 
1º dia de estágio  
Local de encontro: FCSH/NOVA, Edifício ID (Portaria) - Av. de Berna, 26 C, 1069-061 
Lisboa Hora: 10:30  
Pessoa de contacto: Marta Luís Pereira  
[Estágios nesta instituição]  

 

 
 

 

http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/
http://www.cienciaviva.pt/estagios/jovens/ocjf2014/inscricao.asp?accao=showcandidaturaform&id_accao=3412

