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A localização geográfica em nada impede ou desvaloriza a performance 
socialmente responsável das empresas  
Realizou-se no passado dia 1 de Julho o terceiro encontro transfronteiriço 
promovido pelo GRACE e pela sua homóloga FORÉTICA, desta vez 
subordinado ao tema da responsabilidade social nas pequenas e médias 
empresas. (Saiba+) 

 

NOTÍCIAS 
 

  
X Edição do Voluntariado em Família junta mais  

de 230 voluntários (Saiba+) 
PME debatem RSC no III Encontro Transfronteiriço 

(Saiba+) 

 
  

I Encontro das Entidades Signatárias 
da Carta da Diversidade (Saiba+) 

O papel das empresas na promoção 
da proteção social (Saiba+) 

Vêm aí as Sustainability Reporting 
Standards (Saiba+) 

 

Flash      (Caro Associado, este espaço também é seu. Caso tenha algum projeto que queira divulgar, entre em contacto connosco.) 
Relatório de Gestão GRACE de 2015 aprovado em Assembleia Geral (Saiba+) 
GRACE junta empresas e academias (Saiba+) 
Greenfest Monsanto (Saiba+) 
O que é o Capitalismo Consciente? (Saiba+) 
 

http://www.grace.pt/noticias/editorial?c=744-1
http://www.grace.pt/noticias?c=735-1
http://www.grace.pt/noticias?c=745-1
http://www.grace.pt/noticias?c=732-1
http://www.grace.pt/noticias_associados?c=739-1
http://www.grace.pt/noticias_associados?c=740-1
http://www.grace.pt/noticias?c=707-1
http://www.grace.pt/noticias?c=700-1
http://www.grace.pt/noticias?c=697-1
http://www.grace.pt/noticias?c=712-1


 

 

 

ASSOCIADOS 

Espaço Associado (clique no logotipo) 

  
Damos as boas vindas a: Call To Action, Cisco, Gomez Acebo & Pombo, LYD, Parques de Seintra – Monte da 
Lua, Quasar, RTP, Smart Consulting, Totemic e Widex! (clique na imagem para conhecer os associados GRACE) 

 
 

QUEM SOMOS 

eGRACE é uma newsletter digital do GRACE – Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania 
Empresarial  destinada a Associados e Profissionais com interesse no tema da 
Responsabilidade Social Corporativa, Cidadania Empresarial e Sustentabilidade. 
Periodicidade: Bimestral 
Para mais informações sobre o GRACE ou comentários aos textos fornecidos nesta 
newsletter contacte: grace@grace.pt 

Avenida Columbano Bordalo 
Pinheiro, 108 - 2º B 5.1 e 5.3 
1070-067 Lisboa - Portugal 
T: +351 21 352 91 18 
www.grace.pt 

Caso não deseje continuar a receber informação do GRACE, envie-nos um email para grace@grace.pt a solicitar a remoção dos seus dados. É também garantido 
o direito de acesso e de retificação dos dados. Ao abrigo do decreto-lei 68/98 de 26 de Outubro, de regulamentação do tratamento automatizado de dados de 
caráter pessoal, o utilizador poderá cancelar os mesmos, conforme disposto nos artigos 10º e 11º. 
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