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Resumo: 0 tema de estudo e a responsabilidade social empresarial (RSE), 
que se caracteriza pela integra<;:ao voluntaria de preocupa<;:6es sociais e ambien
tais por parte das empresas. A RSE tern como principal objectivo a responsabili
za<;:ao das empresas na coesao social e no desenvolvimento de medidas que vao 
alem do mero cumprimento das obriga<;:6es legais. 

Entende-se que o Servi<;:o Social devera intervir na RSE, usando as suas 
competencias e as suas habilidades na cria<;:ao de mecanismos que visem a mel
horia da qualidade da interven<;:ao levada a cabo pela responsabilidade social 
das empresas, junto dos seus colaboradores e da sociedade, na medida em que as 
determina<;:6es especificas de reestrutura<;:ao produtiva - inova<;:6es tecnol6gicas, 
mercado global e altera<;:6es dos processos de trabalho - e das rela<;:6es laborais 
carecem de uma interven<;:ao multidisciplinar. 

Palavras-Chave: Responsabilidade Social, Servi<;:o Social e Empresas. 

Abstract: The theme of this study is the CSR (Corporate Social Responsibil
ity), which is characterised by the volun tary adoption and integration of social 
and environmental concerns by the companies. The main goal of the CSR is the 
companies' accountability in w hat concerns social cohesion and t development of 
measures that go beyond the simple fulfilment of its legal obligations. 

It is understood that Social Work should have a role in the CSR, using its 
skills and abilities in the creation of mechanisms that seek the improvement and 
quality of the intervention carried out by the corporate social responsibility to
wards its employees and the society, considering the specific factors of the pro
ductive restructuration - technological innovations, global market and changes 
on the labour processes - and the industrial relations which requires a multidis
ciplinary intervention. 

Key-words: Social Responsibility, Social Work and Companies. 
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Introdm;ao 

Desde a ultima decada do seculo XX, a responsabilidade social das empre
sas e tema de debate na sociedade, especialmente no ambito da gestao e da ad
rninistra<;ao, tendo vindo a desenvolver-se e a ter mais visibilidade. 

As empresas devem identificar as suas lacunas no ambito da RSE e intervir 
em consonancia corn urn conjunto de objectivos de que se destacam o alcance das 
metas nacionais definidas para o desenvolvimento sustentavel, o incentivo aos 
novos comportamentos nas dimensoes interna e externa, e a melhoria da perfor
mance empresarial (Guimaraes, 2006). 

Tratando-se de uma responsabilidade social, esta podera ser urn potencial 
campo de interven<;ao para o Servi<;o Social, pese embora o facto de os estudos 
publicados abordarem essencialmente as dimensoes da etica e da responsabili
dade ambiental, corn especial enfoque para o desenvolvimento sustentavel. 

Pretende-se corn este artigo compreender se a responsabilidade social em
presarial sera urn campo profissional para o Servi<;o Social contribuindo para 
melhorar, por urn lado, a eficiencia e a eficacia dos trabalhadores e, por outro 
lado, a canaliza<;ao dos investimentos sociais das empresas para o combate efec
tivo dos problemas sociais, criando espa<;o para a melhoria da qualidade de vida 
e do bem-estar dos trabalhadores e da sociedade em geral. 

A Responsabilidade Social Empresarial e o Mercado Livre 

A responsabilidade social empresarial nao e uma moda, mas, sim, urn con
junta de ae<;:oes coordenadas e necessarias que visam o equilibrio global ideal do 
sistema s6cio-econ6mico. 

A Comissao das Comunidades Europeias caracteriza-a como "a integra9iio 
voluntaria de preocupa9oes sociais e ambientais par parte das empresas nas suas oper
a9oes e na sua interac9iio cam outras partes interessadas" (Uniao Europeia, 2001, para
grafo 20). Trata-se de urn conceito que tern subjacente a contribui<;ao empresarial 
"para uma sociedade mais justa e para um ambiente mais limpo. ( ... ) Esta responsabili
dade manifesta-se em rela9iio aos trabalhadores e, mais genericamente, em rela9iio a todas 
as partes interessadas afectadas pela empresa e que, par seu turno, podem influenciar os 
seus resultados" (Uniao Europeia, 2001, paragrafo 8). 

