
  

Associe-se à nossa rede para a mudança! 

 

 

Formadores de FPI 

Organizações de ESS 

Decisores políticos 

Formandos de FPI 

A ESS como um modelo  

socioeconómico alternativo 

A ESS tem vindo a afirmar-se como um 

vibrante e promissor modelo socioeconómico 

na EU e em várias partes do mundo. A ESS é 

uma alternativa transformadora, crítica e plural 

a todas as atividades socioeconómicas, que 

promove a democracia no mercado de trabalho 

e na comunidade, relações emancipadoras, 

diversidade cultural e justiça social. Com base 

numa consciencialização ecológica, visa 

estimular a cooperação local e descentralizada, 

de modo a melhorar as condições de vida das 

populações.   

 

FPI como instrumento  

de mudança social 

Uma mudança de paradigma implica uma 

mudança de consciência. A educação e a 

formação assumem assim um papel 

fundamental neste processo. A FPI pode ser um 

instrumento de mudança social, pois possui um 

enorme potencial para transformar as novas 

gerações em cidadãos e profissionais capazes 

de lidar com mudanças na sociedade. Para tal, 

os programas de FPI devem ser inovadores. 

Acerca do projeto 

 

 

O principal objetivo do projeto é promover a 

Economia Social Solidária (ESS) na Europa, 

através de programas de Formação Profissional 

Inicial (FPI) inovadores. 

O projeto visa uma formação mais abrangente e 

o desenvolvimento profissional das novas 

gerações, integrando nas suas ideias e atitudes 

modelos socioeconómicos alternativos.  

O projeto tem a duração de 2 anos (set. 2016 – 

ago. 2018) e inclui várias organizações de 

diferentes países Europeus e uma rede Europeia. 

 

 

Para mais informações, por favor contacte: 

info@apdes.pt 



Fases do projeto 

 

1. Avaliação estratégica 2. Inovação curricular 3. Advocacy 

 

 

 

 

 

 

 

Parceiros e financiamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O    Mapa das oportunidades  

      e dos obstáculos  

E     Workshops em 7 países     

      Europeus 

O    Módulo 1. Valores e  

      Princípios da ESS  

O    Módulo 2. Gestão  

     Democrática na ESS 

O    Módulo 3. Recursos e  

      Financiamento Ético e  

      Solidário   

AF   Formações-piloto em 3  

       países Europeus  

E     Workshops em 7 países  

      Europeus                                     

O    Plano de ação  

O    Dossier político 

E    Seminário Final em Portugal 

Avaliar as 

oportunidades e 

obstáculos à promoção 

da ESS em programas 

de FPI, a nível nacional e 

Europeu 

 

 

Desenvolver um 

conjunto de módulos 

formativos sobre ESS 

Advogar pela inclusão 

de módulos formativos 

em programas de FPI, a 

nível nacional e 

Europeu  

 

O      OUTPUTS 

E       EVENTOS 

AF    ATIVIDADES  

        FORMATIVAS  

 

Com o apoio do programa Erasmus+ 

da União Europeia 


