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Segundo a definição da Comissão Europeia, quando se fala da 
responsabilidade social das empresas trata-se, “da 
responsabilidade das empresas relativamente ao seu impacto na 
sociedade ao nível social, ambiental, ético, de direitos humanos e 
proteção do consumidor”. 

É sabido que a função principal das empresas é criar riqueza. 
Quando se fala da responsabilidade social das empresas há que ter 
a noção de que se está a abordar um universo de empresas que 
podem assumir um papel que está para além de estruturas 
mecânicas capazes de simplesmente criar valor. Daqui decorre que 
se queremos que as empresas sejam peças importantes no 
desenvolvimento da responsabilidade social há que, antes de tudo, 
garantir a sua sustentabilidade económica. 

Quando as empresas criam riqueza de forma sustentada 
normalmente têm um bom nível de relacionamento com os seus 
colaboradores, clientes, fornecedores e com a comunidade em que 
se inserem. As empresas bem-sucedidas são as que adotam 
critérios de transparência na sua relação com as autoridades e 
pautam a sua atuação na base de códigos de conduta e de ética, 
nalguns casos, com um altíssimo nível de exigência. 
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Podemos encontrar casos de empresas que foram adquirindo ao 
longo do tempo um conjunto de caraterísticas próprias que a 
individualizam a ponto de serem reconhecidas como tendo uma 
personalidade forte, própria de uma cultura que souberam criar e 
desenvolver e que as identifica e as distingue das demais. Essas 
empresas podem ser vistas, em certo sentido, como uma espécie 
se seres vivos que, como tal, também são capazes de expressar 
emoções e sentimentos. 

Normalmente são estas empresas as primeiras que sentem que 
devem dedicar à comunidade algum esforço que está para além 
das suas funções tradicionais e, por isso, assumem uma 
responsabilidade acrescida a que podemos chamar 
responsabilidade social. Daqui decorre que a responsabilidade 
social das empresas não se pode decretar, nem se deve impor. A 
responsabilidade social de uma empresa tem de ser consequência 
de uma vontade assumida voluntariamente e como resultado de 
uma cultura própria do coletivo que é a empresa. 

A responsabilidade social de uma empresa nunca pode ser imposta, 
porque se assim fosse correr-se-ia o sério risco de reduzir esse seu 
papel a um instrumento de relações públicas destinado a iludir a 
responsabilidade, por exemplo, face aos problemas sociais e 
ambientais. Neste caso a responsabilidade social das empresas 
seria uma fraude, desde logo porque não seria autêntica. 

Acontece que na atual fase da vida do país a grande maioria das 
empresas procura sobreviver, num ambiente em que todos os dias 
são centenas a desaparecer. Ora, quando se luta pela 
sobrevivência é muito difícil procurar suportar e desenvolver 
atividades que não se relacionem diretamente com a busca da 
saída possível. 

Um ambiente de crise parece assim e à primeira vista não ser muito 
propiciador à criação de um clima favorável ao desenvolvimento de 
estratégias relacionadas com a responsabilidade social das 
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empresas. Por isso quero felicitar os organizadores deste 
Encontro………. 

Os equilíbrios duma sociedade repousam em larga medida na 
observância dos valores fundamentais que enformam o 
relacionamento entre os homens e as instituições. Quando uma 
empresa ou um setor violam princípios éticos fundamentais, pode 
acontecer que seja não só a atividade económica relacionada com 
essa empresa ou setor mas a comunidade geral a ser afetada. 

É precisamente o caso da origem da crise que vivemos. 
Indiscutivelmente a sua origem tem a ver com a violação de 
princípios éticos e morais.  

