
 

      

 Percurso Formativo em Gestão da Responsabilidade Social (100h) 
 
APRESENTAÇÃO  
Este curso de especialização tem como objetivo formar técnicos que possam vir a trabalhar com o Sistema da Responsabilidade Social 
(SRS), implementado de acordo com os requisitos das Normas NP 4469:2019, bem como pela utilização das normas internacionais 
SA8000 e/ou ISO 26000, além de proporcionar uma formação de reciclagem aos técnicos em exercício. 
Com a globalização e uma maior preocupação dos consumidores com a sustentabilidade e com os direitos humanos e sociais, as 
empresas tem cada vez mais de demonstrar que produzem os seus bens sob condições seguras de trabalho, com salários justos, 
respeitando os direitos humanos básicos das pessoas envolvidas na produção. 
A implementação das Normas de Responsabilidade Social permite às empresas demonstrar o seu compromisso com a proteção do meio 
ambiente, melhorar as suas relações com as partes interessadas, aumentar a credibilidade e confiança nas cadeias de valor e presença 
continuada em mercados exigentes a nível ambiental, social e de governação. 
Assume-se, atualmente, que a responsabilidade social é uma forte componente da gestão de risco, tanto ao nível da governação das 
organizações, como nos riscos associados ao investimento financeiro. Deste modo, a implementação e certificação de um sistema de 
gestão de responsabilidade social e o reconhecimento de práticas de responsabilidade social, trazem vários benefícios às organizações, 
sendo cada vez mais um requisito para se trabalhar com grandes marcas. 
A NP 4469:2019 prevê requisitos para a gestão eficaz e sustentável ao nível dos aspetos de responsabilidade social associados a todas 
as suas atividades, considerando: ética organizacional, direitos humanos, direito laboral, segurança e saúde no trabalho, ambiente, 
controlo da cadeia de valor, consumidores e desenvolvimento da sociedade. 
 
Esta norma pode também ser vista como uma ferramenta para melhorar o desempenho geral da organização, sendo implementada 
muitas vezes com outras normas de sistemas de gestão, como a NP EN ISO 9001:2015, NP EN 14001:2015 e a NP EN ISO 45001:2019.  
 
A NP 4469:2019 abrange as seguintes áreas: 

• Estrutura e terminologia, incluindo incorporação da estrutura do Anexo SL 

• O contexto interno e externos mais amplo do SGRS (Cláusulas 4 e 6) 

• Detalhes dos requisitos do SGRS (em termos gerais, cláusulas 5, 7 e 10) 
 
OBJETIVOS 
Ao fim deste curso, os participantes serão capazes de: 

• Reconhecer a importância da ética e da responsabilidade social nas organizações; 

• Relacionar a globalização com a RS; 

• Distinguir diferentes normas e códigos de conduta de implementação de sistemas de RS; 

• Identificar os aspetos da RS de uma organização; 

• Identificar a legislação relevante no âmbito da gestão de RS; 

• Elaborar um código de conduta de ética e responsabilidade social de uma organização; 

• Identificar interpretar os conceitos e requisitos da Norma NP 4469:2019; 

• Identificar e aplicar metodologias que permitam envolver os stakeholders; 

• Identificar e organizar a documentação associada a um sistema de gestão da RS; 

• Implementar um sistema de gestão da responsabilidade social a uma organização; 

• Definir o mapa de processos no âmbito da NP 4469:2019; 

• Elaborar processo(s) no âmbito da NP 4469:2019;  

• Acompanhar auditorias ao sistema de gestão da RS 

• Interpretar e propor as ações necessárias para controlo dos aspetos da RS adversos, bem como para melhorar o seu 
desempenho do sistema de gestão. 

