
Responsabilidade Social

SEMINSEMINÁÁRIO ECORIO ECO--ESCOLAS 2009ESCOLAS 2009

16 de JANEIRO DE 200916 de JANEIRO DE 2009

CASA MUNICIPAL DA CULTURA CASA MUNICIPAL DA CULTURA -- SEIASEIA

Maria José Maurício 

Formadora - Educação para a Cidadania e Relações Humanas



● Conceito de Responsabilidade Social
Contexto em que surge

Nasce no contexto do processo de Globalização, das políticas económicas e sociais da 
União Europeia e da necessidade do chamado desenvolvimento sustentável, assente em:

Três Dimensões Fundamentais

Crescimento 
Económico

Coesão Social Protecção 
Ambiental

A Responsabilidade Social define-se a partir de políticas que promovam práticas de cidadania 
participativa, por parte dos agentes económicos, sociais e culturais, envolvendo a sociedade



Perspectivas  de aplicação

ECONÓMICO: EMPRESAS,SERVIÇOS PÚBLICOS E OUTROS 
AGENTES

SOCIAL: SERVIÇOS PÚBLICOS, ORGANIZAÇÕES, 
EMPRESAS E SOCIEDADE CIVIL

PROTECÇÃO AMBIENTAL: EMPRESAS, ORGANIZAÇÕES,
ESCOLAS, CENTROS DE FORMAÇÃO, OUTRAS ENTIDADES



ONG

Autarquias

Responsabilidade Responsabilidade 

Social das EmpresasSocial das Empresas

Serviços Públicos

Escolas Instituições 
Solid. Social

APLICAÇÃO ECONÓMICO/SOCIAL/AMBIENTAL

Sindicatos



● Conceito de Responsabilidade Social das Empresas

É definido a partir de práticas que transcendem o cumprimento  
das obrigações legais e que se organizam em torno de:

DUAS VERTENTES

INTERNA

Recursos Humanos

Cultura organizacional 

EXTERNA

Defesa do ambiente

Desenvolvimento de sinergias



Diálogo e 
Participação

Aprendizagem ao
longo da vida CritCritéérios para rios para 

avaliaavaliaçção da ão da 
Responsabilidade Responsabilidade 

SocialSocial

Conciliação  entre 
vida pessoal, 
familiar e 

profissional 

Igualdade de 
Género

Promoção da 
Diversidade

A Responsabilidade Social das Empresas, na Dimensão Interna A Responsabilidade Social das Empresas, na Dimensão Interna **

(* Experiência realizada no Projecto: P(* Experiência realizada no Projecto: Púúblicos Diferentes. Iguais Oportunidades)blicos Diferentes. Iguais Oportunidades)



FormaFormaçção para a Responsabilidade Social das Empresas, na ão para a Responsabilidade Social das Empresas, na 
Dimensão InternaDimensão Interna

Construção de materiais pedagógicos
� Narrativa sobre Práticas de Responsabilidade Social no 
Mundo do Trabalho

� Guia de Orientação para a Intervenção Sindical nas 
empresas para a Responsabilidade Social

Formação para a prática da Resp.Soc. Empresas
�Workshops – Representantes das empresas

�Oficinas de trabalho – Representantes sindicais



WORKSHOPSWORKSHOPS

Trabalho de Grupo
(conforme o nº
participantes)

Apresentação e 
discussão dos 
resultados do 

trabalho de grupo

Plano de Acções 
Positivas: linhas 
de orientaçãoIdentificar dificuldades e

experimentar hipóteses 
de   trabalho

Considerar as 
necessidades e 

potencialidades dos 
participantes

Estudo de caso

Experiência Pedagógica



OFICINAS DE TRABALHOOFICINAS DE TRABALHO

Trabalho de Grupo
(conforme o nº
participantes)

Apresentação e 
discussão dos 
resultados do 

trabalho de grupo

Plano de Acções 
Positivas: linhas 
de orientaçãoIdentificar dificuldades e

experimentar hipóteses 
de   trabalho

Considerar as 
necessidades e 

potencialidades dos 
dirigentes sindicais

Diagnóstico:
preenchimento de 
questionário

Experiência Pedagógica



Quadros Dirigentes de 
Empresas

Dirigentes Sindicais no local 
de trabalho

• Instrumento prático para a  
actividade sindical

•Aquisição de novas competências

• Novas perspectivas de diálogo e 
participação entre empresas e 
sindicatos

• Uma nova cultura empresarial

• Novas perspectivas de estratégia
empresarial

• Diálogo social entre os parceiros 
sociais e comunidade local

Potencialidades dos materiais pedagPotencialidades dos materiais pedagóógicos gicos 



Responsabilidade Social e EducaResponsabilidade Social e Educaçção/Formaão/Formaççãoão
Perspectivas e dinâmicas possPerspectivas e dinâmicas possííveisveis

Construção de materiais pedagógicos
Programa de Formação específico para docentes e 
formadores/as, na área da Responsabilidade Social

Outros materiais pedagógicos

Formação para Responsabilidade Social
Formação de docentes

Introdução da temática nas áreas curriculares, disciplinares e 
não disciplinares



METODOLOGIA AGIR PARA A IGUALDADE NAS ESCOLAS*

�� Uma prUma práática para a formatica para a formaçção/educaão/educaçção da cidadania e ão da cidadania e 
igualdade entre mulheres e homensigualdade entre mulheres e homens

Sendo a igualdade de género uma das áreas presentes nas políticas sociais, 
para a Igualdade, com o objectivo de combater a discriminação entre 
homens e mulheres, a formação/educação, ministrada pelas escolas, neste 
domínio, é de fundamental importância para as práticas de cidadania activa 
e de responsabilidade social, a todos os níveis

Etapas:Etapas:
•• ConstruConstruçção de um programa de formaão de um programa de formaçção de professores/asão de professores/as
•• FormaFormaçção de professores/as nas Escolasão de professores/as nas Escolas
•• ImplementaImplementaçção de projectos, sobre a temão de projectos, sobre a temáática da Igualdade de Gtica da Igualdade de Géénero, nero, 
nas Escolasnas Escolas

(* (* Experiência realizada no Projecto: Agir para a Igualdade nas EscExperiência realizada no Projecto: Agir para a Igualdade nas Escolas)olas)



METODOLOGIA AGIR PARA A IGUALDADE NAS ESCOLAS

�� Um exemplo de transversalidade disciplinarUm exemplo de transversalidade disciplinar

A experiência realizada nas Escolas, ao nível dos projectos disciplinares e 
não disciplinares, permitiu aos professores/as e alunos/as e outros 
intervenientes, desenvolverem diversas actividades dentro da temática da 
igualdade de género, mostrando que a  Escola, enquanto espaço de 
formação/educação para a cidadania, pode (e deve) interagir com a 
comunidade onde se insere e contribuir para o desenvolvimento humano

Resultado do trabalho realizado:Resultado do trabalho realizado:
•• ConstruConstruçção de um Guia Prão de um Guia Práático para Aplicatico para Aplicaçção da Metodologia ão da Metodologia –– Agir Agir 
para a Igualdade entre Mulheres e Homens nas Escolaspara a Igualdade entre Mulheres e Homens nas Escolas
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