Responsabilidade Social em tempo de solidariedade
6 horas
Webinar via plataforma digital
Contexto:
A responsabilidade social de uma empresa ou organização consiste na responsabilização pelos impactes das
suas decisões, atividades, produtos e serviços na sociedade e no ambiente, pelo que deve procurar reduzir
os seus impactes negativos e aumentar os seus impactes positivos.
No contexto atual, a solidariedade assume um papel predominante, exigindo a reorientação dos nossos
programas e iniciativas no sentido da pedagogia do comportamento, das ações de apoio e interajuda, do
suporte às nossas pessoas e às comunidades envolventes. Dependendo da atividade desenvolvida e da
capacidade de cada organização, porque nenhum contributo é pequeno demais, cabe-nos a todos o esforço
comum para aliviar as condições atuais e apoiar quem se encontrar numa situação de maior vulnerabilidade.
Conteúdo Parte I – 3 horas:
▪
▪

A Responsabilidade Social como instrumento de resposta às necessidades internas e externas em
tempo de crise
Responsabilidade Social Interna:
▪ Mapear as iniciativas dirigidas ao público interno e reorientar a sua aplicação para os
grupos de colaboradores mais vulneráveis
▪ Tipologia de iniciativas
▪ Suporte no trabalho a partir de casa, interação com a equipa e produtividade
▪ Desenvolvimento de competências (informáticas, línguas, hobbies,
alimentação saudável, literacia financeira)
▪ Atividades para crianças
▪ Momentos de lazer
▪ Apoio personalizado ao colaborador

Conteúdo Parte II – 3 horas:
▪

Responsabilidade Social Externa:
▪ Conceber ou reorientar o programa atual introduzir uma dimensão de
solidariedade e suporte a públicos mais vulneráveis
▪ Articulação com as entidades oficiais a parceiros institucionais
▪ Suporte à comunidade de proximidade
▪ Informar e sensibilizar para os comportamentos seguros
▪ Ampliar a disponibilidade dos serviços, adaptando a oferta

Datas:
13 e 14 de setembro de 2021

Nº máximo de Participantes:
10 (a formação realiza-se com o mínimo de 5 participantes inscritos/as)

Investimento:
300 euros - Inscrição individual
240 euros – Até 5 inscrições por empresa/organização
200 euros – A partir de 6 inscrições por empresa/organização
Associados (individuais e coletivos) beneficiam de um desconto de 20%.
Ao abrigo de protocolo com o IPAMEI, as empresas PME Líder e PME Excelência têm acesso a um
desconto de 10%.

