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Iniciativas de RSE a Nível Internacional 

Iniciativas relativas: 

Em 2010 a Eurocommerce - associação europeia em que estamos filiados –

lançou uma Plataforma na internet sobre RSE, reunindo 150 iniciativas 

voluntárias que mostraram a longa tradição do comércio em desenvolver e 

integrar práticas responsáveis ( www.csr-in-commerce.eu )  

Condições de Trabalho 

Protecção dos direitos humanos 

Domínio da saúde e segurança no trabalho 

Área ambiental 
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Iniciativas de RSE a Nível Internacional 

Esta iniciativa foi parte de uma resposta do sector do comércio ao repto 

lançado pela Comissão Europeia, em 2006, para que as empresas 

apresentassem resultados “palpáveis” no domínio da RSE  

Já então, o sector deu um sinal claro do seu compromisso e do 

envolvimento das suas empresas e associações, de toda a Europa – mas é 

a natureza VOLUNTÁRIA destas medidas que permite tão grande 

criatividade e diversidade!  
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Iniciativas de RSE a Nível Internacional 

Mais recentemente - no que respeita à Consulta desenvolvida pela 

Comissão Europeia, em 2012, sobre processos de auto e co-regulação, 

bem como outras acções voluntárias que envolvam diferentes partes 

(nomeadamente, códigos) - a EUROCOMMERCE defendeu uma posição 

que subscrevemos totalmente: 

Todas as iniciativas que possam encorajar processos de auto-

regulação e acordos voluntários entre empresas e 

associações e as partes com que se relacionem, são bem 

acolhidas  

A cooperação entre as partes aumenta a transparência e 

ajuda os empresários a compreenderem a complexidade das 

cadeias de distribuição, bem como a identificarem e a darem 

resposta a questões de interesse mútuo  
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Iniciativas de RSE a Nível Internacional 

Em muito casos, o sector do comércio prefere a auto e a co-

regulação à legislação, pois aquelas permitem uma maior 

flexibilidade, soluções à medida e são frequentemente mais 

rápidas e mais eficientes que os processos legislativos, 

habitualmente morosos, além de que minimizam os encargos 

administrativos para as empresas e reflectem o espírito da 

Estratégia europeia de “Melhor Regulação”  

Neste quadro, acolhemos de bom grado orientações para o 

início e o desenvolvimento de exercícios de auto ou co-

regulação, no sentido em que possam apoiar os esforços 

nesse sentido de muitas empresas e associações  
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Iniciativas de RSE a Nível Internacional 

Tal código de boas práticas deve, contudo, ser uma 

ferramenta geral e não uma abordagem que pretenda ser 

igual para todas as situações, empresas ou todos os 

sectores  

OU SEJA: há que atender à especificidade das questões 

em presença em qualquer processo de auto ou co-

regulação!  

E reitere-se a questão fundamental: a participação nestes 

exercícios deverá ser voluntária e as partes envolvidas 

livres de decidir sobre o conteúdo e a forma dos mesmos! 

As autoridades públicas devem limitar a sua intervenção à 

“facilitação” – se, e quando, tal for requerido pelas partes 

envolvidas na definição e aplicação do código.  
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“Sistema de Reconhecimento  

da Qualidade Global das PME do Comércio  

e Serviços” 

Sistema de reconhecimento, voluntário e flexível, da qualidade das PME do 

Comércio e Serviços, ajustado às especificidades deste segmento de 

empresas. 

A generalidade das empresas destinatárias não terá facilidade em concretizar 

um processo de certificação dos seus subsistemas de gestão de  acordo  

com os requisitos de normas nacionais e internacionais (ISO  26000) 

Sistema de qualificação mais adequado à sua realidade  

com o subsequente reconhecimento público 
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Envolvimento do conjunto do movimento associativo do sector 

Comporta um Modelo de Avaliação que permite agregar num 

único referencial, todos os requisitos aplicáveis ao comércio 

e serviços  

Serão disponibilizados um conjunto de manuais modulares, que 

abordarão os respectivos requisitos de boas práticas e indicadores, 

enquadrando-os, se for o caso, nas especificidades sub-sectoriais 

a considerar e que fixarão os critérios de avaliação de desempenho 

em que assentará o reconhecimento da qualidade no respectivo 

domínio 

6 manuais modulares (Gestão, Qualidade dos Bens e Serviços,  

Comunicação Externa, Saúde e Segurança, Ambiente e  

Responsabilidade Social 

“Sistema de Reconhecimento  

da Qualidade Global das PME do Comércio  

e Serviços” 

Marcelino Pena Costa 



 “Compreender as vantagens e as novas oportunidades 

que as práticas de Responsabilidade Social nas 

organizações criam, na medida em que geram um novo 

relacionamento com todas as suas partes interessadas, 

constitui, hoje em dia, um dos maiores desafios de uma 

gestão moderna e ganhadora. São os que estão à nossa 

volta que melhor podem identificar as nossas próprias 

fragilidades e ajudar-nos assim a corrigir os nossos 

próprios pontos fracos, numa perspectiva de melhoria 

contínua.” 

