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1- Introdução
Nas últimas décadas empresas e cidadãos têm assistido ao fenómeno da globalização,
provocando efeitos positivos ao nível do conhecimento científico, tecnológico, educacional
e outros. Porém a globalização também provoca efeitos menos positivos afetando
economias, empresas e cidadãos.
Com o efeito da globalização, o tema de responsabilidade social corporativa ganhou mais
visibilidade e importância nas relações comerciais entre clientes, consumidores e
distribuidores.
Por conseguinte, as organizações enfrentam desafios e mudanças políticas e económicas,
que condicionam, direta ou indiretamente, as suas práticas, decisões e estilos de gestão e
posicionamento social na cadeia de fornecimento.
É essencial que as organizações estejam atentas à envolvente externa, de modo a estarem
preparadas a identificar ameaças e descobrir oportunidades para se tornaram mais
competitivas num mundo, cada vez mais globalizado.
A Responsabilidade Social das empresas é um tema que, cada vez mais, ganha
importância e relevância no contexto empresarial, podendo mesmo tornar-se fator de
diferenciação das organizações. Os consumidores e clientes têm acesso a informação
sobre os produtos, as marcas, a sua proveniência, a sua cadeia de abastecimento estando
mais informados, sensibilizados e mais exigentes.
Atualmente a Responsabilidade Social está intimamente relacionada com outras áreas
chave que potenciam a melhoria da competitividade das organizações, tais como a gestão
da qualidade, a inovação, a gestão de recursos humanos, a sustentabilidade, entre outras
áreas.
De acordo com o Livro Verde “Promover um quadro europeu para a responsabilidade social
das empresas”, publicado pela Comissão Europeia, em 18 de julho de 2001, “é cada vez
maior o número de empresas europeias que promovem estratégias de responsabilidade
social como reação a diversas pressões de natureza social, ambiental e económica.
Pretendem, assim, dar um sinal às diversas partes interessadas com as quais interagem:
colaboradores, acionistas, consumidores, poderes públicos e ONG. Ao procederem desta
forma, as empresas estão a investir no seu futuro e esperam que este compromisso
voluntário contribua para um aumento da sua rendibilidade.
Ao afirmarem a sua responsabilidade social e assumirem voluntariamente compromissos
que vão para além dos requisitos reguladores convencionais a que, de qualquer forma,
estariam sempre vinculadas, as empresas procuram elevar o grau de exigência das
normas relacionadas com o desenvolvimento social, a proteção ambiental e o respeito dos
direitos fundamentais e adotam uma governação aberta em que se conciliam os interesses
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de diversas partes, numa abordagem global da qualidade e do desenvolvimento
sustentável.”
Em 25 de outubro de 2011 nasceu uma nova definição de Responsabilidade Social (RS),
pela publicação da Comunicação da União Europeia 681 (2011), considerando que
Responsabilidade Social é “a responsabilidade das empresas e seu impacte na sociedade”.
Nesta perspetiva, uma organização independentemente da sua dimensão ou atividade,
exerce influência na envolvente interna bem como na envolvente externa, relacionando-se
com inúmeras partes interessadas.
Para ser uma empresa socialmente responsável, é importante contemplar e com
relevância nas suas políticas, estratégias e atividades, aspetos sociais, ambientais, éticos,
de direitos humanos e dos consumidores, demonstrando às partes interessadas o seu
comprometimento com a responsabilidade social.
As práticas de responsabilidade social são mais do que o cumprimento das obrigações
legais e regulamentares, para com os colaboradores, a sociedade e o ambiente, criando
valor para as partes interessadas envolvidas, incluindo a própria organização.
De referir que, este guia foi elaborado no âmbito de uma das atividades do projeto
Competitividade Responsável (CR), um dos projetos âncora da APCM (Associação Pólo de
Competitividade da Moda). O projeto CR visa potenciar as sinergias existentes entre
empresas industriais e instituições das fileiras têxteis, vestuário e calçado, contribuindo
para a sua sustentabilidade e competitividade à escala mundial.

2- Objetivos do Guia
Os objetivos do Guia de Boas Práticas de Responsabilidade Social no Setor Têxtil e do
Vestuário estão alinhados com os objetivos gerais e específicos do Projeto Competitividade
Responsável, no sentido de fornecer às PME do setor têxtil e do vestuário um instrumento
útil e de mais-valia, proporcionando uma base para a adoção e promoção de práticas de
responsabilidade social para com os seus parceiros, promovendo e assegurando a
sustentabilidade e sua competitividade, demonstrando nacional ou internacionalmente o
seu compromisso.
Por outro lado, este guia permitirá também sensibilizar as organizações para a temática da
RS de modo a que seja assumida e valorizada devendo fazer parte das suas estratégias e
políticas.
A adoção de práticas de responsabilidade social é já uma realidade praticada por várias
organizações, independentemente da sua dimensão ou setor, sendo relevante para
organizações que exportam os seus produtos, tornando-se muitas vezes condição
essencial para fornecer a uma determinada marca ou cliente, sendo esta condição já uma
realidade nas empresas do STV.
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Pretendemos que este Guia de Boas Práticas de Responsabilidade Social contribua
positivamente para a competitividade das empresas, tendo como principais objetivos:








ser um instrumento de apoio na temática da RS, que promova e incentive as
organizações do setor têxtil e do vestuário à adoção de boas práticas, sejam
pequenas, médias ou grandes empresas;
ser uma oportunidade de reflexão sobre a sua conduta para com as diferentes
partes interessadas, proporcionando a possibilidade de estabelecer relações
duradouras e benéficas com as várias partes interessadas, potenciando um futuro
melhor para as mesmas;
ser um ponto de partida ou de aperfeiçoamento na área da RS, respondendo a
novas exigências, quer das partes interessadas, quer regulamentares ou legais,
proporcionando uma maior eficiência de recursos e otimizando os mesmos;
partilhar boas práticas e experiências de RS já utilizadas por organizações do setor
têxtil e do vestuário, elevando assim os padrões de RS, independentemente do
referencial utilizado.

Resumidamente, será um documento para refletir e proporcionar às empresas uma
oportunidade para melhorar o seu posicionamento em matéria de RS, mantendo sempre o
equilíbrio da componente social, componente financeira e componente ambiental.
É de ressalvar que os exemplos apresentados, são algumas boas práticas que já são
implementadas nas organizações do setor têxtil e do vestuário, podendo existir outras não
explicitadas neste guia e que certamente demonstram o compromisso das empresas com
as várias partes interessadas.

