
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Procuramos mobilizar em rede 

 

 

Formadores  

Entidades formativas 

Organizações da Economia Social Solidária 

Decisores políticos 

Jovens 

Economia Social Solidária 

alternativas socioeconómicas  

A Economia Social Solidária tem vindo a 

afirmar-se como um vibrante e promissor 

modelo socioeconómico na UE e em várias 

partes do mundo. A ESS é uma alternativa 

transformadora, crítica e plural a todas as 

atividades socioeconómicas – promovendo 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.   

 

Formação   

instrumento de mudança social 

Uma mudança de paradigma implica uma 

mudança de consciência. A formação inicial e 

contínua assume um papel fundamental neste 

processo.  Enquanto instrumento de mudança 

social, a formação possui um enorme potencial 

para transformar as novas gerações e aquelas 

já no ativo em cidadãos e profissionais capazes 

de lidar com as mudanças emergentes na 

sociedade. Para tal, os conteúdos e as 

metodologias de formação devem ser 

inovadores. 

 

Acerca do projeto 

 

 

O principal objetivo do projeto é promover a 

Economia Social Solidária (ESS) na Europa, 

através da capacitação de formadores nesta 

área temática. 

Visando a inovação nos programas de formação 

profissional, procuramos contribuir para o 

desenvolvimento cívico e profissional das 

pessoas, procurando integrar nas suas ideias e 

atitudes modelos socioeconómicos alternativos.  

Com duração de 3 anos (set. 2018 – ago. 2021), 

inclui uma rede europeia e várias organizações 

de diferentes países europeus, sendo  

co-financiado pelo programa Erasmus+ da UE. 

Para mais informações: 

info@apdes.pt 



 

Etapas do projeto 

 

 

 

1. ANÁLISE  ESTRATÉGICA 2. INOVAÇÃO CURRICULAR 3. ADVOCACY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parceiros e financiamento 

 

 

PORTUGAL       ROMÉNIA         GRÉCIA         FRANÇA 

 

 

 

 

REDE EUROPEIA    ITÁLIA       ALEMANHA 

 

 

 

O    Mapeamento dos cenários                      

      nacionais e europeu  

E     Workshops em 6 países     

      Europeus 

O    Curso de formação-ação 

      para formadores  

AF   Formações-piloto em 6  

      países Europeus  

E     Workshops em 6 países  

      Europeus                                     

O    Plano de ação  

O    Instrumentos multimédia 

E     Seminário Final em Portugal 

Com o apoio do 

programa Erasmus+ 

da União Europeia 

Conhecer os 

cenários 

nacionais e 

europeu  

respeitantes 

às 

competênci

as dos 

formadores 

em ESS 

 

Desenvolver 

conteúdos 

e metodologias 

para fortalecer 

as competências 

dos formadores 

 

Advogar pela 

inclusão da 

ESS na 

formação de 

formadores, a 

nível nacional 

e Europeu  

O      OUTPUTS 

E       EVENTOS 

AF    ATIVIDADES  

        FORMATIVAS  

 


