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Na Universidade Europeia consideramos
fundamental formar com base em princípios e em
valores que possibilitem alcançar um mundo mais
justo e sustentável. Somos conscientes de que,
hoje em dia, existe uma necessidade real de formar
pessoas capazes de contribuir com o seu trabalho e
dedicação para melhorar a sociedade em que vivem
e, para tal, a Educação assume um papel decisivo e
de agente de mudança.

Impulsionar o talento empreendedor
Confiamos no poder da Educação para promover a mudança
na vida dos cidadãos. A nossa missão, enquanto Universidade,
é formar líderes e profissionais preparados para contribuírem
para o progresso social, através de um espírito empreendedor
e de um elevado compromisso ético.

Na qualidade de membros da Global Compact
Network e da Aliança ODS Portugal, a Universidade
Europeia assumiu o compromisso de impulsionar o
cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) definidos ONU – Organização das
Nações Unidas para a Agenda 2030.
Sob esta premissa, em 2018, lançamos, pela
primeira vez em Portugal, o Programa Jovens
Empreendedores Sociais (JES).
O JES é uma iniciativa da Universidade Europeia,
como parte do programa YouthActionNet promovido
pela International Youth Foundation e apoiado pela
Laureate International Universities. Na qualidade de
Instituição certificada B-Corp, este Programa é uma
evidência de que a Universidade Europeia procura
reconhecer e premiar iniciativas e projetos que, de
algum modo, possam ser transformadores da nossa
sociedade, gerando impacto positivo e contribuindo
para a sustentabilidade das gerações futuras.

Pretende-se proporcionar, aos jovens
empreendedores sociais, o desenvolvimento de
competências e o crescimento profissional, através
da disponibilização de recursos e ferramentas que
impulsionem os seus projetos e iniciativas.
Esta iniciativa pretende ser uma referência no
âmbito do empreendedorismo social jovem e da
inovação social, sendo este um dos pilares da
política de responsabilidade social universitária
da Universidade Europeia, cujos pilares são a
transparência, a cooperação para o desenvolvimento
e a ação ambiental, além das contribuições inerentes
a uma Instituição de ensino superior:
a educação e a formação.

Bem-vindo
à Comunidade JES.
Susana Martins
Diretora do Programa
JES em Portugal

O PROGRAMA TEM
18 ANOS
DE EXISTÊNCIA

1,970 JOVENS
EMPREENDEDORES SOCIAIS
(ALUMNI DA REDE YOUTHACTIONNET)

EM
94 PRESENTE
PAÍSES

DE VIDAS
1,7 MILHÃO
IMPACTADAS POR PROJETOS
EMPREENDEDORES SOCIAIS
EM 2016

25,000 VOLUNTÁRIOS
MOBILIZADOS
EM 2016

24 INSTITUIÇÕES
ENVOLVIDAS

O Programa JES destina-se a jovens entre os 18 e
os 29 anos que sejam fundadores ou cofundadores
de um projeto social ou ambiental, em Portugal, e que
visem a transformação social baseada na equidade, na
justiça e/ou na proteção do meio ambiente.

O Programa JES conta com o apoio do Dr. Rui
Marques, Diretor da Fórum Estudante, e Embaixador do
Projeto e da Ashoka Portugal.

Esta iniciativa procura acentuar a importância da
liderança social, tendo como principal objetivo dar
projeção e visibilidade ao que de melhor se faz, em
matéria de empreendedorismo social, em Portugal.

Liderança, Impacto Social, Sustentabilidade,
Inovação e Contribuição do Empreendedor ao
Programa são os 5 principais critérios de avaliação que
conduziram o Júri à seleção dos 5 jovens vencedores.

BENEFÍCIOS DO PROGRAMA
FORMAÇÃO
COM ESPECIALISTAS
EM INOVAÇÃO
SOCIAL, EM
CONJUNTO COM A
COMUNIDADE JES,
EM MADRID

VISIBILIDADE
DOS EMPREENDEDORES
E DOS PROJETOS
NETWORKING
COM UMA REDE DE
MAIS DE 1900 FELLOWS
DO PROGRAMA

A constituição do Júri foi composta por 6
elementos: Constança Morais (Ashoka Portugal); Graça
Rebocho (Fundação PT); Joaquim Caetano (Montepio);
Luís Roberto (GRACE); Rui Marques (Fórum Estudante).
À primeira edição do Programa JES concorreram
44 candidatos, na sua maioria, provenientes da cidade
de Lisboa, em áreas distintas como: Desenvolvimento
Económico, Inclusão Social, Meio Ambiente, Educação,
Participação Cívica e Saúde. Aqui apresentamos os 5
Jovens premiados e os seus respetivos Projetos

PRÉMIO
NO VALOR DE
2000€, POR
PROJETO
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Os 5 Premiados

