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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 capacitar jovens com competências inovadoras, relacionadas com a temática do 

empreendedorismo social, promovendo e estimulando o seu envolvimento ativo e de toda a 

comunidade local. 

 

 
MANUAL SOBRE EMPREENDORISMO SOCIAL  

Um dos principais resultados do projeto Empreendedor Social Europeu - ESE é um manual que 

contem um estudo comparativo na Europa e diretrizes de métodos de ensino para abordar jovens, 

em particular jovens desfavorecidos, sobre como iniciar uma start-up, em particular uma 

organização social. 

O objetivo do Manual sobre empreendedorismo social é incentivar a participação ou o lançamento 

de organizações sociais, especialmente de jovens desfavorecidos. Graças ao manual que apresenta 

histórias de sucesso, testemunhos e boas práticas, poderemos envolver os jovens a nível local e 

reativá-los. 

 

 

 



 

 

 

MANUAL SOBRE EMPREENDORISMO SOCIAL - INVESTIGAÇÃO 

 

Atualmente, os parceiros estão envolvidos na primeira etapa da fase de 

construção do manual, que consiste na pesquisa de estudos de casos de 

empresas/organizações sociais de sucesso, em particular as que envolvem jovens 

desfavorecidos e também consiste na pesquisa de ferramentas que possam 

apoiar o lançamento de uma empresa/organização social ou apoiar jovens no 

desenvolvimento de um projeto de negócios no âmbito social. 

Esta pesquisa fornecerá uma visão geral das diferenças em termos de 

empresa/organização social em cada país parceiro. 

 

CURSO OPERACIONAL DE INOVAÇÃO SOCIAL 
 Em julho de 2020, o parceiro CCIF CY irá acolher, em Chipre, o curso de formação 

teórico-prático para Youth Workers sobre como relacionar e abordar jovens 

desfavorecidos e apoiá-los na compreensão da importância de ser um cidadão 

ativo, mas também quais são os elementos necessários para desenvolver uma 

deia de negócio e adquirir conhecimento sobre empreendedorismo social. 

É um Youth Worker? Gostaria de participar do nosso curso operacional de 

inovação social?  

Entre em contato connosco em europeansocialentrepreneur@gmail.com.  
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www.socialentrepreneu

r.eu 

Siga-nos: 

         

 

Siga-nos para estar sempre atualizado sobre as atividades do projeto ESE em: 

https://www.facebook.com/ESEerasmus/
mailto:europeansocialentrepreneur@gmail.com
https://www.instagram.com/ese.erasmus/

