
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPREENDEDOR 
SOCIAL EUROPEU  

Capacitação dos jovens na área 
do empreendedorismo social! 

 

Competências Empreendorismo Social Apoio na aquisição e 

desenvolvimento de competências básicas para o 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 

 

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. 

VISITE O NOSSO WEBSITE 

socialentrepreneur.eu 
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IED - Institute of Entrepreneurship Development 
O iED é uma organização de investigação criada em 2005, focada na 
promoção do empreendedorismo para todos. A principal atividade da 
organização é a implementação de projetos em alguns dos programas 
mais influentes e inovadores da Europa, como o HORIZON 2020 e o 
ERASMUS +. 

 

CO-LABORY 
O CO-LABORY é um espaço de coworking comprometido em promover 
uma nova cultura de empreendedorismo baseada na responsabilidade 
social pessoal, centrada na pessoa, relações de reciprocidade e na 
função social do lucro do negócio. 

 

Mitra France 
A Mitra France visa promover a compreensão intercultural e a 
capacidade de resposta à diversidade social, étnica, linguística e cultural 
através da educação não formal. Cria conscientização dos jovens sobre 
seu papel na sociedade e promove o aumento do nível de competência 
digital entre pessoas com menos oportunidades: desempregados, 
etnias, minorias nacionais, refugiados e pessoas com baixa qualificação. 

 

ACTA Center 
O Centro Europeu de Integração Socioprofissional ACTA promove 
atividades educacionais, o desenvolvimento de competências 
profissionais e sociais das pessoas com o fim de se adaptar e integrar 
efetivamente numa sociedade dinâmica. O ACTA tem como objetivo 
potenciar a capacitação das pessoas, o empreendedorismo, a 
criatividade e encoraja as pessoas a desenvolver as suas ideias e 
iniciativas em projetos concretos. 

 

CCIF Cyprus – Cross Culture International Foundation 
Cyprus 
A CCIF Chipre criada em 2016, com a missão de apoiar a inclusão social 
de todos os cidadãos, especialmente os jovens, incluindo aqueles com 
menos oportunidades, através do intercâmbio, redes, iniciativas 
transnacionais e diálogos culturais. A sua visão é de capacitar jovens, 
independentemente do género, história social, cultural ou educacional 
para uma cidadania ativa, voluntariado, tolerância, respeito, 
entendimento mútuo, crescimento sustentável e desenvolvimento da 
vida. 

 

CAI - Conversas Associação Internacional 
O CAI é uma ONG portuguesa, que desenvolve projetos nas áreas de 
Educação Não Formal, Intervenção Social e Saúde a nível nacional com 
Jovens, Adultos e Youth workers. É membro da DISWN [Dynamo 
International - Street Workers Network], composta por 51 plataformas 
nacionais da África, Américas, Ásia e Europa. A CAI apoia legalmente o 
SwTI. 



 