André Ferreira dos Santos

António Bello

Duarte Fonseca

João Duarte

Explicame.pt

Just a Change

APAC Portugal

Menos

facebook.com/explicamee/

facebook.com/Just.a.Change/

facebook.com/APACPt/

facebook.com/menoshub/

linkedin.com/company/11230301/

instagram.com/just.a.change/

youtube.com/channel/
UCfwe0XZYZ3CtHR7OI11iKSg

linkedin.com/company/menos/

explicame.pt

justachange.pt

apac-portugal.pt

André Santos (Lisboa, 1995), com a Dupla Licenciatura em

António Bello (Lisboa, 1991), formado em Engenharia e Gestão

Duarte Fonseca (Lisboa, 1989), pós-graduado em Gestão de

menoshub.com
menoshub.com/blog

João Duarte (Lisboa, 1992), com educação em gestão, inovação

Recursos Humanos, trabalhou um ano como Terapeuta Ocupacional

e empreendedorismo, a sua experiência passa por uma startup

no Estabelecimento Prisional Especial de Santa Cruz do Bispo e 4 anos

de tecnologia (Tamigo, Dinamarca), um acelerador de startups no

como Consultor de Inovação e Tecnologia na Beta-i. Atualmente é o

sector da inteligência artificial (Rockstart, Holanda), um investidor de

Presidente da Direção da APAC Portugal - Associação de Proteção

impacto no sector da educação (Villgro, Índia) e uma empresa social

Insatisfeito por natureza, não consegue estar parado, dedicando

e Apoio ao Condenado, sendo o seu principal objetivo garantir a

no sector da saúde (Bloodlink, Índia).

o seu tempo ao que mais gosta de fazer: criar e explorar. Não só

reinserção social de pessoas reclusas ou que estiveram reclusas e das

é a voz do projeto, como também o responsável por motivar a sua

suas famílias. Em paralelo, o Duarte é Coordenador de Estratégia e

equipa a seguir o seu sonho. O que o move é a vontade de “fazer

Desenvolvimento da IPSS Just a Change.

Gestão Hoteleira e Gestão de Empresas e Mestrado em Ciências
Empresariais pela Universidade Europeia, fundou em 2017 a
Explicame.pt. Com apenas 20 anos já geria uma equipa de 200
explicadores, através do seu quarto e de apenas um computador.

acontecer”, acreditando que “difícil é diferente de impossível”.
O Explicame.pt é uma plataforma aberta à comunidade

Industrial, é um dos cofundadores da Just a Change.
A Just a Change mobiliza voluntários para reconstruir casas em
situações de pobreza e transformar a vida das pessoas.

A APAC Portugal promove programas de reinserção de reclusos e
ex-reclusos com vista à diminuição da reincidência criminal. Desenvolve

estudantil, que valoriza o trabalho e dedicação de explicadores,

programas de educação não formal para o desenvolvimento de

onde qualquer aluno pode aprender, em qualquer lugar, sem

competências sociais e humanas, programas de saúde e prevenção,

limitações, através de uma comunidade, encontrando a ajuda

apoio legal e apoio na inclusão laboral pós liberdade. Como 2.º eixo de

perfeita para o seu sucesso.

ação, desenvolve ações de advocacy e promoção de um evento anual,
prison insights, que permite combater o estigma da sociedade em
relação ao estatuto de recluso e ex-recluso.

Tendo participado em inúmeros programas de liderança
internacional como os Global Changemakers, One Young World e
World Merit, regressou a Portugal para lançar o menos em2015,
uma organização social que usa o micro-empreendedorismo como
ferramenta de inclusão social e económica.
O menos nasceu com a missão de combater o desemprego
através do micro-empreendedorismo e tecnologia. Associado a
um programa de aceleração, mentoria e uma plataforma digital,
adaptamos as melhores práticas do mundo empresarial para
empreendedores desempregados sem conhecimentos
financeiros, para criar um ecossistema de apoio a microempreendedores. Potenciamos, desta forma, a criação de micronegócios comunitários em qualquer parte.

Pierre Del Cos

Revolução das Minhocas

www.facebook.com/WormRevolution-Revolução-dasMinhocas-2096088093749593/
Pierre Del Cos (México, 1989), meio mexicano e meio francês, estudou
ciências do ambiente e viajou pelo mundo até ficar apaixonado pela vida rural
em Portugal. Agora vive em Cimo de Vila (Celorico de Basto), numa comunidade
rural, onde procura a partilha, passar tempo com a natureza, ver crescer as
árvores que planta e comer alimentos produzidos em casa.
Na Revolução das Minhocas acreditamos que um estilo de vida sem
lixo é possível! Com minhocas, é possível transformar o lixo da cozinha em
fertilizantes naturais, de maneira divertida e higiénica. Ajudamos os cidadãos
e organizações a reduzir a pegada ecológica dos resíduos orgânicos,
fornecendo sistemas de compostagem com minhocas, minhocas, fertilizantes
de minhocas e organizando formações de vermicompostagem. Trabalhamos
com as pessoas e a natureza para semear um futuro com os nossos valores: +
Sustentabilidade + Impacto Social + Colaboração + Transparência + Acão contra
a mudança climática.

bit/ly/programa-jes
responsabilidadesocial@universidadeeuropeia.pt

