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Declara-se que a organiza~ao CIEJD - Centro de Informa~ao Europeia Jacques Delors é 
Membro da REDE RSO PT - Rede Nacional de Responsabilidade Social das Organiza~6es, 
desde 5 de junho de 2014. 

Integrar a REDE RSO PT significa que o CIEJD - Centro de Informa~o Europeia Jacques 
Delors aderiu a Carta de Princípios e promove a Responsabilidade Social. 

Mais informa~o disponível em www.rsoptcom 
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06 de junho de 2014 
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CARTA DE PRINciPIOS 

A REDE RSOPT tem como missao promover o desenvolvlmento, operac iona liza~o e incorpora~ao de concel tes e ferramentas de responsabi lidade social nas organiza~3es, promover a convergencia e dlsseminat;ao de conhecimento nesta área e 

contribuir de forma significat iva e real para a implementa~ao de polít icas e prát icas sustentadas na gestaD das organizat;oes, independentemente do ramo de actividade que est as exert;am, dimensao ou localizat;:!io que t enham. 

A REOE é (ompasta por organizat;oes e pessoas interessadas em promover a Responsabilidade Social, assumindo -se estas como parte integrante da solw;ao para os problemas nurna óptica de conjunto e de co- responsabilizat;ao. 

A REOE e os seus membros pauta m a sua actua¡;ao de acordo com os seguintes principios: 

1. ~tica e Transpar~ncia 

Aderir aos principios da ética, honestidade, respeito mútuo, confian¡;a entre as partes, integridade e transparencia nos negócios, combater o tráfego de influencias, a oferta ou recep¡;ao de suborno e a corrup¡;ao na esfera pública e privada e 

influencia r as partes interessadas neste combate, bem como promover as práticas de comércio justo. 

2 - Direitos Humanos Fundamentais 

Respeitar integralmente a protec¡;ao dos di reitos humanos fundamentais com base na Oeclara~ao Unive rsal dos Oireitos Humanos e incorporando, nas su as prát icas, os princípios das Conven¡;oes Fundamentais da 0 11 e da ONU. 

Reconhecer o direito de todos os trabalhadores de constituir organizar;oes sindicals e órgaos de representa~ao de trabalhadores e de ader ir a essas organiza¡;oes e respeitar o dlreito efectivo a negocia~ao colectiva. 

Condenar e comprometer-se a nao recorrer ao trabalho for¡;ado ou obrigatório e ao trabalho infantil. 

3. Boa Governan~a 

Compromisso organizadonal para as práticas integradas ao nivel social, ambiental e económico com a lideran~a da organiza¡;ao, procurando reduzir a exposir;ao a riscos decorrentes dos impactes económicos, ambientais e sociais das actividades, 

implementando requisitos, normas e documentos, que garantam a sua continuidade . 

4, Diálogo com as Partes Interessadas 

Confiar no diálogo como o único meio legít imo de rea liza~ao da persuasao, superar;ao de divergencias e resolur;ao de contlitos. Garantir um relaciona mento aberto, transparente e de confianr;a com as diferentes partes interessadas; inst ituír canals 

de auscultar;ao das partes interessadas e integrar as suas preocupar;oes; reporta r de forma credível e objectiva o desempenho, na sua vertente económica, ambienta l e social. Promover, ainda, o diá logo e cooperar;ao com outras entidades 

publicas e privadas e out ros movimentos relevantes. 

5. Crla~ao de Valor 

Promover uma gestao de elevado nivel de qualidade nos produtos/servir;os e processos integrando os aspectos ambientais e sociais nos processos de planeamento e tomada de decisao. Promover o investimento em investigar;ao e 

desenvolvimento e incorporando a inovar;ao nos seus produtos/servir;os e processos. 

6. Gestao de Recursos Humanos 

Promover uma gesHio adequada dos recursos humanos, tendo presente o principio da igualdade de género; refor~ar os sistemas de gestao que garantam a saúde, seguranr;a e bem·estar das pessoas. Promover o desenvolvimento das capacidades 

individuais através de programas de formar;ao profissional contínua e de desenvolvimento de competencias e de qualifica~6es. Premiar a eKcelencia e o mérito. Rejeitar práticas abusivas e discriminatÓrias. Valorizar a igualdade de oportunidades. 

7. Diversidade e Igualdade 

Respeitar e valorizar as diferenr;as como condi~ao fundamental para a existencia de uma relar;ao ética e de desenvolvimento da humanidade, procurar est imular a promor;ao da diversidade cultural, socia l e étnica como um diferencial posit ivo de 

desenvolvimento da missao da organizar;ao, nao t olerando a dlscriminar;ao sob qualquer preteKto. Promover práticas de acr;ao positiva que fomentem a igualdade de oportunidades, de trata mento e de resultados. Promover condi~oes de acesso 

para pessoas com deficiencia . 

8. Protec~ao e Gestao Ambiental 

Promover projectos, iniciativas e boas práticas que contribuam para a preservatao do ambiente . Investir em tecnologias e produtos sustentáveis e que valorizem a dimensao ecológica e a ecoeficiéncia. Alargar a utilizar;ao de critérios ambientais a 

toda a cadeia de valor. Prevenir e minimizar os riscos de impacte ambiental de todas as actividades que desenvolve através da adopr;ao de comportamentos sustentáveis no que respeita as polít icas, gest30 dos sistemas, produtos, servitos e outras 

actividades. Monitorizar e adoptar Indicadores de gest30 ambiental, promovendo a melhoria contínua. 

9. Desenvolvimento das Comunidades locais 

Apoia r iniciativas de promor;ao social, económica e cultural, com base em cr itérios transparent es de ava lia~30 de releváncia pa ra a comunidade. Promover a participatao e envolvimento em t rabalho voluntá rio. Desenvolver estratégias de coesao 

local/ territorial em esferas como a transferencia de tecnología, apoios técnicos, formatao de recu rsos humanos e logrstica, entre outras, capitalizando as iniciativas e as sinergias das organizar;oes e pessoas da comunidade. 

10. Marketing Responsável 

Orientar a polít ica de marketing e comunica~ao pelo respeito a verdade, transparencia, consistencia e integridade das afirma¡;oes, refledindo os valores da organiza~ao. Estimular o comportamento ético e responsável do públiCO para questoes 

ambientais, sociais e de cidadania . 

A adesao a esta Carta de Principios é condir;ao básica para a participa~ao na REDE RSO PT podendo ser objecto de revisao. 