0 actual funcionamento da economia de mercado a que Adam Smith cham
ou "mao invisivel", apresenta uma lacuna no que concerne a protec<;ao das con
di<;oes dos trabalhadores e da sociedade em geral. Para que exista uma economia 
de mercado livre, na sua concep<;ao pura, tera de ser baseada na livre troca de 
mercadorias, tendo subjacente a lei da oferta e da procura (Alvarez Civantos, 
2006). A dinamica do mercado perrnite a gera<;ao de riqueza no curto prazo, nao 
considerando os factores a longo prazo, isto e, nao integra a considera<;ao de 
salvaguarda do mercado no futuro. E ai que reside o problema. Nao se procura a 
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defesa do livre mercado. 
Tal como funciona a economia de mercado, pode levar ao paradoxo de ser 

a causa do desaparecimento da sua propria condi<;:ao, pois qualquer transac<;:ao 
econ6mica depende, nao apenas da lei da oferta e da procura, mas tambem 
dos individuos que a realizam. Se as pessoas envolvidas vivem num clima de 
incerteza, de instabilidade e de desequilibrio social, econ6m1co ou ambiental, a 
oferta e a procura estao em risco de ser seriamente afectadas (Alvarez Civantos, 
2006). E nesta lacuna do mercado econ6mico actual que a RSE actua, procurando 
urn equilibrio, uma estabilidade social e ambiental, que permita urn desenvolvi
mento econ6mico sustentavel. 

Modelo Liberal 

I 
Mercado 

I 
Mercado 

I Sofisticado Selvagem 

Tudo: RSE Nada: 

por adesao ... RSEpor 
voluntaria imposi<;ao 

Mercado 

I 

Mercado 

I Responsavel Distraido 

Modelo Social Europeu 

Figura 1: Modelos econ6micos vs. RSE (Santos, 2006, p. 199). 

Estado e Economia 

0 Estado e as empresas sao os dois actores corn maior influencia no sis
tema social, sendo que as actividades do Estado (Alvarez Civantos, 2006) afectam 
as empresas, as organiza<;:6es e as entidades publicas, as ONG e ate mesmo o 
meio ambiente. No entanto, a imporHincia da empresa como urn actor social e 
determinada pelo seu poder econ6mico e pela sua influencia social. Hoje em dia, 
muitas empresas tern urn or<;:amento maior do que o de muitos Estados, e popu
la<;:6es inteiras dependem das empresas localizadas no seu territ6rio. Existe uma 
dependencia econ6mica e, correspondentemente, uma unidade de poder, o que 
poderia qualificar-se como o eclipse do poder publico e de valores sociais que 
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correspondem a essa garantia. Quando o Estado tern de defender urn interesse 
directo da empresa, esta indirectamente a apoiar o bem-estar da comunidade, 
defendendo os valores de equilibrio social, que constituem a sua essencia (Alva
rez Civantos, 2006). As teorias liberais rejeitam qualquer interven(_;ao do Estado 
e defendem o livre mercado ea sua auto-regula(_;ao. No entanto, a radicaliza(_;ao 
das posi(_;oes liberais nao e totalmente sensata, na medida em que a interven(_;ao 
estatal podera beneficiar o mercado livre, por urn lado, atraves de uma correcta 
utiliza(_;ao das receitas publicas e, por outro lado, ao ajudar a integra(_;ao de dis
ciplina (sem distor(_;ao da concorrencia), permitira urn aumento de mercado e da 
eficiencia econ6mica. 

A importancia das parcerias na RSE 

Existem parcerias publico-privadas quando o parceiro privado assume o 
compromisso de disponibilizar ao Estado, ou a comunidade em geral, uma certa 
u tilidade mensura vel, mediante a opera(_;ao e manuten(_;ao de uma obra/ ac(_;ao 
por ele previamente projectada, financiada e constru ida. Nos ultimos anos, reg
ista-se urn aumento da colabora(_;ao entre o sector publico eo privado, corn vista 
ao desenvolvimento de sinergias, que visam intervir de forma adequada na reso
lu(_;ao de problemas sociais, econ6micos ou ambientais. 

