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RESPONSABILIDADE	  SOCIAL	  NAS	  EMPRESAS	  DO	  OESTE	  -‐	  Sensibilização	  e	  mobilização	  para	  a	  ação	  

	  AIRO	  –	  Associação	  Empresarial	  da	  Região	  do	  Oeste	  -‐27	  de	  Maio	  de	  2014	  

14h30	  às	  17h30	  

Enquadramento:	  

As	  práticas	  de	  Responsabilidade	  Social	  constituem-‐se	  como	  um	  elemento	  diferenciador	  positivo	  para	  as	  
estratégias	  das	  empresas	  e	  transformam-‐se	  em	  trunfo	  e	  em	  fator	  de	  competitividade	  nos	  mercados	  cada	  
vez	   mais	   exigentes.	   Podem	   também	   constituir-‐se	   como	   um	   elemento	   dinamizador	   da	   inovação	   e	  
empreendedorismo	  social.	  

Objetivos	  da	  sessão:	  

•	  Sensibilizar	  os	  empresários	  da	  Região	  do	  Oeste	  para	  a	  prática	  da	  Responsabilidade	  Social	  

•	  Promover	  a	  iniciativa	  e	  a	  cooperação	  inter-‐empresas	  em	  torno	  de	  ações	  concretas	  para	  o	  período	  de	  
2014/2015	  

PROGRAMA:	  

14h30	  –	  15h00	  -‐	  Fundação	  AEP	  –	  Inovação	  e	  empreendedorismo	  social	  a	  partir	  da	  RSO	  nas	  empresas	  

15h00	  –	  15h10	  -‐	  AIRO	  –	  As	  empresas	  do	  Oeste	  e	  as	  práticas	  de	  RSO	  

15h10	  –	  15h20	  -‐	  IAPMEI	  –	  A	  RSO	  nas	  empresas	  e	  a	  Rede	  RSO	  

15h20-‐	  15h30	  -‐	  Intervalo	  

15h30	  –	  17h00	  -‐	  Mesas	  de	  World	  Café	  

A. Ações	  internas,	  dirigidas	  aos	  colaboradores	  
B. Ações	  externas	  dirigidas	  às	  instituições	  locais	  
C. Ações	  externas	  dirigidas	  às	  populações	  locais	  
D. Ações	  estratégicas	  visando	  a	  sustentabilidade	  dos	  territórios	  

17h00-‐17h20	  -‐	  Conclusões	  e	  ações	  futuras	  

17h20	  -‐17h30	  –	  Encerramento	  
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Metodologia:	  	  

Para	  além	  das	  apresentações	  iniciais	  de	  enquadramento	  será	  dinamizado	  um	  World	  	  Café	  com	  quatro	  
mesas	  redondas	  e	  temáticas.	  

Uma	  listagem	  de	  ações	  e	  de	  orientações	  decididas	  pelos	  participantes	  será	  apresentada	  na	  fase	  final	  da	  
sessão.	  

	  

PARCERIAS:	  

AIRO–	  Associação	  Industrial	  da	  Região	  do	  Oeste	  

IAPMEI	  	  

ESCO	  –	  Escola	  Profissional	  Comércio	  e	  Serviços	  do	  Oeste	  

APEE	  –	  Associação	  Portuguesa	  de	  Ética	  Empresarial	  

Caixa	  de	  Mitos	  –	  Agência	  para	  a	  Inovação	  Social	  

	  


