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Os desafios da RSE

3a Comunicação da Comissão Europeia de 25 de Outubro de 20 11

A responsabilidade social empresarial diz respeito às suas acções que vão além das obrigações legais 
para com a sociedade e o meio ambiente

Algumas medidas regulamentares podem criar condições mais favoráveis   que incentivem
as empresas a cumprirem voluntariamente as suas responsabilidades sociais.

O estabelecimento de uma abordagem estratégica para a RSE torna-se cada vez mais importante
para a competitividade das empresas. Tal abordagem pode ser rentável em termos

de gestão de riscos, redução de custos, o acesso ao capital, relações com a
clientela, a gestão dos recursos humanos e a capacidade Inovação2. 

A RSE ao impôr às empresas a obrigação de envolvimento com as partes interessadas internas e 
externas,permite-lhes antecipar melhor e aproveitar as mudanças nas expectativas da sociedade e

nas condições de actividade. 
A RSE pode, portanto, estimular o desenvolvimento de

novos mercados e criar oportunidades para o crescimento. [...] As empresas podem construir uma
relação de confiança e de longo prazocom os seus funcionários, consumidores e
cidadãos, sobre a qual podem assentar modelos de negócios sustentáveis. Níveis

de confiança mais elevados favorecem, consequentemente, a criação de um ambiente
no qual as empresas podem inovar e crescer.

««

»»
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Uma adesão da França a dois níveis

Vantagens em termos de 
competitividade para as 

empresas

Introdução de processo 
democrático no funcionamento 

da economia

3a Comunicação da Comissão Europeia de 25 de Outubro d e 2011

Construção de uma abordagem RSE comum na Europa

Coerência com as normas  ISO 26000

Os desafios da RSE
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A contribuição d teoria das partes interessadas “ stakeholders ”

Empresa ecossistema
Democracia interna

em periferiainteracção

Efeito de cascata

a RSE, as inserir a empresa num jogo de inter-relaç ões com as suas partes interessadas, 
está a inserir a democracia na empresa e a empresa n a democracia.

A teoria das partes interessadas tem a vantagem de fornecer o âmbito da reflexão que estava a faltar no 
conceito de responsabilidade social empresarial. Assim, a noção de partes interessadas permite 

identificar e organizar as múltiplas obrigações da empresapara com os diversos grupos que para ela 
contribuem. Ela é também a mais relevante e a mais mobilizada para integrar o conceito de ética 

organizacionalem questões de ciências de gestão. »

«
(Fonte: Mercier «As teorias das partes interessadas: uma síntese crítica da literatura" 2001, p.18)

Os desafios da RSE
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A política francesa em matéria de RSE pretende ser coe rente 
cm os compromissos internacionais da França

Lei NRE

2001

Grenelle de meio 
ambiente

2007

Lei de
Grenelle 1
3 août 2009

Conferência 
Ambiental para a 

transição 
ecológica

2012 

Plataforma de 
acção  global

2013

3ème

Comunicação 
da Comissão 

Europeia

Lei de
Grenelle 2

12 Juillet 2010 

Grupo de 
amigos 
do §47 

Directrizes das 
Nações Unidas  

sobre os Direitos 
Humanos e as 

empresas 

2011 

Directrizes da OCDE 
para as empresas 

multinacionais

ISO 26000 

2005

O Pacto 
Global das 
Nações 
Unidas
(Global 
Compact)

2010 

Declaração final da 
Cimeira dos Chefes 

de Estado da 
Francofonia
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Para uma maior transparência e uma maior regulação: o 
relatório financeiro adicional (reporting extra financier)

Lei NRE de 15 de Maio de  2001 relativa às 
novas regulações económicas: obrigação de  

“reporting”

Compromissos do Grenelle
do ambiente em 2007 

Lei de programação e implementação, de 3 de 
Agosto de 2009 

Reforço pelo artigo 225 da lei de 12 de 
Julho de 2010 

Decreto de 24 de Abril de 2012 relativo às 
obrigações de transparência das empresas 

em matéria social e ambiental

Nova versão regulamentar em curso de 
elaboração para modificar o decreto de 

aplicação do artigo 225 

Projecto de Directiva europeia 
sobre o Relatório financeiro 

adicional (reporting extra-financier)

Código do 
desenvolvimento 

sustentável alemão 
Adoptado em 2011 

Lei dinamarquesa 
sobre o “reporting” RSE

16 de Dezembro de 
2008 

Relatório obrigatório para as grandes empresas com base em critérios sociais, ambientais e 
sociétários numa perspectiva de uniformização dos pa drões europeus