Desta forma, tambem as parcerias orientadas para a RSE articulam difer
entes organiza(_;oes do sector privado e do sector publico, em combina(_;ao corn 
organiza(_;oes da sociedade civil. A actividade da RSE pressupoe o investimento 
de tempo, de energia, de capital e de outros recursos, visando a resolu(_;ao dos 
problemas sociais vigentes. Estas actividades envolvem o trabalho de diversas 
organiza(_;oes, que produzem sinergias ao nivel da cultura, das redes de trabalho 
e das competencias (Santos, 2006). 

Segundo o Mendes (2004), os dominios de interven(_;ao das redes existentes 
em responsabilidade social sao diversificados, isto e, dependem do prop6sito da 
parceria. Estas podem estar orientadas para: 

a) o desenvolvimento econ6mico local; 
b) a cria(_;ao de emprego; 
c) a reabilita(_;ao das infra-estruturas comunitarias; 
d) o beneficia de servi(_;os, melhorando o acesso aos mesmos; 
e) a promo(_;ao da saude e da educa(_;ao; 
f) o decrescimo do crime e da violencia; 
g) a obten(_;ao de uma maior tolerancia etnica; 
h) a minimiza(_;ao de situa(_;oesjrisco de exclusao; 
i) a aceita(_;ao da diversidade na comunidade e no local de trabalho; 
j) a melhoria da qualidade de vida. 
As parcerias da RSE permitem criar mecanismos praticos para alcan(_;ar os 

resultados de uma forma mais eficaz e eficiente. E de salientar que as parcerias 
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acarretam custos para todos os intervenientes. No entanto, o sucesso ou o fra
casso da sua "exis tencia mede-se niio apenas pelo nivel de interven~iio e de resolu~iio 

de problemas, mas igualmente pelas sinergias e pela mul tiplica~iio de impactes que a sua 
volta conseguem gerar. 0 valor destas parcerias implicadas na melhoria da comunidade 
em geral ultrapassa em muito o seu prop6sito, objectivo ou actividade para a qual foram 
criadas" (Santos, 2006, p. 166). As experiencias existentes em termos de parcerias 
da RSE mostram, porem, claramente que, apesar dos custos e do facto de nem 
sempre se cumprirem totalmente as expectativas da cria<;ao de parceria entre o 
sector privado e o sector publico, delas resulta urn conjunto de beneficios para 
as organiza<;6es participantes, constituindo-se por si s6 uma mais-valia para a 
sustentabilidade da RSE. 

As pniticas da RSE e o Servicso Social 

A participa<;ao no mercado livre nao e uma decisao puramente econ6mi
ca. Tern tambem subjacentes criterios sociais. As regras do mercado livre sao 
provenientes de todos os actores sociais que comp6em o sistema s6cio-econ6mi
co, especialmente da propria comunidade (urn conjunto de individuos), dos 
meios de comunica<;ao social, dos lideres de opiniao e das pr6prias empresas. 
A origem das regras e diversificada, portanto, a correc<;ao dos desequilibrios do 
sistema econ6mico, social e ambiental requer uma ac<;ao em todas as suas fontes 
de produ<;ao ou de origem (Alvarez Civantos, 2006). De entre as praticas de RSE 
alvo de analise2, e de todo importante apresentar uma sintese das praticas que 
poderiam vir a ser desenvolvidas, algumas por equipas multidisciplinares, pelo 
Servi<;o Social. 

2 Efectuada aos relat6rios de sustentabilidade de 2007, publicados pelas empresas e efectuados 
segundo padrao do modelo da GRI, efectu{unos um levantamento das pniticas socialmente re
sponsaveis de empresas do sector agro-alimentar (Delta Cafes, SGPS, SA e Nestle Portugal, 
SA), da ban ea (Banco Comercial Portugues, SA, Grupo Banco Espirito San to, SA, Grupo Banco 
Santander Totta, SA, Grupo Banif SGPS, SA e Gmpo Caixa Geral de Dep6sitos) e das teleco
munica~oes (Grupo P01tugal Telecom, SGPS, SA, Grupo Sonaecom, SGPS, SA e Vodafone 
Portugal - Comunicac,;oes Pessoais, SA). 
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Destina tarios Praticas da RSE 

Sociedade • Elaborat;ao, promot;ao e coordenat;ao de projectos sociais do 
interesse dos colaboradores e da sociedade 

