
_________________________________________Responsabilidade Social Empresarial 

Universidade da Beira Interior 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“ […] As Organizações devem mostrar que assumem de facto práticas responsáveis e 

comprometidas com a melhoria da qualidade de vida das pessoas e a diminuição das 

desigualdades sociais […] ”  

 

(Kunsch, 2003: in Charoux, 2007: 41). 
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ISO - International Organization for Standardization 

IPQ - Instituto Português de Qualidade 

OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicos 
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