16 Avril 2013
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PARTE DAS EMPRESAS QUE IMPLEMENTAM UM RELATORIO (2008 Vs 2011)
Estudo sobre as 100 maiores empresas em cada um dos  34 países estudados

Fonte: Estudo Internacional Corporate Responsibilit y Survey KPMG 2011

2008

2011

Para uma maior transparência e uma melhor regulação: o 
relatório extra financeiro
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Ao serviço da competitividade: Uma finança responsáv el

•Papel pioneiro dos organismos públicos de pensão
•Papel de impulsionador da Caixa de depósitos e consignações
•Comité inter-sindical da poupança salarial
•Rótulo  NOVETHIC
•Missão RSE do Banco Público de Investimento
•Semana do investimento socialmente responsável
•Agência Nacional para os Cheques de Férias (ANCV)
•Carta para o investimento responsável dos actores da praça de Paris

Um dispositivo regulamentar pioneiro na Europa para  desenvolver a informação dos investidores e 
o Investimento Socialmente Responsável (ISR)

Um encorajamento às iniciativas voluntárias de prom oção da ISR:

Lei sobre a 
generalização  da 
poupança salarial

de 19 de Fevereiro de 2001

Artigo 224 
modificado da Lei 
de 12 de Julho de 

2010

Decreto de 
aplicação do artigo  

224 
de 30 de Janeiro de 2012

Quadro de apresentação 
obrigatória e padronizada da 

política « ISR » das 
empresas de gestão
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Mercado ISR francês 2012 – Inquérito realizado pelo Centro de Pesquisa ISR de Novethic - Abril 2013

Ao serviço da competitividade: Uma finança responsáv el
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Ao serviço da competitividade: a promoção da padroniza ção e das 
démarches voluntárias de padronização

ISO 26000 
XP X 30-027 : Tornar credível uma  démarche
de responsabilidade societária baseada em 

XP X 30 029 metodologia de identificação das 
áreas de acção relevantes 

FD X 30-028 : sector da comunicação, NF X 30-
135 1&2 :  Compras/aquisições responsáveis  

AC X 30-030 : sectour agro-alimentar

Sistema comunitário de 
gestão et de auditoria 

ambiental (EMAS)

Indicadores de relatório não financeiro: 
Global reporting initiative (GRI) e Comité
internacional para um relatório integrado 

(IIRC)

Rótulos de RSE 
sectoriais reconhecidos 
pelos poderes públicos

Rótulos de RSE 
sectoriais reconhecidos 
pelos poderes públicos

Dinâmica de 
padronização 

internacional no domínio 
da RSE 

Dinâmica de 
padronização 

internacional no domínio 
da RSE 

Divulgação dos compromissos 
voluntários assinados entre o 

Estado e federações 
profissionais 

Divulgação dos compromissos 
voluntários assinados entre o 

Estado e federações 
profissionais 

Textos 
legislativos

Textos 
legislativos

logique déontique 
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Ao serviço da competitividade: a RSE sustentada por t erritórios

As acções das autarquias locais 
em matéria de RSE

A rede consular e federações profissionais: o apoio  às  
PME em matéria de RSE

Acompanhamento das PME pelas Câmaras de Comércio 
e Indústria (CCI): acções de sensibilização para RSE, diagnósticos, 

experimentação do Guia SD 21000 e ISO 26000 junto de PME.

Acordo - Quadro de Junho de 2011 com a Assembleia 
das Câmaras francesas de Comércio e Indústria (ACFC I)  
trabalhos sobre os desafios de RSE na relação cliente - fornecedor entre 

PME e grandes empresas em parceria com o Observatório da 
Responsabilidade Social Empresarial (ORSE), a fim de contribuir ao  portal 

Internet sobre reporting RSE. 

