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RESUMO  

O presente estudo centrou a sua análise no caso do trabalho colaborativo de uma rede de 

parceiros no Concelho de Oeiras. O estudo seguiu uma linha de investigação qualitativa, 

utilizando o método de estudo de caso, na análise de um caso específico de constituição e 

desenvolvimento de práticas de Responsabilidade Social pautadas pelo conceito de 

Desenvolvimento Sustentável. O universo do estudo é constituído pela equipe do Programa e 

pelas empresas participantes. 

 

A pesquisa possibilitou identificar os atores e relações estabelecidas entre si e as suas 

representações e práticas relativamente à implementação dos ODS. O estudo teve como 

objetivo analisar a forma como as empresas participantes da rede do Programa Oeiras Solidária 

(POS) integram o ODS 17 nas suas estratégias de negócio. E ainda: em que medida essa 

integração impacta o bem-estar social da comunidade de Oeiras, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável através da construção de parcerias.  

 



 

Nesta pesquisa, é dado maior enfoque na relação entre empresas e política social, área de maior 

interesse para o presente estudo. A globalização aumentou o poder corporativo dentro dos 

Estados e, embora isso não tenha levado necessariamente à redução do bem-estar, levou a 

reformas nas políticas sociais e fiscais na maioria deles. O desenvolvimento dessas 

competências é particularmente importante para a elaboração de recomendações no âmbito dos 

processos de concepção, implementação e avaliação das políticas sociais em nível local. É 

proposto uma reflexão sobre o papel das políticas sociais perante a ação das empresas nas 

comunidades em que estão inseridas.  A inserção do poder privado em questões de âmbito 

público requer destaque nas discussões de políticas públicas.   

 

A análise possibilitou ainda a construção de um modelo, assim como de uma proposta de matriz 

de RS vocacionada para a implementação dos ODS, a partir do trabalho empírico desenvolvido. 
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ABSTRACT  

This study focuses its analysis on the case of the collaborative work of a partnership network 

in the Municipality of Oeiras. The study follows a qualitative research line, using the case study 

method, in the analysis of a specific case of constitution and development of Social 

Responsibility practices guided by the concept of Sustainable Development. The study universe 

is made up of the Program team and participating companies. 

 

The research made it possible to identify the actors and relationships established between 

themselves and their representations and practices regarding the implementation of the SDGs. 

The study aims to analyze how companies participating of the Oeiras Solidária Program 

network integrate the 17 SDG in their business strategies. And yet: how this integration impacts 



 

the social well-being of the Oeiras community, contributing to sustainable development through 

the construction of partnerships. 

 

In this research, greater focus is given to the relationship between companies and social policy, 

an area of greatest interest for this study. Globalization has increased corporate power within 

states, and while this has not necessarily led to reduced welfare, it has led to reforms in social 

and fiscal policies in most of them. The development of these competences is particularly 

important for the elaboration of recommendations in the context of the processes of conception, 

implementation and evaluation of social policies at the local level. It is a proposal to reflect on 

the role of social policies in the action of companies in the communities in which they operate. 

The publication of the private power in public issues requires prominence in public policies. 

 

The analysis also enabled the construction of a model, as well as a proposal for a SR matrix 

aimed at implementing the SDGs, based on the empirical work developed. 
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