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Curso: Direito e Gestão 

Grau ou Diploma: Mestrado 

Ramo: Tronco comum 

Plano de estudos: Aviso n.º 1138/2019, de 17 de janeiro 

 

Docência: 

Docente(s) responsável(eis) pela unidade curricular: 
Dr. Nuno Moreira da Cruz 

 

Outro(s) docente(s) da unidade curricular: 
- 

 

Idioma de ensino:  

Português 

 

Funcionamento:  

Aulas muito interativas com apresentação de vídeos e casos práticos para discussão sobre estes temas. 

 

Objetivos de aprendizagem:  

Há um reconhecimento generalizado de que ser um “Responsible Business” se transformou numa Macro Tendência 
imparável, e há ainda um entendimento global da importância de que as empresas incorporem cada vez mais as 
preocupações sociais e ambientais na definição das suas estratégias de negócio. Mas sempre com a consciência clara que 
nada disto pode ser alcançado sem sustentabilidade económica. 

“Responsible Business” vai muito para além do Ambiente, estamos a falar de um tema que cobre desde Ética a 
Comunidades Locais, desde a forma como se tratam os Empregados até à forma como os Fornecedores tratam os seus 
próprios empregados, da interação com Media até à forma como se tratam os Clientes. As empresas que hoje descartem 
uma gestão holística de todo o ecossistema de sustentabilidade terão dificuldade em sobreviver. O seu sucesso 
dependerá da capacidade de lidar com esses problemas, e a rentabilidade futura só pode ser alcançada de forma 
sustentável quando a resposta aos interesses dos “stakeholders” mais relevantes forem levados em conta de uma forma 
mais equilibrada. 

 

Conteúdos programáticos:  

Este Seminário (de presença obrigatória e sem avaliação) de 12h trata de desenvolver esses temas, versando, entre 
outros: 
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 Significado de “Responsible Business”. A necessidade de ser entendido do ponto de vista estratégico e holístico 
(económico, social e ambiental) , que afeta todo o “ecossistema” da Empresa, sempre na ótica da criação de 
valor para a empresa e para a sociedade 

 Que se entende por Purpose e porque é importante 
 Qual o contexto e porque chegámos a este ponto 
 “Responsible Business” como Estratégia. O “Business case for action” e o impacto cada vez mais evidente na 

performance financeira das empresas  
 Noção de Shared Value e key Stakeholders 
 Os ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) 
 O grande desafio das Métricas ESG e do Impact Accounting 
 Em que consiste uma liderança com propósito?  Que práticas de liderança realmente importam? 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Conteúdos previstos e lecionados de forma interativa levarão os participantes a ter uma maior consciência dos objetivos 
propostos. No fundo que se entenda que o desafio das empresas é cada vez mais serem capazes de conciliar três 
objetivos: Profit, Planet & People. 

 

Método de ensino e avaliação:  

NA 

 

Demonstração da coerência entre o método de ensino e os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:  

NA 

 

Bibliografia: Leitura sugerida 

 Strategy and Society: The link between Competitive Advantage and CSR, Michael Porter and Mark Kramer 
 Larry Fink (BlackRock) annual letters 
 Corporate Social Responsibility and Sustainability: The New Bottom Line?, Michael Fontaine 
 More and More CEOs are Taking their Social Responsibility seriously, Rebecca Henderson 
 UN: 17 Sustainability Development Goals 
 Factfulness - Hans Rosling 
 Impact - Ronald Cohen 
 Reimagining Capitalism in a World on Fire – Rebecca Henderson 

 

Legislação:  

NA 

 

Plano de Aulas:  

Quatro aulas de 3h cada (dias 10, 17, 25 Nov e 15 Dez – sempre das 14h às 17h) 