 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

UFCD 5456 Ética e Responsabilidade Social das Empresas – uma exigência 
https://catalogo.anqep.gov.pt/ufcdDetalhe/4815 

 
PARTE I — Ética e responsabilidade Social - 25 horas 

APRESENTAÇÃO DA PARTE I — 1 hora 
  
MÓDULO 1: Ética e Responsabilidade Social – Introdução - 4 horas 
INTRODUÇÃO À ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

− Desenvolvimento Sustentável 

− Responsabilidade Social 

− Ética nas empresas 

− Evolução Histórica 
 
 

https://catalogo.anqep.gov.pt/ufcdDetalhe/4815


 

      

 
A GLOBALIZAÇÃO E A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

− A importância da Responsabilidade Social 

− Vantagens da Responsabilidade Social  

− Desafios e Oportunidades 

− Níveis e abordagens da Responsabilidade Social 

− Aspetos de Responsabilidade Social 
 
MÓDULO 2: Gestão da Responsabilidade Social – Normas e Códigos de Conduta – 8 h 
NORMAS E CÓDIGOS DE CONDUTA  

− Norma NP 4469:2019 

− Norma SA 8000 

− Norma ISO 2600:2011 

− Código básico da iniciativa de comércio ético (ETI) 

− Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) 

− Certificação WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) 

− SEDEX 
 

MÓDULO 3/8: Sistema de Gestão da Responsabilidade Social – NP 4469:2019 - 12 horas 
CONCEITOS E TERMINOLOGIA DA NORMA NP 4469:2019 
 
REQUISITOS DA NORMA NP 4469:2019 

− Valores e Princípios da Responsabilidade Social 

− Abordagem por processos: a metodologia PDCA 

− Metodologias de identificação, seriação e envolvimento dos stakeholders 

− Política da Responsabilidade social e objetivos 

− Funções, Responsabilidades e Autoridades 

− Gestão do riscos e oportunidades 

− Aspetos de Responsabilidade Social 

− Conformidade Legal e respetiva avaliação 

− Documentação do sistema de gestão 

− Objetivos e metas e o estabelecimento de programas da responsabilidade social 

− Indicadores da responsabilidade social 

− Controlo operacional 

− Prevenção e capacidade de resposta a emergências 

− Monitorização e medição 

− Auditorias de Responsabilidade Social 
 
 
 
 

UFCD 5434 Direito à Igualdade e à não-discriminação 
https://catalogo.anqep.gov.pt/ufcdDetalhe/4793 
 

PARTE II — Aspetos Sociais – Direitos Humanos e Laborais - 25 horas 
APRESENTAÇÃO DA PARTE II — 1 hora 
 
MÓDULO 4/3: Direitos Humanos - 8 horas 
IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E CONCEITOS 

− Género 

− Minorias 

− Pobreza 

− Inclusão/Exclusão social 

− Políticas nacionais para a igualdade de oportunidades 
POLÍTICAS DE NÃO DISCRIMINAÇÃO 

− Discriminação: direta e indireta, âmbito de aplicação material, ónus da prova 

− Normativo Internacional sobre Igualdade e discriminação 
o Nações Unidas 
o OIT 
o UE 

https://catalogo.anqep.gov.pt/ufcdDetalhe/4793


 

      

 

− Normativo Nacional 
o CRP 
o Código do Trabalho 

− Igualdade no trabalho e no emprego 

− Acessibilidades para pessoas com deficiência 

− Gestão da diversidade 

− Sociedade de informação igualitária 

− Sociedade inclusiva 

− Valorização de competências: a situação nacional da legislação e políticas (onde dirigir e apresentar relatos, queixas, etc.) 
CÓDIGO DE CONDUTA (ATIVIDADE PRÁTICA) 
 
MÓDULO 5/4: Direitos laborais - 8 horas 
TRABALHO E EMPREGO 

− Trabalho infantil 

− Trabalho forçado 

− Segurança do emprego 

− Cessação da relação de trabalho 

− Tempo de trabalho 

− Férias 

− Proteção social 

− Liberdade de associação e negociação coletiva 

− Liberdade sindical e proteção do direito sindical 

− Práticas disciplinares 

− Reconhecimento e recompensa do trabalho 

− Remuneração e benefícios pecuniários 

− Mobilidade profissional (funcional e geográfica) 

− Envelhecimento ativo 

− Assédio sexual 

− Assédio moral 

− Normativo Nacional 
o Código do Trabalho 
o Contratação Coletiva 

CÓDIGO DE CONDUTA (ATIVIDADE PRÁTICA) 
 
MÓDULO 6/7: Formação e Competências - 8 horas 
GESTÃO DA FORMAÇÃO 

− Necessidades de Formação 

− Formação Profissional 

− Competências 

− Gestão da Formação 

− Plano de Formação (atividade prática) 
 

 

UFCD 1079 Qualidade, ambiente, saúde e segurança - metalurgia e metalomecânica 
https://catalogo.anqep.gov.pt/ufcdDetalhe/1039 
 

