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Resumo 

O presente relatório de estágio insere-se no âmbito da unidade curricular de Estágio do 2º 

ano do Mestrado em Ciências Económicas e Empresariais, da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro. O estágio decorreu na Vestire SA, com uma duração de 6 meses, 

sendo o seu início em outubro de 2020 e o final em março de 2021. 

Pretende-se com a realização do estágio cumprir dois objetivos principais. Por um lado, 

aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, designadamente através da 

integração no departamento financeiro e de contabilidade, assim como no departamento 

de qualidade e sustentabilidade da empresa. De forma sintética, algumas das tarefas a 

desenvolver visam conhecer a estrutura interna da empresa, clientes e fornecedores, bem 

como o sistema de receção, organização, classificação e arquivo de documentos 

contabilísticos e fiscais. Além disso, também foi possível conhecer e cumprir os requisitos 

das certificações relacionadas com a área da sustentabilidade. 

Num segundo momento, de acordo com o pretendido pela entidade de acolhimento, será 

efetuado o levantamento e avaliação das práticas de sustentabilidade empresarial 

existentes nesta, com vista a identificar eventuais melhorias. 

Desta forma, será possível colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos ao 

longo do percurso académico, bem como o desenvolvimento de capacidades de trabalho 

em equipa, potenciando o enriquecimento pessoal e profissional. 

Em conformidade com o referido, o presente trabalho trata-se de um estudo de caso, onde 

é possível verificar e analisar as práticas sustentáveis existentes na empresa. Os resultados 

obtidos demonstram que a empresa em análise implementou diversas práticas que visam 

a consideração da sustentabilidade empresarial nas suas ações, porém é possível 

identificar e apresentar algumas sugestões de melhoria. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade empresarial, Responsabilidade social empresarial, 

Pilares da sustentabilidade empresarial 
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Abstract 

This report is part of the curricular unit of Internship course of the 2nd year of the Master 

in Economics and Business Sciences of the University of Trás-os-Montes e Alto Douro. 

The internship took place in Vestire SA, with a duration of 6 months, starting in October 

2020 and ending in March 2021. 

The internship is intended to accomplish two main goals. On one hand, to apply the 

knowledge acquired during the course, namely through the integration in the financial 

and accounting department and in the quality and sustainability department of the 

company. Briefly, some of the tasks to be developed aimed to know the internal structure 

of the company, customers and suppliers, as well as the system for receiving, organizing, 

classifying and filing accounting and tax documents. In addition, it was also possible to 

know and meet the requirements of certifications related to the sustainability area. 

In a second moment, according to the wishes of the host entity, a survey and evaluation 

of existing corporate sustainability practices will be carried out, with a view to identifying 

possible improvements. 

In this way, it will be possible to put into practice the theoretical knowledge acquired 

during the academic course, as well as the development of teamwork skills, enhancing 

personal and professional enrichment. 

Accordingly, this work is a case study, where it is possible to verify and analyze the 

existing sustainable practices in the company. The results obtained show that the 

company under analysis has implemented several practices aimed at considering 

corporate sustainability in its actions, but it is possible to identify and present some 

suggestions for improvement.  

 

Keywords: Corporate sustainability, Corporate social responsibility, Pillars of corporate 

sustainability 
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Introdução 

A sustentabilidade empresarial é um assunto cada vez mais presente no quotidiano da 

sociedade, pelo que as empresas tentam implementar medidas sustentáveis para obter uma 

vantagem sobre as outras organizações. Noutros casos, os próprios clientes exigem que 

sejam implementadas certas medidas, sendo esta outra razão para a implementação das 

práticas sustentáveis por parte da empresa. Assim, o tema escolhido para a elaboração do 

relatório foi a sustentabilidade empresarial, a verificação e a avaliação das práticas 

sustentáveis já existentes na empresa. 

O tema do presente trabalho surgiu no âmbito do estágio realizado na Vestire SA, e foi 

escolhido pelo facto de ser um assunto do meu interesse e também do interesse da 

empresa. Uma vez que os seus clientes, cada vez mais, exigem que se implemente certas 

práticas sustentáveis, achou-se pertinente aprofundar esta temática bastante atual. 

Neste relatório de estágio é aplicado um estudo de caso, que tem como objetivo geral 

verificar e analisar as práticas sustentáveis existentes na empresa, assim como a 

apresentação de sugestões de melhoria. 

Para o efeito, o presente relatório encontra-se dividido em quatro secções. Na primeira 

secção será feito um enquadramento teórico, analisando os conceitos de sustentabilidade 

empresarial e de responsabilidade social empresarial, assim como a análise de cada pilar 

da sustentabilidade empresarial. A segunda secção refere-se à entidade de acolhimento, 

onde é feita uma apresentação da empresa e um breve resumo sobre a atividade da mesma. 

No terceiro ponto são descritas todas as tarefas desenvolvidas ao longo do estágio. Por 

último, é apresentado o estudo de caso e a metodologia utilizada, com a análise de todas 

as práticas sustentáveis adotadas pela empresa e sugestões de novas práticas que podem 

ser implementadas. 

