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O “European Social Entrepreneur” - ESE é um projeto Erasmus + que visa divulgar boas práticas a nível 
europeu através da formação de youth workers que possam proporcionar aos jovens competências 
inovadoras no domínio do empreendedorismo social. 

Um dos principais resultados do projeto “European Social Entrepreneur” é um manual que contém 
orientações sobre estudos comparativos na Europa sobre o ensino do empreendedorismo, com a 
participação de jovens desfavorecidos em start-ups e, em particular, empresas sociais. O manual 
consiste em histórias de sucesso, testemunhos e boas práticas. 

Durante a pandemia, todos os parceiros do projeto ESE se reúnem regularmente online para sustentar a 
implementação do projeto. Neste momento, o consórcio está a preparar um programa interessante e 
inovador para a formação em Chipre. Haverá várias atividades dinâmicas de grupo interativas, 
simulações de apresentações, exercícios práticos e discussões. 

Convidamo-lo a seguir o ESE na página do projeto no Facebook: 
https://www.facebook.com/ESEerasmus 
Existem várias publicações sobre livros de empreendedorismo, “30 under 30” da revista Forbes, boas 
práticas do Atlântico, vídeos educacionais e inspiradores. 
 

Em 2021, muitos atores da sociedade civil aguardam impacientemente o lançamento dos novos 
programas europeus. A boa notícia é que a nova geração de programas de financiamento da EACEA para 
o período de 2021-2027 foi politicamente acordada em 2020. 
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Os programas de financiamento da EACEA para este período serão: 

• Erasmus + 
• Europa Criativa 
• Corpo Solidário Europeu 
• O programa Cidadania, Igualdade, Direitos e Valores (CERV). 

 
Esses programas terão como base o sucesso de seus antecessores (Erasmus +, Europa Criativa, Corpo de 
Solidariedade Europeu e Europa para os Cidadãos). Ainda não há publicação oficial sobre as datas de 
abertura, mas algumas das novidades esperadas estão para vir a público em breve. 
Entretanto, a nossa equipa fez algumas pesquisas e constatámos que o primeiro prazo do programa 
Erasmus + 2021-2027 está previsto para a primeira quinzena de Maio de 2021. A informação ainda não foi 
confirmada pelos canais oficiais do Erasmus +. No entanto, a data parece plausível. 
 
Prevê-se que as diretrizes do programa sejam publicadas em março de 2021. De acordo com as 
informações das fontes oficiais, o próximo Programa Erasmus + pretende ser mais inclusivo e acessível. Isso 
significa que os processos de aplicação serão mais simples. O novo programa também investirá em áreas 
inovadoras, como energia renovável, ambiente, sustentabilidade, engenharia ambiental e inteligência 
artificial.  
A dimensão internacional do programa também será impulsionada. O novo programa aumentará a 
mobilidade e a cooperação internacional, proporcionando oportunidades de aprendizagem e mobilidade a 
12 milhões de pessoas, em comparação com 4 milhões de pessoas no programa atual.  
Haverá um melhor alcance e a inclusão de pessoas com menos oportunidades. O investimento nas pessoas, 
nas suas competências e conhecimentos irá ajudar a responder aos desafios globais, manter a justiça social 
e impulsionar a competitividade da Europa. 
 
A pandemia ensinou nos a importância e a necessidade da tecnologia nas nossas vidas profissionais 
modernas. No novo programa Erasmus +, haverá um montante significativo de financiamento atribuído ao 
setor digital, visto que experiências recentes mostrou nos as possibilidades da aprendizagem e cooperação 
virtual. 
 
Estamos ansiosos pelo próximo programa Erasmus +! 
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