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Católica Porto debate relação entre a ética e a crise nas empresas
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De 14 a 17 de Novembro, no Campus Foz
Iniciativa da Faculdade de Economia e Gestão conta com a presença de dois
especialistas brasileiros na temática do “assédio moral”

A Faculdade de Economia e Gestão (FEG) da Universidade Católica no Porto promove, de 14 a 17 de
Novembro, a “Semana de Ética nas Organizações”. A iniciativa fomenta o desenvolvimento de uma
consciência ética e de cidadania e revela que a ética empresarial deve ser preservada, mesmo em alturas de
crise. Neste contexto, verifica-se que, por vezes, o respeito pelas condições de trabalho dos colaboradores
é afectado, o que acaba por afastar a organização da sua verdadeira função social.
Além da implementação do conceito de ética empresarial ou organizacional, a empresa deve pautar a sua
actuação pela transparência e contribuir para o desenvolvimento comunitário, nomeadamente através da
responsabilidade social. Ao atentar contra a cidadania, as organizações estão a descurar a ética empresarial.
É importante referir, ainda, que a ética social é um atributo indispensável para as organizações que querem
prosperar no mercado, sendo que a sociedade está cada vez mais atenta para os desvios de conduta.

Qual a consequência do assédio moral nas empresas?
Ainda no âmbito deste evento, está agendado para 16 de Novembro um seminário subordinado ao tema
“Assédio Moral nas Empresas”. Entre as 14h30 e as 18h30, Danilo Marcondes e Barbara Levy – docentes
da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – analisam qual o impacto que este tipo de assédio
pode ter numa organização.
A discussão será feita com a participação do público presente, com base em estudos de caso empresariais.
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Sustentabilidade, ética nos negócios e nas empresas, balanço social, grau de reputação e responsabilidade
sócio-ambiental são alguns dos tópicos em análise na sessão que decorre no Campus Foz da instituição.
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