O principal objetivo deste trabalho é analisar as práticas sustentáveis presentes na 

empresa. Desta forma, este trabalho apresenta como objetivos específicos a análise dos 

conceitos de sustentabilidade empresarial e de responsabilidade social empresarial, assim 

como a familiarização com as práticas de sustentabilidade empresarial existentes, a sua 

identificação e análise, de modo a identificar eventuais melhorias. 
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1. Fundamentação teórica 

1.1. Conceitos de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade empresarial 

A primeira definição de Desenvolvimento Sustentável surgiu no relatório “Our Common 

Future” elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

sendo esta definição a ideia central do conceito. Assim, desenvolvimento sustentável é 

definido como “o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades do presente 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias 

necessidades” (WCED, 1987).  

A assembleia geral das Nações Unidas considera o desenvolvimento sustentável como 

um princípio orientador para o desenvolvimento económico, ambiental e social, e 

concorda com uma “divisão equitativa dos custos e benefícios ambientais do 

desenvolvimento económico entre e dentro dos países" (Assembleia Geral das Nações 

Unidas, 1987). 

Em termos gerais, a noção referida no relatório “Our Common Future”, também 

conhecido por relatório de Brundtland, foi bastante aceite e reconhecida por diversas 

organizações governamentais, corporativas e outras organizações em todo o mundo 

(Gladwin & Krause, 1996).  Mais de 30 anos depois, este relatório continua a ser o 

principal documento com o conceito de desenvolvimento sustentável, pois a sua definição 

ainda é relevante e amplamente aceite (Crowther et al., 2018). Esta definição trouxe uma 

mudança na noção de desenvolvimento sustentável, pois passou de uma abordagem 

unidimensional que apenas considera o crescimento económico, para uma abordagem 

multidimensional que engloba o esgotamento dos recursos naturais e reconhece que o 

crescimento económico deve ser equilibrado com o bem-estar social e a proteção 

ambiental. Portanto, qualquer programa com o intuito de promover o desenvolvimento 

sustentável, deve considerar a componente económica, ambiental e social (Barkemeyer 

et al., 2011). 

No estudo de Gladwin et al. (1995) é possível encontrar várias definições de 

desenvolvimento sustentável recentes, relativamente ao ano do artigo em questão. No 

entanto, os autores analisam as componentes principais de cada definição e sugerem que 
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o desenvolvimento sustentável é “um processo de alcançar o desenvolvimento humano 

de maneira inclusiva, conectada, equitativa, prudente e segura” (Gladwin et al., 1995). 

Na perspetiva de Dias (2009b), o conceito define o modelo através do qual a sociedade 

deste novo século deseja avançar. Por sua vez, o Conselho Empresarial Mundial para o 

Desenvolvimento Sustentável (2000), considera que o desenvolvimento sustentável 

“requer a integração de considerações sociais, ambientais e económicas para fazer 

julgamentos equilibrados de longo prazo”.  

A definição de sustentabilidade adotada na estratégia do estado da Austrália Ocidental 

consiste em satisfazer “as necessidades das gerações presentes e futuras por meio de uma 

integração da proteção ambiental, o avanço social e a prosperidade económica” (Governo 

da Austrália Ocidental, 2003). 

Segundo Wheeler et al. (2003), a sustentabilidade é um ideal pelo qual a sociedade e as 

empresas se podem esforçar continuamente para a criação de valor, ou seja, gerar 

resultados que sejam consistentes com a ideia de sustentabilidade nas dimensões social, 

ambiental e económica. 

Van Marrewijk e Werre (2003) definem sustentabilidade empresarial como um processo 

personalizado, pois cada organização deve escolher as suas ambições e métodos 

específicos relativamente à sustentabilidade empresarial. Assim, a abordagem escolhida 

deve corresponder aos objetivos, intenções e estratégia da organização, de forma a 

responder adequadamente ao ambiente operacional da organização. As várias definições 

e abordagens de responsabilidade empresarial podem ajudar as empresas a encontrar um 

percurso adequado com base no seu contexto e nos valores dominantes dentro da 

organização (Van Marrewijk & Werre, 2003). 

Hopwood et al. (2005) reconhecem os debates e ambiguidades sobre o conceito de 

desenvolvimento sustentável, no entanto estabelecem que este termo significa tentar 

combinar as preocupações do meio ambiente e as questões socioeconómicas.  

Conforme Gibson (2006), a sustentabilidade é caraterizada muitas vezes como “a 

interseção, em vez da integração, de interesses e iniciativas sociais, económicas e 

ecológicas”. Deste modo, esta abordagem começa por apresentar as considerações 
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sociais, económicas e ecológicas de forma individual e, de seguida, encontra dificuldades 

para integrar as conclusões descobertas separadamente. 

Para Willard (2014), a base da sustentabilidade é demonstrada pela seguinte definição: 

"toda a atividade humana deve restringir-se à capacidade de suporte ecológico do planeta 

e não deve consumir recursos naturais além da capacidade dos ecossistemas de regenerá-

los”. 

