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RSE Portugal por cá...  

 
 
 
 
No decorrer do 3º Fórum RSO, foi lançada a Rede Nacional de Responsabilidade 
Social das Organizações. Esta rede foi desenvolvida no âmbito da iniciativa comuni-
tária EQUAL e é fruto de uma parceria entre empresas, administração pública, 
associações e organizações não governamentais. 
 
O objectivo desta rede é dinamizar actividades de promoção e implementação de 
responsabilidade social em Portugal, quer nas instituições públicas, quer nas 
empresas e organizações privadas. 

 
Neste contexto, no dia 27 de Novembro, foi assinado o protoco-
lo da Rede RSO.pt, da qual a RSE Portugal é um dos membros 
fundadores.  
 
A Rede RSO.pt assume como missão prioritária trabalhar as 
diferentes dimensões da responsabilidade social criando e tra-
tando indicadores, realizando e divulgando estudos, promo-
vendo formação e campanhas de informação e sensibilização.  
 
Promover a convergência e disseminação de conhecimentos e 
práticas de RSO é o seu grande desafio, sendo que para o efei-
to prevê a disponibilização de ferramentas de diagnóstico, de 
planeamento, de implementação, de avaliação e de monitoriza-
ção da Responsabilidade Social. 
 

Em suma, a Rede RSO.pt pretende contribuir de forma significativa e real para a 
implementação de políticas e práticas sustentadas na gestão das organizações, 
independentemente do ramo de actividade, dimensão ou localização. 
 
Inicialmente aderiram cerca de 80 instituições, e espera-se vivamente que esta rede 
continue a crescer. 
 

 
" Cada um de nós sonha o futuro à sua maneira...mas quando chega a hora de o 

construir, somos todos em conjunto a habitar esse sonho...a responsabilidade 

social pratica-se, incentivamos atitudes..." 

Visite o site: www.rsopt.com 

 
Prof. Ribeiro Mendes ( RSE Portugal) , Drª. Emília Arroz (EQUAL) 
Engº. Dias Miranda ( ISQ ) e Dr. António Gamito ( AIP ) 

3º Fórum de Responsabilidade Social das Organizações 

 
No passado dia 27 e 28 de Novembro, a AIP—CE organizou  pela terceira vez o 
Fórum de Responsabilidade Social das Organizações, no Centro de Congressos de 
Lisboa. A RSE Portugal esteve presente com um stand, que aproveitou para divul-
gar, junto do público presente, o Kit de Capacitação e Desenvolvimento de Capaci-
dades em RSE, produto desenvolvido em parceria com a ACEP, SOCIUS e AIP-CE, 
no âmbito do projecto  da Iniciativa Comunitária EQUAL.  

Incentivamos Atitudes — Rede Nacional de RSO 



Accountability Rating Portugal 2008 

  
Um estudo, publicado na Exame, desenvolvido  por uma consultora nacional em parceria com 
a Accountability e a CSRNetwork (organizações internacionais), sobre as empresas portugue-
sas mais responsáveis (de acordo com a edição das 500 melhores e maiores da Exame), reve-
lou boas notícias para alguns associados da RSE Portugal.  O Grupo Portucel — Soporcel, o 
Banco Espírito Santo, a Portugal Telecom, o Millennium bcp e a Jerónimo Martins, fazem par-
te da lista das 25 empresas  mais responsáveis em Portugal. 
 
Estas foram avaliadas em relação à sua Estratégia;  à sua Gestão e Governance, ao seu envol-
vimento com os Stakeholders  e relativamente ao seu Impacte. 

As Mais Responsáveis 

Esta análise foi feita exclusivamen-
te a partir de dados públicos das 
empresas – R&C, RS, website - 
reportando ao ano de 2007. 



Uma Moeda Contra a Indiferença — Montepio 

 .      
Apoiar a luta da AMI contra a doença e a fome no mundo é o propósito da campa-
nha «Uma moeda contra a indiferença». Uma moeda, uma causa, da Imprensa 
Nacional - Casa da Moeda (INCM). 
 