3- Enquadramento do tema
A Responsabilidade Social das organizações é um tema que desde há muito foi abordado
por vários especialistas no mundo empresarial bem como investigadores do mundo
académico, sendo que as empresas do século XXI terão de incluir este tema na sua
agenda!
Dada a relevância do tema, a União Europeia publicou, em 2001, o Livro Verde para a
Responsabilidade Social, que apresenta um conjunto de aspetos a ter em conta para
melhorar a atuação das organizações europeias, na área da responsabilidade social.
Considerando que “a responsabilidade social das empresas é, essencialmente, um conceito
segundo o qual as empresas decidem, numa base voluntária, contribuir para uma
sociedade mais justa e para um ambiente mais limpo”. Implica assim introduzir o conceito
de desenvolvimento sustentável e o de Triple Botton Line, ou seja, as organizações
alcançam um desenvolvimento sustentável preocupando-se em manter um equilíbrio em 3
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aspetos – People, Planet e Profit, ou seja, aspeto social (Pessoas), aspeto ambiental
(Planeta) e aspeto económico (lucro), tal como apresentado na figura seguinte (1):

Figura 1: Triple Botton Line
Fonte: www.unido.org, consultado em 23.12.2011

É de salientar que cada vez mais existem empresas a reconhecer que a responsabilidade
social faz parte da sua estratégia e identidade, publicando relatórios de sustentabilidade
assumindo o compromisso com as partes interessadas. Deste modo, a Responsabilidade
Social não deve ser vista como uma moda, mas deve estar presente na estratégia de uma
organização e ser demonstrada de forma contínua e permanente às partes interessadas.
A Responsabilidade Social deve ser vista como o impacte de uma organização nas várias
partes interessadas, nascendo assim a necessidade de integrar, por exemplo a ética nas
decisões estratégicas das organizações, em colaboração com as várias partes
interessadas.
Esta integração tem como objetivos:

(1)

Adaptado de European Commission; Communication from the commission to the european parliament, the council,
he European and social committee and the committee of the regions; COM (2011) 681 final; 2011.10.25
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maximizar a criação de valor para todas as partes interessadas;
identificar, prevenir e mitigar os possíveis impactes adversos para as mesmas
partes interessadas.

Para maximizar a criação de valor para todas as partes interessadas, as organizações são
encorajadas a adotar a médio e longo prazo, estratégias de responsabilidade social e
explorar as oportunidades de desenvolver produtos inovadores, serviços e modelos de
negócio que contribuem para o bem-estar da sociedade, para um ambiente mais limpo e
uma organização mais eficiente.
Para identificar, prevenir e mitigar os possíveis impactes adversos, as organizações são
encorajadas a determinar os riscos ao longo de toda a cadeia de fornecimento e fomentar
boas práticas de responsabilidade social.
No setor têxtil e vestuário assistiu-se nos últimos anos à deslocalização da produção de
grandes marcas, para países de mão-de-obra mais barata do que na Europa, tendo sido
estabelecidos códigos de conduta e implementadas boas práticas nas empresas
fornecedoras, para assegurar que os seus produtos cumpram um conjunto de regras e
práticas de responsabilidade social, assegurando a proteção dos colaboradores, e do
ambiente.
Por outro lado, cada vez mais são conhecidos casos de incumprimento dos direitos
humanos, sendo as marcas e retalhistas confrontadas, na comunicação social, com casos
de verdadeiros atentados à dignidade humana bem como ao ambiente, denegrindo assim
a imagem de empresa socialmente responsável.

3.1 - A Responsabilidade Social em Portugal e no mundo
Segundo a Comissão Europeia (Comunicação de 25 de outubro de 2011), apenas 15 dos
27 membros da União Europeia, possuem políticas para promover a responsabilidade
social, sendo deste modo um tema com necessidade de discussão, aprofundamento e de
abordagem e adoção de políticas nacionais. Na referida comunicação está contemplada
uma agenda para o período 2011-2014, onde é apresentado o comprometimento da UE,
assim como sugestões aos estados membros, entidades e outras partes interessadas na
temática da Responsabilidade Social. Está previsto um conjunto de iniciativas a levar a
cabo pelos intervenientes na adoção de políticas e de planos de ação, promovendo
também uma oportunidade para partilha de conhecimentos e práticas de responsabilidade
social.
“A comunicação da Comissão Europeia sobre a responsabilidade social das empresas (RSE)
propõe uma definição modernizada deste conceito que está em consonância com princípios
e orientações reconhecidas a nível internacional. Revela-se como uma estratégia que
permitirá às empresas realizarem o seu potencial de forma mais eficaz. Visa reforçar a
confiança no sector empresarial, incluindo, através do lançamento, em 2013, de um
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prémio europeu para a RSE e da criação de plataformas multilaterais para a RSE em vários
setores industriais relevantes”.(2)
Sendo uma área cada vez mais valorizada pelas partes interessadas, importa analisar a
situação da responsabilidade social, no mundo em geral e em Portugal em particular.
Apresenta-se na figura seguinte o número de organizações mundialmente certificadas pela
SA 8000:2008, por setor:
Diversified Services; 24

Logistics; 22
Agriculture; 20

Medical / Pharmaceutical; 27
Industrial
Equipment; 30

Metals & Mining;
26

Number of Facilities, by Industry

Building Materials ; 20

Automotive; 26

Sporting Goods & Equipment; 20

Waste
Management; 34
Environmental Services; 34
Furnishings; 36

Apparel; 454

Leather; 37
Food Services; 39
Information Technology; 42
Energy; 42
Engineering / Development; 43
Accessories; 44
Electrical Equipment; 47

Consulting; 52

Textiles; 312

Paper Products / Printing; 55
Electronics; 58

Chemicals; 58

Plastics; 59
Construction; 296

Transportation; 63
Footwear;
63

Social Services; 65
Other; 256

Metal Products; 73
Business Services; 73

Food; 102

Cleaning
Services; 133

Figura 2 – Número de empresas certificadas SA 8000:2008 por tipo de indústria
Fonte: Site http://www.sa-intl.org/(Estatísticas a 30.9.2011)

Verificámos que o setor têxtil, em termos do número de organizações certificadas segundo
a SA 8000:2008, apresenta um número de organizações intermédio face a outros setores
representativos, como construção e equipamentos.
Relativamente ao número de empresas certificadas por país:

(2) Fonte: Comissão Europeia, Comunicado de Imprensa IP/11/1238, página 2
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Sri Lanka
Lithuania
Hong Kong
Spain

Thailand

Number of Facilities by Country

Greece
Taiwan
Bulgaria

United Kingdom
Israel

Czech Republic

Portugal; 33
Vietnam
Brazil

Other

Italy

Pakistan

Romania

China
India

Figura 3 – Número de empresas certificadas SA 8000:2008 por país
Fonte: Site http://www.sa-intl.org/, Estatísticas a 31.12.2011

Em Portugal, tal como se pode verificar, existem 33 organizações certificadas pela SA
8000, em todos os setores de atividade e pelos vários organismos certificadores
acreditados pela SAI (Social Accontability International)(3). As organizações portuguesas
certificadas são:














(3)

ADP,SGPS / ADP, Serviços / Aquasis / EGF / ADP, Internacional
Águas de Cascais, S.A
Águas do Algarve, S.A
Águas do Douro e Paiva, S.A.
Águas do Mondego – Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de
Saneamento do Baixo Mondego-Bairrada, S.A.
Águas do Noroeste, S.A.
Águas do Zêzere e Côa, S.A.
ANA - Aeroportos de Portugal, S.A.
APICCAPS - Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes e
Artigos de Pele e Seus Sucedâneos
Avon Automotive Portugal Lda.
Bento Pedroso Construções, S.A.
CITRUP - Centro Integrado de Tratamento de Resíduos Últimos do Porto, Lda.
Companhia Portuguesa de Hipermercados, S.A. (Auchan)

