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É um conceito segundo o qual, as empresas decidem, numa base 

voluntária, contribuir para uma sociedade mais justa e para um 

ambiente mais limpo. 

Responsabilidade Social 

Livro Verde da Comissão Europeia (2001) 



Compromisso empresarial que contribui para o desenvolvimento económico 

sustentável, trabalhando com os colaboradores, as famílias, a comunidade 

local e a sociedade de forma a melhorar a sua qualidade de vida.  

Uma estratégia de RSE coerente, baseada na integridade, em valores sólidos 

e numa abordagem de longo prazo, oferece claros benefícios para as 

empresas e contribui para o bem estar da sociedade. 

Responsabilidade Social Empresarial (RSE) 

World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) 
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INTERNO 

Relaciona-se com os trabalhadores e, mais 

genericamente, a todas as partes interessadas 

afetadas pela empresa e que, por seu turno, 

podem influenciar no alcance dos seus 

resultados 

EXTERNO 

Tem em conta as consequências das ações de 

uma organização sobre os seus componentes 

externos, nomeadamente, o ambiente, os 

seus parceiros de negócio e meio envolvente 



Enquadramento na 
Administração Pública 

 



Voluntariado 

Igualdade 

Empreendedorismo Social 

Gebalis 

 



Ação Cívica; Ação Social; Calamidades; Ciência e Cultura; 
Cooperação para o Desenvolvimento; Ajuda Humanitária; Defesa 
do Consumidor; Defesa do Património e do Ambiente; Proteção 
dos Animais; Desenvolvimento da Vida Associativa e da 
Economia Social; Desporto; Educação; Emprego e Formação 
Profissional; Migrações; Promoção do Voluntariado e da 
Solidariedade Social; Proteção Civil/Bombeiros; Justiça; Saúde… 
 



 

Promover e desenvolver a consciência cívica dos trabalhadores da 
CML 

Reforçar o espírito e laços de solidariedade entre os trabalhadores e 
a comunidade 

Desenvolver um projecto que dê resposta à procura de oportunidades 
de voluntariado que recebemos na CML 

 



 

Parceria com o Alto Comissariado para as Migrações. 

Estratégia inovadora para o acolhimento e integração dos 
imigrantes com base no voluntariado e na responsabilidade 
social empresarial 

Modelo de mentoria e da promoção do voluntariado e da cidadania 
participativa, tem em vista promover a inserção na sociedade 
portuguesa de imigrantes, proporcionando apoio, 
acompanhamento, orientação para a resolução de dificuldades ou 
preocupações dos/as imigrantes, e que visa igualmente promover a 
igualdade de oportunidades e sensibilizar para a riqueza da 
diversidade 

 



 
 

Instituto de Segurança Social – Mega Picnic 

Associação de Estudantes da Faculdade de 
Medicina  - Churrasco solidário para apoiar 
Associação Coração Amarelo 

 



 
 
 

24 de Outubro 

Fórum“Conciliação. Tempo e 
Pessoas”  

Exemplos: Santander, Auchan 



Eventos apoiados 



Mercado Social 

 
Instituições 

sem fins 
lucrativos 

Escolas 

Autoridades 
Locais 

Empresas 

Mão-de-
obra 

Materiais 

Serviços e 
Instalações 

Acesso 
a Redes 

Oferta e Procura 

 

Conhecimento 

Criatividade 



Adoro.Ser.Mulher 

 

Apoiar o Empreendedorismo 

Feminino 
 

Criação e produção de 

eventos exclusivamente para 

empresas ou marcas 

representadas por mulheres 
 

Objectivos  de Carácter 

Social  

Dar a conhecer 

locais, 

produtos e 

serviços 

Apoio a instituições 

através de doação 

de parte dos lucros 

 



 

 

 Esta iniciativa constitui uma certificação, que anualmente os consumidores 

distinguem e premeiam a inovação nos novos produtos de marca, que são 

lançados no mercado de grande consumo a nível nacional. 

 

 A Peres & Partner’s (entidade organizadora da iniciativa) tem manifestado, 

desde 2012, a disponibilidade, para doar produtos das categorias eleitas 

“Produto do Ano” à Câmara Municipal de Lisboa para que seleccione as 

instituições destinatárias dos mesmos. 

 



 
 

 Temos colaborado desde 2012 na selecção das instituições para doar os produtos eleitos: 

  
2012 

• AMI – Centro de Acolhimento 

da Graça; 

• Instituto Religiosas, Escravas do 

Santíssimo Sacramento da 

Caridade; 

• VITAE – Centro de Acolhimento 

do Beato; 

• Ajuda de Berço; 

• Lar Escolar António Luís de 

Oliveira; 

• Exercito de Salvação – Centro de 

Acolhimento de Xabrega. 
 

2013 

• APAV – Associação Portuguesa 

de Apoio à Vitima; 

• AMCV – Associação de 

Mulheres Contra a Violência. 

2014 

• CrescerSer; 

• Centro Português para os 

Refugiados; 

• Serviço de Jesuítas aos 

Refugiados Portugal; 

• Lar António Luís de Oliveira 



 

• Associação sem fins lucrativos criada em Outubro de 2012 

• Composta por diversas entidades públicas, privadas e 

organizações da sociedade civil 

• Missão: Fortalecer de forma participada a acção de pessoas 

individuais e colectivas que promovam o desenvolvimento local 

CLIPRD 

• Uma das inovações é a não existência de dinheiro envolvido, com 

a criação de uma moeda local para o efeito 

MOEDA 
SOCIAL 



• Reforçar a participação cívica das pessoas e das organizações; 

• Facilitar o acesso a espaços, equipamentos, informações e serviços; 

• Promover a partilha e eficiência da gestão de recursos e incentivar a sua mobilização; 

• Contribuir para uma nova forma de governação local, assente na cooperação e co-

responsabilização de todos os atores – economia social, empresas e organizações 

públicas; 

• Aumentar a visibilidade e eficácia da acção das Organizações da Sociedade Civil sem fins 

lucrativos; 

• Promover competências de liderança e de gestão das organizações da sociedade civil sem 

fins lucrativos; 

• Reforçar a sustentabilidade dos processos e das organizações; 

• Facilitar a cooperação da defesa de direitos sociais e económicos e no acesso a 

oportunidades. 

OBJETIVOS 

 



Projecto Casa Universal Projecto – LIFE [Projecto de 
Casa Universal desenvolvida pela GEBALIS EEM no 

Bairro Quinta dos Ourives] 

Entrega de material escolar  



OBRIGADA 
 

• susana.s.ramos@cm-lisboa.pt 
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