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“European Social Entrepreneur” ou “Empreendedor Social Europeu” é um projeto Erasmus + que visa disseminar 

boas práticas a nível europeu através da formação de youth workers para que possam posteriormente fornecer 

competências inovadoras relacionadas com a temática do empreendedorismo social a jovens, promovendo e 

estimulando o seu envolvimento ativo e de toda a comunidade local. 

 1º Reunião Transnacional 
Em 28 de Outubro de 2019, decorreu em Trani, Itália a reunião inicial do projeto ESE. Estiveram presentes 

representantes de todas as organizações envolvidas no projeto: CO-LABORY da Itália, Cross Culture International 

Foundation Cyprus Ltd de Chipre, MITRA FRANÇA da França, IED - The Institute of Entrepreneurship Development 

da Grécia, CAI - Conversas Associação Internacional de Portugal e ACTA - Asociatia Centrul European Pentru 

Integrare Socioprofesionala da Roménia. 

Neste encontro, os parceiros discutiram o plano de atividades do projeto, bem como as questões relacionadas com 

a disseminação, promoção e a implementação do mesmo, salvaguardando desde já a qualidade do mesmo. 

Todas as organizações irão participar na implementação do "Manual sobre empreendedorismo social", que irá 

conter os resultados de um estudo comparativo na Europa sobre histórias de sucesso de empresas sociais que têm 

um impacto social significativo nos territórios em que operam. 

O Manual irá também disponibilizar informações sobre os métodos de abordagem de ensino para jovens, em 

particular jovens desfavorecidos, bem como todos os passos necessários para iniciar uma startup, numa vertente 

social. 



 

 

 

"Jovens e Organização Social" 
Neste momento, cada um parceiros está a organizar e desenvolver o primeiro 
evento local da ESSE, com o intuito de envolver a comunidade local e informar as 
partes interessadas sobre o projeto e as suas atividades. 

Durante os eventos, os parceiros irão disseminar nas suas redes informações 
sobre o projeto ESE. 

Uma das prioridades do nosso projeto é promover o envolvimento, a conexão e o 
empoderamento dos jovens, em particular os jovens desfavorecidas. 

 

Para saber mais, siga-nos em: 

This  pr oject  ha s been  funded  with  s upport from t he  E uropean  Commission.  This  
publ icati on  ref lec ts  the  views  only  of  t he  a ut hor , a nd t he C ommis sion cannot  be  
hel d r es ponsi ble  f or  a ny  us e  whic h  may be ma de of  t he i nf ormati on  c ontained 
therein .  
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