
                                     

MISSÃO: 

A REDE RSO PT - Rede Nacional de Responsabilidade Social das Organizações tem como principal prioridade promover as 

diferentes dimensões da Responsabilidade Social e contribuir de forma significativa e real para a implementação de 

políticas e práticas sustentadas na gestão das organizações, independentemente da actividade, dimensão ou localização. 

A RSO PT é uma rede sem personalidade jurídica, com uma estrutura aberta, multissectorial e multifuncional, que integra 

organizações comprometidas com o tema da Responsabilidade Social. 

A missão da RSO PT operacionaliza-se através: 

a) de Grupos de Trabalho Temáticos (GT) - unidades operacionais, cuja função é dinamizar, promover e sistematizar 

informação pertinente aos membros; 

b) de meios eletrónicos que dispomos; 

c) de eventos promovidos por iniciativa própria, ou em associação com membros da REDE ou a convite de organizações 

externas nacionais ou estrangeiras.  

A RSO PT pauta a sua atuação no respeito pela Carta de Princípios e pela Carta de Compromisso (em processo de revisão). 

ESTRUTURA: 

A Comissão de Coordenação é a unidade de gestão, cuja função é assegurar o cumprimento dos objetivos estratégicos da 

REDE. Têm assento nesta unidade os Membros Promotores Fundadores da REDE RSO PT e representantes da coordenação 

de cada um dos Grupos de Trabalho. 

Os Grupos de Trabalho (GT) são unidades operacionais que debatem temáticas concretas, dinamizam ações e eventos, 

criam e tratam indicadores, realizam e divulgam estudos, promovem campanhas de informação e sensibilização, 

convergindo na promoção das diversas vertentes da Responsabilidade Social. Estas atividades são asseguradas a partir da 

participação dos membros da REDE, em regime pro-bono.  

A REDE RSO PT dispõe de 6 grupos de trabalho ativos: 
- Comunicação e Marketing 
- Educação e Formação 
- Empreendedorismo Responsável 
- Igualdade de Género 
- ISO 26000 
- Observatório de Responsabilidade Social 
- Procurement Socialmente Responsável 

A REDE RSO PT está, ainda, disponível para, em conjunto, analisar outras formas de participação, bem como avaliar 
propostas de criação de outros Grupos de Trabalho, task-forces ou grupos de peritos em áreas que tenham relevância na 
missão que a REDE preconiza. 

ADESÃO: 

A REDE é composta, actualmente, por 286 organizações de diferentes sectores, dimensões e formas jurídicas (9% de 

entidades da Administração Pública; 44% de organizações sem fins lucrativos e 47% empresas). 

Ser membro da REDE RSO PT permite: 

- Aceder a informação, documentação, produtos e serviços; 

- Trocar experiências com outros membros da Rede e especialistas; 

- Participar em Grupos Temáticos e eventos organizados pela REDE;  

- Obter informação sobre todos os eventos da REDE. 
 

Contate-nos para aderir à REDE RSO PT ou para outras informações: rederso@rsopt.com 
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