Ao comprar esta moeda, estará a dar um euro à AMI. Com esse euro, a AMI poderá 
tratar seis crianças em idade pré - escolar com malária, ou dar vitaminas a dez 
crianças durante um mês. 
 
No final da campanha, se todos tornarem sua, a missão da AMI, esta receberá 300 
mil euros. 
 

“Dir-lhe-emos, depois, quantas crianças poupámos à fome e à doença.“ 
  
  

Ver mais em: www.montepio.pt 

Após um processo preparatório, que incluiu o a selecção dos forman-
dos e das instituições a participar, decorreu ao longo do mês de 
Novembro a Formação de “embaixadores” para a RSE.  
 
A formação teve como objectivo fundamental apoiar o desenvolvimento 
de competências de agentes-chave, nas empresas e nas organizações 
da sociedade civil, para a promoção de actividades de formação e sen-
sibilização em RSE nas suas próprias organizações.  
 
A formação decorreu nas instalações da AIP e teve a duração de 40 
horas, distribuídas por nove módulos com base no modelo de formação 
desenvolvido do projecto “Desenvolvimento da RSE em Portugal” apoia-
do pela IC EQUAL.  
 
Contacte-nos, para conhecer o nosso modelo de formação ou consulte 
o site www.drse-equal.pt 

Projecto 

Desenvolvimento da Responsabilidade Social das Empresas em Portugal  

As nossas Associadas 



As nossas Associadas 

 

 

Soluções Especiais — Fundação PT 

 
As Soluções Especiais PT desenvolvidas e subsidiadas pela Fundação Portugal Telecom, 
constituem uma linha de equipamentos e serviços vocacionada para o combate à infoexclu-
são de pessoas com deficiência, com doenças severas e idosas em risco, colocando ao seu 
dispor todas as potencialidades das tecnologias da informação. 
 
Entre as Soluções Especiais PT, a Fundação Portugal Telecom disponibiliza os serviços e 
equipamentos que mais se adequam às necessidades especiais de cada cidadão: 
- pacotes de sistemas 
- serviços de telecomunicações 
- equipamentos da marca PT, com características específicas e, implicitamente, dotados de 
carácter social ou humanitário, que tornam as comunicações acessíveis a todos, sem 
excepção. 
 
Todas estas Soluções foram desenvolvidas tendo como ponto de partida as especificidades 
inerentes às seguintes áreas de deficiência dos cidadãos com necessidades, abrangendo 
também a situação de idosos em situação de risco:  
 
Pessoas com Deficiência  
 

  
 Visão  
- Serviços que lhe proporcionam condições vantajosas e interactivas melhorando 
a sua comunicação.  
 
 
  
 Fala – Comunicação  
– Soluções que lhe permitem comunicar com quem mais precisa  
 
  
 
 Cognição  
– Para quem procura soluções com características técnicas e pedagógicas adap-
tadas ao seu perfil.  
 
  
 Disfunção Neuromotora  
– Serviços que lhe facilitam uma maior interacção com o meio envolvente.  
 
 
 
 
 Audição  
– Soluções para quem é surdo ou tem dificuldades em ouvir.  
 
 

Pessoas Idosas  
 
  
Idosos  
– Serviços que proporcionam aos mais idosos maior autonomia.  
 
 

 
Ver mais em: www.fundacao.telecom.pt 



 
 

No O grupo Portucel Soporcel acaba de ver reconhecido o 
seu empenho no combate ao fenómeno das alterações climá-
ticas, ao figurar no ‘Responsabilidade Climática: Índice 
ACGE 2007’ como uma das empresas nacionais que mais 
luta contra este problema.  

 
Este índice, promovido pela organização não-governamental de ambiente Euronatura, 
avalia a performance de 50 empresas representativas da economia portuguesa, relativa-
mente à sua resposta às alterações climáticas. Segundo o relatório divulgado no dia 17 
de Dezembro em Lisboa, o grupo Portucel Soporcel – pré-seleccionado para integrar este 
estudo - está entre as cinco empresas industriais com melhor desempenho nesta maté-
ria e ocupa o 14º lugar no ranking nacional. No sector da pasta e do papel foram anali-
sadas duas empresas: o grupo Portucel Soporcel e a Celbi.  
 