De acordo com Baumgartner e Rauter (2017), a sustentabilidade refere-se a um 

desenvolvimento simultâneo da economia, da sociedade e do meio ambiente para fornecer 

os recursos necessários sem utilizar os recursos das gerações futuras.  

De todos os debates sobre o desenvolvimento sustentável, pode-se concluir que não existe 

uma ideologia comum sobre o conceito (Giddings et al., 2002) ou uma definição 

globalmente aceite (Dias, 2009b). O que é de facto conclusivo é que, teoricamente, este 

conceito abraça duas orientações: uma conceção de sustentabilidade em termos 

científicos e uma conceção social de desenvolvimento (Dias, 2009b). 

 

1.2. Resposta empresarial ao desenvolvimento sustentável 

Na atualidade, uma das palavras mais utilizadas em relação à atividade empresarial é a 

palavra sustentabilidade, embora possam ser aplicadas muitas definições variadas a esta 

palavra. Hoje, este termo tem um destaque no campo da atividade empresarial (Crowther 

et al., 2018).  

A sustentabilidade empresarial é já uma realidade aceite por vários intervenientes na 

gestão e análise empresarial. Esta é considerada como um fator essencial para a 

sobrevivência e competitividade a longo prazo de uma empresa. A nível académico, 

estabelece uma linha de investigação atual e que está em crescente desenvolvimento 

(Dias, 2009a). 

Progressivamente, as empresas estão a mudar o seu papel tradicional na sociedade e a 

transformá-lo num papel proativo, no qual as suas atividades originam impactos sociais 

e ambientais positivos (Diez-Cañamero et al., 2020). 
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As principais razões para o meio ambiente se tornar uma questão muito importante para 

as empresas são a consciencialização pública sobre as problemáticas ambientais e a 

crescente legislação ambiental. Posto isto, as empresas desenvolvem políticas de 

responsabilidade ambiental e procuram convencer o público que são empresas 

sustentáveis, para serem consideradas como tais (Banerjee, 2001; Newton & Harte, 

2007). 

Para a Comissão das Comunidades Europeias (2001), a responsabilidade social das 

empresas é impulsionada por vários fatores, estes são: 

● Novas preocupações e expectativas dos cidadãos, consumidores, governos e 

investidores no contexto da globalização e da transformação industrial em larga 

escala; 

● Fatores sociais que influenciam cada vez mais as decisões individuais ou 

institucionais de investimento, tanto de consumidores como de investidores; 

● Crescente preocupação com os danos ambientais causados pelas atividades 

económicas; 

● Capacidade dos meios de comunicação social e das tecnologias de informação e 

comunicação atuais para gerar transparência nas ações das empresas. 

De forma a alcançar a sustentabilidade, é necessário construir uma sociedade com um 

equilíbrio adequado entre os aspetos económicos, ambientais e sociais. No que diz 

respeito às empresas, isto significa sustentar e expandir o “crescimento económico, o 

valor para o acionista, o prestígio, a reputação corporativa, as relações com os clientes e 

a qualidade dos produtos e serviços” (Székely & Knirsch, 2005). Além disso, também 

envolve “adotar e procurar práticas comerciais éticas, criar empregos sustentáveis, criar 

valor para todos os stakeholders da empresa e atender às necessidades dos carentes” 

(Székely & Knirsch, 2005). 

As empresas desempenham um papel bastante importante para atingir os níveis desejáveis 

de desenvolvimento sustentável, visto que as atividades económicas são desenvolvidas 

por diversos agentes económicos. Nestes está incluído o setor privado, composto por 

multinacionais, grandes, médias, pequenas e microempresas. Este papel significa que as 
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empresas devem-se responsabilizar pelos seus impactos ambientais e sociais, e 

implementar processos de gestão que proporcionem uma gestão equilibrada e 

transparente (Sustentare, 2008). 

Para uma empresa implementar práticas de sustentabilidade, esta deve analisar a sua 

missão, a sua visão e os seus valores, de forma minuciosa. Deve ainda procurar 

informações sobre as restrições legais e avaliar as suas estruturas de gestão (Székely & 

Knirsch, 2005). 

Os princípios de sustentabilidade trazem várias vantagens para as empresas, como por 

exemplo, a redução de riscos desnecessários, o aumento da eficiência de materiais e 

energia, a inovação de produtos e serviços novos e ecologicamente corretos, entre outros. 

Deste modo, as empresas ao adotarem os princípios de sustentabilidade podem aumentar 

os seus lucros e sustentar as suas atividades a longo prazo. Na abordagem da 

sustentabilidade, os objetivos económicos, sociais e ambientais são integrados pela 

empresa na sua estratégia e é desenvolvido um equilíbrio entre os três (Székely & 

Knirsch, 2005). 

Cada vez mais, as empresas devem cumprir regulamentações nacionais e padrões 

internacionais que regem o meio ambiente, normas laborais, direitos humanos, 

procedimentos anticorrupção e corporate governance. Além disso, as empresas podem 

contribuir para uma sociedade mais sustentável, através da inovação proativa de produtos 

e serviços que, além de económicos e ambientalmente corretos, ajudam a atender a uma 

necessidade social (Székely & Knirsch, 2005).  

