
Nossos resultados

Nos próximos meses, o consórcio entregará
os resultados abaixo identificados:

 

1. Um curso de formação para

empreendedores sociais que visa melhorar

as suas competências;

2. Um curso de formação para mentores que

prestam apoio a empresas sociais;

3. Um guia passo a passo sobre como criar

uma empresa social;

4. Uma incubadora virtual de empresas

sociais acessíveis a empreendedores

sociais e mentores.

 

LAMOS EU
ISSE

Melhorar as Competências de Empreendedores Sociais

Nossas notícias

Todos os parceiros do projeto realizaram

workshops locais com o objetivo de

apresentar o projeto ISSE e recolher

informações sobre competências de

empreendedorismo social de pessoas que

desempenham um papel ativo na área do

empreendedorismo social.
 

Após a fase de pesquisa, as competências

identificadas foram fundidas em seis

categorias, que serão a principal orientação

para o processo de desenvolvimento do

curso de formação de empreendedores

sociais e mentores.

 

www.isseproject.eu

O que vem depois?

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, polonês, português, grego e turco.

 

Caso esteja interessado na formação para

desenvolver a sua própria empresa social,

entre em contacto com o seu parceiro

nacional.



ISSE - Improving Skills of
Social Entrepreneurs
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ISSE - Projeto da UE

CONSÓRCIO DO PROJETOO que é o projeto ISSE?

www.isseproject.eu

ISSE – Melhorar as Competências de

Empreendedores Sociais

O objetivo do projeto é

fazer 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.