• Apresentat;ao de projectos para a melhoria da qualidade de 
vida da comunidade/sociedade 

• Acompanhamento dos projectos (co)financiados pelas 
empresas 

• Trabalho em parceria corn o sector publico, institut;6es nao 
governamentais e outras empresas 

Colaboradores • Planos de carreiras, modelos de avaliat;ao 
• Planos de format;ao social 
• Esclarecimento das pollticas de protect;ao estatais e da em-

presa 
• Articulat;ao corn a medicina do trabalho 
• Processo de recrutamento e gestao de recursos humanos 
• Act;ao social para os grupos desfavorecidos 
• Promot;ao da segurant;a e da higiene no trabalho 
• Acompanhamento individual dos trabalhadores corn proble-

mas sociais 
• Colaborat;ao do assistente social corn o medico dentro da 

empresa 
• Relat;6es humanas na empresa e na organizat;ao tecnico-social 

do trabalho 
- - - - - --- - -

Quadro 1: Praticas da RSE no ambito do Servit;o Social. 

Por empresa entende-se urn organismo social constituido por recursos hu
manos, tecnicos e materiais naturais, tendo como principal objectivo a obtent;ao 
de lucros ou a prestat;ao de servit;os a comunidade. Desta forma, as empresas, e 
em particular a RSE, sao urn campo de act;ao do Servit;o Social, devendo o sec
tor privado ser vista coma urn campo de saida profissional para os assistentes 
sociais. Muito embora a maioria das universidades corn licenciatura em Servit;o 
Social indique as empresas coma saida profissional, e sabido que este campo de 
act;ao e pouco escolhido. 

Face ao exposto, consideramos que o campo de act;ao do Servit;o Social de
vera ser amplamente estudado e que devera existir urn maior investimento, por 
parte das universidades, para alargar os seus planos de estudo, inserindo a RSE 
coma urn campo de act;ao emergente do Servit;o Social. 

Conforme enunciado no quadro 1, existem imensas e diversas praticas le
vadas a cabo pela RSE que, se fossem efectuadas por equipas multidisciplinares 
que incluissem o Servit;o Social, teriam resultados bem mais positivos. Corn os 
contributos do Servi<;o Social, e numa abordagem sistemica dos problemas so-
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ciais, os mesmos seriam ultrapassados mais rapidamente, intervindo-se numa 
perspectiva de preven<;ao e de resolu<;ao. No entanto, consideramos pertinente 
que a interven<;ao do Servi<;o Social nas empresas parta de uma boa base te6rica 
apreendida durante a licenciatura. 

Para finalizar, gostariamos de apresentar urn esquema que de uma forma 
simples indica que a expansao da ac<;ao social da RSE s6 podenl. evoluir positi
vamente se tiver presente as seguintes premissas: serem integradas voluntari
amente as preocupa<;6es sociais e ambientais (na produ<;ao e na interac<;ao corn os 
seu s stakeholders) (Uniao Europeia, 2001, panigrafo 20); existir uma alian<;a entre a 
RSE e a estrategia empresarial; ser uma ac<;ao longa e constante; mostrar-se viav
el, e, no caso de obten<;ao de resultados positivos, as ac<;6es serem reproduzidas. 
S6 assim se legitima uma interven<;ao no ambito da ac<;ao social. 

Legitimidade 

Resultados 

Metodologia 

Parcerias /Rede 

Visao 

Volw1taria 

Aliada a uma estrate~ia 

Longa e constante 

Observada e via vel 

Reproduzida 

Quadro 2: Os inputs de "V ALOR" para a expansao da ao;ao social da RSE (Luis Mar
tinez, Carbonell, & Aguero, 2006, p. 148). 

