PROJETOS

GRACE 2022
#EmpresasResponsáveis

CAPACITAÇÃO &
FORMAÇÃO

CAPACITAÇÃO & FORMAÇÃO

A área de Capacitação & Formação do GRACE resulta da prática e conhecimento acumulados de 22 anos de
experiência na área da Responsabilidade Corporativa e responde às necessidades e temáticas identificadas
pelos seus Associados.

As sessões são direcionadas a empresas e concebidas para permitir a reflexão,
inspiração e compreensão dos desafios globais e nacionais, sendo a informação
orientada para a prática e enriquecida pelas experiências dos Associados GRACE que
disponibilizam os seus exemplos e recomendações.

OBJETIVOS

Disponibilizar ferramentas
úteis e informação prática
sobre temas relacionados com
a Sustentabilidade Corporativa
Aprofundar tendências e
evoluções em temas de
Sustentabilidade Corporativa
Partilhar boas práticas e case
studies entre empresas

VANTAGENS

Abordagem pedagógica
dinâmica: estudos de
casos, testemunhos dos
Associados, atividades
lúdicas e debates.
Partilha e Networking: é
reservado tempo para a
partilha entre
participantes.

FUNCIONAMENTO

Formato online ou presencial
Modelo webinars, sessões de
sensibilização e workshops
Máximo 25-30 participantes
(Workshops)
Condições especiais para
Associados (1 participação gratuita
por Workshop)
Podcasts e videocasts sobre temas
de agenda

As inscrições são feitas diretamente no site do GRACE através de formulários específico

TAILOR MADE
Disponibilizamos
também sessões
à medida das
necessidades de
cada empresa

#EMPRESASRESPONSÁVEIS

CAPACITAÇÃO & FORMAÇÃO
AVALIAÇÃO DE IMPACTO
BUSINESS & HUMAN RIGHTS
COMO INVESTIR NA COMUNIDADE
COMUNICAÇÃO RESPONSÁVEL
ECONOMIA CIRCULAR
EMPRESAS RESPONSÁVEIS
ESCOLA DE VERÃO ACADEMIA GRACE
FINANÇAS SUSTENTÁVEIS E O PACTO
ECOLÓGICO EUROPEU
IGUALDADE DE GÉNERO

INVESTIMENTO CORPORATIVO NA COMUNIDADE
NEUTRALIDADE CARBÓNICA
ODS MASTERCLASS
O ESSENCIAL DO FRAMEWORK ESG
RECRUTAR E INTEGRAR PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
REPORTING
SUSTAINABILITY: A CORPORATE JOURNEY
SAÚDE MENTAL EM CONTEXTO LABORAL
VOLUNTARIADO CORPORATIVO

#EMPRESASRESPONSÁVEIS

CLUSTERS

CLUSTERS

grupos de Associados que se juntam para partilhar boas-práticas, criar sinergias
outputs que permitam colocar os temas da Agenda 2030, 2050 e ESG como

Os Clusters são
e

desenvolver

prioritários nas agendas das empresas, fornecendo ferramentas de apoio construídas através do
know-how e da experiência que têm com estes temas.

OBJETIVOS

Disseminar boas práticas de
Sustentabilidade e RC
Criar awareness, para os
temas definidos a desenvolver
por cada Cluster, para a
implementação dos ODS
Fazer advocacy e influenciar
políticas públicas
Promover a interação e
colaboração entre empresas

VANTAGENS

Partilha de experiências e
know-how
Posicionamento
estratégico nos temas
abordados pelo Cluster
Formação de parcerias e
sinergias entre
Associados, Academia e
Entidades da Economia
Social

FUNCIONAMENTO
Coordenado por um
membro da Direção
Programa contínuo no
tempo, com reuniões
regulares
Definição de
trabalhos/outputs a
desenvolver e partilha de
boas práticas

Caso tenha interesse em participar, contacte Mariana Silva (msilva@grace.pt)

PARTICIPAÇÃO

O Associado deve ter atuação:
na área geográfica (clusters
regionais)
no setor (clusters setoriais)
ou ter know-how e boas
práticas na temática (clusters por
ODS e temáticos).
O representante da empresa
deverá ocupar cargos de
direção de sustentabilidade,
compliance, RH, etc.

#EMPRESASRESPONSÁVEIS

CLUSTERS ATIVOS
SETORIAIS

LEGAL

SAÚDE

REGIONAIS

MADEIRA
AÇORES Em breve

TEMÁTICOS

COMUNICAÇÃO RESPONSÁVEL

POR ODS
FINANCEIRO
120 participantes de 86 Associados envolvidos
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CIDADANIA &
VOLUNTARIADO

CIDADANIA & VOLUNTARIADO

A área de Cidadania e Voluntariado do GRACE, formulada no programa GIRO
2.0, consiste numa ferramenta de referenciação de oportunidades de Cidadania
e Voluntariado Corporativo ao serviço dos Associados.
Em 2020, face a um contexto pandémico que restringiu os contactos presenciais, o GRACE expandiu

Cidadania, incorporando, para além do Voluntariado presencial,
novos formatos como o Voluntariado digital e as Campanhas temáticas, permitindo uma
o GIRO 2.0 para uma lógica de

resposta mais agilizada às necessidades dos Associados e da Economia Social.

OBJETIVOS
Estabelecer a ponte entre

Associados e Economia Social
Fomentar a prática de Voluntariado
Corporativo
Fornecer as ferramentas para
criação de programas de
Voluntariado Corporativo
Promover momentos de partilha de
boas práticas entre Associados nas
áreas de Voluntariado e Cidadania

VANTAGENS

Experiência e know-how
do GRACE acumulados
em 22 anos, permitindo o
match ideal em linha com
a missão estratégica de
cada Associado
Agilização do contacto
entre Associados e
Economia Social

FUNCIONAMENTO
Identificação de oportunidades

de Voluntariado e Campanhas de
Cidadania com abrangência
nacional
Apoio na implementação de
estratégia e programa de
Voluntariado Corporativo
Incentivo à colaboração e partilha
de boas práticas entre Associados
através do Fórum de Voluntariado e
Cidadania e do Hub GRACE

Caso tenha interesse em participar, contacte Luís Carpinteiro (lcarpinteiro@grace.pt)

TAILOR
MADE
Referenciação de

oportunidades de Parceria
e Voluntariado nas
vertentes social, ambiental
e digital à medida e em linha
com a estratégia de cada
Associado
Sessões de Sensibilização
de Voluntariado Corporativo
para colaboradores

#EMPRESASRESPONSÁVEIS

Desde o lançamento do GIRO 2.0, em 2019...

1030

VOLUNTÁRIOS
DE 52
ASSOCIADOS

4781

HORAS DE
VOLUNTARIADO
COM 47 ENTIDADES
PARCEIRAS
#EMPRESASRESPONSÁVEIS

LIGUE-SE AO GRACE!
LINKEDIN

www.grace.pt

FACEBOOK

INSTAGRAM

#EMPRESASRESPONSÁVEIS