As empresas que procuram o desenvolvimento sustentável devem ter como principal 

preocupação as metas ambientais, como mudanças climáticas, reutilização de resíduos e 

proteção do planeta. Devido aos elevados níveis de poluição e às medidas implementadas, 

que frequentemente não demonstram a sua eficácia, a sustentabilidade e o 

desenvolvimento sustentável são hoje reconhecidos como problemas de preocupação da 

sociedade. As entidades económicas reconhecem que o envolvimento da comunidade é 

fundamental para qualquer empresa que pretenda alcançar o desenvolvimento 

sustentável. Para isso, os princípios da sustentabilidade e da ética devem pertencer à 
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cultura organizacional, e deve haver um forte vínculo entre os pronunciamentos, ações e 

valores da empresa (Artene et al., 2020).  

As organizações devem gerir os riscos relacionados com os seus produtos, resíduos 

ambientais, pessoal e segurança pública para atingir as metas de sustentabilidade 

(Srivastava, 2007). Portanto, as empresas aumentam o seu desempenho geral e oferecem 

uma base para o desenvolvimento sustentável, implementando sistemas de melhoria, 

como gestão de qualidade, gestão ambiental e gestão de saúde e segurança (Qi et al., 

2013). 

Os 10 princípios do pacto global da Organização das Nações Unidas (ONU) foram 

introduzidos pela primeira vez e oficialmente em 2000. Estes princípios estabelecem um 

guia importante para as empresas que querem definir as suas práticas corporativas com 

base no desenvolvimento sustentável (Cetindamar & Husoy, 2007). Neste documento é 

apresentada uma perspetiva global da responsabilidade social empresarial (RSE), que 

serve de base para iniciativas subsequentes destinadas a proporcionar um setor privado 

mais sustentável e responsável (Whitehouse, 2003). 

No ano de 2015, como parte da agenda 2030, foram apresentados os 17 objetivos de 

desenvolvimento sustentável (ODS). Estes ODS são os sucessores dos objetivos de 

desenvolvimento do milénio (ODM), mas o seu âmbito é significativamente mais amplo, 

pois consideram novos tópicos como a mudança climática, desigualdade económica, 

inovação, consumo sustentável, paz e justiça (Sach, 2012). 

Uma análise aprofundada destes ODS revela que representam um papel significativo para 

a sociedade na procura de um desenvolvimento sustentável global nas suas três 

dimensões: económica, social e ambiental. No documento, os objetivos são apresentados 

de forma equilibrada, global e integral, para que envolva todas as partes interessadas, por 

exemplo, os governos, setor empresarial, sociedade civil e cidadãos (Diez-Cañamero et 

al., 2020). No entanto, Martínez-Osés (2017) identificou, após alguns anos da sua 

aprovação, que existem várias falhas estruturais. As metas e indicadores desenvolvidos 

para acompanhar a implementação desses objetivos têm uma abordagem macro, tornando 

difícil de os aplicar a nível empresarial. Assim, esta é uma das falhas mais notórias, uma 
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vez que devido à abordagem macro, as empresas sentem dificuldade em avaliar e medir 

a sua verdadeira contribuição para os ODS. 

Nesse sentido, uma empresa sustentável incorpora o potencial de crescimento económico, 

ambiental e social nas suas estratégias corporativas e de negócios com o objetivo de 

aumentar o valor para o acionista de longo prazo (Banerjee, 2008). Assim como para 

Savitz e Weber (2007), que dizem que a empresa sustentável é aquela que gera lucro para 

os acionistas, ao mesmo tempo que protege o meio ambiente e melhora a vida das pessoas 

com que mantém interações. 

 

1.3. Responsabilidade social empresarial 

Quando se aplica o conceito de desenvolvimento sustentável às empresas, este é 

conhecido como responsabilidade social empresarial (RSE). Logo, as empresas precisam 

de incorporar nas suas práticas operacionais os objetivos de equidade social, eficiência 

económica e desempenho ambiental (Labuschagne et al., 2005). 

Bowen, um dos criadores da RSE, define esse conceito da perspetiva do empresário 

(Bowen, 2013), em que o papel é definir todas as decisões e atividades com os objetivos 

e valores da sociedade (Carroll, 1999). Para Bowen, a RSE está associada à consciência 

social dos gestores e não às operações globais da empresa. Outro pai fundador da RSE, 

Frederick, relaciona esta com o cumprimento das expectativas públicas e sociais em geral, 

implicando que a RSE não está subordinada aos interesses corporativos (Frederick, 1960). 

McGuire (1963) vai além deste conceito, e define RSE como as responsabilidades que 

vão além das obrigações legais. Já para Walton (1982), a RSE é como uma interação entre 

as empresas e a sociedade, que é necessária para atingir os seus objetivos. 