Os resultados obtidos pelo grupo Portucel Soporcel traduzem o esforço que a Empresa 
tem desenvolvido no sentido de melhorar o seu desempenho ambiental, como assume 
no seu último Relatório de Sustentabilidade, divulgado recentemente. Sendo 
responsável pela gestão de um recurso natural valioso como são as planta-
ções florestais, o Grupo dedica particular atenção às questões da sustentabi-
lidade, tendo como principais linhas de actuação a gestão sustentável das 
plantações florestais, a conservação da biodiversidade, a produção eco-
eficiente, a produção de energia com base em fontes renováveis.  
 
No domínio do combate às alterações climáticas salienta-se que o carbono 
retido anualmente nas florestas do grupo Portucel Soporcel representa mais 
do dobro do carbono fóssil emitido pelas suas fábricas. Globalmente, as flo-
restas do Grupo armazenam o carbono suficiente para compensar as emis-
sões de CO2 fóssil de 1,5 milhões de automóveis a dar a volta ao planeta. 
Importante, é também o teor de carbono contido no papel que provém de flo-
restas sustentáveis. Uma tonelada de papel de escritório compensa, ao nível 
do carbono armazenado, o equivalente às emissões de um automóvel numa 
viagem de ida e volta entre Madrid e Moscovo.  
 
As unidades fabris do grupo Portucel Soporcel foram alvo de vultosos investimentos nos 
últimos anos, que já permitiram reduzir em 58% as emissões de CO2 com origem em 
combustíveis fósseis, as que mais contribuem para as alterações climáticas. Este tema 
é uma prioridade para o Grupo, que procura mitigar os efeitos das alterações climáticas 
através da gestão florestal sustentável e da aposta nas energias renováveis. Salienta-se, 
neste campo, o facto de o Grupo ser o maior produtor nacional de energia a partir de 
biomassa florestal. Cerca de 92% de toda a energia produzida pelo Grupo provém desta 
fonte renovável, representando mais de metade (55%) do total produzido em Portugal.  
 
O Grupo pratica uma gestão sustentável das plantações florestais e desenvolve progra-
mas de conservação da biodiversidade. Toda a madeira utilizada na produção de papel é 
de origem controlada tendo o grupo Portucel Soporcel uma contribuição relevante para 
o crescimento da área ocupada pela floresta portuguesa. 85% do património gerido pelo 
Grupo obteve a certificação florestal segundo exigentes critérios internacionalmente 
reconhecidos (FSC – Forest Stewardship Council), envolvendo as etapas de transforma-
ção do produto até ao consumidor final, sendo que 57% da área florestal certificada 
pelo FSC em Portugal encontra-se sob gestão do Grupo (Dez. 2007).  
 
 

Ver mais em: www.portucelsoporcel.com 

As nossas Associadas 

Combate às Alterações Climáticas — Portucel 
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“A Minha mãe mora no 7ºC e tem boa impressão da vizinha do lado. Diz-
me que a Dona Luisinha do 7ºD está sempre pronta a ajudar – só tem o 
defeito de não conseguir evitar dar uma enorme publicidade às suas 
boas acções. 
 
Sempre que empresta dinheiro à mulher do senhor Pinto ou vai à farmá-
cia aviar a receita para a viúva do 10º A que está acamada, a Dona Luisi-
nha faz questão que o prédio todo tome conhecimento destes actos. 
 
A minha mãe não precisa que este vício da vizinha do 7ºD e por isso evi-
ta pedir-lhe alguma coisa pois já sabe que esse favor vai ter o preço de 

cair no domínio público. 
 
Vem a história da Dona Luisinha a propósito da excelente campanha publicitária em que 
o BES chama a atenção para o facto de ser muito mais do que um banco que obtém 
lucros gordos a vender caro aos clientes o dinheiro que lhes compra barato. 
 
