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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 profissionais que trabalham com jovens,  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. 
O QUE HÁ DE NOVO NESTE PROJETO 
Conheça os últimos desenvolvimentos do projeto ESE. Realizou-se: 

• Curso operacional para inovação social, um evento de formação para recursos humanos no Chipre em setembro de 2021 

durante 3 dias para profissionais que trabalham com jovens. 

• Laboratórios operacionais para profissionais da juventude e jovens em cada país parceiro. 

• Último encontro transnacional em Portugal 

LABORATÓRIOS OPERACIONAIS 

Após o evento de formação dos recursos humanos de curta duração em setembro de 2021, os parceiros do projeto ESE 

organizaram dois eventos locais envolvendo profissionais que trabalham com jovens e jovens, especialmente aqueles em 

situação de vulnerabilidade. Neles se falou sobre empreendedorismo social e como transmitir localmente os conhecimentos 

adquiridos durante a formação em Paphos, Chipre. 



 

 

 

ÚLTIMA REUNIÃO TRANSNACIONAL EM PORTUGAL 
Em dezembro de 2021 os parceiros do projeto ESE reuniram-se em Lisboa, 

Portugal para a última reunião do projeto. Foi uma oportunidade para discutir as 

etapas finais do projeto e todas as atividades a serem implementadas antes do 

seu término. 

ATÉ À PRÓXIMA... 
Os trabalhos do projeto ESE terminam no dia 31 de janeiro de 2022. Todos os 
parceiros que participaram na sua implementação durante estes 30 meses 
gostariam de agradecer aos nossos leitores que nos acompanharam ao longo do 
projeto. Esperamos que o nosso projeto tenha contribuído para a aquisição de 
novos conhecimentos, ideias e que vos tenha inspirado para a temática do 
empreendedorismo social e muito mais. 

Não se esqueça de descarregar gratuitamente o nosso Manual sobre 
empreendedorismo social* no nosso site: https://socialentrepreneur.eu/outcomes/ 

*disponível em inglês, italiano, francês, português, romeno e grego. 

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. 