Segundo informação em http://www.saasaccreditation.org/certfacilitieslist.htm (estatísticas de 31.12.2011)
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Cooprofar – Cooperativa dos Proprietários de Farmácia, C.R.L./ Mercafar –
Distribuição Farmacêutica S.A./MedLog – Logística Farmacêutica, S.A./Dismed –
Transporte de Mercadorias, S.A.
Diversy Portugal S.A.
Fiorima S.A.
Gradual Business – Serviços de Gestão, Lda.
Grande Colégio Universal
H TECNIC – Construções, Lda.
Lipor - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto
Município de Mora
Novadelta S.A.
P&R Têxteis, S.A.
SANEST - Saneamento da Costa do Estoril, S.A
Secretaria-Geral do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
Simarsul
SIMLIS - Saneamento Integrado dos Municípios de Lis, S.A.
SIMRIA - Saneamento Integrado dos Municípios da Ria, S.A.
SOMAFEL - Engenharia e Obras Ferroviárias, SA/OFM - Obras Públicas, Ferroviárias
e Marítimas, S.A.
SOTECNISOL, S.A.
TDGI – Tecnologia de Gestão de Imóveis, S.A.
Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A.
VALNOR - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos do Norte Alentejano, S.A.

Em Portugal, como se pode verificar pela figura seguinte o número de trabalhadores
abrangidos pelas organizações certificadas é de 13458:
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Colombia
Bangladesh
Thailand

Portugal; 13.458United Arab EmiratesHong Kong
Costa Rica

Indonesia
Sri Lanka

Egypt

Czech Republic

Number of Employees, by Country

Kenya
Germany

Philippines
Taiwan
Other
India
Romania

Spain

Vietnam

Pakistan

Brazil
China

Italy

Figura 4 – Número de colaboradores abrangidos pelas empresas certificadas SA
8000:2008 por país
Fonte: Site http://www.sa-intl.org/, Estatísticas a 31.12.2011

É de ressalvar que muitas das organizações têxteis e não têxteis, apesar de não estarem
certificadas, possuem boas práticas de responsabilidade social e demonstram o seu
compromisso na construção de uma sociedade mais justa, apoiando comunidades e causas
sociais locais, bem como na preservação de um ambiente para a gerações futuras.
Atualmente as organizações estão mais expostas aos clientes e mercados, reforçaram o
seu papel na perspetiva empresarial, assumindo como interveniente ativo, junto de
organizações não-governamentais e de apoio à comunidade mais próxima, estando mais
sensíveis a causas sociais e apoio aos mais próximos e mais desfavorecidos.

3.2 - Referenciais para Sistemas de Gestão de Responsabilidade
Social
Nos últimos anos assistimos ao crescimento da preocupação das empresas na defesa de
causas sociais e à implementação de sistemas de responsabilidade social (RS) informais
levando a que muitas empresas tenham adotado e implementado práticas de
responsabilidade social, como resposta às exigências de mercado, clientes ou
distribuidores demonstrando às várias partes interessadas o comprometimento com
colaboradores, ambiente e sociedade, apesar de não terem o sistema de RS formalmente
certificado.
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O compromisso com a ética e com a responsabilidade social são exigências das grandes
marcas internacionais para com os seus fornecedores, levando assim a que tenham
surgido inúmeros códigos de conduta das marcas e distribuidores, exigindo que as
organizações envolvidas na cadeia de fornecimento os implementem e demonstrem que
desenvolvem atividades em prol da construção de uma empresa mais responsável.
Existem inúmeros referenciais para a implementação de sistemas de gestão de
responsabilidade social, que evidenciam as preocupações e o comprometimento das
organizações na adoção de práticas socialmente responsáveis. Neste guia apresentam-se
os mais utilizados na implementação de sistemas de gestão de responsabilidade social
e/ou de demonstração de compromissos com a ética e responsabilidade social:

SA 8000:2008


A norma SA 8000:2008 é uma norma publicada pela SAI (Social Accountability
International), entidade não-governamental e internacional. A norma foi
elaborada com apoio de diferentes partes interessadas que se dedicam à melhoria
das condições de trabalho nas organizações, desenvolvendo e implementando
normas relacionadas com a responsabilidade social e ética.



A norma SA 8000:2008 surgiu como uma necessidade de uniformizar e
harmonizar os vários códigos de conduta publicados por empresas e por marcas
ou retalhistas.



Nesta norma são abordados nove assuntos: trabalho infantil, trabalho forçado,
saúde e segurança, liberdade de associação e direito à negociação coletiva,
discriminação, práticas disciplinares, horários de trabalho, remuneração e sistema
de gestão.



Tem subjacente o cumprimento das Convenções da OIT (Organização Mundial do
Trabalho), as Convenções das Nações Unidas, bem como a Declaração Universal
dos Direitos Humanos.



A norma pode ser aplicada em qualquer organização de qualquer setor de
atividade e dimensão, tendo um papel mais ativo em países com maiores
vulnerabilidades e falta de condições de trabalho.



Pressupõe o cumprimento das obrigações legais e laborais para com as partes
interessadas.



Permite a certificação por entidade certificadora reconhecida e acreditada pela
SAI.



No setor têxtil e do vestuário, em Portugal, existem atualmente 3 empresas
certificadas.
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NP 4469-1:2008


A norma NP 4469-1:2008 surgiu aquando do desenvolvimento da ISO 26000, em
2004, como recomendação de que cada país criasse uma resposta de acordo com
a sua realidade de modo a que as organizações possuam instrumentos para a
implementação de sistemas de gestão da responsabilidade social, nos seus países
ou regiões.



Segundo esta norma, entende-se responsabilidade social, como as ações
voluntárias das organizações tendo em vista a criação e maximização dos seus
impactes positivos, bem como a redução e diminuição dos seus impactes
negativos.



O objetivo desta norma é incentivar as organizações à adoção de políticas e
estratégias que conduzam à implementação de boas práticas de responsabilidade,
demonstrando o compromisso às partes interessadas e de uma forma estruturada
e contínua, fomentando a empresa socialmente responsável.



Permite a certificação, por entidade certificadora. Não existem empresas têxteis
certificadas.

