RESPONSABILIDADE SOCIAL:
UM COMPROMISSO VOLUNTÁRIO NA FORMA DE
EMPRESAS... PARA UM FUTURO MAIS SUSTENTÁVEL!

GERIR AS

O tema da Responsabilidade Social das Empresas (RSE) surgiu da necessidade de
existir um espírito empresarial responsável, que vá de encontro aos pilares de
desenvolvimento sustentável, aos interesses da Organização, às expectativas dos
Colaboradores, ao bem-estar de todos os Parceiros, sendo por isso, um conceito que
tem vindo a crescer, a evoluir e a ganhar maior visibilidade nos últimos anos.
A Comissão das Comunidades Europeias definiu, no Livro Verde, que a RSE é a
“integração voluntária pelas empresas das preocupações sociais e ambientais nas suas
atividades comerciais e nas suas relações com todas as partes”.
O caminho para alcançar a RSE é bastante metódico e sistemático, uma vez que é
central e transversal a toda a atuação da empresa e deve ser encarado como um
investimento nas gerações futuras, na imagem, no acréscimo de valor da marca e
processos, no fortalecimento de relações com os parceiros e num maior
envolvimento.

SABIA QUE…
 o Sistema de Gestão de Responsabilidade Social da LIPOR encontra-se certificado segundo o
referencial normativo SA 8000, estando implementado em toda a organização, traduzindo-se numa
oportunidade para continuar a crescer de forma sustentável e a proporcionar um local de excelência
para se trabalhar, onde o bem-estar de Todos é a premissa número um para o desenvolvimento
coletivo.
 a LIPOR foi distinguida com o 1.º lugar na categoria das médias empresas Sector Público, no Prémio
Excelência no Trabalho. Este prémio representa o resultado da dedicação, envolvimento e o empenho
coletivo de todos, Conselho de Administração, Colaboradores, Municípios associados e todos os nossos
Parceiros, sempre em busca da Excelência.

SEMENTE – ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS LIPOR
Com o objetivo de promover e realizar ações de voluntariado, tem como compromisso a procura do bem-estar social e a
melhoria da qualidade de vida das populações, de forma espontânea e desinteressada nos 8 Municípios associados da
LIPOR.
Principais números de 2013:
125 Voluntários, Colaboradores da LIPOR e respetivos familiares
20 Ações SEMENTE Realizadas

9 Iniciativas em Rede

198 Participações de Voluntários

974 Horas de Voluntariado

150h > horário laboral | 824h > horário pós-laboral
364 Beneficiários | 24 Instituições Beneficiárias
Mais informações: www.semente.com.pt | www.lipor.pt