 
                                      Manual de Responsabilidade Social do Modelo de Avaliação 

“Sistema de Reconhecimento  

da Qualidade Global das PME do Comércio  

e Serviços” 
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 No actual contexto de mudança e adaptação, a CCP chamou a si a 

responsabilidade de construir um instrumento que consideramos 

essencial à promoção da responsabilidade social e da 

sustentabilidade das nossas empresas: o Código de Ética para o 

Comércio e Serviços. 

Código de Ética para o Comércio e Serviços 

 1ª Edição – Junho de 2005  2ª Edição – Fevereiro de 2009 
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Código de Ética para o Comércio e Serviços 

PRINCÍPIOS GERAIS 

O Código de Ética é baseado num conjunto de princípios enquadradores 

da actividade no Sector do Comércio e Serviços: 

 

Adesão voluntária, que pela sua natureza constitui um referencial 

normativo 

 

Promoção activa do desenvolvimento sustentável baseado no  

exercício da responsabilidade social 

 

Observância da legislação específica e dos acordos e  

convenções do Sector 

 

Intervenção de cada Associação ou Empresa subscritora para 

promover as boas práticas 
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Código de Ética para o Comércio e Serviços 

Mercado 
As empresas do Comércio e Serviços actuarão no mercado de forma 

transparente e em leal concorrência 

Recursos Humanos 
As empresas do Comércio e Serviços actuarão no mercado de forma 

transparente e em leal concorrência 

As empresas devem garantir o trabalho digno, através de: 

 

- dignificação da pessoa, não permitindo quaisquer práticas 

  discriminatórias 

 

      - valorização profissional e respeito pela qualidade de vida  

      dos/as colaboradores/as 
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Código de Ética para o Comércio e Serviços 
 

- promoção de elevados padrões de integridade e honestidade  

  pessoais e do respeito pela confidencialidade 

 

- condutas profissionais correctas 

 

      - inaceitabilidade de comportamentos que prejudiquem a  

  reputação de outros/as 

 

- respeito pela propriedade intelectual 

 

- não contratação de menores 

 

- proibição de intimidações, discriminações, ameaças 

  e assédios morais ou sexuais 

 

- promoção de condições facilitadoras da conciliação da vida  

  profissional com a vida familiar e pessoal 
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Código de Ética para o Comércio e Serviços 

Igualdade de Oportunidades 
Promoção da plena igualdade de oportunidades e combate a  

quaisquer formas de discriminação. 

Ambiente e Património 
As empresas devem preservar o meio ambiente e contribuir 

para a defesa do património das comunidades onde se 

inserem. 

 Responsabilidade Social das Empresas 
As empresas do sector devem dar particular atenção às temáticas da 

responsabilidade social, sustentabilidade e cidadania empresariais: 
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Código de Ética para o Comércio e Serviços 

  - participação e colaboração voluntárias em políticas de  

  empresa que desenvolvam a RS interna e externamente; 

 

 

       - intervenção social com actividades cívicas, sociais e  

  culturais no seio da comunidade; 

 

 - benefícios à comunidade, disponibilizando as suas  

   competências a projectos locais, facilitando voluntariado. 
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Responsabilidade Social das Empresas ... 

 



Iniciativas  

de RSE a nível 

Internacional 

Código de Ética  

para o  

Comércio e  

Serviços  

Sistema de  

Reconhecimento  

da Qualidade Global  

das PME do Comércio  

e Serviços  Curso Avançado  

em 

Internacionalização  

de Empresas  

de Comércio  

e serviços 

Envolvimento da CCP 

Marcelino Pena Costa 



Curso Avançado em Internacionalização 

de Empresas  - Comércio e Serviços 
3ª Edição do Curso Avançado em 

internacionalização de Empresas 

em parceria com o Instituto 

Superior de Economia e Gestão 

(ISEG) 

 

Este curso, com um enfoque 

particular na vertente da 

internacionalização empresarial, 

com a duração de 150 horas, 

destina-se a gestores, empresários 

e dirigentes de empresas do 

comércio e dos serviços, que 

procurem aprofundar os seus 

conhecimentos em gestão, nas 

técnicas exigidas pelo comércio 

internacional e nos estudos de 

mercado 
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Curso Avançado em Internacionalização 

de Empresas  - Comércio e Serviços 

MÓDULO RESPONSABILIDADE SOCIAL 

E GESTÃO ÉTICA 

 

Responsável: Prof. Doutor Fernando Lopes 

Ribeiro Mendes 

 

- Fundamentos éticos da accountability 

empresarial 

 

- Responsabilidade ambiental e social da 

empresa 

 

- Competitividade responsável 

 

- Ferramentas de gestão ética e socialmente 

responsável das empresas 
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