
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pensar Portugal, a Economia e a Responsabilidade Social das Organizações (RSO), é o 

tema central da “8ª Convenção da Rede da Responsabilidade Social das Organizações, 

REDE RSO PT”, o qual assume o maior interesse e oportunidade em razão das 

exigências acrescidas e dos desafios que se colocam atualmente à sociedade e à 

economia portuguesa. Aprender, trabalhar e competir em contexto de globalização 

coloca novos imperativos às pessoas, às empresas e às organizações em geral. São 

imperativos relacionados com os desenvolvimentos tecnológicos, incluindo os que 

estão a emergir com a 4ª revolução industrial (indústria 4.0); novos desafios societais; a 

qualificação, o emprego, a empregabilidade e o empreendedorismo; a inserção em 

cadeias globais de valor (CGV); as reconfigurações geoeconómicas em curso, entre 

outros. De igual modo, o bom desempenho das empresas e das organizações passa, 

cada vez mais, pela sua capacidade de integrarem a responsabilidade social como uma 

dimensão ativa das suas estratégias, valorizando nomeadamente o desenvolvimento 

sustentável, a ética, os direitos humanos, sociais e laborais, a igualdade de género e a 

integração das preocupações do(a)s consumidore(a)s e utentes nos negócios e nas 

atividades que as empresas e outras organizações desenvolvem. 

Os três painéis em que se estrutura a 8ª Convenção Anual da REDE RSO PT procuram 

evidenciar a importância que a valorização do binómio “economia  e responsabilidade 

social das organizações” deve ter para se atingirem objetivos relacionados com uma 

economia mais competitiva, com mais e melhor emprego, com mais coesão económica, 

social e territorial. 

O 1º Painel “Pensar a Economia, a Competitividade e Mobilizar as Partes Interessadas”, 

vai sinalizar e debater os desafios a que a economia portuguesa tem que fazer face a 

diferentes níveis: nova carteira de atividades, bens e serviços; inovação e 

competitividade; desenvolvimentos tecnológicos associados à indústria 4.0; educação, 

ciência e tecnologia; sustentabilidade; acesso aos mercados, entre outros. A relevância 

estratégica da responsabilidade social e a mobilização das diferentes partes 

interessadas será claramente evidenciada. 

O 2º Painel “A Economia e as Boas Práticas de Responsabilidade Social das 

Organizações” vai permitir um olhar sobre as “boas práticas de responsabilidade 

social” apresentadas diretamente pelas empresas e outras organizações que as 

protagonizam, sublinhando como as mesmas criam valor económico e social. Merece 

ainda o maior destaque, a assinatura do” Ato formal de adesão da Rede RSO PT à 

Aliança ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” um tema da maior 

importância na agenda internacional.  

No 3º Painel é totalmente focalizado na “REDE RSO PT”. Este espaço é reservado para 

se fazer, não só o balanço das atividades desenvolvidas durante o ano, mas, acima de 

tudo, para definir a estratégia e políticas da RSO PT a serem seguidas no futuro. Assim, 

numa segunda parte deste espaço, as pessoas organizar-se-ão em grupos de trabalho 

para uma reflexão, reportando no fim as conclusões e perspetivas de futuro para a 

REDE RSO.PT. 

O painel encerra com a apresentação das conclusões da 8ª Convenção Anual da REDE 

RSO PT. 

A todos quantos nos apoiam e pretendem trilhar connosco este caminho de valorização 

da RSO, o nosso muito obrigado. 

 

Task Force, 
 8ª Convenção da REDE 

RSO PT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrocínio: 

https://www.facebook.com/CaixadeMitos/photos/a.422632761131234.97605.422612237799953/1062272027167301/?type=3


 

Local: Auditório Multiusos, Parque das Nações, FIL 

PROGRAMA 

 

9H00 -  RECEÇÃO DO(A)S PARTICIPANTES 

9H30 -  SESSÃO DE ABERTURA 

Jorge Rocha e Matos – Presidente da Fundação AIP 

André Magrinho – Coordenador da Comissão de Acompanhamento da REDE RSO PT 

Pedro Folgado  – Membro do Conselho Diretivo da Associação Nacional dos Municípios 

Portugueses e Presidente da Câmara Municipal de Alenquer 

Eduardo Cabrita – Ministro Adjunto(*) 

 

9H45 - I PAINEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11H15 - Intervalo para café 

 

 
PENSAR A ECONOMIA, A COMPETITIVIDADE E MOBILIZAR AS PARTES  

    INTERESSADAS 
 

 Moderação: Nicolau Santos(Jornal Expresso)* 
 

 José Manuel Félix Ribeiro (Iniciativa Cidades, Gulbenkian) 

 Ana Rodrigues, Vogal do Conselho Diretivo do IAPMEI 

 Cátia Cohen, Secretária Geral da CASES-Cooperativa António Sérgio para a 

Economia Social 

 Gil Nadais, Presidente da Câmara Municipal de Águeda 

 Sandrine Lage, Diretora da Great Place to Work® Institute Portugal 

 

 

 



 
11h30 - II PAINEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12h45 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A ECONOMIA E AS BOAS PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL  
    DAS  ORGANIZAÇÕES  

 

 Moderação: Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro 

 

 (A2S) Associação para o Desenvolvimento Sustentável da Região Saloia 
(intermunicipal) 
Câmara  Municipal de Loures 
António Pombinho: Vereador da Câmara Municipal de Loures 

 Eco-Bairros: Sustentabilidade Ambiental e Social 
Rui Franco – Departamento de Habitação e Desenvolvimento Local da C. M. Lisboa 

 Q.I -Questão de Igualdade (Associação para a inovação Social) 
EQUO – Igualdade de género nas organizações da economia social e solidária 
Ana Paixão 

 PAI-Programa de Acolhimento e Integração 
Instituto de Informática, IP 
Beatriz Gama Lobo 

 Gerir a Conciliação 
XZ Consultores 
Emília Costa 
 

            DEBATE 

 

 

ATO FORMAL DE ADESÃO DA REDE RSO PT À ALIANÇA ODS - OBJETIVOS DE  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

INTERVENÇÕES: 

 Mário Parra da Silva - Network Representative da Rede Portuguesa do United  

     Nations Global Compact 

 Teresa Ribeiro – Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da  

     Cooperação* 

 

Assinam: Mário Parra da Silva (Network Representative da Rede Portuguesa do United 

Nations Global Compact) e Jorge Rocha de Matos (Presidente da Fundação AIP, 

entidade coordenadora da Comissão de Acompanhamento da REDE RSO PT) 

 



 

13H15 - Almoço 

 

15h00 - III PAINEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17H00 -  ENCERRAMENTO 

 

 

 

 

* Aguarda confirmação 

 

 
 REDE RSO PT 
  
 

 A RSO PT em 2015: Relatório 2015. Balanço das atividades. 
 
 Os Grupos de Trabalho da REDE RSO PT 

 Apresentação dos trabalhos realizado e, progressos 

 Networking intra grupos: um novo olhar sobre REDE RSO PT. Perspetivas 
Futuras. 

 Apresentação das conclusões da 8ª Convenção da REDE RSO PT 
 

     