Modelo de interven~ao do Servi~o Social empresarial: sistemico-social 

No que concerne ao modelo sistemico o mesmo assenta em tres grandes 
pressupostos que de uma forma generica revolucionaram a analise do modelo 
sistemico, a saber: 

1. Metafora organica do universo (funcionamento do organismo vivo) . 
2. 0 nascimento da ciencia do procedimento da informa<;ao (cibernetica, 

introdu<;ao de conceitos como input, output e retro-alimenta<;ao) . 
3. Interesse pelas interac<;6es dos sistemas abertos como o meio, visao 

ecol6gica (Jesus Viscarret, 2009). 
Pincus e Minahan (1973), citados por Jesus Viscarret (2009), sao urn marco 
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de referenda te6rico do modelo sistemico-social. Estes autores indicam que os 
quatro sistemas basicos sao: o sistema do agente de mudan<;a; o sistema dos cli
entesjutentes; o sistema dos destinatarios; e, por fim, o sistema de ac<;ao. De en
tre as diversas formas de ac<;ao e de fun<;6es que o modelo sistemico-social preve, 
as principais sao: consultoria, educa<;ao, negocia<;ao, interven<;ao directa, procura 
de novos recursos, media<;ao, entre outras. Sao tambem estes autores que de
finem de forma clara as principais fun<;6es a ser realizadas pelos assistentes so
dais que adoptem este modelo de interven<;ao, a saber: 

a)Ajudar as pessoas a implantar a sua capacidade de resolver os seus prob
lemas; 

b) Ser urn elo de liga<;ao entre as pessoas e os sistemas dos recursos; 
c)Facilitar a interac<;ao, modificar as conex6es ja existentes ou criar novas 

conexoes entre pessoas e sistemas sociais; 
d ) Colaborar na promo<;ao da mudan<;a de medidas sociopoliticas; 
e)Distribuir os recursos materiais existentes; 
f) Ser urn agente de controlo social. 
E atraves do processo de interven<;ao (projecto de altera<;ao) que o assistente 

social avalia as situa<;6es e toma as decisoes, no que concerne as necessidades que 
devem ser alvo de interven<;ao, para a concretiza<;ao dos objectivos propostos. 
Dentro da metodologia proposta pelos autores, o processo de interven<;ao tera 
d iversas "fases" e recorre as seguintes tecnicas: 

a) Avalia<;ao do problema (identifica<;ao do problema; analise do sistema; 
fixa<;ao de metas e objectivos; identifica<;ao de tarefas e estrategias; estabiliza<;ao 
dos esfor<;os para a mudan<;a; declara<;ao exigida na avalia<;ao do problema); 

b) Recolha de dados (entrevista, observa<;ao, utiliza<;ao de documenta<;ao 
existente); 

c)Estabelecimento dos contactos iniciais; 
d) A negocia<;ao de urn contrato; 
e)Forma<;ao dos sistemas de ac<;ao; 
f) Manuten<;ao e coordena<;ao dos sistemas de ac<;ao; 
g) 0 exercicio de influencia; 
h) Complemento da ac<;ao para a mudan<;a: 
o Fazer uma avalia<;ao do processo de mudan<;a; 
o Finalizar o relacionamento criado durante o processo; 
o Fazer corn que a mudan<;a bem-sucedida ocorrida perdure (Jesus Viscar

ret, 2009). 
Ainda de acordo corn o modelo sistemico, a avalia<;ao e urn aspecto fulcral 

que deve estar presente em todas as fases da interven<;ao. A avalia<;ao e enten
dida como uma garantia de viabilidade e responsabilidade na interven<;ao, que 
tern uma dupla finalidade: por urn lado, observar o cumprimento dos objectivos 
e, por outro lado, assegurar simultaneamente a responsabilidade sobre o servi<;o 
que se esta a prestar. A avalia<;ao tera de se fazer obrigatoriamente no final do 
processo de interven<;ao e tambem durante o mesmo. E a avalia<;ao ao longo de 
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todo o processo de interven<;ao que permite verificar se estao a ser cumpridas 
as metas e os objectivos, tornando possivel, no caso de incumprimento, uma re
flexao sobre se os metodos ou os objectivos devem ser redefinidos. A este pro
cesso chama-se feedback (Jesus Viscarret, 2009) . 

Considera~,;oes Finais 

A natureza eo ambiente de trabalho sao muhi.veis, as empresas e os trabal
hadores estao a ser cada vez mais afectados pelos acontecimentos e pelas politi
cas econ6micas territoriais e/ ou mundiais. As mudan<;as demograficas eo ambi
ente econ6mico sao factores que tern impacto sobre o dia-a-dia dos empregados. 
Os programas de interven<;ao desenvolvidos pelos assistentes sociais deverao, 
pois, ir ao encontro das novas necessidades sentidas pelos trabalhadores. 

