
 

 
 

NEWSLETTER #26 | OUTUBRO/DEZEMBRO 2015 

GRUPO DE REFLEXÃO E APOIO À CIDADANIA EMPRESARIAL 
EDITORIAL 

 
Paula Guimarães 
Presidente da Direção 

 

Contamos com a sua participação em 2016! 
 
No início de mais um ano, realço a importância de uma atividade empresarial 
ética e responsável. Vivemos uma conjuntura adversa aos valores e onde os 
egoísmos tendem a prevalecer sobre o interesse coletivo, onde o ser humano se 
desvaloriza e onde os interesses económicos são o mais relevante barómetro das 
decisões. (Saiba+) 

 

PROJETOS 
Notícias 

   

Relatório GIRO Acessível 
apresentado (Saiba+) 

Personalidades GRACE 2015 
homenageadas (Saiba+) 

AG aprova Plano de Ação e 
Orçamento para 2016  (Saiba+) 

 

Flash      (Caro Associado, este espaço também é seu. Caso tenha algum projeto que queira divulgar, entre em contacto connosco.) 
GRACE e PAR assinaram protocolo com IEFP (Saiba+) 
ACM distingue GRACE em Encontro Anual (Saiba+) 
Prémios Academia Uni.Network foram entregues (Saiba+) 
2016 - Ano Internacional do Entendimento Global (Saiba +) 
 

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

19 de Janeiro – Lançamento Guia do Voluntariado Corporativo em Instituições de Economia Social (parceria CPV e 
GRACE), Atmosfera M, Lisboa 
29 de Janeiro – V Reunião do Conselho Consultivo do GRACE; Encontro Temático “Os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas”, Lisboa;  
11 de Março – III Edição Responsabilidade Social Empresarial de Sucesso, Porto 
 

http://www.grace.pt/noticias/editorial?c=607-1
http://www.grace.pt/noticias?c=580-1
http://www.grace.pt/noticias?c=579-1
http://www.grace.pt/noticias?c=578-1
http://www.grace.pt/noticias?c=559-1
http://www.grace.pt/noticias?c=587-1
http://www.grace.pt/noticias?c=592-1
http://www.grace.pt/outras_noticias?c=595-1


 
 

ASSOCIADOS 
Damos as boas vindas a: Comunicatorium, H. Sarah Trading, Infraestruturas de Portugal e Fidelidade! (clique 

na imagem para conhecer os associados GRACE) 

 
Espaço Associado (clique no logotipo) 

 
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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