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As organizações capazes de demonstrar uma abordagem responsável 

a questões sociais e éticas, ganharão vantagens competitivas e a confiança de 
acionistas, clientes, comunidades locais e consumidores.

Implementar um sistema de gestão da responsabilidade social apresenta fortes 

vantagens para a organização, nomeadamente:
• Fator distintivo de competitividade;

• Tomada de decisões baseada em factos;
• Garantia de orientação para os direitos humanos

• Garantia de um controlo mais eficaz nas ações de relação com a sociedade.

Trabalhe com a PKF na implementação das melhores práticas em termos de 

responsabilidade social na sua organização!
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LINHAS DE ORIENTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

A norma NP ISO 26000: 2011 fornece orientações para sistemas de gestão da 

responsabilidade social das organizações, tanto no setor público como no 
privado, garantindo que estas adotam e promovem comportamentos 

socialmente responsáveis.

Preocupações sociais como trabalho forçado ou discriminação requerem ações 

que extravasam a esfera de influência direta da organização, estendendo-se ao 
longo de toda a cadeia de valor. À medida que aumentam as preocupações 

sociais, torna-se relevante a monitorização e a garantia do reconhecimento 

externo de que a organização se assume como socialmente responsável.
Numa era em que os negócios se fazem à escala global exige-se às 

organizações que considerem os impactos sociais e éticos das suas atividades 
e políticas.
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