No inicio do seculo passado provou-se nao apenas que a maquina ren
dia mais se fosse mais bem cuidada, mas tambem que a maquina-homem po
dia tomar-se mais produtiva, desde que submetida a tratamento cientifico. Na 
organiza<;ao cientifica do trabalho e necessaria ter em considera<;ao tambem as 
exigencias psicofisiol6gicas do homem. No entanto, os conflitos criados pela apli
ca<;ao de sistemas demasiado rigidos da divisao do trabalho, de metodos opres
sivos de controlo, de formulas abusivas de salarios, entre outros, revelam que a 
analogia do homem e da maquina era fundamentalmente ilus6ria. E o homem, 
na sua totalidade, corn aspira<;oes, corn exigencias espirituais, afectivas, famil
iares, que e preciso ter em considera<;ao. Ha que ter presente que o rendimento 
do trabalhador e tanto mais elevado quanto maior foro seu nivel de motiva<;ao. 
0 actual conceito de produtividade encerra em si urn aspecto novo: a valoriza<;ao 
do trabalhador como personalidade humana. Nao sendo o trabalhador visto ap
enas como urn elemento de produ<;ao, mas considerado pela empresa como uma 
individualidade corn as suas implica<;oes pr6prias. 

As empresas estao lentamente a introduzir novas tendencias sociais, tais 
como: a implanta<;ao de projectos irreversiveis, nos quais se envolvem e corn que 
se preocupam, e que, acima de tudo, permitem urn desenvolvimento dos desti
natarios; fomenta<;ao e desenvolvimento de redes de parcerias entre varias insti
tui<;oes de diversos sectores. 

0 resultado esperado e a inversao da l6gica empresarial no funcionamento 
social, isto e, os projectos desenvolvidos deverao estar inseridos e dar resultados 
na actividade produtiva da empresa. 

E assim que se apresenta urn novo modelo de gestao empresarial, no que 
concerne as ac<;oes sociais, as quais devem funcionar a partir de uma nova abord
agem que incide, tanto sobre a solu<;ao de problemas sociais, como no diagn6sti
co das mesmas, abrindo dessa forma urn novo campo de participa<;ao do Servi<;o 
Social nas empresas. Atente-se na forte aposta no voluntariado corporativo e 
noutras praticas sociais, corn as empresas a abrir novas pontes para facilitar o 
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acesso as IPSS, as ONG e a comunidade em geral, ao beneficiarem dos recur
sos do voluntariado das empresas. 0 envolvimento das empresas nao eshi s6 a 
contribuir para a ampliac;ao dos recursos disponiveis, esh'i tambem a facilitar a 
expansao de novas modelos de desenvolvimento. 

Em articulac;ao corn os novas modelos de produc;ao, importa sintetizar as 
principais mais-valias de uma intervenc;ao do Servic;o Social aliado as praticas 
da RSE. 

Destinatarios Ao;oes Valor gerado 

Sociedade • Financiamento de projectos • Melhoria da qualidade de vida 
• Participac;ao activa na elabo- da comunidade e da sociedade 

rac;ao em geral 
dos projectos • Transferencia de conhecimentos 

• Criac;ao de parcerias e cons- e metodologias 
tituic;ao • Melhoria das relac;oes entre a 
de redes de RSE empresa ea comunidade/so-

• Apoio tecnico a IPSS e ONG ciedade 
• Acompanhamento dos projectos 

sociais 

Colaboradores • Defesa e promoc;ao dos direi- • Ausencia de sanc;oes 
tos humanos, laborais • Aumento da motivac;ao 

• Formac;ao ao longo da vida • Reforc;o dos valores empresariais 
• Voluntariado • Maior aplicac;ao dos colaborado-
• Donativos/premios res 
• Promoc;ao da saude e da • Novas competencias 

seguranc;a 
• Criac;ao e/ ou articulac;ao de 

respostas sociais para a fami-
lia dos trabalhadores 

Quadro 3: Acc;oes e o valor gerado pela RSE - dimensao social 

A responsabilidade social e, realmente, uma conquista dentro da propria 
empresa. Esta tern de avanc;ar, num determinado momento, partindo do zero, 
ate a responsabilidade social, que terci de estar integrada em todos os departa
mentos da empresa. Consideramos pertinente a explanac;ao de alguns beneficios 
econ6micos directos das empresas ao adoptarem a RSE. 

