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O Programa Jovens Empreendedores Sociais
(JES) destina-se a reconhecer e a recompensar
iniciativas de caráter social e a dar visibilidade
a jovens empreendedores capazes de inspirar
a sociedade.

PROGRAMA
JOVENS EMPREENDEDORES SOCIAIS
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, 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.

OBJETIVOS
Reconhecer e recompensar iniciativas de carácter social e dar visibilidade
a projetos capazes de inspirar a sociedade civil portuguesa.
Ser uma referência no âmbito do empreendedorismo social jovem, sendo
este um dos pilares da política de responsabilidade social universitária da
Universidade Europeia.
Proporcionar, aos jovens empreendedores sociais, o desenvolvimento de
competências e o crescimento profissional, através da disponibilização de
recursos e de ferramentas que impulsionem os seus projetos e iniciativas,
nomeadamente, através da formação, da partilha de boas práticas e do
networking.

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

(em curso, no mínimo, há 3 meses) e que visem a
transformação social baseada na equidade, na justiça e na
proteção do meio ambiente.

O projeto deverá estar registado e em funcionamento,
pelo menos, desde o dia 1 de março de 2018.

PRÉMIO
Entre todas as candidaturas recebidas, um Júri especializado selecionará
cinco jovens que liderem, ou co-liderem, projetos de empreendedorismo
social jovem, a quem é oferecida uma semana de formação, em Madrid,
colocando-os na rede de network com os vencedores de antigas edições
do JES, em Espanha.
Irão, igualmente, contar com a mentoria dos ASHOKA fellows, e com a
sua rede de network, com acesso privilegiado a uma rede mundial de
empreendedores sociais em todo o mundo.
Para além disso, ser-lhes-á feita uma doação no valor de 2.000,00€ para
que possam investir nos seus projetos.
Os projetos dos 5 jovens vencedores serão divulgados pela rede
internacional da Laureate, dando-lhes o máximo de visibilidade
possível, ao mesmo tempo em que serão integrados na rede de jovens
empreendedores YouthActionNet, a nível mundial, com cerca de 1500
membros em mais de 90 países. Deste modo, poderão partilhar boas
práticas, experiências e promover o progresso social de forma colaborativa.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
LIDERANÇA
Os vencedores devem demonstrar capacidade e vocação para
gerirem um projeto viável, com projeção futura e escalável ao
longo do tempo.

IMPACTO SOCIAL
O projeto deve demonstrar um potencial de impacto sólido na
comunidade em que é desenvolvido e apostar na criação de
redes e estratégias efetivas de mobilização social.

SUSTENTABILIDADE
O projeto deve garantir a sua sustentabilidade, nas diferentes
dimensões: social, ambiental e económica.

INOVAÇÃO
O projeto deve responder de forma inovadora a um desafio
social ou ambiental. Procuramos empreendedores capazes de
gerar ideias e/ou soluções além dos parâmetros convencionais.

CONTRIBUIÇÃO DO EMPREENDEDOR AO PROGRAMA
O Programa deve ajudar a fortalecer a projeção dos vencedores,
enquanto se espera que cada um dos 5 selecionados aporte
valor aos vencedores do Programa.

_SELEÇÃO DOS VENCEDORES
O Júri dos Programa JES é constituído por 6 elementos externos:
Constança Morais, Ashoka Portugal
Graça Rebocho, Fundação PT
Joaquim Caetano, Gab. de Resp. Social do Montepio
Luís Roberto, GRACE
Nuno Silva, CSR Manager Groundforce Portugal
Rui Marques, Forum Estudante
As candidaturas apresentadas aos Programa JES passam pelas seguintes
fases de seleção:

1ª_ Apresentação e validação de 10 projetos por um Comité de Avaliação.
2ª_ Seleção, por parte do Júri, dos 5 projetos vencedores.

_CANDIDATURAS ATÉ 10.SETEMBRO
INSCREVE-TE EM: bit.ly/jes-portugal
AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS PROJETOS
11 de setembro a 4 de outubro de 2018

PUBLICAÇÃO DOS 5 PROJETOS FINALISTAS
8 de outubro de 2018

CERIMÓNIA DE ENTREGA DOS PRÉMIOS
23 de outubro de 2018

(no Campus da Universidade Europeia, em Carnide)

FORMAÇÃO PROGRAMA JES
12 a 19 de novembro

(na Universidad Europea, em Madrid)

OUTROS PROGRAMAS NO MUNDO