Relatórios de desenvolvimento sustentável 
das autarquias locais

Segundo o artigo 255 da lei de 12 de Julho de 2010 relativo 
ao compromisso nacional para o ambiente.

múltiplas iniciativas em curso de recenseamento:
Operações colectivas de monitoria ou de elaboração de, 

concessão de ajudas directas condicionadas pelo res peito 
de critérios de desenvolvimento sustentável ou a 

introdução desses mesmos critérios  na contratação 
pública…

os territórios, nível relevante para o envolvimento  das pequenas e médias empresas(PME)
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O Estado, actor económico responsável que exerce efeit os de 
cascata para a RSE

A polA pol íítica de Estado exemplartica de Estado exemplar
circular do Primeiro Ministro de 3 de Dezembro de 2008

Uma contrataUma contrata çção pão p úública blica 
sustentsustent áávelvel

Dispositivo “Estado exemplar”

A responsabilidade societA responsabilidade societ áária das ria das 
empresas e estabelecimentos pempresas e estabelecimentos p úúblicosblicos

clube desenvolvimento sustentável dos estabelecimentos e 
empresas públicas 
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Uma visão mais democrática do ambiente económico: 
Dinâmica de concertação e de diálogo social

Le Comité 21

O Fórum cidadão para a RSE

O Fórum dos amigos do 
Pacto Global em França

O Centro dos jovens dirigentes (CJD)

O Clube dos directores do 
desenvolvimento sustentável 

(C3D)

FACE : Fundação Agir 
contra a Exclusão

IMS- Investir para cidade

O Observatório da responsabilidade 
Social Empresarial(ORSE)

A Confederação geral das pequenas e 
médias empresas (CGPME)

A comissão RSE do Movimento das 
empresas de França (MEDEF)

Os órgãos de concertação e de 
negociação com os parceiros sociais

O Observatório das 
compras/aquisições  (ObsAR)

…………(e outros)

Alguns intervenientes chave da paisagem francesa em  matéria de RSE



La Politique FranLa Politique Fran ççaise en matiaise en mati èère de RSEre de RSE
Présentation de M. Doucin, Ambassadeur en charge de  la bioéthique et de la RSE

Plataforma de acPlataforma de ac çção ão 
globalglobal

ConfConf éérence pour la transition rence pour la transition 
éécologiquecologique

GrenelleGrenelle do ambientedo ambiente
Setembro e Outubro 2007Setembro e Outubro 2007

Grande conferência socialGrande conferência social

Assises do desenvolvimento da Assises do desenvolvimento da 
solidariedade internacional solidariedade internacional 

Conselho Nacional do Conselho Nacional do 
desenvolvimento e da desenvolvimento e da 

solidariedade internacionalsolidariedade internacional

Instância junto do Primeiro Instância junto do Primeiro 
MinistroMinistro

Acordo Nacional inter-
profissional relativo  à

diversidade e igualdade 
profissional entre os 

homens e as mulheres
1 de Março 2004

2012 2013…

…………(e outros)

Uma visão mais democrática do  ambiente económico: 
Dinâmica de concertação e de diálogo social
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Desenvolvimento de instâncias de mediação:
O exemplo do Ponot de contacto nacional da OCDE

(Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económ ico)

Tripartida: sindicatos, uma organização patronal e várias administrações. 
Actividade coordenada pela Direcção Geral do Tesouro.

Implementação dos Princípios Orientadores da OCDE para as empresas 
multinacionais, abordando alegações destes através de uma oferta de 
serviços de conciliação. 

As decisões do PCN, que podem tomar a forma de comu nicados de imprensa, 
são tornadas públicas em todo o caso pela Direcção Geral do Tesouro. Elas 

podem ser dirigidas de forma específica aos organis mos públicos.
regulamento interno PCN

Em menos de um ano, o PCN francês recebeu quase tantas reclamações que no decurso dos 
dez primeiros anos da sua existência e consegui e conseguiu solucionar a maioria delas.

Estrutura

Objectivos

«
»
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A dupla visão, a França sustenta-a aos níveis europeu  e 
internacional

Propor a um certo número de governos uma cooperação na construção da sua legislação nacional de 
RSE. A oferta francesa de cooperação em matéria de governação democrática, deve ser acrescida de 
uma vertente “apoio à governação RSE”.

Acompanhar as iniciativas colectivas de empresas e associações locais que promovam a RSE nos 
países em desenvolvimento e valorizar a oferta francesa na matéria. 

Acompanhar as iniciativas de actores franceses que contribuam na produção de bens e serviços de 
base que concorram para a luta contra a pobreza ou contra as mudanças climáticas, e para a 
preservação da segurança alimentar ou da saúde individual colectiva.

Roteiro para uma política francesa de promoção da r esponsabilidade social empresarial 
(RSE) em tanto que elemento de uma diplomacia econó mica
Telegrama circular dirigido ao conjunto das embaixadas de França em 18 de Fevereiro der 2013

…………
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Conclusão

Obrigada pela atenção

A oferta de cooperação francesa para uma economia i nternacional 
mais equitativa e democrática é naturalmente dirigid a a um país como  

Moçambique.