Ela é o resultado de comportamentos perversos que fez com que 
muitas instituições financeiras deixassem de curar o que era a 
atividade essencial do sistema financeiro, que consistia no apoio à 
produção através da oferta de crédito para apoio da economia real. 
A lógica do setor financeiro passou a ser baseada menos no 
financiamento da produção, mas muito mais a de vender risco em 
pacotes bem embrulhados, mas cujo conteúdo era, muitas vezes, 
puro lixo. A atividade das instituições financeiras a nível mundial 
deslocou-se prioritariamente para a compra e venda do risco. Com 
esta prática, a banca acabou por centrar a sua política no objetivo 
do lucro rápido e fácil, com o efeito perverso de ter descurado a sua 
função económica e social.   

O que aconteceu foi que, a nível internacional, de forma 
generalizada e sem adequada supervisão, se desenvolveu um 
sistema financeiro com alta alavancagem, através de instrumentos 
de securitização da dívida e uma elevada sofisticação, nem sempre 
corretamente percecionada pelas partes envolvidas, o que conduziu 
a situações complexas e perigosas. 

Foi este processo que conduziu à crise sistémica na qual os efeitos 
devastadores espalharam-se em velocidades quase instantâneas, o 
que evidenciou a fragilidade do sistema global. Estamos assim 
perante uma crise que a todos nos afeta mas cuja origem teve a ver 
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com a falta de responsabilidade social de grande parte do setor 
financeiro. 

E o problema mantem-se porque perante uma crise que se 
apresenta como global continuam a não aparecer nem soluções 
globais, nem instituições globais. 

A forma encontrada para resolver o problema foi transformar os 
Estados em gigantescas companhias de seguros, que tentaram 
cobrir os riscos assumidos pelo sistema financeiro. Foi isso que 
levou à existência de uma clara interdependência entre a crise 
financeira e a intervenção dos Estados que, de forma direta ou, 
através dos credores, foram transferindo para os cidadãos e para as 
empresas, direta ou indiretamente, os custos dos erros e das 
imprudências cometidas pelos sistemas financeiros. E os Estados 
que eram mais débeis, também por erros e desvarios cometidos 
internamente, foram os primeiros a sentir essa consequência. 

Aqui têm, através deste exemplo, como é que um setor, pela sua 
importância na vida económica da sociedade, pode arrastar 
milhares de empresas e de cidadãos para um mundo de 
dificuldades que levou a que a comunidade em geral esteja a sofrer 
as consequências de uma crise financeira que arrastou consigo as 
crise económicas, socais e políticas vividas um pouco por toda a 
parte.  

Costumo dizer que vivemos uma crise perfeita: os consumidores 
não consomem, os produtores não produzem, os financiadores não 
financiam e os trabalhadores não têm trabalho. 

Para que o ideal da responsabilidade social das empresas se venha 
a expandir é importante que se retire algumas lições da crise que 
atravessamos.  

Aponto três. 

Primeiro, a época da experiência neo-liberal fracassou e a suposta 
auto regulação do mercado é apenas uma teoria sem qualquer 
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aderência à realidade porque, simplesmente e como ficou 
recentemente demonstrado, o mercado não é capaz, por si só, de 
se auto regular. Daí que a intervenção dos poderes e das políticas 
públicas seja decisiva.   

Segundo, há que reconhecer que foi excessivo o papel 
desempenhado pelo sector financeiro nos últimos tempos. O 
sistema financeiro foi o principal responsável pela desregulação 
gerada. Todo o sistema financeiro tem de ser reestruturado, 
tornando-o mais transparente e ao serviço da economia real. Esta é 
uma obrigação económica, política e, sobretudo, moral. Há que 
penalizar a especulação e favorecer o investimento produtivo. Dito 
de uma forma muito simples, há que colocar o dinheiro ao serviço 
de quem cria riqueza e emprego.      

Terceiro, a economia tem se ser permanentemente escrutinada, 
auditada e avaliada. Só assim poderá se poderão evitar surpresas 
desagradáveis. Só assim poderá ser entendida pela generalidade 
dos cidadãos.   