A noção de RSE refere-se à responsabilidade de uma organização em desenvolver 

sistemas de gestão que tenham em consideração os fatores económicos, ambientais e 

sociais e não apenas os fatores de lucro imediato e rácios económicos tradicionais 

(Sustentare, 2008). 

A literatura científica examinou extensivamente a definição de RSE (Abreu & Badii, 

2008). No entanto, esta está em constante evolução, pois transformou-se numa noção que 
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cria benefícios significativos, tanto para a sociedade como para a própria empresa (Porter 

& Kramer, 2011). Para Spence (2009), o desenvolvimento sustentável é um item chave 

nos compromissos do mundo corporativo, governamental e académico. 

A RSE é um conceito abrangente que descreve a relação complexa e multifacetada entre 

a empresa e a sociedade, de forma a ter em consideração as consequências económicas, 

sociais e ambientais da atividade empresarial (Jamali et al., 2015). 

A nível institucional, várias organizações determinaram definições de RSE (Abreu & 

Badii, 2008). Para a Organização Internacional de Normalização (ISO, 2010), a RSE é 

definida como a responsabilidade de uma organização pelos impactos sociais e 

ambientais das suas decisões e atividades. Assim, a empresa deve adotar um 

comportamento transparente e ético, de forma a contribuir para o desenvolvimento 

sustentável, incluindo a saúde e o bem-estar da sociedade, e também considerar as 

expectativas dos stakeholders. Além disso, esta deve estar em conformidade com a lei 

aplicável e ser consistente com as normas internacionais de comportamento. 

Ainda no mundo institucional, para muitos autores, a definição mais comum de RSE hoje 

em dia origina-se do Comunicado da Comissão das Comunidades Europeias publicado 

em 2001 (Dahlsrud, 2008; Janowski, 2021; Ratajczak & Szutowski, 2016). No 

comunicado é mencionado que a maioria das definições de RSE são descritas como “um 

conceito pelo qual as empresas integram questões sociais e ambientais nas suas operações 

de negócios e na interação com stakeholders de forma voluntária” (Comissão Europeia, 

2001). No entanto, a Comissão Europeia (2011) reformulou a definição de RSE para “a 

responsabilidade das empresas pelos seus impactos na sociedade”. Assim, para que as 

empresas cumpram esta responsabilidade devem implementar “um processo para integrar 

questões sociais, ambientais, éticas, de direitos humanos e do consumidor” nas operações 

de negócios e na estratégia, com o objetivo de “maximizar a criação de valor partilhado 

para os seus proprietários/acionistas e para os stakeholders e a sociedade em geral” 

(Comissão Europeia, 2011). 

Finalmente, o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável 

(WBCSD) tem explorado uma compreensão melhorada do significado de RSE. Para isso, 

investigaram perspetivas de várias partes do mundo, de forma a terem uma visão mais 
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ampla sobre o que a RSE significa para diferentes pessoas em diferentes contextos. 

Assim, concluíram que a definição que tinham estipulado originalmente era bastante 

consistente. Contudo, modificaram para o compromisso empresarial de contribuir para o 

crescimento económico sustentável, melhorando simultaneamente a qualidade de vida 

dos empregados e das suas famílias, das comunidades locais e da sociedade em geral 

(WBCSD, 2000).  

Destas três instituições, a ISO e o WBCSD atribuem uma maior importância aos 

stakeholders. A ISO considera que os interesses destes devem ser considerados no 

desenvolvimento de estratégias empresariais e na tomada de decisões. Neste caso, os 

stakeholders desempenham um papel mais importante, mas ainda são considerados 

agentes fora do círculo das empresas. Por outro lado, o WBCSD refere que as empresas 

devem colaborar com os stakeholders para o desenvolvimento sustentável, ficando assim 

estes e a empresa no mesmo nível. Desta forma, a RSE evoluiu de um simples conceito 

para uma filosofia corporativa que tem em consideração todos os interesses dos 

stakeholders (Diez-Cañamero et al., 2020). 

A “teoria dos stakeholders” é um pilar fundamental da RSE que tem impulsionado uma 

mudança de paradigma na relação entre as empresas e a sociedade. Existem duas linhas 

principais de RSE: integrar os interesses dos stakeholders na definição de estratégias 

empresariais e estabelecer uma gestão adequada dos padrões ambientais, sociais e de 

governança para implementar o conceito “Triple Bottom Line” (TBL) no centro das 

empresas. Qualquer política, ferramenta ou estratégia relacionada com a sustentabilidade 

empresarial deve satisfazer os interesses, necessidades e expectativas de todos os 

stakeholders com o intuito de ser bem-sucedida (Diez-Cañamero et al., 2020). 

Devido a estes marcos conceituais e à crescente preocupação da sociedade pelas questões 

sociais e ambientais, as empresas implementaram iniciativas de RSE dentro das práticas 

empresariais. O objetivo principal é tornar as operações e atividades corporativas 

sustentáveis, isto é, que as atividades sejam realizadas para gerar o máximo de benefício 

para a sociedade e causar o menor impacto negativo para o ambiente (Elkington, 2007). 

