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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. 

aims to disseminate good practices at European level through the training of youth workers that can provide innovative 

skills about the social entrepreneurial field to the young people, seeing their active involvement and of the entire local 

community. 

COMPETÊNCIAS CHAVE DA UE 
As competências são definidas pela Comissão Europeia como uma combinação de conhecimentos, aptidões e atitudes 

adequadas ao contexto, e onde: 

• o conhecimento é composto por fatos e números, conceitos, ideias e teorias já consagrados e que sustentam a 

compreensão de uma determinada área ou assunto; 

• aptidões são definidas como a aptidão e capacidade de concretizar processos e usar o conhecimento existente para 

alcançar resultados; 

• as atitudes descrevem a disposição e a mentalidade para agir ou reagir a ideias, pessoas ou situações. 

As competências-chave são aquelas de que todos os indivíduos necessitam para a realização e desenvolvimento pessoal, a 

empregabilidade, a inclusão social e a cidadania ativa. Eles são desenvolvidos numa perspetiva de aprendizagem ao longo da 

vida, desde a primeira infância até a vida adulta, e por meio da aprendizagem formal, não formal e informal. 

O Quadro de Referência (2018) define oito competências-chave, entre as quais a 7ª é a competência de Empreendedorismo. 

Esta competência de Empreendedorismo refere-se à capacidade de atuar sobre oportunidades e ideias, e de transformá-las 

em valores para os outros. Assenta na criatividade, no pensamento crítico e na resolução de problemas, na iniciativa e 

perseverança e na capacidade de trabalhar de forma colaborativa para planear e gerir projetos de valor cultural, social ou 

comercial. 



 

 

 

PASSEIO VIRTUAL PELO EMPREENDORISMO SOCIAL  

 
A data de término do projeto European Social Entrepreneur - ESE foi estendida 

para janeiro de 2022 devido às restrições da Covid. 

A parceria decidiu assim criar um novo output, a realização de várias entrevistas 

em cada país parceiro. A ideia deste passeio virtual é receber feedback geral de 

empresas sociais de sucesso, informar e educar o nosso público sobre as 

melhores práticas existentes e o objetivo final é intrigar as partes interessadas no 

campo do empreendedorismo social. 

No nosso canal do Youtube “European Social Entrepreneur” estão disponíveis as 

entrevistas. 

CURSO OPERACIONAL DE INOVAÇÃO SOCIAL 
Devido às restrições da Covid, o Curso Operacional de Inovação Social, no Chipre, 

foi adiado para setembro de 2021. Os parceiros estão a preparar o material 

teórico-prático para Youth Workers. Durante os 3 dias de formação, iremos 

debater vários temas tais como: o que é empreendedorismo social, quem é o 

empreendedor social, como lançar um plano de empreendorismo social, modelo 

de negócio Canva, onde encontrar financiamento para um projeto de 

empreendorismo social e o impacto das empresas sociais. 

Siga-nos em nosso site e redes sociais para estar sempre atualizado sobre as 

atividades do projeto ESE. 

 

www.socialentrepreneur.eu Follow us: 

         
 Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. O apoio da Comissão Europeia à 

produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de 
vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que 
possam ser feitas com as informações nela contidas. 


