AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO PARA AS TEMÁTICAS DA ISO 26000
Programa de Formação
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Anabela Vaz Ribeiro (Pedra Base)
06-nov-2018
10h00 - 17h00
Biblioteca do Museu Nacional do Desporto"
Universo dos colaboradores internos (40 pessoas)

ENQUADRAMENTO:
No âmbito do trabalho que tem sido desenvolvido na IGAC em matéria de desenvolvimento de competências
em responsabilidade social, e na sequência da formação na ISO 26000 - norma internacional de
responsabilidade social (especificamente concebida para os elementos do GTRS e dirigentes) realizada em
mar-2018, esta ação de sensibilização para o restante universo dos colaboradores da IGAC vem completar e
encerrar este ciclo de capacitação.

I. Enquadramento da Responsabilidade Social
1. Conceito de responsabilidade social
ATIVIDADE 1 - O conceito será explorado através de uma dinâmica de grupo em que todos os participantes
irão apresentar palavras chave e selecionar imagens relacionadas com o tema para construir o conceito.
II. O referencial ISO 26000 Linhas de Orientação para a implementação da Responsabilidade Social
1. Conhecer os temas fundamentais da responsabilidade social
•
•
•
•
•
•
•

Governação organizacional
Direitos humanos
Práticas laborais
Ambiente
Práticas operacionais justas
Consumo
Envolvimento e desenvolvimento da comunidade

ATIVIDADE 2 - Breve apresentação dos temas do referencial através de powerpoint e filmes e aplicação de
dinâmica de associação das questões que constituem os temas ao tema respetivo para uma maior
compreensão. Trabalho efetuado em grupo com o apoio dos facilitadores.
ATIVIDADE 3 - Esta é uma atividade de auscultação das partes interessadas para ilustrar o conceito em que
iremos identificar ideias e propostas de ação para trabalhar os temas no âmbito da IGAC.
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III. A IGAC é uma organização socialmente responsável?
ATIVIDADE 4 - Apresentação do percurso da IGAC através de uma linha do tempo com as ações e as
iniciativas realizadas e em curso, relacionando as mesmas com os temas da responsabilidade social. Cada
grupo de trabalho representará um tema e terá que associar as atividades que se enquadram no tema na
respetiva linha do tempo.

IV. O que posso fazer para mudar o mundo?
ATIVIDADE 5 - Jogo pedagógico em que os colaboradores têm cartões de cores diferentes representando o
seu papel como consumidor, colaborador e cidadão. Inventariamos as práticas e colocamo-las num quadro
integrador de suporte ao “debriefing” a realizar.