A responsabilidade social empresarial tornou-se num tema de bastante interesse para o 

mundo empresarial, assim como para a comunidade académica (Ayuso et al., 2013). No 
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entanto, devido às variadas definições, ainda existem muitas incertezas sobre como a RSE 

deve ser definida (Dahlsrud, 2008). Porém, apesar de ainda não existir uma definição 

universalmente aceite de RSE, foram várias as definições propostas por diferentes autores 

ao longo dos anos (Ayuso et al., 2013; Dahlsrud, 2008). 

Apesar de todo este desenvolvimento sobre o conceito de RSE e do facto de este termo 

não ser novo, ainda não existe consenso sobre a sua definição, pois é um conceito muito 

amplo (Frankental, 2001; Hopkins, 2003; Ratajczak & Szutowski, 2016).   

De acordo com vários estudos, a RSE é um conceito multidimensional que inclui vários 

stakeholders corporativos, como comunidades, colaboradores, consumidores e meio 

ambiente (El Akremi et al., 2015; Farooq et al., 2017; Turker, 2009). Assim, alguns dos 

destinatários da RSE são stakeholders internos da empresa, enquanto outros são 

stakeholders externos.  

A perspetiva dos stakeholders fornece um quadro teórico sólido para analisar a relação 

entre a empresa e a sociedade (Clarkson, 1995; Harrison & Freeman, 1999). Esta também 

tenta explicar o porquê de as empresas terem responsabilidades que vão além da 

maximização do lucro para incluir os interesses dos não acionistas (Kolk & Pinkse, 2010). 

De acordo com a perspetiva dos stakeholders, outros grupos, para além dos acionistas, 

são afetados por atividades empresariais, pelo que devem ser considerados na tomada de 

decisões da gestão (Dias et al., 2016; Freeman, 1999). Portanto, entende-se por negócio 

um sistema de relações entre os grupos com interesse nas atividades que compõem o 

negócio (Freeman, 1984; Jones, 1995; Walsh, 2005). A ideia central é que o sucesso de 

uma organização é determinado pelo resultado das ligações com grupos chave que 

influenciam a capacidade da organização para alcançar os seus objetivos (Freeman & 

Phillips, 2002). Os interesses de todos os stakeholders têm um valor intrínseco, pois 

nenhum grupo de interesses é considerado mais importante do que os outros (Clarkson, 

1995; Donaldson & Preston, 1995). 

De seguida é apresentada uma breve descrição e explicação da RSE interna e externa. 
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1.3.1. Dimensão interna 

Para a Comissão das Comunidades Europeias (2001), no âmbito da empresa, as práticas 

socialmente responsáveis incluem tipicamente os funcionários e preocupam-se com 

questões como o investimento em capital humano, saúde e segurança, e gestão da 

mudança. Enquanto as práticas ambientalmente responsáveis se preocupam com a gestão 

dos recursos naturais utilizados no processo de produção. Estas caraterísticas permitem a 

gestão da mudança e a integração do desenvolvimento social e o aumento da 

competitividade. 

A RSE interna refere-se às medidas que as empresas tomam para satisfazer as 

expectativas dos colaboradores, cumprir e melhorar ativamente a justiça organizacional 

dos empregados, e garantir a segurança e o desenvolvimento do pessoal (Kim et al., 

2018). Nesta dimensão, com a prestação de serviços sociais aos seus funcionários, a RSE 

está diretamente ligada ao bem-estar psicológico e fisiológico e o principal objetivo da 

RSE é beneficiar os empregados em vez de prosseguir interesses comerciais (Farooq et 

al., 2017). 

A dimensão interna refere-se aos fatores relacionados com os trabalhadores (investimento 

em capital humano, saúde e segurança no trabalho, e gestão da mudança) e os aspetos 

ambientais ligados à gestão dos recursos naturais na produção (Dias, 2009b). 

 

1.3.2. Dimensão externa 

De acordo com a Comissão das Comunidades Europeias (2001), a responsabilidade social 

de uma empresa estende-se para além da empresa até à comunidade local, envolvendo 

não só os colaboradores e acionistas, mas também os restantes stakeholders, incluindo 

parceiros comerciais e fornecedores, clientes, agências governamentais e organizações 

não governamentais (ONG) ativas nas comunidades locais ou no âmbito ambiental.  

A RSE externa engloba iniciativas de responsabilidade social dirigidas à comunidade 

local, ao ambiente natural e aos consumidores (Farooq et al., 2017). As iniciativas de RSE 

quando relacionadas com a comunidade abrangem doações de caridade em apoio a causas 

humanitárias, investimento no desenvolvimento comunitário, e colaboração com 
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organizações não governamentais (Sundström & Ahmadi, 2019). No entanto, quando 

relacionadas com o ambiente, estas integram investimentos na proteção ambiental, tais 

como a redução da poluição, iniciativas ambientais, e práticas centradas no 

desenvolvimento sustentável para as gerações futuras (Turker, 2009). 