Importa referir que a introduc;ao da protecc;ao social na empresa pode, em 
casos extremos, provocar urn desequilibrio s6cio-econ6mico. Dai que seja extre
mamente importante o programa de implementac;ao gradual de politicas de pro
tecc;ao social. Consideramos que, atraves de uma intervenc;ao baseada no modelo 
sistemico-social, este e o caminho para se alcanc;ar o equilibrio ideal do sistema 
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s6cio-econ6mico que o Banco Mundial3 pretende que seja atingido. 
A interven<;ao dos assistentes sociais nos locais de trabalho podeni estar 

na vanguarda da pnitica do Servi<;o Social. Parece-nos ser urn desenvolvimento 
promissor, abrindo novos canais para ajudar as pessoas, as familias e as comu
nidades. Desta forma, urn maior numero de pessoas podera beneficiar das com
petencias dos assistentes sociais. Intelectual e profissionalmente preparados para 
intervir no meio social, poderao prestar servi<;os sociais aos trabalhadores e as 
comunidades das empresas. A contrata<;ao de assistentes sociais por parte das 
empresas cria, por urn lado, uma promissora oportunidade de emprego e, por 
outro lado, da aos seus trabalhadores acesso a servi<;os sociais. A parceria en
tre empresarios, trabalhadores e institui<;6es indica que existira urn aumento da 
coordena<;ao ao nivel da interven<;ao social na comunidade. Cabe as escolas de 
Servi<;o Social a adapta<;ao dos pianos de estudo para este novo impulso da oferta 
empresarial. 

Destacamos a necessidade de combinar indicadores especificos para medir 
as ac<;6es desenvolvidas pelo Servi<;o Social na RSE corn os tradicionalmente uti
lizados na avalia<;ao da eficacia da empresa. A ac<;ao social empresarial tern re
percuss6es no ambito da gestao empresarial, pelo que os indicadores existentes 
nas empresas deverao ser desenvolvidos de forma a permitirem avaliar a eficacia 
das praticas desenvolvidas. 0 desenvolvimento continuo de regulamentos e nor
mas sobre a RSE poderia delimitar o potencial das ac<;6es sociais que, em muitos 
casos, se encontra fora da empresa. S6 quando a avalia<;ao de impacto e feita de 
forma integrada corn os indicadores tradicionalmente utilizados pela empresa 
para avaliar a sua eficacia, s6 entao, o Servi<;o Social pode ser considerado na 
estrategia da empresa. 

BIBLIOGRAFIA 

Alvarez Civantos, 6. (2006). Mercado Sostenible y Responsabilidad Social. Hacia la 
Responsabilidad de Ios Actores Sociales. Granada: Editorial Comares. 

Banco Comercial Portugues, S.A. (2009). Relat6rio de Sustentabilidade 2007. Obtido 
de Millennium bcp: http:/ jwww.millenniumbcp.pt/pubs/pt/investidores/ 
informacaofinanceira/ relatorioe contas / rc2007 anualj 

Banif- Grupo Financeiro. (2009). Relat6rio de Sustentabilidade 2007. Obtido de Ban-

3 Relat6rio do Banco Mundial de 1991, afirma que nao existem provas de que a economia 
dependa da existencia de desigualdades sociais, nem de que esta desigualdade permita 
urn maior crescimento econ6mico. Antes pelo contrario, as evidencias apontam para 
uma direo;:ao oposta. Que uma maior desigualdade socialleva a urn menor crescimento 
econ6mico. 0 apelo tern subjacente que as ac<;:i5es dos Estados e das empresas deverao 
ter em considera<;:ao, e nao poderao ir contra, os interesses de todas as partes afectadas 
pelas suas actividades que podem causar desequilibrios nos sistemas s6cio-econ6micos 
limitados territorialmente ou mesmo no sistema global. 