O modelo apresentado nesta norma pressupõe que a gestão da responsabilidade social é
operada em 2 ciclos: o ciclo de gestão estratégica e o ciclo de gestão operacional, tal como
está representado na figura seguinte:
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Figura 5 – Esquema do modelo do sistema de gestão da responsabilidade social
Fonte: NP 4469-1:2008 Sistema de gestão da responsabilidade social parte 1- Requisitos e linhas de orientação

para a sua utilização, página 9

É de realçar que, como qualquer sistema de gestão, é fundamental a adoção de políticas e
estratégias assumidas pela Gestão de Topo, cabendo-lhe a definição de valores e
princípios de responsabilidade social, a identificação das partes interessadas relevantes
bem como a definição da política de RS, assumindo também a melhoria contínua como
premissa de qualquer sistema de gestão.
No ciclo operacional, está subjacente um conjunto de atividades que permitem à
organização levar a cabo as suas políticas, implementando e melhorando as práticas de
responsabilidade social, estando subjacente a aplicação do ciclo PDCA, ciclo este aplicável
a qualquer sistema de gestão.
No anexo C desta norma são apresentados vários aspetos a ter em conta na
implementação de práticas e sistemas de responsabilidade social, devendo as
organizações adotar as que mais se aplicam e têm relevância nas suas atividades e
impactes nas partes interessadas. São abordados temas a seguir exemplificados:
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Governo das organizações (exemplo: transparência, caráter ético das atividades,
relação com os investidores e acionistas, etc.);



Direitos Humanos (direitos civis e políticos, por exemplo direito à vida, liberdade de
expressão, direitos económicos, sociais e culturais, por exemplo, direito ao trabalho e
condições dignas de trabalho, etc.);



Igualdade de oportunidades (direitos de maternidade e paternidade, direitos das
crianças, integração de pessoas com deficiência, etc.);



Práticas Laborais (trabalho infantil, trabalho forçado, segurança do emprego, proteção
social, práticas disciplinares, recompensa e reconhecimento do trabalho, etc);



Saúde, higiene e segurança do trabalho;



Formação profissional e valorização de recursos humanos (formação profissional inicial, contínua, de requalificação, de reconversão, desenvolvimento de carreiras,
empregabilidade, etc.);



Ambiente (consumo de materiais, consumo de substâncias perigosas, consumo de
energia, incluindo energias renováveis, uso do solo, etc.);



Práticas Operacionais:





cadeia de valor, parcerias para o desenvolvimento de novos produtos,
práticas de comércio justo, subcontratação (outsourcing), etc.;



concorrentes e comportamentos “anti-cartel” e monopólios, propriedade
intelectual, concorrência leal;



instituições Públicas e exercício de pressão legítima de forma responsável
(lobbying), cooperação com instituições, etc.;



fornecedores
(relações
de
parceria,
desenvolvimento mútuo e sinergias);



inovação (inovação tecnológica em prol do desenvolvimento sustentável,
atração e retenção de talentos, respeito pelas patentes, direitos de autor e
propriedade intelectual);



consumidores (saúde e segurança do consumidor, informação sobre conteúdo,
segurança de utilização, manutenção, armazenagem e eliminação de bens
e/ou serviços, resolução de conflitos e litígios (custo, celeridade, reparação de
prejuízos), satisfação de necessidades e expectativas, informação, formação e
educação para o consumo sustentável).

partilha

de

conhecimento,

Desenvolvimento da sociedade (educação/formação para a vida e formação da
sociedade e das comunidades locais, mecenato/filantropia, voluntariado, atividades
sociais, culturais e de lazer, etc.).
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ACCOUNTABILITY 1000 (AA 1000)


Série de normas contendo princípios base para ajudar as organizações a
tornarem-se mais respeitáveis, responsáveis e sustentáveis.



A série de normas é baseada nos princípios de inclusão - pessoas devem ter uma
palavra nas decisões que têm impacte sobre elas, de relevância - os decisores
devem identificar e ser claros sobre as matérias em causa, de resposta - as
organizações devem ser transparentes nas suas ações e decisões.



Contemplam aspetos que afetam estratégias, modelos de negócio e governação
das organizações, proporcionando também linhas de orientação para a
sustentabilidade e envolvimento das partes interessadas.



A série AA1000 é constituída por 3 referenciais relevantes:
AA1000 AccountAbility Principles Standard (AA1000APS 2008) fornece uma
estrutura para uma organização identificar, priorizar e responder aos desafios da
sustentabilidade.
AA1000 Assurance Standard (AA1000AS 2008) - Foi desenvolvida para assegurar
a credibilidade e a qualidade do desempenho sustentável e da elaboração de
relatórios de sustentabilidade. Resultou de uma abrangente consulta mundial,
com a duração de 2 anos, que envolveu centenas de organizações,
nomeadamente laborais, empresariais, de profissionais liberais, da comunidade
de investidores e de organizações não-governamentais (ONG).
AA1000 Stakeholder Engagement Standard (A1000SES 2011) fornece uma
estrutura para ajudar as organizações a garantir processos de envolvimento das
partes interessadas, para que as partes interessadas tenham uma relação win
win.



Referencial utilizado para verificação de relatórios de sustentabilidade emitidos
pelas organizações para demonstrar o seu compromisso com a sustentabilidade.
(AA1000AS).



No setor têxtil e do vestuário, em Portugal, atualmente não existem empresas
que utilizam este referencial.
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NP ISO 26000:2011


Norma publicada pela ISO (International Organization for Standardization) em
2010, com a participação de 150 países servindo como uma ferramenta para
apoiar as organizações na iniciação da temática da responsabilidade social e
implementação de praticas socialmente responsáveis.



Também poderá ser utilizada por organizações experientes na temática da
responsabilidade social que poderão melhorar as suas práticas fomentando a
empresa socialmente mais responsável.



São abordados vários temas, incluindo governação organizacional, direitos
humanos, práticas laborais, ambiente, práticas operacionais justas, questões
relacionadas com o consumidor, envolvimento e desenvolvimento da comunidade,
contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável das organizações.



Esta norma não prevê a certificação, sendo um instrumento para orientar as
organizações na temática da responsabilidade social.



No setor têxtil do vestuário, em Portugal, atualmente não existem empresas a
utilizar esta norma.

O esquema abaixo representa de forma esquemática os vários temas abordados na norma
NP ISO 26000:2011:
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Figura 6 – Descrição geral esquemática da NP ISO 26001:2011
Fonte: Norma NP ISO 26000:2011, página 10.

É de realçar que esta norma não contém requisitos, mas sim orientações a ter em conta
para promover o desenvolvimento sustentável das organizações, sendo aplicável a
pequenas, médias e grandes empresas, que devem implementar práticas e politicas à
realidade e contexto empresarial.
Nesta norma estão subjacentes os seguintes princípios relevantes nas práticas da
responsabilidade social:
 Responsabilização: “cada organização é responsabilizável pelo seu impacte na
sociedade, na economia e no ambiente”, ou seja, cada organização deve assumir as
responsabilidades pelo seu impacte nas diferentes partes interessadas, sendo que os
impactes negativos são os que devem ter mais em atenção de forma a que afetem o
menos possível as diferentes partes interessadas.
 Transparência: “uma organização deve ser transparente nas suas decisões e
atividades que tenham impacte na sociedade e no ambiente. Uma organização deverá
revelar de uma forma clara e completa, até ao ponto em que for razoável e suficiente,
as politicas, decisões e atividades pelas quais é responsável, incluindo o seu conhecido
e provável impacte na sociedade e no ambiente. Estas informações deverão estar
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prontamente disponíveis, diretamente acessíveis e ser compreensíveis para aqueles que
têm sido, ou possam vir a ser, afetados deforma significativa pela organização”.
 Conduta ética – “uma organização deve agir de forma ética. A conduta de uma
organização deve assentar em valores de honestidade, equidade e integridade”, e estes
valores implicam preocupações com as pessoas, o ambiente, sociedade que rodeia uma
organização.
 Respeito pelos interesses das partes interessadas – “a organização deverá
respeitar, considerar e responder aos interesses das suas partes interessadas.” A
organização deverá, para além de cumprir a sua missão, respeitar os diferentes pontos
de vista das diferentes partes interessadas.
 Respeito pelo estado de direito – “uma organização deverá aceitar que o respeito
pelo estado de direito é obrigatório”. A organização deve cumprir os regulamentos e leis
aplicáveis às suas atividades e estar consciente que é uma imposição legal e em termos
de responsabilidade social, deverá assegurar que os seus parceiros também cumprem a
regulamentação em causa.
 Respeito pelas normas internacionais de conduta – “uma organização deverá
respeitar as normas internacionais de conduta, enquanto adere ao princípio de respeito
pelo estado de direito”. Neste sentido, as organizações deverão respeitar as leis
internacionais de conduta, evitando ser cúmplice com organizações que estão em
situações de incumprimento dessas mesmas normas internacionais de conduta.