PARTE III — AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO - 25 horas 
APRESENTAÇÃO DA PARTE III — 1 hora 
 
MÓDULO 7/5: AMBIENTE - 8 horas 
ASPETOS AMBIENTAIS DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

− Conservação da natureza e dos recursos naturais 

− Consumo de materiais 

− Consumo de substâncias perigosas 

− Consumo de energia, incluindo energias renováveis 

− Consumo de água 

− Efeitos sobre a biodiversidade e património natural, incluindo a paisagem 

− Emissões para a atmosfera, incluindo gases de efeito de estufa, resultantes das atividades da organização, incluindo 
transporte de pessoas e bens 

https://catalogo.anqep.gov.pt/ufcdDetalhe/1039


 

      

 

− Descarga de águas residuais 

− Produção de resíduos, incluindo resíduos perigosos 

− Ruído ambiental 
 
GESTÃO AMBIENTAL 

− Responsabilidades e funções 

− Aspetos e impactes ambientais 

− Plano de ações 

− Cumprimento Legal 

− Dossier de Ambiente 
 

MÓDULO 8/6: SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO- 16 horas 
ASPETOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

− Organização dos Serviços de SST 

− Fichas de Aptidão 

− Características dos Locais de Trabalho 

− Consulta em Matéria de SST 

− Acidentes de trabalho e doenças profissionais 

− Avaliação de riscos profissionais  

− Plano de prevenção de Riscos Profissionais 

− Formação em SST 

− Avaliações de riscos especificas (ruído, iluminância, ambiente térmico, contaminantes, vibrações, etc.) 

− Gestão de produtos químicos 

− Manipulação e armazenamento de substâncias perigosas 

− Sinalização de segurança 

− Equipamentos de Proteção Coletiva e Individual 

− Riscos Ergonómicos 

− Segurança de Máquinas 

− Condições de segurança das Instalações elétricas 

− Dossier de SST 
ORGANIZAÇÃO DA EMERGÊNCIA 

− Enquadramento Legal 

− Medidas de Autoproteção 

− Formação em Estrutura de Segurança 

− Manutenção de meios segurança  

− Simulacros 

− Derrames 
REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES (EM MATÉRIA DE SST) 

− Enquadramento Legal 

− Eleição dos representantes 

− Atas de eleição 

− Consulta dos representantes 

− Formação dos Representantes 
 
 

UFCD 0716 Gestão por processos 
https://catalogo.anqep.gov.pt/ufcdDetalhe/705 
 

PARTE IV — Implementação do Sistema de Gestão da Responsabilidade Social - 25 horas 
 
APRESENTAÇÃO DA PARTE IV — 1 hora 
MÓDULO 9:  Implementação de um Sistemas de Gestão da Responsabilidade Social - NP 4469:2019 - 18 horas 

− Implementação de prática da NP 4469:2019 

− Passos para a implementação de um sistema de gestão da responsabilidade social 

− Avaliação da significância dos aspetos da responsabilidade social 

− Cadeia de valores da organização – envolvimento de fornecedores e subcontratados 

− Identificação das atividades de valor 

− Conceção da estrutura documental 

https://catalogo.anqep.gov.pt/ufcdDetalhe/705


 

      

 

− Criação de documentos 

− Procedimento de Sugestão reclamação 

− Mapeamento de processos do Sistema de Gestão  

− Indicadores de desempenho 

− Avaliação do desempenho ambiental 

− Auditoria de Responsabilidade Social 
 

   
MÓDULO 10: Auditoria e certificação – 6 horas 

− Conceitos e princípios 

− Objetivos das auditorias 

− Regras e responsabilidades 

− Fases fundamentais de uma auditoria 

− Entrevistas 

− Seguimento e ações corretivas 

− Auditorias de certificação - metodologias mais comuns 
 
 

Avaliação 
No final de cada módulo haverá um Teste de Avaliação/Trabalho Prático, a nota final resulta das duas componentes de avaliação: 
avaliação contínua e Teste de Avaliação/Trabalho Prático. 
É obrigatória a frequência de 90% das horas de cada módulo, sob pena de não obter certificação. 
Para obtenção de aproveitamento no percurso formativo, a nota final resultante da média ponderada das duas partes deverá ser igual 
ou superior a 10/20 valores. 


