
 

 

 

Informação à imprensa 

 

GRACE e Fundação Manuel António da Mota 

debatem Responsabilidade Social Empresarial no 

Mercado do Bom Sucesso 

 

Lisboa, 28 de Fevereiro, 2014 - O GRACE – Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial 

– Associação, em parceria com o associado Fundação Manuel António da Mota, vai realizar, no 

próximo dia 27 de Março no Mercado do Bom Sucesso no Porto, um evento sobre a 

Responsabilidade Social Empresarial. 

 

Esta iniciativa surge da necessidade de dar a conhecer a atividade de Responsabilidade Social 

das empresas portuguesas à comunidade em geral, mostrando o seu lado menos comercial e 

promovendo a aproximação dos cidadãos às práticas de RS das empresas. 

 

Dividido em duas grandes áreas, o evento, que ocupará todo o dia 27 de Março vai ser, da 

parte da manhã, um palco privilegiado onde as empresas vão ter a oportunidade de 

apresentar os seus projetos de Responsabilidade Social em formato de exposição no espaço do 

Mercado do Bom Sucesso. 

 

Da parte da tarde, realizar-se-á uma conferência no Auditório da Fundação Manuel António da 

Mota e onde vão ser partilhadas práticas de sucesso na Responsabilidade Social em Portugal. A 

abertura estará a cargo do Presidente da Comissão Executiva da Fundação Manuel António da 

Mota, Dr. Rui Pedroto, e da Presidente do GRACE, Dra. Paula Guimarães. Segue-se a 

intervenção do Presidente da Porto Business School (PBS), Dr. Nuno de Sousa Pereira, que 

abordará “Os desafios da Responsabilidade Social”.  

 

A mesa redonda de apresentação de práticas de Responsabilidade Social terá moderação do 

Eng.º Virgílio Folhadela, Membro do Conselho de Administração da Fundação AEP, 

participações de responsáveis da WIPRO, SONAE, UNICER e Fundação Manuel António da 

Mota, finalizando com a intervenção da Prof. Dra. Purificação Tavares (CEO do CGC Genetics e  



 

 

 

 

membro do Conselho Consultivo do GRACE). O encerramento do evento estará a cargo da 

Vice-Presidente da Câmara Municipal do Porto, Prof. Dra. Guilhermina Rego. 

 

 

 

 

Mais sobre o GRACE 
O GRACE - Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial - foi formado em 25 de fevereiro de 2000 por um 
conjunto de empresas, maioritariamente multinacionais, que tinham como denominador comum o interesse em 
aprofundar o papel do setor empresarial no desenvolvimento social. O GRACE foi pioneiro enquanto associação 
portuguesa sem fins lucrativos dedicada à problemática da Responsabilidade Social Corporativa. 

 

 

Para mais informações à imprensa, por favor, contacte: 
Lift Consulting – 214 666 500 
Fiiipe Henriques – 93 484 98 38 – Filipe.henriques@lift.com.pt 
Sofia Lareiro – 93 484 74 92 – sofia.lareiro@lift.com.pt  
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