Respeito pelos direitos humanos- “a organização deve respeitar os direitos
humanos e reconhecer tanto a sua importância como a sua universalidade”. É princípio
fundamental respeitar o ser humano e defender a sua dignidade em qualquer
circunstância.
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GUIDELINES GRI (GLOBAL REPORTING INITIATIVE)


Publicada pela 1ª vez em 2000, pela Global Reporting Initiative, organização sem
fins lucrativos que promove a sustentabilidade económica, ambiental e social,
sediada em Amesterdão, Holanda.



Criaram uma estrutura abrangente de relatórios de sustentabilidade, utilizados
em todo o mundo e que permite medir o desempenho das organizações em
matéria de sustentabilidade, refletindo-se na apresentação de contas sobre o que
é "bom" e "menos bom" e seu impacte nas diferentes partes interessadas.



Versão em vigor é a G3.1 publicada em Março 2011 estando prevista nova
publicação para Maio 2013.



A Versão G3.1 é constituída por 2 partes parte 1: orientações de como reportar e
parte 2 o que reportar, existindo também documentos complementares para a
elaboração dos relatórios de sustentabilidade.



Os indicadores de performance estão organizados em categorias: económicos,
ambientais e sociais.



Muitas das empresas portuguesas adotam este referencial para demonstrar o seu
compromisso com a sustentabilidade, embora no setor têxtil e do vestuário não
existem empresas a utilizar o mesmo, até à data de publicação.

Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA)


Metodologia e formato de relatório de auditoria comum criado pelo Grupo de
Auditores Associados da SEDEX, para avaliação das práticas de responsabilidade
social e conduta ética das organizações, não sendo considerado um código de
conduta.



Os princípios mencionados no referencial podem ser aplicáveis em organizações
do países desenvolvidos e subdesenvolvidos, e que desejem demonstrar o seu
compromisso com os princípios éticos e de responsabilidade social e englobam
entre outros itens, trabalho forçado, liberdade de associação, saúde e segurança,
trabalho infantil, horas extraordinárias, subcontratação e disciplina.
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CÓDIGOS DE CONDUTA


Conjunto de princípios relacionados com a ética empresarial que as organizações
devem cumprir para com as diferentes partes interessadas.



Elaborados por organizações, independentemente da sua constituição jurídica,
isto é, empresas privadas, empresas públicas, ONG, associações, etc. permitindo
assim que os seus fornecedores demonstrem os princípios éticos e de
responsabilidade social.



Os códigos de conduta abordam diferentes temas, incluindo, relações laborais,
proteção ambiental, proteção do consumidor, ciência e tecnologia, etc,
dependendo da área de atividade e partes interessadas.



Segundo um estudo da OCDE(4),em Maio 2001, dos 246 códigos analisados no
estudo, 23 pertencem a empresas do setor têxtil e do vestuário

É de realçar que no setor têxtil e do vestuário existem inúmeros códigos de conduta, quer
pela iniciativa das organizações que voluntariamente apresentam o seu código às suas
partes interessadas, demonstrando o compromisso com a ética e a responsabilidade
empresarial, quer pelas empresas das marcas distribuidoras que exigem aos seus
fornecedores de toda a cadeia de fornecimento, o cumprimento de princípios éticos e de
responsabilidade social.
Muitas das marcas têxteis possuem códigos de conduta, para os seus colaboradores e
parceiros, de forma a evidenciar a transparência na temática da responsabilidade social e
ética empresarial.

(4 )

Fonte: Codes of Corporate Conduct: Expanded Review of their Contents WORKING PAPERS ON INTERNATIONAL
INVESTMENT Number 2001/6, página 7.
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3.3- Entidades que dinamizam a RS
Pela pesquisa efetuada a 19 de março de 2012, existem várias entidades dinamizadoras
das atividades relacionadas com a responsabilidade social e ética empresarial, com o
intuito de criar e fomentar melhores práticas nesta área em vários setores de atividade.

Portugal:
 BSCD – Conselho europeu para o
desenvolvimento sustentável

 www.bcsdportugal.org/

 GRACE – Grupo de Reflexão e Apoio à
Cidadania Empresarial
 RSE Portugal - Associação Portuguesa
para a Responsabilidade Social das
Empresas

 www.grace.pt/

 APEE – Associação Portuguesa de Ética
Empresarial
 ACEGE – Associação Cristão de
Empresários e Gestores

 www.apee.pt

 IPCG - Instituto Português de Corporate
Governance

 www.cgov.pt/

 OIKOS Cooperação e desenvolvimento

 www.oikos.pt/

 CRIS - Centro de Responsabilidade e
Inovação Social (Estrutura da Associação
Portuguesa da Qualidade)

 www.apq.pt

 RSO pt – Rede Nacional de
Responsabilidade Social

 www.rsopt.com

 www.rseportugal.eu

 www.acege.pt

Na Europa:
 CSR Europe

 www.csreurope.org/

 European Business Ethics Network

 www.eben-net.org/

 European Environment and
Sustainable Development Advisory
Councils (EEAC)
 European Fair Trade Association
(EFTA)

 www.eeac-net.org/

 European Portal on Sustainable
Development

 http://ec.europa.eu/sustain
able/welcome/index_en.htm

 European Social Investment Forum

 www.eurosif.org/

 Network of European Worldshops

 www.worldshops.org

 Social Venture Network Europe

 www.svneurope.com/

 www.european-fair-tradeassociation.org/
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3.4- Vantagens da implementação das Práticas de RS
Existem inúmeras vantagens para a implementação de práticas socialmente
cialmente responsáveis,
nas PME,, sendo de destacar:

diferenciação e imagem corporativa,
evidenciando
às
várias
partes
interessadas o comprometimento da
continuidade do negócio conciliando
interesses económicos com os interesses
dos vários stakeholders;

maior motivação e empenhamento dos
colaboradores, proporcionando uma cultura
organizacional que pode conduzir a níveis de
performance superior;;

maior participação dos colaboradores na
obtenção dos objetivos da organização,
sendo abraçados projetos com interesses
comuns;

ambiente
mais
protegido,
maior
preocupação ambiental e redução do impacte
ambiental;

contribuição para uma redução e otimização
de custos, que proporciona uma maior
produtividade, pela disponibilização de
práticas mais eficientes.
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4- Boas Práticas Socialmente Responsáveis no STV

