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Um semestre emblemático! 
Findo mais um trimestre de trabalho intenso e antes das férias 
retemperadoras vale a pena fazer um balanço, realçando os momentos mais 
emblemáticos. 
Graças à adesão dos nossos parceiros foi possível efetuar a Assembleia Geral 
de aprovação do relatório e contas, realizar o ultimo encontro dos Novos 
Líderes, mais um Voluntariado em Família, uma nova edição das Ideias 
Cruzadas e a entrega dos prémios da Academia GRACE no âmbito do 
programa Uni.Network. (Saiba+) 

 

NOTÍCIAS 

  

Vencedores III Edição Academia GRACE já são conhecidos 
(Saiba+) 

GRACE promove 2ª edição das Ideias Cruzadas 
 (Saiba+) 

 

 

Relatório de Gestão 2016 aprovado em AG 
 (Saiba+) 

Associados refletem sobre relação com comunidade 
(Saiba+) 

 

Flash (Caro Associado, este espaço também é seu. Caso tenha algum projeto que queira divulgar, entre em contacto connosco.) 

1º Fórum Nacional da Diversidade (Saiba+) 
XI edição Voluntariado em Família (Saiba+) 
Novos Líderes 2016-7 chega ao fim (Saiba+) 

 

http://www.grace.pt/noticias/editorial?c=1057-1
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http://www.grace.pt/noticias?c=1024-1
http://www.grace.pt/noticias?c=1021-1
http://www.grace.pt/noticias?c=1015-1
http://www.grace.pt/noticias?c=1012-1
http://www.grace.pt/noticias?c=1002-1
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Agenda GRACE 

14 Setembro – Encontro Temático RSC no Setor Farmacêutico 
15 Setembro – Lançamento 2ª edição Ficha Setorial “Desafios e Oportunidades da RSC no setor do Turismo” 
20 Setembro – Lançamento GIRO 2017 
28 Setembro – Greenfest 
13 Outubro – GIRO 2017 

ESPAÇO ASSOCIADO (clique no logotipo para saber +) 

   
ASSOCIADOS  
Damos as boas-vindas a: Bayer, José de Mello Saúde, LYNX, MediaCamp e SDL 

 

 

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 
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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