Exposição de Motivos

A Semana Global de Empreendedorismo foi criada em 2007 pelo ex primeiro
ministro britânico Gordon Brown e pelo presidente da Kauffman Foudation, na época,
Carl Schramm com o objetivo de fortalecer e disseminar a cultura empreendedora,
conectando, capacitando e inspirando as pessoas a empreender, a partir do movimento
Durante o mês de novembro, devem acontecer diversas atividades (de
palestras a competições) com diferentes públicos e temáticas, sempre abordando o
empreendedorismo de alguma maneira.
A Semana Global do Empreendedorismo (SGE) não é apenas uma Semana, é
um movimento global que busca fortalecer a Cultura Empreendedora: conectando,
capacitando e inspirando as pessoas a empreender. Neste movimento participam mais de
130 países, milhares de organizações e milhões de pessoas. Durante o mês de novembro
acontecem atividades diversas – de palestras a competições -, com diferentes públicos e
temáticas, sempre abordando o empreendedorismo de alguma maneira.
Os objetivos do movimento são:




Capacitar: Auxiliar os participantes por meio de oportunidades de capacitação;
Inspirar: levar histórias e lições aprendidas por meio de oportunidades de
capacitação;
Conectar: conectar instituições e pessoas que fomentem um ambiente
empreendedor, no Brasil e no mundo.

No Brasil desde 2008, a organização anfitriã é o Instituto Empreender
Endeavor, que auxilia na coordenação dos demais parceiros e na realização de todo o
suporte necessário para a viabilização do movimento no país. Além disso, conta com mais
nove organizações chave, que juntas formam o Conselho Nacional.
Em 2014 forma 5.811 atividades, organizadas com a ajuda de 1.154 parceiros
e que envolveram quase 2 milhões de pessoas em todo os país.

Vereador Márcio Bins Ely

Projeto de Lei PLL 004/17

Inclui
o
evento
Semana
Global
do
Empreendedorismo no Anexo I da Lei nº 10.903,
de 31 de maio de 2010 – Calendário de Eventos de
Porto Alegre e Calendário Mensal de Atividades
de Porto Alegre –, e alterações posteriores, no mês
de novembro.

Art. 1º Fica incluído o evento Semana Global do Empreendedorismo no Anexo I
da Lei nº 10.903, de 31 de maio de 2010, e alterações posteriores, conforme o Anexo
desta Lei.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

PERÍODO

Mês de Novembro

EVENTO

SEMANA GLOBAL DO
EMPREENDEDORISMO

DESCRIÇÃO E LOCAL DO
EVENTO
O evento terá como objetivo
promover
atividades
que
possuam sua origem na
criatividade e nos talentos
individuais e/ou coletivos,
potencializando a geração de
novos negócios, renda e
empregos.
Local: Ambientes de inovação
(incubadoras,
parques
tecnológicos,
universidades,
centros de pesquisa).