Estas três condições são a meu ver essenciais para que se possa 
criar e desenvolver um tecido produtivo que albergue um vasto 
conjunto de empresas que venham a atingir um tal grau de 
maturidade, que motive os seus dirigentes a assumir um papel ativo 
junto da comunidade em que se integram, indo ao encontro dos 
seus problemas e anseios, seja eles de natureza económica, social, 
cultural ou ambiental, procurando contribuir para a encontrar as 
soluções mais adequadas.   

Vivemos num tempo em que o grau das interdependências aumenta 
todos os dias a um ritmo que nunca foi experimentado noutra época 
da história planetária. Tudo influencia tudo e o fenómeno da 
globalização que surgiu nos anos oitenta e que continua a acelerar 
aí está para o provar. Nesse sentido, valeria a pena analisar ainda 
que muito sumariamente até que ponto este fenómeno pode 
contribuir para o desenvolvimento de formas de responsabilidade 
social das empresas. 
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Não querendo questionar os efeitos positivos que a globalização 
trouxe retirando milhões de cidadãos da pobreza não podemos 
deixar de registar que, apesar de todos os esforços, a Europa não 
tem mostrado estar preparada para lidar com o fenómeno da 
globalização que tem trazido para os nossos mercados produtos de 
países que, entre outros aspetos, não respeitam as regras 
ambientais, usam mão-de-obra escrava ou infantil e tudo isto com a 
colaboração das respetivas autoridades nacionais. 

De facto, o método que a União Europeia tem seguido nas 
negociações dos acordos de comércio internacional deve ser 
reexaminado, no sentido de vir a ser aumentada a pressão no que 
se refere ao respeito rigoroso das normas e convenções da 
Organização Internacional do Trabalho, das convenções 
internacionais em matéria de ambiente e de direitos do homem, 
mediante a inclusão desses princípios nos acordos comerciais 
bilaterais e multilaterais. 

Mas como é que na crise atual, podemos promover a concretização 
desta interdependência? 

Podem as chamadas “empresas responsáveis” acrescentar valor ao 
processo de inversão desta crise e ao mesmo tempo contribuir para 
um crescimento sustentável?  

A resposta a estas questões não são fáceis de encontrar, mas 
parece sensato afirmar que para além da conquista pela 
sobrevivência há que curar dos aspetos que se relacionam com a 
sustentabilidade, integridade e relacionamento com a comunidade 
em que se encontram inseridas. Tenho a convicção que qualquer 
destas áreas, se bem desenvolvidas no seio das empresas, acaba 
por criar valor. 

Bernard Shaw disse que o especialista era aquele que sabia tudo 
sobre todas as coisas. Acontece que eu não só não me sinto 
especialista de nada como constato que, com o tempo, cada vez 
sinto ter menos certezas sobre tudo. 
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Apesar disso vou consolidando algumas convicções. São poucas 
mas sinto-as que, com o tempo que vão ficando cada vez mais 
sólidas. 

Uma delas - já o disse em várias ocasiões - é que entendo que 
novas formas de governar poderão minorar muito os efeitos das 
crises que enfrentámos.    

Esta minha convicção, que radica na análise das recentes 
evoluções da sociedade portuguesa, que não podem deixar de se 
refletir na forma de governar. 

Em primeiro lugar, a nossa sociedade é cada vez mais complexa, 
mais fragmentada e apresenta-se com muito maior diversidade e 
mobilidade. Como consequência, vão surgindo novas formas de 
organização, que exercem pressão sobre os governos para que os 
processos de elaboração de políticas sejam alargados a novos 
participantes.   

Em segundo lugar, e como já referi, o elevado nível de 
interdependência entre tudo e todos faz com que os processos de 
decisão se tenham tornado mais complexos, porque têm de ter em 
consideração diferentes tipos de interesses, por vezes mesmo 
antagónicos. Por isso, uma adequada perceção do risco associado 
à tomada de decisões exige que se conheça bem as motivações e 
as interações entre os agentes envolvidos.   

