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GRACE dentro e fora de portas 
 
Os últimos tempos no GRACE têm sido de grande atividade dentro e fora 
de portas, com iniciativas que nos permitiram conhecer outras realidades 
empresariais do país e estabelecer pontes com entidades parceiras em 
Espanha, em Malta e em Moçambique. (Saiba+) 

 

PROJETOS 
Notícias 

   

GRACE e CSR Europe no lançamento 
de Manifesto  (Saiba+) 

Desenvolvimento sustentável 
debatido na Galiza (Saiba+) 

GRACE e a RSC noutras paragens  
(Saiba +) 

 

Flash      (Caro Associado, este espaço também é seu. Caso tenha algum projeto que queira divulgar, entre em contacto connosco.) 
II Laboratório do Voluntariado avalia impacto (Saiba +) 
Associados do GRACE debatem Crescimento Verde (Saiba +) 
Já são conhecidos os Vencedores Academia GRACE (Saiba +)  
9ª Edição do Voluntariado em Família foi um sucesso (Saiba +) 
 

Agenda   (Caro Associado, este espaço também é seu. Caso tenha alguma iniciativa que queira divulgar, entre em contacto connosco.) 

2 de Julho – I Encontro Empresarial Moçambique | Portugal 
10 de Julho – Conferência “RSC – A visão dos Stakeholders”, Cidade +, Porto  
31 de Agosto - Conferência on Corporate Volunteering in Europe, Zurique  
Setembro – O GRACE em Malta (data a confirmar) 
 

Espaço Associado (clique no logotipo) 

  

http://www.grace.pt/noticias/editorial?c=459-1
http://www.grace.pt/noticias?c=467-1
http://www.grace.pt/noticias?c=466-1
http://www.grace.pt/noticias?c=472-1
http://www.grace.pt/noticias?c=410-1
http://www.grace.pt/noticias?c=465-1
http://www.grace.pt/noticias?c=442-1
http://www.grace.pt/noticias?c=426-1
http://www.grace.pt/associados/espacoassociados?c=460-1
http://www.grace.pt/associados/espacoassociados?c=461-1


 
 

ASSOCIADOS 
Damos as boas vindas a: ColorADD, CORE, Edenred, Gebalis, GFK, L’Oréal, PedraBase e 
Premivalor! 

 
 
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 
 
http://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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