Lusiada. Interven~ao Social, Lisboa, n. 0 36/2010 59 



Helena Mafalda Martins Teles 

co Internacional do Funchal: 
http:/ /www.grupobanif.pt/xsite/GrupoBanif/GrupoBanif/Institucional. 

jsp?CH =4864 
Delta Cafes SGPS, S.A. (2009). Relat6rio de Sustentabilidade Delta 2007. Obtido de 

Grupo Nabeiro: www.deltacafes.pt 
Grupo Banco Espirito Santa, S.A. (2009). Relat6rio de Sustentabilidade 2007. 

Obtido de Banco Espirito Santa, SA.: http:/ jwww.bes.pt/sitebes/crns. 
aspx?plg=9C065F A6-B9D9-49 A7-BC9B-4B12 7F43117B 

Grupo Banco Santander Totta, S.A. (2009). 07 Relat6rio de Sustentabilidade. Ob
tido de Santander Totta: http:/ jwww.santandertotta.com/ csgs/Satellite? 
pagenarne=SantanderTottaFGSAgrup Asset/STotta _ contenedorAgrupaci 
onPDF &cid =1127564502380&indiceMenu =30&idMenu =1127562854826&id 
NietoSecundario=1127564501647 &idBisnietoSecundario=4&id OpcionSel =1-
127562854826 

Grupo Caixa Geral de Dep6sitos. (2009). Relat6rio de Responsabilidade Social 2007. 
Obtido de Caixa Geral de Dep6sitos, SA.: http:/ jwww.cgd.pt/Corporativo/ 
Inforrnacao-Financeira/ CGD / Relatorios-Contas /2007/ Pages/ Relatorio
-CGD-2007.aspx 

Grupo Portugal Telecorn SGPS, S.A. (2009). Relat6rio de Responsabilidade Social 
2007. Obtido de PT: http:/ jwww.telecorn.pt/InternetResource/PTSite/PT/ 
CanaisjSobreaPT / sustentabilidad e2/ publicacoes/ 

Guirnaraes, P. (2006). Responsabilidade Social: urna rnissao ernpresarial. In Ca
dernos de Economia (Vol. 77, pp. 124-128). Lisboa: POLIMEIOS-Prodw;ao de 
Meios, Lda. 

Jesus Viscarret, J. (2009). Modelos y Metodos de Interuenci6n en Trabajo Social. Ma
drid: Alianza Editorial. 

Luis Martinez, J., Carbonell, M., & Aguero, A. (2006). Los Stakeholders y la Acci6n 
Social de la Empresa. Madrid: Marcial Pons Ediciones Juridicas u Sociales. 

Mendes, T. (2004) . Parcerias para a Promor;iio Local do Emprego. Lisboa: Tese de 
Doutorarnento. Acessivel no ISCTE. 

Nestle Portugal, S.A. (2009). Criar e Partilhar Valor: Relat6rio de Sustentabilidade 
2007. Obtido de Societe des Produits Nestle, SA.: 

http://www .nestle. pt/ CrnsPage .aspx?Pageindex=46 
Ribeiro, M. H. (1964). Papel do Servi~o Social na forrna~ao da cornunidade de 

trabalho (continua~ao): a adrnissao dos trabalhadores. In Elo: Seruir;o Social 
Corporativo e do Trabalho, n. 0 3 (pp. 6-16) . Lisboa: Junta da Ac~ao Social. Centra 
de Estudos Sociais e Corporativos. 

Santos, M. J. (2006). Responsabilidade Social nas PME: Casos em Portugal. Lisboa: 
RH Editora. 

Sanae Distribui~ao, S.A. (2009). Relat6rio de Sustentabilidade 2007. Obtido de 
Sonae:http:/ / www .sonae.corn/ channelDetail.aspx?channelld = D3A7 4347-
430B-4EE4-AF51-20F952E17 45A 

Uniao Europeia. (2001) . Livro Verde: promover um quadro europeu para a responsabi-

60 Lusiada. Intervenc;ao Social, Lisboa, n. 0 36/2010 



lidade social das empresas. Bruxelas: Conselho da Uniao Europeia. 
Vodafone Portugal - Comunica~oes Pessoais, S.A. (2009). Relat6rio de Respon

sabilidade Social 07. Obtido de Vodafone: http:/ jwww.vodafone.pt/main/ 
A+ Vodafone/PT /Responsabilidade SocialjRelatoriosAnuais.htm 

Lusiada . Intervenc;ao Social, Lisboa, n. 0 36/2010 61 


