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O apoio ao desenvolvimento de políticas de emprego de qualidade é um dos
pilares sobre os quais se baseia a política social da União Europeia. O RSE-INNOLAB
consiste num Laboratório de Inovação Social cujo objetivo primordial comporta a
ativação da Responsabilidade Social nas pequenas e médias empresas do norte de
Portugal, gerando e mantendo, assim, empregos de qualidade e está sediado no
Instituto Politécnico de Viana do Castelo, mais especificamente, na Escola Superior de
Tecnologia e Gestão. Tradicionalmente, a RSE tem vindo a ser praticada de modo
informal por grande parte das empresas. No entanto, segundo Carolina Leite (2009) e
Cidália Santos (2017), foi a partir da Cimeira Europeia de Lisboa, em 2000, que veio
incentivar a comunidade europeia a tornar-se a mais competitiva e dinâmica do mundo
em dez anos no que respeitava o crescimento económico sustentável, a qualidade de
vida e a coesão social que, assim, devolveu especial atenção à temática da RSE
transformando-a numa disciplina de gestão autónoma. Neste sentido, pode afirmar-se
que a temática da RSE surge em Portugal a partir dos persistentes acordos
consolidados a nível mundial e europeu. Sentida a necessidade, Portugal tem-se
tornado mais atento a estas questões e desenvolvido algumas ações nesse sentido,
nomeadamente: em 2008, a partir da edição da nova Norma Portuguesa de Sistema de
Gestão da Responsabilidade Social1, cujo objetivo é incentivar e orientar as
organizações para uma atuação mais socialmente responsável, no contexto do
desenvolvimento sustentável (Leite, C. 2009); a partir de 2015, com a aprovação da
resolução Transformar o nosso mundo: Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável
na Cimeira da Organização das Nações Unidas, Portugal passa também a incorporar
esta agenda nas estratégias e planos nacionais, dando prioridade aos seguintes
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Educação de Qualidade; Igualdade de
Género; Indústria, Inovação e Infraestruturas; Reduzir as Desigualdades; Ação
Climática; e, Proteger a Vida Marinha (IAPMEI, 2017).
Em suma, pode afirmar-se com convicção que tanto o país como os empresários
portugueses começam a aperceber-se que a implementação de políticas que
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considerem o ambiente, os colaboradores e o envolvimento com as comunidades locais
acarreta mais valias de capital positivo e, assim, prever um crescimento positivo ao nível
da RSE em Portugal. Este artigo visa apresentar o trabalho desenvolvido pelo
laboratório que contribui para que a responsabilidade social não seja vista apenas como
algo que se acrescenta de forma facultativa às atividades centrais da empresa, mas sim
como peça essencial na sua gestão.
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