
LAMOS EU

O projeto ISSE continua com o curso de

formação para mentores já desenvolvido e o

curso de formação para empreendedores

sociais e incubadora virtual. A incubadora

virtual está online e pronta para acolher

todos os tipos de empreendedores a serem

apoiados por mentores.

Durante o primeiro ano do projeto, três

reuniões internacionais foram organizadas

em Valência, Ancara e Nicósia. Um workshop

por país foi desenvolvido para extrair

informações valiosas para a criação dos

resultados.

Através das nossas atividades de

disseminação, a comunidade em geral pode

acompanhar o nosso progresso e obter

benefício de todos os produtos já

desenvolvidos, disponíveis no nosso

website.

Por favor, siga-nos no Facebook e no

Website. O seu interesse nos nossos

resultados é bem-vindo.

Vamos continuar o nosso esforço para

aproveitar ao máximo o ISSE!

ISSE - Melhorar as Competências 
de Empreendedores Sociais

ISSE durante o primeiro ano...

www.isseproject.eu

Próximos passos...?

 

Se estiver interessado nos resultados do

ISSE, reserve um tempo para visitar o nosso

website e encontrar todos os materiais de

que precisa.

 

Todos os resultados do projeto estarão

disponíveis em inglês, espanhol, italiano,

francês, polaco, português, grego e turco.

 

Caso esteja interessado na formação para

desenvolver a sua própria empresa social,

entre em contacto com o seu parceiro

nacional.

https://www.facebook.com/ISSE-EU-Project-291801241442602/
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CONSÓRCIO DO PROJETOO que é o projeto ISSE?

www.isseproject.eu

ISSE – Melhorar as Competências de

Empreendedores Sociais

O objetivo do projeto éfazer com que os

profissionais entendam melhor o setor da

economia social e apoiá-los, fortalecendo as

suas competências de gestores,

profissionalismo e oportunidades de networking.

 

Para quem é?

empreendedores sociais;

indivíduos interessados em criar sua própria

empresa social;

formadores profissionais, mentores e

consultores de negócios;

centros educacionais e instituições;

associações e sindicatos profissionais de

consultores (sociais) empresariais,

formadores profissionais;

universidades, faculdades, fornecedores de

ensino superior, centros VET nacionais, etc.;

autoridades públicas e estruturas

governamentais.

https://www.facebook.com/ISSE-EU-Project-291801241442602/
https://www.linkedin.com/company/12984838
https://www.isseproject.eu/en/index.htm