A campanha é feliz não só do ponto de vista estético, mas também do 
ponto de vista de “timing” já que 2007 foi o primeiro ano em que as 
notícias do BES não transbordaram da página financeira para a dos 
escândalos, ao contrário do que sucedeu com os seus principais con-
correntes. 
 
É também feliz para cofres dos meios de Comunicação Social que 
foram bafejados com ela. Três páginas duplas de publicidade (na ver-
são tablóide) são um maná dos céus nestes tempos de vacas magras. 
 
Vejo a campanha do BES como um “teaser” para a divulgação do Relatório Social em que 
o banco detalhará o que fez para dar de volta à comunidade parte do dinheiro que 
ganhou. 
 
A Responsabilidade Social e a sustentabilidade estão definitivamente na moda e todas as 
grandes companhias cotadas sentem obrigação de acompanhar o Relatório e Contas, 
onde explicam como ganharam dinheiro, de outro relatório onde pormenorizam como 
devolveram à sociedade parte dessa massa. 
 
Só posso elogiar as empresas que se preocupam em reparar o que estragaram na Nature-
za com a sua actividade – e que devolvem parte dos seus lucros sob a forma de subsídios 
à investigação científica e patrocínios culturais ou a actividades nobres de organizações 
não lucrativas. Só posso admirar companhias conscientes do seu papel social e que 
actuam em conformidade. 
 
A única coisa que não me parece tão bem é que as empresas não resistam à tentação de 
obter ganhos de imagem à custa do bem que fazem, armando-se em santinhas e transfor-
mando-se numa espécie de correspondentes empresariais à Dona Luisinha do 7º D. 

 
O Antigo Testamento ensina-nos que dar aos pobres é 
emprestar a Deus – e que é um acto de justiça ajudar os 
necessitados. Mas o Novo Testamento precisa que esta ajuda 
não deve ser prestada com ostentação: “Que a tua mão direita 
não saiba o que fez a esquerda”. (…) Acho que vale a pena 
pensar neste precioso ensinamento bíblico e evitar o pedaço 
mortal da soberba.” 
 

Por Jorge Fiel, in OJE — Negócios,  26 de Fevereiro 2008   

A Dona Luisinha do 7ºD... 



Prémio BES Biodiversidade 

O Banco Espírito Santo, volta a reunir esforços para 
organizar a 2ª Edição do Prémio BES Biodiversidade, que 
é destinada  às empresas que tenham um projecto dirigi-
do à protecção do ambiente ou iniciativas que demons-
trem o compromisso pela biodiversidade. 
 
Serão valorizados os seguintes aspectos: 
 
• Promoção e uso sustentável dos recursos naturais; 
• Tecnologias e processos com baixo impacto sobre o ambiente e a biodiversidade; 
• Adopção de boas práticas ambientais  na actividade das empresas; 
• Impacto potencial  dos resultados em termos da competitividade dos seus produtos, 

processos e serviços; 
• Divulgação eficaz e respectiva aplicação em projectos similares. 
 
Candidaturas e 5 de Janeiro a 31 de Março de 2009 em: www.bes.pt/biodiversidade 

Propriedade, Administração: RSE Portugal Campo Grande, 30 – 6ºB 1700-093 Lisboa ,  
Tel.: 21 3529101 Fax: 21 3529112  E-mail: geral@rseportugal.org Contribuinte nº 505749815   

Escritura pública nº 4624 no 22º CN de Lisboa Coordenação Técnica: Filipa Severiano 

O Grupo Portucel Soporcel acaba de editar 
o Relatório de Sustentabilidade 
2006/2007 . 
 
“O Grupo encara os desafios do sector 
como oportunidades para o desenvolvimen-
to do seu negócio, tendo por base uma cul-
tura de excelência  assente em modelos de 
gestão que garantem a sustentabilidade, a 
valorização pessoal e profissional dos 
recursos humanos, a eficiência dos proces-
sos e a qualidade dos produtos.” 
 
Um relatório de fácil leitura e bastante cria-
tivo, vem dar cara à estratégia assumida 
pela empresa, “O Ciclo Sustentável do 
Papel”. 
 

Ver mais em: www.portucelsoporcel.com 

O Ciclo Sustentável do Papel 


