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Apresentação da política francesa em matéria de Res ponsabilidade Social Empresarial (RSE)  
 por Michel Doucin, Embaixador para a RSE   

 
1) Os desafios da RSE  
- A RSE definida pela 3ª Comunicação da Comissão Europeia de 25 de Outubro de 2011 
- Uma adesão da França à RSE a dois níveis:  vantagens em termos de competitividade para suas empresas, 
a introdução de um processo democrático no funcionamento da economia. 
 -  A contribuição da teoria das partes interessadas: a RSE, ao inserir a empresa num jogo de inter-relações 
com as suas partes interessadas, está a inserir a democracia na empresa e a empresa na democracia. 
 
2) A política francesa em matéria de RSE pretende ser coerente com os compromissos internacionais 

da França 
 

3) Por uma maior transparência e por uma melhor regulação: o relatório financeiro adicional 
(reporting extra financier) 

- Em França, o Reporting tornou-se obrigatório desde a entrada em vigor da Lei NRE de 15 de Maio de 
2001 relativa às novas regulações económicas, e foi progressivamente alargado para abranger hoje grandes 
empresas com base em critérios sociais, ambientais e societários,  
- Com o Projecto de Directiva europeia sobre o Reporting extra financeiro de 16 de Abril de 2013, levanta-
se doravante a questão de uma perspectiva de uniformização dos standards europeus nessa matéria.  
 
4) Ao serviço da competitividade: Uma finança responsável 
- Um dispositivo regulamentar pioneiro na Europa para desenvolver a informação dos investidores e o 
Investimento Socialmente Responsável (ISR) 
 
5) Ao serviço da competitividade: a promoção da  padronização  e das iniciativas de rotulagem 

voluntárias 
- O Governo francês insere-se numa lógica deôntica: os textos legislativos, rótulos de RSE sectoriais 
reconhecidos pelos poderes públicos, a dinâmica de padronização internacional no domínio da RSE e a 
divulgação dos compromissos voluntários celebrados entre o Estado e Federações profissionais constituem 
diferentes alavancas de acção com vista a institucionalizar a RSE. 
 
6) Ao serviço da competitividade: A RSE sustentada  por territórios  
- Quer seja no contexto das comunidades locais ou ainda através da redes consulares e das federações 
profissionais, o apoio às pequenas e médias empresas (PME) em matéria de RSE passa pelos territórios, 
nível relevante para o envolvimento dessas estruturas. 
 
7) O Estado, actor económico responsável e que realiza os efeitos de cascata para a RSE 
- A política de Estado exemplar, a responsabilidade societária das instituições e empresas públicas  e os 
contratos públicos sustentáveis constituem campos de acção em matéria de RSE paras as instâncias 
públicas. 
 
8) Uma visão mais democrática do ambiente económico: Dinâmica de concertação e de diálogo social 
 
9) Desenvolvimento de instâncias de mediação: o exemplo do Ponto de contacto nacional da OCDE 

 
10) Essa visão dupla, a França sustenta-a aos níveis europeu e internacional  
- Apresentação do roteiro para uma política francesa de promoção da responsabilidade social empresarial 
(RSE) em tanto que elemento de uma diplomacia económica. (Telegrama circular endereçado ao conjunto 
das Embaixadas de França em 18 de Fevereiro de 2013).  


