
O Grupo participa na Rede de Responsabilidade Social – RSO.PT 
 
 
 
O grupo Portucel Soporcel aderiu no início deste ano à recém constituída Rede Nacional 
de Responsabilidade Nacional das Organizações – Rede RSO PT, projecto desenvolvido 
no âmbito da Iniciativa Comunitária Equal, que visa incentivar a aplicação das práticas 
de Responsabilidade Social em Portugal. A RSE Portugal (Associação para a 
Responsabilidade Social das Empresas), entidade de que o Grupo é sócio fundador, 
integra, em parceria com outras organizações, esta Rede. 
 
A Rede Nacional www.rsopt.com é uma entidade sem fins lucrativos constituída por 
organizações de diversos sectores de actividade comprometidas com o tema da RSO - 
Responsabilidade Social das Organizações - e responsável por dinamizar as actividades 
de Promoção e Implementação de RSO em Portugal, nas Instituições Públicas e 
Organizações Privadas. Entre outras actividades, será responsável pela gestão de um 
portal na Internet, pelo desenvolvimento de campanhas de RSO, seminários e 
workshops. 
 
O Grupo aderiu a esta iniciativa com o objectivo de ser parceiro nas iniciativas da Rede 
RSO.pt., acompanhar as melhores práticas sobre Responsabilidade Social Corporativa, a 
nível nacional e internacional, e contribuir para o reforço da nossa visibilidade como 
empresa socialmente responsável. 
 
 
Junta-se um anúncio de divulgação da Rede publicado em alguns órgãos de 
comunicação social. 
 
 



Fundadores Promotores da rede

Responsabilidade Social é um instrumento de gestão
que promove soluções inovadoras e eficientes no seu negócio e na nossa sociedade.

Contribua para a implementação de políticas e práticas sustentadas na gestão da sua organização.

Junte-se a uma REDE que abrange as diferentes dimensões da Responsabilidade Social.
Um compromisso com o futuro e uma forma criativa de enfrentar as dificuldades, aprender e partilhar.

 Incentive também novas atitudes na sua empresa!

redersopt@rsopt.com                          www.rsopt.com                               tel: 214 234 046
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Rede Nacional de Responsabilidade Social

Incentivamos atitudes

Junte-se a nós


