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GRUPO DE TRABALHO: GT EMPREENDEDORISMO RESPONSÁVEL(GTER)  

Membros: ACM; Associação-Empreend; CASES; CECOA; CMLoures; CMOeiras; 
Empowerconsulting; Fundação AIP; Fundação PT; Fundação São João Deus; 
GEBALIS; Grupo Spring-AmbioDiv; IAPMEI; Infraestruturas de Portugal(CARRIS-
METRO); SOCOGEF; State of Art; UMAR; Universidade Aberta; WIF Partners.   
  
Missão: Promover o Empreendedorismo Responsável (ER) de forma a adotar 
atitudes que visem valores e preocupações socialmente responsáveis.  
  
OBJETIVOS 
1. Estabelecer uma rede de networking/trocar experiências/boas práticas; 
2. Promover ações de sensibilização para atitudes e práticas que fomentem o 
empreendedorismo; 
3. Dinamizar e ministrar o Curso “Empreendedorismo e Organização Empresarial 
Responsáveis” e divulgar junto de públicos estratégicos e membros da REDE RSO 
PT. 

  



ATIVIDADES 2016 
 

As atividades desenvolvidas em 2016, contribuíram para o cumprimento dos ODS: 5-
igualdade de género (metas 5.5,5a e 5.c) e 8 – trabalho digno e crescimento económico 
(metas 8.5 e 8.6): 
 
• Quatro reuniões de sessões plenárias sobre atividades em curso no ano de 2016;  

 
• Dinamização da 2ª Edição do Curso: “Empreendedorismo e Organização Empresarial 

Responsáveis”, em sistema de formação b-learning, com a duração de 52h. Estiveram 
inscritos cerca de 45 pessoas  de ambos os sexos. Alguns projetos finais do curso:  
 

 «Envelhecimento ativo»; «Vamos dar novas vidas à vida»; «Repensar no bem-
 estar organizacional através da medicina chinesa»; «Instrumento de comunicação 
 para promover a responsabilidade social na organização e o plano para a igualdade 
 numa empresa do setor empresarial do Estado», entre outros. 
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ATIVIDADES 2016 
 

As atividades desenvolvidas em 2016, contribuíram para o cumprimento dos ODS: 5-
igualdade de género (metas 5.5,5a e 5.c) e 8 – trabalho digno e crescimento económico 
(metas 8.5 e 8.6): 
 
• Elaboração do Seminário sobre o Empreendedorismo e Organização Empresarial 

Responsáveis: Combater as desigualdades em prol do desenvolvimento sustentável, 
19.01.2016, no CECOA. 
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As atividades desenvolvidas em 2016, contribuíram para o cumprimento dos ODS: 5-
igualdade de género (metas 5.5,5a e 5.c) e 8 – trabalho digno e crescimento económico 
(metas 8.5 e 8.6): 
 
• Visita da Boa Prática – Banco de Inovação Social da Santa Casa de Misericórdia de 

Lisboa, 6.02.2016;  
 

• Elaboração do Seminário Prático sobre “Atitude e Lideranças”, 20.04.2016, no CECOA; 
 

• Elaboração de Ficha de Recolha de boas práticas sobre Empreendedorismo 
Responsável; 
 

• Divulgação de iniciativas dos membros nos sites institucionais, Facebook e da mailing-
list dos membros da  Rede  RSO PT. 
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As atividades desenvolvidas em 2016, contribuíram para o cumprimento dos ODS: 5-
igualdade de género (metas 5.5,5a e 5.c) e 8 – trabalho digno e crescimento económico 
(metas 8.5 e 8.6): 
• Quatro reuniões de task-force para a preparação e elaboração do Seminário sobre 

“Mulheres, Inovação e Competividade”; 
 

O GT de empreendedorismo responsável promoveu o Seminário sobre “Mulheres, Inovação e 
Competividade”, o qual fez parte da agenda das iniciativas do Portugal Economia Social da 
Fundação AIP, que teve lugar no dia 20 de maio de 2016, no Parque das Nações na FIL de Lisboa. 
Este evento teve como objetivo partilhar as boas práticas de empreendedoras e empresárias em 
diversos setores de atividade. Estiveram presentes cerca de duzentos e setenta participantes de 
ambos os sexos. 
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