A responsabilidade social da empresa estende-se para além das suas próprias atividades 

e desempenho, a todos os seus interlocutores, incluindo a comunidade, acionistas, 

parceiros comerciais e fornecedores, consumidores, autoridades públicas, e organizações 

não governamentais (Dias, 2009b). 

 

1.4. Pilares da sustentabilidade empresarial 

Em 1994, Elkington criou o conceito “Triple Bottom Line” (TBL), mas apenas em 1997 

se tornou público com a publicação do autor (Elkington, 1997). Este termo, também 

conhecido por “Pessoas, planeta e lucro”, refere-se a uma situação em que as empresas 

compreendem as três componentes do desenvolvimento sustentável: prosperidade 

económica, qualidade ambiental e equidade social (Elkington, 1997). 

Para Elkington (2006), o termo “Triple Bottom Line” representa essencialmente o facto 

de que as empresas e outras organizações criam valor em várias dimensões. Nesta 

situação, o autor fala de valor agregado económico, social e ambiental - ou destruído. 

Com este conceito pretende-se ajudar as empresas nos seus negócios sustentáveis e nas 

suas estratégias, focando-se no desempenho corporativo e nos resultados medidos em 

termos económicos, ambientais e sociais. 

As empresas e os governos por todo mundo demonstram, cada vez mais, um interesse 

pela abordagem TBL (Norman & MacDonald, 2003). Estudos demonstram que o termo 

TBL é uma abordagem consistente, pois refere sempre as linhas económicas, sociais e 

ambientais. Além disso, a TBL atribui igual importância a cada uma das três dimensões, 

o que proporciona mais coerência e consistência a este conceito (Elkington, 1997; 

Epstein, 2008; Savitz & Weber, 2006). 

De acordo com Elkington (2007), o sucesso de uma empresa no mercado futuro 

dependerá da capacidade de esta satisfazer simultaneamente os resultados de 
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lucratividade, mas também com foco na qualidade ambiental e na justiça social. Assim, 

as empresas e os seus conselhos precisam de pensar em termos de TBL. Para adotar esta 

abordagem é necessário começar por mudar a definição dos objetivos da gestão 

(Høgevold et al., 2015). 

Segundo Goel (2010), esta abordagem foi aceite e reconhecida rapidamente como uma 

estrutura para medir o desempenho dos negócios, isto é, mede o sucesso organizacional 

através de 3 parâmetros (social, ambiental e económico). Assim, o TBL abrange vários 

valores e critérios para medir o sucesso organizacional, não só da perspetiva económica, 

mas também do ponto de vista social e ambiental. 

A sustentabilidade é um conceito integralizado que considera os aspetos ambientais, 

sociais e económicos como três dimensões fundamentais (Hansmann et al., 2012). Estas 

três dimensões são retratadas como os pilares da sustentabilidade, ou seja, a 

sustentabilidade é apoiada pelo “modelo dos 3 pilares” de crescimento económico, 

proteção ambiental e progresso social (Assembleia geral das Nações Unidas, 2005; 

Kastenhofer & Rammel, 2005; Koehler & Hecht, 2006). 

A nível local, nacional, regional e global, a declaração de Joanesburgo estabeleceu uma 

responsabilidade coletiva para promover e reforçar os pilares interdependentes e que se 

reforçam mutuamente do desenvolvimento sustentável, estes incluem o desenvolvimento 

económico, o desenvolvimento social e a proteção ambiental (Declaração de 

Joanesburgo, 2002). 

Cada vez mais, o desenvolvimento sustentável é uma preocupação à escala global. Como 

resultado desta preocupação, a incorporação do desenvolvimento sustentável no 

crescimento económico, na proteção ambiental e na seguridade social tornou-se numa 

necessidade iminente para o mundo (Dhar et al., 2021). O desenvolvimento sustentável 

requer que as empresas considerem os seus objetivos de desempenho com base em três 

perspetivas: financeira, ambiental e social (Abdulrahman, 2021).  

O conceito dos 3 pilares da sustentabilidade empresarial foi rapidamente adotado, apesar 

de ainda não existir um consenso universal dos detalhes de cada pilar (Robert et al., 2005). 
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1.4.1. Dimensão económica 

A dimensão económica da estrutura TBL refere-se ao impacto das práticas empresariais 

no sistema económico (Elkington, 1997). Para Spangenberg (2005), esta refere-se à 

capacidade da economia para sobreviver e evoluir para o futuro com o intuito de apoiar 

as gerações futuras. Roberts e Tribe (2008) mencionam que a sustentabilidade económica 

corresponde à capacidade de lucro de uma empresa para sobreviver e beneficiar as 

economias locais e nacionais. 

A sustentabilidade económica significa promover a riqueza a vários níveis da sociedade 

e aumentar a eficiência das atividades económicas. Refere-se também à viabilidade das 

empresas e das suas atividades em termos de criação de riqueza e de incentivo a empregos 

de qualidade (Sustentare, 2008). 

