
CURSO EXECUTIVO

ÉTICA EMPRESARIAL:
DA ESTRATÉGIA À AVALIAÇÃO
INÍCIO: FEV 2022 | 1.100 € + IVA | 32 HORAS

Gerir o desempenho ético numa organização e promover relações mais éticas 
entre as pessoas requer não só conhecimentos sobre ferramentas, políticas e 
procedimentos, mas também um processo de reflexão sobre as especificidades 
da ética empresarial e o desenvolvimento de competências que permitam lidar 

com a sua complexidade.

Este programa, que concilia conhecimento teórico e prático, tem como objetivo apoiar os 
atuais e futuros gestores das áreas da ética e da compliance para que se sintam mais 
seguros e possam ser verdadeiros promotores de um clima e de uma cultura ética nas 
organizações.

• Identificar as questões-chave da ética empresarial;
• Conhecer a diversidade de mecanismos e ferramentas para a promoção da ética nas organizações;
• Desenvolver competências necessárias à gestão do desempenho ético;
• Aprender a construir uma cultura ética.

OBJETIVOS

Responsáveis ou futuros responsáveis pela gestão da ética e da compliance nas organizações, membros de Comités de Ética, Provedores de 
ética, responsáveis de recursos humanos, sustentabilidade e comunicação ou quaisquer pessoas envolvidas da gestão destas temáticas.

DESTINATÁRIOS

www.catolicabs.porto.ucp.pt

FUNCIONAMENTO
Segundas e terças
das 14.30 às 18.30

FUNCIONAMENTO
Fevereiro e Março

COORDENAÇÃO EXECUTIVA
Isabel Barros

ibarros@ucp.pt
226 196 260 

ANA ROQUE | aroque@ucp.pt 
Diretora do Programa

HELENA GONÇALVES | hgoncalves@ucp.pt 
Diretora do Programa

• Ana Maia Gonçalves – Mediar conflitos
• Cláudia Alves – Comunicar a ética 
• João Cunha Matos – Enfrentar dilemas
• José Ricardo Gonçalves – Gerir denúncias
• Susana Magalhães – Pensar com histórias: ética narrativa nas organizações

CONVIDADOS

PARCERIAS



FRAMEWORK DO PROGRAMA

A propina de frequência terá um desconto de 10% no caso de haver duas inscrições da mesma instituição ou de 15% para três ou mais 
inscrições. Os membros do Fórum de Ética e os parceiros do Clube de Empresas do MBA Executivo beneficiarão de um desconto de 12,5% 
e os antigos alunos da Universidade Católica Portuguesa e da EGE - Escola de Gestão Empresarial beneficiarão de um desconto de 10%, 
assim como os associados da ACEGE, da APQ e do GRACE, enquanto parceiros de divulgação. Os associados da AEP do Rotary D1970 terão 
um desconto de 10% e os associados da AEP Plus beneficiarão de uma dedução de 13%. Os descontos não são acumuláveis.

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. A informação constante nesta brochura, ainda que correta à data de produção, não é vinculativa.
Para mais informações sobre a oferta formativa e condições gerais da Católica Porto Business School, por favor visite www.catolicabs.porto.ucp.pt

CONDIÇÕES ESPECIAIS

ACESSO AO CAREER AND DEVELOPMENT OFFICE
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Aplicação à organização do inquérito 
internacional Ethics at Work do Institute of 
Business Ethics, com entrega do relatório 
comparado com resultados nacionais e 

internacionais.

DIAGNÓSTICO DO CLIMA ÉTICO
OPCIONAL