Como em qualquer área da gestão empresarial, a responsabilidade social de uma
organização deve ser assumida pela Gestão de Topo. Nesse sentido, é fundamental haver
valores e princípios assumidos, partilhados e implementados, a todos os níveis
organizacionais.
Assim, a prática da responsabilidade social assenta nos seguintes pressupostos:
 envolvimento da Gestão de Topo na dinamização e na implementação das políticas e
estratégias na temática da responsabilidade social;
 a definição da missão (razão de existir da organização), da visão (onde a organização
quer chegar),valores e princípios na temática da responsabilidade social, pela Gestão de
Topo, e sua disseminação pela organização a todos os níveis organizacionais;
 promoção da cultura organizacional pela Gestão de Topo, de forma a fomentar a
relação win win com os seus parceiros, incluindo colaboradores e sociedade em geral.
Qualquer empresa e suas atividades têm um impacte na sociedade, seja na perspetiva
mais abrangente (empresarial), seja nos consumidores, contribuindo positivamente para o
bem-estar e melhoria das condições das partes interessadas, podendo também afetar
negativamente as partes interessadas.
Para cumprir integralmente a sua responsabilidade social, as empresas devem
proporcionar benefícios às partes interessadas, o cumprimento dos requisitos legais bem
como os acordos celebrados com os diferentes parceiros sociais.
As boas práticas socialmente responsáveis no setor têxtil e do vestuário (STV), foram
obtidas através do preenchimento de um inquérito a uma amostra de empresas do STV,
dos 55 inquéritos enviados informaticamente, abrangendo a fileira produtiva, incluindo
pequenas, médias e grandes empresas do setor, tendo sido preenchidos 13 inquéritos.
As práticas de responsabilidade social e seu grau de implementação pelas empresas que
responderam ao inquérito, em 3 dimensões: colaboradores, ambiente e sociedade.

4.1. - Dimensão Colaboradores
Muitas vezes a responsabilidade social da organização,
começa por cumprir e garantir internamente que os seus
colaboradores têm boas condições de trabalho, sendo por
vezes uma condição necessária para a produtividade da
organização.
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O gráfico seguinte representa o grau de implementação das boas práticas
responsabilidade social, ao nível dos colaboradores nas organizações do STV.

de

% de implementação da PSR

Dimensão Colaboradores
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50%
40%
30%
20%
10%
0%

Boa Pratica socialmente responsável
Implementado ( total e parcialmente)

Não implementado

Gráfico 1- Grau de implementação das boas práticas socialmente responsáveis – dimensão
colaboradores

Nos quadros seguintes apresentam-se as boas práticas de responsabilidade social, na
dimensão dos colaboradores, e que se destacam pelo grau de implementação nas empresas do
STV.
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Descrição da boa prática (BP)


Cumprimento integral das obrigações legais para com os colaboradores,
no que se refere ao nível laboral, segurança e saúde no trabalho,
horários, salários e indemnizações

Como pode ser implementada?


Pela aplicação da legislação em vigor, ao nível do código do trabalho e/ou
princípios afetos ao contrato coletivo de trabalho, caso a organização esteja
vinculada, sendo de destacar a não utilização de trabalho infantil, de trabalho
forçado, respeitar a liberdade de associação a sindicatos ou outras entidades.



Pelo pagamento de salários e impostos a tempo e horas e de acordo com o
contrato acordado.



Pelo conhecimento e respeito das Convenções da OIT (Organização Mundial do
Trabalho), as Convenções das Nações Unidas, bem como a Declaração Universal
dos Direitos Humanos.



Pela implementação de regras de saúde e segurança no trabalho seja através
serviços internos ou subcontratados que potenciem um ambiente seguro que
minimize os riscos de acidentes e doenças profissionais e que estejam de acordo
com a legislação em vigor, ao nível de espaços, equipamentos, etc.



Pela disponibilização de infraestruturas adequadas que possam ser de mais-valia
para os colaboradores: cantina ou refeitório equipado, sanitário e vestiários
limpos e de acordo com o exigido pela legislação, cacifos, climatização, espaços
amplos e iluminados, etc.

Benefícios da implementação


Proporciona uma maior satisfação no trabalho e motivação para trabalhar em
ambientes e em entidades que cumprem as suas obrigações legais.

Página 26 de 46
maio 2012

Guia de Boas Práticas de Responsabilidade Social
no Setor Têxtil e do Vestuário (M1g)
By Citeve

Descrição da boa prática (BP)


Igualdade de oportunidades na carreira

Como pode ser implementada?


Pelo cumprimento de legislação em vigor e permitindo a igualdade de
oportunidades para o exercício de funções e responsabilidades para homens e
mulheres independentemente da raça, cor, orientação sexual, etc.

Benefícios da implementação


Aumento de competências pelo exercício de diferentes funções, aumentando
assim a motivação no trabalho.
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Descrição da boa prática (BP)



Permissão e atribuição de estatuto trabalhador estudante
Permissão dos colaboradores para frequência de atividades formativas
(ensino secundário, universitário, outro) para melhoria de competências

Como pode ser implementada?


Pelo cumprimento da legislação em vigor sobre a atribuição do estatuto
trabalhador estudante.



Pela criação e divulgação de procedimentos internos sobre o estatuto,
metodologias para a frequência de ações de formação extra e que não esteja
diretamente ligada à função exercida, e em que condições e circunstâncias podem
ser aplicadas.



Pelo incentivo aos colaboradores ao aumento de competências e disponibilizandoos para a participação em cursos de formação e outra ações.

Benefícios da implementação


Obtenção de maior qualificação e competência promovendo a empregabilidade e
polivalência.



Aplicação de novos conhecimentos adquiridos, podendo assim aumentar a
competitividade da empresa.



Cidadãos que adquirirem competências técnicas e sociais, contribuindo assim
uma sociedade mais qualificada.
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Descrição da boa prática (BP)


Cedência de produtos aos colaboradores a custos reduzidos

Como pode ser implementada?


Pela criação de práticas e condições de cedência de produtos, sempre que
autorizado pelos clientes e/ou marcas, e em períodos do Natal, da Páscoa, do dia
do Pai, do dia da Mãe, do dia Mundial de Criança ou outras datas, e em função da
tipologia de produtos fabricados na organização.

Benefícios da implementação


Aquisição de produtos têxteis a preços mais acessíveis e libertar orçamento
mensal para outras atividades necessárias ao dia a dia da família.



Novo destino dado a produtos excedentes ou com pequenos defeitos e que de
outra forma estão a ocupar espaço nos armazéns da organização.
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Descrição da boa prática (BP)



Disponibilização de consultas médicas – medicina curativa
Existência de serviços de enfermagem gratuitos

Como pode ser implementada?


Pelo estabelecimento de contratos com entidades que asseguram a medicina
curativa e enfermagem.



