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No contexto de crise económica prolongada e 
desafios societais, os recursos públicos são 
escassos e insuficientes para responder aos 
crescentes problemas sociais assim como as 
iniciativas do setor não lucrativo são, por vezes, 
demasiando insustentáveis e dependentes do 
filantropismo e subsidiarização para terem o 
impacto desejado. Deste modo a sociedade 
europeia e demais países estão, portanto, à 
procura das empresas para assumirem maior 
responsabilidade pelo bem-estar social e pela 
sustentabilidade ambiental.
Este projeto centra-se, pois, na responsabilidade 
social corporativa e no empreendedorismo social. 
Visa promover o ensino destas temáticas nos 
vários níveis, contribuir para a investigação e o 
intercâmbio de melhores práticas no domínio do 
empreendedorismo social, da inovação social e da 
responsabilidade empresarial, com especial 
incidência na situação nos países participantes, 
bem como desenvolver currículos e materiais de 
ensino inovadores que integrem plenamente os 
temas do empreendedorismo social e da RSE na 
educação empresarial/ económica e prestar 
atenção aos desafios prementes que a sociedade 

moderna enfrenta. Sob este projeto foi constituído 
um Centro para a Inovação Social e o 
Empreendedorismo (“Center for Social Innovation 
and Entrepreneurship”) com a missão de 
sensibilização sobre os princípios, métodos e 
potenciais impactos das empresas sociais, das 
empresas responsáveis e da inovação social, em 
particular através do desenvolvimento de um 
rótulo para a educação empresarial "Business 
Education for Sustainability (BEST)". O Centro 
realizará e promoverá pesquisas académicas, 
práticas e de orientação política sobre negócios 
responsáveis e economia social. Este é apoiado 
pelas seguintes instituições parceiras: 
International University College (Bulgária), 
Instituto Politécnico de Bragança (Portugal), 
Sociedade Portuguesa de Inovação (Portugal), 
International School of Law and Business 
(Lituânia), Utena University of Applied Sciences 
(Lituânia), International Institute of Innovation, 
Knowledge and Skills (Espanha), Izmir University 
of Economics (Turquia), University College 
Birmingham (Reino Unido), Birmingham City 
University (Reino Unido), University of 
Thessaly(Grécia).

Público-alvo
• Empresários e gestores

• Professores dos vários níveis de ensino e de formação profissional

• Estudantes do ensino superior

Receção e Registo

Apresentação do Projeto BEST
João Gonçalves, Sociedade Portuguesa de Inovação - SPI

Empreendedorismo social, Ensino/formação e o contributo para o 
desenvolvimento sustentável
Anabela Dinis, UBI

O Mecenato em Portugal
Carlos Morais - Diretor Geral de Finanças de Bragança

Práticas Municipais no domínio da Inovação Social 
Ana Umbelino - Município de Torres Vedras

A Sustentabilidade na Lipor
Diana Nicolau - Lipor

Debate
Práticas de Responsabilidade Social nas Empresas e Empreendedorismo 
Social a nível Nacional e Regional

Moderador: Paulo Afonso - Rádio Brigantia

Agradecimentos e encerramento da sessão

Coffee Break

14h00

14h15

14h30

14h50

15h10

15h30

15h50

17h00

17h15

A conferência é realizada no âmbito do projeto "Educação Empresarial para a 
Sustentabilidade: Ensinando Responsabilidade Social Empresarial, Empreendedorismo 
Social e Desenvolvimento Regional Sustentável" financiado ao abrigo do ERASMUS MAIS.

O evento será transmitido ao vivo pela Internet (através do livestream) no site do projeto: 
education4sustainability.eu  e em  tinyurl.com/estig-ipb

A conferencia também será transmitida em direto pela Rádio Brigantia (Bragança- 
Portugal).
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