CIRCULAR
N/REFª: 14/16
DATA: 10/02/2016
Assunto: Reconhecimento PRÁTICAS RS

Exmos. Senhores,

Pelo eventual interesse, informa-se, que pelo segundo ano consecutivo, a Associação
Portuguesa de Ética Empresarial (APEE) promove o Reconhecimento PRÁTICAS
RS, que irá distinguir organizações dos setores público e privado, com e sem fins
lucrativos, com boas práticas em responsabilidade social, e na qual a CCP é parceiro
institucional.
Uma iniciativa que irá, uma vez mais, valorizar o trabalho já desenvolvido por muitas
organizações no âmbito da responsabilidade social e, consequentemente, sensibilizar
o tecido empresarial português para a necessidade de implementar boas práticas
nesta matéria.
As categorias do Reconhecimento são: Direitos Humanos, Trabalho Digno e
Conciliação,

Ambiente (Redução

de Impactes;

Água

e

Energia),

Mercado,

Comunidade, Voluntariado, Partes Interessadas e Comunicação.

O período de candidaturas decorre até 31 de Março de 2016.

Para mais detalhes poderão consultar o site da CCP (www.ccp.pt), da APEE
(www.apee.pt) ou http://praticasrs.apee.pt/o-reconhecimento.
Com os melhores cumprimentos,

Ana Vieira
Secretária-Geral

Pelo segundo ano consecutivo, a APEE - Associação Portuguesa de Ética Empresarial
promove o Reconhecimento Práticas RS, que irá distinguir organizações dos
setores público e privado, com e sem fins lucrativos, com boas práticas em
responsabilidade social.
Uma iniciativa que irá, uma vez mais, valorizar o trabalho já desenvolvido por muitas
organizações no âmbito da responsabilidade social e, consequentemente, sensibilizar o
tecido empresarial português para a necessidade de implementar boas práticas nesta
matéria.

CATEGORIAS
Direitos Humanos Trabalho Digno e Conciliação Ambiente Redução de Impactes Ambiente - Água e Energia
Mercado Comunidade Voluntariado Partes
Interessadas Comunicação
.

Prazo para Candidaturas
Até 31 de março de 2016, através do site http://praticasrs.apee.pt/
A candidatura ao Reconhecimento Práticas RS implica a aceitação do respetivo
regulamento.
Para mais informações, contacte: 213 156 734 | 912 549 787 | apee@apee.pt

Júri
Composto por cinco personalidades de reconhecida idoneidade intelectual e
credibilidade académica, científica e empresarial.
Vantagens de Participação
• Possibilidade de utilização, durante um ano, do Selo Práticas RS.
• Divulgação das organizações distinguidas, através da APEE e dos vários Parceiros

Institucionais.
• Participação em eventos promovidos pela APEE, ou nos quais esteja envolvida, com a
apresentação de boas práticas.
• Diferenciação em mercados externos.
• Reconhecimento público das organizações distinguidas, traduzido em: vantagem
competitiva, capacidade de atrair e reter talentos, credibilidade e reputação junto da
comunidade.

Valorize a sua organização.
Candidate-se ao RECONHECIMENTO PRÁTICAS RS!
Apoio Institucional