Pela disponibilização de espaço adequado para o atendimento às consultas e
serviços de enfermagem.

Benefícios da implementação


Possibilidade de ter consultas gratuitas e assistência de enfermagem no seu local
de trabalho, sem ter necessidade de faltar ao trabalho e assim ter assistência
(caso se doenças não urgentes ou casos/patologias mais ligeiras de assistência de
enfermagem).



Melhoria da taxa de absentismo, evitando assim que o colaborador falte ao
trabalho para se deslocar aos locais de assistência, em situações de doenças não
urgentes ou casos/patologias mais ligeiras.
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Descrição da boa prática (BP)


Protocolos com instituições que permitem obter descontos, por exemplo
em agências de viagens, farmácias, ginásios, infantários, instituições
bancárias, seguro automóvel, outros.

Como pode ser implementada?


Pela identificação das situações que sejam dos interesses dos colaboradores



Pelo estabelecimento de contratos/protocolos com entidades, segundo condições
estabelecidas e acordadas entre a organização e as entidades.

Benefícios da implementação


Colaboradores - pela possibilidade de obter redução do custo de bens e serviços,
alguns essenciais ao dia a dia, e assim libertar recursos para outras atividades da
família.
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4.2 - Dimensão Ambiente
Cada organização, fruto das suas atividades, seja
serviços ou indústria, utiliza recursos naturais que devem
ser geridos, pois são fontes limitadas na natureza e por
outro lado geram impactes negativos no meio ambiente e
sua envolvente.
Alguns processos do setor têxtil e do vestuário são
grandes consumidores de recursos naturais pelo que a
organização deve ter uma utilização eficiente dos
mesmos, de modo a garantir a sustentabilidade e
garantir recursos para as gerações futuras.
O gráfico seguinte representa o grau de implementação
das boas práticas de responsabilidade social, ao nível do ambiente nas organizações do
STV.

% de implementação da PSR

Dimensão Ambiente
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40%
30%
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0%

Boa prática socialmente responsável
Implementado ( total e parcilamente)

Não implementado e/ou Não aplicável

Gráfico 2- Grau de implementação das boas práticas socialmente responsáveis –
dimensão ambiente

Nos quadros seguintes apresentam-se as boas práticas de responsabilidade social, na
dimensão ambiente e que se destacam pelo grau de implementação nas empresas do STV.
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Descrição da boa prática (BP)


Cumprimento das obrigações legais relativas à preservação do meio
ambiente

Como pode ser implementada?


Pela aplicação da legislação em vigor e aplicável às atividades da organização,
podendo recorrer a entidades especializadas e acreditadas, se exigido por
regulamentação específica e utilizando processos e equipamentos mais eficientes
e mais amigos do ambiente.



Pela implementação de sistemas de gestão ambiental utilizando a norma NP EN
ISO 14001, EMAS (Sistema comunitário de ecogestão e auditoria), o referencial
®

Oeko-Tex Standard1000 e outros referenciais.

Benefícios da implementação


Redução do impacte ambiental e consequentemente uma maior disponibilidade de
recursos e sustentabilidade para as gerações futuras.



Demonstrar às partes interessadas o seu comprometimento com a preservação
do meio ambiente e sustentabilidade, podendo ser um argumento de
comunicação e marketing.

Página 33 de 46
maio 2012

Guia de Boas Práticas de Responsabilidade Social
no Setor Têxtil e do Vestuário (M1g)
By Citeve

Descrição da boa prática (BP)




Utilização preferencial do sistema informático como instrumento de
comunicação - email, videoconferência, quer para comunicação entre
colaboradores quer para comunicação com outras partes interessadas
Reciclagem de papel em atividades menos nobres (reutilização do lado
não impresso)

Como pode ser implementada?


Pela criação de um sistema de comunicação utilizando tecnologias de informação
e comunicação com várias partes interessadas, por exemplo skype,
videoconferência ou e-mail, em detrimento da utilização de faxes, por exemplo.



Pela criação de espaços de partilha de conhecimento, em intranet, contendo
fóruns, biblioteca digital com diversos temas de interesse para a organização e
dando acesso aos colaboradores.



Pela criação de regras que prevejam a redução
reaproveitamento dos 2 lados da folha de papel.

do

uso

de

papel

e

Benefícios da implementação


Redução do impacte ambiental e redução do consumo de recursos, potenciando a
sustentabilidade para as gerações futuras.



Redução dos custos envolvidos nas comunicações com as partes interessadas,
bem como um argumento de marketing na comunicação com as mesmas partes
interessadas.
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Descrição da boa prática (BP)


Separação de resíduos (plástico, metal, madeira, vidro, tinteiros, toners,
pilhas, baterias, resíduos elétricos e eletrónicos, veículos, etc.) e
colocação em ecopontos/espaços apropriados

Como pode ser implementada?


Pela criação de espaços e contentores apropriados em locais de geração de
resíduos, bem como pela celebração de contratos com entidades autorizados para
o correto tratamento e encaminhamento de resíduos.



Pela sensibilização e formação permanente aos colaboradores para a importância
da separação.

Benefícios da implementação


Redução do impacte ambiental e redução do consumo de recursos, potenciando a
sustentabilidade para as gerações futuras.



Redução dos custos envolvidos no tratamento dos resíduos gerados pela atividade
da organização.
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Descrição da boa prática (BP)




Manutenção atempada dos equipamentos
Sensibilização aos colaboradores para poupança de combustível e
condução defensiva
Utilização de combustíveis menos poluentes nas operações produtivas

Como pode ser implementada?


Pela definição de regras e planos de manutenção preventiva de modo a minimizar
as avarias.



Pela sensibilização e formação permanente aos colaboradores para a importância
da condução defensiva numa perspetiva de poupança de combustível.

Benefícios da implementação


Redução do impacte ambiental e redução do consumo de recursos, potenciando a
sustentabilidade para as gerações futuras.



Redução dos custos nas operações
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Descrição da boa prática (BP)



Medidas de redução do consumo de água
Medidas de aproveitamento de águas pluviais

Como pode ser implementada?


Pela criação de um sistema de comunicação utilizando tecnologias de informação
e comunicação com várias partes interessadas, por exemplo skype,
videoconferência ou e-mail, em detrimento da utilização de faxes, por exemplo.



Pela utilização de redutores de caudal e temporizadores.



Pela sensibilização/formação aos colaboradores para a utilização ajustada e
conveniente.



Pela implementação de um sistema de gestão ambiental segundo um referencial
em vigor.



Pela utilização de descargas reduzidas nos sanitários.



Pela criação de reservatórios e infraestruturas que permitam o aproveitamento de
águas pluviais, em operações menos nobres- rega, limpeza de pavimentos,
sanitários, etc.



Pela reutilização de águas em operações que não necessitem de uma qualidade
de água elevada.

Benefícios da implementação


Redução do impacte ambiental e redução do consumo de recursos, assegurando o
desenvolvimento sustentável.



