
 

 

 

Competências Empreendorismo Social  
Apoio na aquisição e desenvolvimento de 
competências básicas para o 
empreendedorismo social 

Parceiros 

IED - Institute of Entrepreneurship 
Development 

www.ied.eu 

CO-LABORY 

www.co-labory.com 

Mitra France 

FB: @mitrafr 

ACTA Center 

www.actacenter.ro 

CCIF Cyprus – Cross Culture International 
Foundation Cyprus 

www.ccifcyprus.com 

CAI - Conversas Associação Internacional 

http://www.cai.org.pt/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EMPREENDEDOR 
SOCIAL EUROPEU  
Capacitação dos jovens na 
área do empreendedorismo 
social! 

 

Desenvolvimento profissional  
Apoiar os youth workers a fim de 
fortalecerem o seu desenvolvimento 
profissional 

 

Partilha de métodos 
Apoiar os youth workers na partilha de 
métodos eficazes para alcançar jovens 
marginalizados 

 

Redução da pobreza  
Incentivar a participação no mercado de 
trabalho, a aquisição de competências e a 
redução da pobreza 

 

Pessoas desfavorecidas  
Promover práticas inovadoras de trabalho, 
aprendizagem e debate entre as pessoas 
desfavorecidas 

 

Melhoria dos formadores  
Melhorar o nível de competências e 
habilidades chave dos formadores 

VISITE O NOSSO WEBSITE 

socialentrepreneur.eu 

 
 

 
@ESEerasmus 

 

@ese.erasmus 

 

 

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. 

Esta publicação reflete apenas as opiniões do autor, e a Comissão 

não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser 

feito das informações nele contidas. 

  

http://www.ccifcyprus.com/
http://www.cai.org.pt/
http://www.cai.org.pt/


 

 

Inovação do Projeto 
 

"Conhecimento é poder" e este projeto, "European 
Social Entrepreneur (ESE)", promove a 
capacitação dos jovens através do 
desenvolvimento de um conjunto de ferramentas 
que irá melhorar os seus conhecimentos na área 
do empreendedorismo, com foco particular no 
empreendedorismo social, que combina a 
dimensão de empreendedor social e com possíveis 
consequências na empregabilidade.  
O empreendedorismo social vinculado aos jovens 
é um conceito que assume diferentes formas em 
cada um dos países parceiros. 
 
A nossa ideia de projeto nasceu da vontade da 
parceria de criar um modelo eficaz e replicável a 
nível europeu para disseminar técnicas de inclusão 
na área do empreendedor social. 
O projeto visa promover a integração social e 
oferecer oportunidades de aprendizagem 
personalizadas aos jovens. Interviremos 
internacionalmente junto da equipa das 
organizações participantes, o que irá potenciar um 
efeito multiplicador nos seus territórios ao formar 
formadores. Os youth workers irão poder transmitir 
e disseminar as competências adquiridas aos 
jovens dos seus territórios. Todo o material 
produzido será disponibilizado on-line para 
aumentar o impacto e incentivar as pessoas dos 
meios rurais e desfavorecidas a melhorar suas 
competências.  
 

   Grupos Alvo 

 Jovens 
(especialmente jovens desfavorecidos) 

 Youth workers 
 Organizações juvenis 
 Autoridades locais 
 Empresas 
 Centros de emprego e escolas 
 Stakeholders 

 

Resultados 

Manual sobre empreendedorismo social 
 
Este manual 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 também irá fornecer informações sobre os 
métodos de abordagem e ensino para jovens, em 
particular jovens desfavorecidos, sobre como iniciar 
uma startup, numa vertente social. 
 

Atividades 

 Atividade de Formação no Chipre  

Curso de formação teórico-prático no Chipre para Youth 
Workers sobre a abordagem e relacionamento com 
jovens desfavorecidos e ajudá-los a entender a 
importância de serem cidadãos ativos, conhecerem os 
elementos necessários para iniciar uma ideia de 
negócio, adquirirem mais conhecimento sobre 
empreendedorismo social. 
 

 Formação nacional para Youth Workers 
em cada país parceiro (6 eventos) 

 
 Formação nacional para jovens 

desfavorecidos em cada país parceiro 
(6 eventos) 

 

 

 

VISITE O NOSSO WEBSITE 

socialentrepreneur.eu 

 

  @ESEerasmus 

  @ese.erasmus 
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