Em terceiro lugar, este nosso tempo obriga os governos a 
acompanhar e a tentar perceber e antecipar os interesses dos 
grupos na sociedade. A atitude adaptativa, que consiste em reagir 
às situações apenas quando elas se transformam em problemas, 
tem como resultado respostas insuficientes e tardias e, quantas 
vezes atabalhoadas, porque no momento em que os governos 
reagem a um dado problema, normalmente o leque de opções já 
são muito reduzidas. Uma maior capacidade para prever as 
aspirações da sociedade obriga à adoção de estratégia pró-activas 
que comprometam poderes públicos e os diversos agentes 
económicos e sociais. 
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Em quarto lugar, a ideia de que os governos geriam um dado 
território delimitado por fronteiras físicas pertence definitivamente ao 
passado. A necessidade de tomar opções que permitam 
adaptações inteligentes obriga à auscultação de múltiplos 
interesses. No nosso tempo, os governos são apenas mais um 
centro de decisão entre outros que influenciam a vida dos cidadãos. 
Enganam-se aqueles que pensam que essa força resulta apenas da 
legitimidade democrática. Essa força é consequência, também e 
cada vez mais, da capacidade de relacionamento entre governos e 
diferentes parceiros económicos e sociais, no sentido de fazerem 
convergir as suas atividades em torno de objetivos relacionados 
com a prosperidade e a justiça social.   

Nesta evolução da nossa sociedade em que é visível a existência 
de uma maior complexidade, diversidade, mobilidade, fragmentação 
e interdependências de todo o tipo, novos centros de poder de 
diferente natureza vão surgindo, e isso obriga a que se faça uma 
reflexão profunda sobre novas formas de governar. 

A este respeito a ideia base de que parto é que há que instituir 
formas de diálogo estruturado que permitam a possibilidade de 
vários intervenientes poderem participar na definição sobre o que se 
quer para o futuro.  

Insisto na expressão diálogo estruturado para distinguir de outras 
formas, sejam de audição ou auscultação, que podem ter o seu 
interesse e acarretar vantagens mas que são pela sua natureza 
esporádicas e dependem, caso a caso, da oportunidade ou da 
vontade de quem governa. 

Por diálogo estruturado entendo as formas de diálogo e de 
concertação que funcionam como método permanente de 
governação sujeito a regras próprias aceites por todos os 
intervenientes. Esta nova forma de governar assume importância 
maior numa fase em que os problemas com que o país se confronta 
são de tal monta e tão graves que não são possíveis de solução na 
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base de um único agente ou governo, por mais poder com que se 
apresente.  

Não se pense que os processos de diálogo estruturado podem 
substituir-se à democracia formal. A democracia formal é um 
terreno de confrontação natural entre maioria e minorias, sendo que 
estas últimas têm como ambição serem um dia maiorias. Nos 
processos de diálogo estruturado as coisas passam-se de forma 
diferente. Nesta sede não se procuram nem vencedores, nem 
vencidos, mas antes a busca do compromisso, na base de 
assunção de responsabilidades concretas, o que é algo de novo no 
processo democrático liberal.   

Perspetivar o futuro, no sentido de que esse futuro pode ser 
determinado pela nossa ação no presente é, na sua essência, o que 
de mais nobre encerra a atividade política. Sendo um exercício 
muito estimulante, há que ter a consciência de que também se trata, 
nos dias de hoje, de uma tarefa complexa e difícil, perante a 
situação de perturbação e incerteza com que nos confrontámos à 
escala planetária.   

Eu sei que uma só ideia não mudará o mundo. A mudança 
desejável obriga à mobilização de muitas e diferentes ideias e será 
da interação entre elas que as coisas poderão melhorar.Também, 
por esta razão, o exercício de formas de diálogo estruturado é um 
instrumento que, se for bem gerido, pode contribuir para a remoção 
de barreiras sem sentido e para a criação de um clima de mais 
confiança. 