Demonstrar às partes interessadas o comprometimento com a preservação e
sustentabilidade, podendo ser um argumento de comunicação e marketing, bem
como pela redução de custos na quantidade de água consumida e efluente
descarregado em organismo autorizado.
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4.3 - Dimensão Sociedade
Atualmente, mais do que em tempos anteriores, é
essencial olhar para a envolvente das organizações, seja
numa proximidade da organização - comunidade local,
seja em locais distantes, e apoiar a sociedade que, por
muitas e variadas razões, enfrentam e estão em situação
débil e desprotegida.
O gráfico seguinte representa o grau de implementação
das boas práticas de responsabilidade social, ao nível da
dimensão sociedade, no setor têxtil e do vestuário.

% de implementação da BPRS

Dimensão Sociedade
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Boa Prática Socialmente Responsável
Implementado (total e parcialmente)

Não implementado

Gráfico 1- Grau de implementação das boas práticas socialmente responsáveis –
dimensão sociedade

Nos quadros seguintes apresentam-se as boas práticas de responsabilidade social, na
dimensão sociedade, e que se destacam pelo grau de implementação nas empresas do
STV
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Descrição da boa prática (BP)



Acolhimento de estagiários para integração no meio empresarial e/ou
aperfeiçoamento de competências
Receção de visitas de estudo por parte de instituições de ensino e/ou
formação profissional

Como pode ser implementada?


Pela colaboração e celebração de contratos e acordos com centros escolares,
escolas profissionais, universidades e outras instituições de ensino privadas e
públicas.

Benefícios da implementação


Obtenção de novas formas de pensar, trabalhar e agir, dependendo do grau
académico dos estagiários, contribuindo assim para uma maior competitividade
da organização



Formação de cidadãos mais qualificados, em função da área/do tema de estágio
contribuindo assim para uma sociedade de conhecimento mais qualificada,
permitindo aumentar a competitividade das organizações.
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Descrição da boa prática (BP)





Recolha de donativos para instituições de solidariedade social e pessoas
carenciadas, por exemplo, brinquedos, roupa, livros, alimentos,
pequenos eletrodomésticos, equipamentos informáticos, calçado, etc., e
de forma continuada
Realização de ações de solidariedade social em alguma instituição de
forma permanente e periódica
Patrocínio em instituições desportivas/culturais/ religiosas, pela doação
de bens/contribuições pecuniárias

Como pode ser implementada?


Pela colaboração e celebração de acordos com instituições de solidariedade social
da área geográfica da organização ou através das campanhas promovidas por
entidades não governamentais e/ou outras, de forma continuada, isto é, manter a
pratica anual ou noutro período.



Pela promoção do voluntariado nas organizações, seja em prol da comunidade
envolvente local, seja nas campanhas das entidades não governamentais e/ou
outras, e de forma continuada.



Pela sensibilização dos colaboradores da organização para a ajuda
disponibilizando, com pequenos gestos, promovendo campanhas, recolhendo
muitas vezes aquilo que não utilizamos há imenso tempo e que muitas vezes é
valioso para quem tem dificuldades económicas, seja nas redondezas da
organização, seja na própria organização.

Benefícios da implementação


Envolvimento dos colaboradores em ações de solidariedade social bem como
partilha de bens ou outros com pessoas mais carenciadas e com dificuldades
financeiras, económicas e mesmo emocionais.



Contribuição para a melhoria da qualidade de vida dos mais desfavorecidos,
sejam instituições e/ou pessoas que enfrentam dificuldades por variados motivos
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Descrição da boa prática (BP)


Dinamização de atividades de recolha de sangue e doação de medula
promovendo a participação dos colaboradores e familiares

Como pode ser implementada?


Pelos acordos com entidades especializadas ou centros autorizados para recolha,
sejam privados ou públicos, por exemplo, Instituto Português do Sangue e o
Centro de Histocompatibilidade Regionais, CEDACE- Registo Português de
Dadores de Medula Óssea.



Pela sensibilização dos colaboradores para a dádiva de forma periódica e
continuada, e inscrevendo-se nas bases de dados existentes em entidades
Instituto Português do Sangue e o Centro de Histocompatibilidade CEDACE,
Registo Português de Dadores de Medula Óssea.

Benefícios da implementação


Contribuição para a eventual resolução de patologias, bem-estar e saúde dos
cidadãos.
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4.4 - Avaliação global das Boas Práticas Socialmente Responsáveis
Pela apreciação global dos resultados do inquérito realizado, podemos verificar que as
empresas do setor têxtil e do vestuário têm preocupações nas diferentes dimensões: os
colaboradores, o ambiente e a sociedade.
Analisando o gráfico seguinte podemos concluir que:
 ao nível da dimensão dos colaboradores, existe uma grande preocupação das
empresas não só no cumprimento com os requisitos legais, mas também com a
igualdade de oportunidades e o desenvolvimento de competências dos recursos
humanos.
 ao nível do ambiente destacam-se um conjunto de boas práticas que já são
largamente implementadas, sendo esta dimensão aquela onde as empresas do STV
apresentação maiores preocupações e grau de implementação de boas práticas.
 ao nível da dimensão sociedade destacam-se a receção de estagiários e de visitas
de estudo para enquadrar os estudantes no contexto real de trabalho, como as
práticas mais implementadas. Também as atividades de solidariedade social estão
implementadas nas empresas do STV, embora com menor grau de implementação.
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Gráfico 4- Resumo do grau de implementação das boas práticas socialmente responsáveis

Não implementado

Boa Prática Socialmente Responsável

Resumo por BPSR

Implementado ( total e parcialmente)

Guia de Boas Práticas de Responsabilidade Social
no Setor Têxtil e do Vestuário (M1g)

% de implementação da BPSR
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5- Conclusões

As empresas do STV, tal como as de outros setores, atuam a uma escala global onde
muitos dos requisitos da responsabilidade social são estabelecidos por códigos de conduta
ou referenciais específicos estabelecidos pelos seus clientes, de forma a demonstrar aos
vários stakeholders, o seu compromisso com a responsabilidade social, sendo muitas
vezes fator essencial para o fornecimento de marcas conceituadas.
Sendo a componente social das organizações cada vez mais exigida pelos stakeholders,
independentemente do posicionamento da organização na cadeia de fornecimento, deverá
ser uma preocupação constante das empresas do STV, para ter a diferenciação face a
empresas com mão-de-obra barata, em que muitas vezes a componente socialcolaboradores e componente ambiente são desprezadas.
As empresas do STV deverão enveredar por uma estratégia de aplicação e implementação
de boas práticas que possam ir mais além do que o cumprimento das obrigações legais,
conduzindo assim a empresa para o desenvolvimento sustentável, devendo colocar nas
suas agendas e prioridades a responsabilidade social, sendo que esta conduz e vai ao
encontro dos interesses de várias partes interessadas.
Mais importante do que associar a marca ou a empresa a situações pontuais de benefício
para os vários stakeholders, é fazê-lo de forma consistente e contínua.
Assim, as empresas do STV poderão contribuir para um desenvolvimento sustentável, pela
aplicação das boas práticas enumeradas neste guia, sempre com a premissa de que é
possível encontrar um equilíbrio das organizações que existem para cumprir as suas
missões empresariais de negócio com interesses dos vários stakeholders.
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