Podemos dizer que o exercício de querer perspetivar o futuro é, em 
certo sentido, a história da humanidade. E essa história mostra-nos 
que os grandes feitos tiveram sempre na sua base exercícios de 
diálogo e de concertação. Houve quem sonhasse e planeasse a 
epopeia das descobertas, como houve quem fizesse o mesmo 
exercício para que o homem chegasse à Lua, ou para que 
tivéssemos chegado onde chegamos no mundo das 
telecomunicações.  
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Todos aqueles caminhos foram percorridos, primeiro na base de 
uma ideia ou se preferirem de um sonho, depois, surgiu uma 
inabalável vontade em chegar à terra prometida ou aos objetivos 
definidos, mas nada ou muito pouco foi deixado à sorte do destino. 
Por trás de cada um dos percursos houve sempre muito esforço, 
muito estudo, muita discussão, seguramente alguma desilusão, 
muitos sacrifícios foram pedidos, até em vidas humanas, mas os 
objetivos acabaram por ser alcançados. Mas seguramente que em 
todos esses processos houve formas de diálogo e interação entre 
diferentes interesses e distintas áreas de saber. O sucesso da 
Escola de Sagres assentou nesse método. Congregou pessoas de 
diferentes áreas, cartógrafos, marinheiros e cientistas.  

A história ensina-nos que todas as ideias mais brilhantes nasceram 
sempre da interação entre os homens. 

Tenho a consciência de que no nosso caso as coisas não são 
fáceis, desde logo porque a sociedade portuguesa parece sofrer de 
uma espécie de falta de confiança crónica nas relações 
interpessoais. E sem um clima generalizado de confiança é muito 
difícil que sejam geradas novas ideias.  

Acontece que a história ensina-nos que Portugal construi o seu 
sucesso na base da informação. Foi o domínio da informação dos 
mares, das grandes massas de terra e da forma de percorrer 
grandes distâncias com segurança que possibilitou o sucesso do 
país. A história parece que nos está a abrir uma oportunidade. O 
crescimento económico do nosso tempo está a ser impulsionado 
pelas novas tecnologias de informação e pelo desenvolvimento de 
produtos de alta tecnologia. Para entrar neste ciclo não é preciso ter 
grandes massas de terra, muitas matérias-primas ou valiosos 
recursos naturais. Neste tempo até penso que a pequena dimensão 
e um bom clima só podem trazer vantagens.  

Todavia, faltam-nos dois ingredientes fundamentais: visão e 
confiança.  
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Estou convencido que esses ingredientes são função de três 
pressupostos fundamentais: 

− Primeiro, visão de médio prazo. Os problemas do país, 
nomeadamente a nível económico, não são possíveis de 
solução com base em programas com dois anos de duração. Os 
desequilíbrios estruturais da nossa economia exigem uma visão 
de longo prazo que está muito para além de uma legislatura.   

− Segundo, políticas estáveis especialmente em domínios que 
afetam de forma muito direta a atividade económica. Uma 
dessas políticas tem a ver com a fiscalidade, mas poderia 
acrescentar outras, como sejam a reforma da justiça económica 
e a própria reforma do Estado.   

− Terceiro, elevados graus de compromisso no poder político e 
entre poder político e parceiros sociais. 

A dificuldade maior na concretização desta abordagem reside no 
facto das expectativas dos agentes políticos e, em larga medida 
também, dos eleitores, estarem mais viradas para o curto prazo e 
muito pouco para o médio e longo prazo. Quando são as visões de 
urgência ou de curto prazo que prevalecem descura-se a coerência 
entre diferentes políticas, ou por que as coisas são feitas em cima 
do joelho sem curar de analisar todas as consequências de uma 
dada decisão, seja por que uma dada política, normalmente a 
financeira, se sobrepõe de tal maneira às demais que não deixa 
espaço para que a consistência e coerência entre políticas 
aconteça. 

Termino citando Michael Porter, um bem conhecido perito em 
gestão de empresas, “as empresas bem-sucedidas precisam de 
uma sociedade saudável e uma sociedade saudável precisa de 
empresas com sucesso". 

 

Muito obrigado. 