De acordo com Goel (2010), o pilar económico compreende preocupações que são 

tradicionalmente mencionadas no relatório financeiro anual de uma empresa, bem como 

a relação entre capitalização de mercado e ‘valor contabilístico’, investimentos em capital 

humano e pesquisa e desenvolvimento, salários e benefícios pagos, entre outros. 

Esta dimensão foca-se no valor económico fornecido pela organização, de modo a 

garantir a sua subsistência a longo prazo e a beneficiar e aumentar a sua capacidade de 

apoiar as gerações futuras (Alhaddi, 2015). De uma forma mais simples, este pilar pode 

ser interpretado como “a forma como as organizações permanecem nos negócios” 

(Høgevold et al., 2015). 

 

1.4.2. Dimensão social 

Elkington (1997) aborda a linha social da TBL como as práticas empresariais justas e 

benéficas para o trabalho, o capital humano e a comunidade. No que diz respeito à 

sustentabilidade social, esta significa proteger os direitos humanos e proporcionar 

oportunidades iguais a todos os membros da sociedade; promover uma sociedade mais 

justa, inclusão social e distribuição equitativa dos bens, com ênfase na redução da 

pobreza.; preocupação com as populações locais, em particular, o reconhecimento e o 
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respeito pela variedade cultural, bem como a prevenção de qualquer tipo de exploração 

(Sustentare, 2008). 

Para Goel (2010), a dimensão social envolve as interações entre a comunidade e a 

organização e aborda questões como a satisfação do cliente, relações de trabalho, saúde 

e segurança, salários e custo de vida, não discriminação, direitos indígenas e influência 

do envolvimento da comunidade. 

A dimensão social é uma área com um alcance bastante amplo, e está relacionada com o 

impacto provocado pela organização no meio social onde está inserida (Alhaddi, 2015). 

Conforme Onyali (2014), a empresa deve conceber uma “estrutura social recíproca na 

qual o bem-estar da empresa, do trabalho e dos interesses dos stakeholders são 

interdependentes”. Para além da questão moral de trazer benefícios para a sociedade, 

ignorar a responsabilidade social pode ter um impacto no desempenho de uma empresa e 

na sua sustentabilidade a longo prazo (Alhaddi, 2015).  

Segundo Høgevold et al. (2015), este é o pilar mais incompreendido e muitas empresas 

debatem-se para articular os seus impactos sociais e responsabilidades. A definição de 

sustentabilidade social é complicada, pois envolve conceitos como sociedade, 

comunidade e cultura. Contudo, os autores assumem que a sustentabilidade social se 

preocupa com padrões de comportamento, relações de interação social e valores entre as 

pessoas (Roberts & Tribe, 2008).  

 

1.4.3. Dimensão ambiental 

Na vertente ambiental da estrutura TBL, a organização deve implementar práticas 

empresariais de forma a minimizar a poluição e ponderar a gestão dos recursos naturais 

(Elkington, 1997). Relativamente à sustentabilidade ambiental, os recursos naturais, 

particularmente os não renováveis ou essenciais ao suporte de vida, devem ser 

conservados e geridos. Além disso, são necessárias medidas para reduzir a poluição do 

ar, água e solo, preservar a diversidade biológica, salvaguardar e melhorar a qualidade do 

ambiente, e promover o consumo responsável (Sustentare, 2008). 
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Relativamente à dimensão ambiental, esta refere-se a práticas ambientais sustentáveis. As 

empresas devem preocupar-se com os seus consumos de energia, minimização da pegada 

ecológica, redução do desperdício de fabricação, entre outros, de forma a não causar 

danos e minimizar o impacto ambiental (Onyali, 2014). O pilar ambiental refere-se ao 

envolvimento com práticas que não comprometam os recursos ambientais para as 

gerações futuras (Alhaddi, 2015).  

De acordo com Porter e Linde (1995), os decisores políticos e líderes empresariais focam-

se nos custos adicionais que estas medidas originam, mas não dão a devida importância 

aos benefícios que poderão trazer para quem as adota. Uma empresa ao adotar padrões 

ambientais adequados, pode conseguir criar processos mais eficientes e um produto com 

melhor qualidade. Assim, considera-se que adotar estas medidas é uma vantagem para a 

empresa (Porter & Linde, 1995). 

Para Roberts e Tribe (2008), esta dimensão é considerada como as atividades das 

empresas que pretendem proteger e conservar o meio ambiente, de modo a que a sua 

saúde e integridade sejam mantidas para o bem-estar futuro. De acordo com Goel (2010), 

este pilar deve preocupar-se, por exemplo, com a utilização eficiente dos recursos 

energéticos, a diminuição das emissões de gases com efeito de estufa, e a redução da 

pegada ecológica, entre outras coisas. 

 

1.5. Conclusões 

A responsabilidade social das empresas ou a sustentabilidade empresarial deriva de um 

cenário internacional, no qual são discutidos temas como os direitos humanos, os direitos 

dos trabalhadores, o ambiente e o desenvolvimento sustentável, resultando no 

desenvolvimento de diretrizes que ajudam a formular a própria ideia no mundo 

empresarial. 

A sustentabilidade empresarial é um processo evolutivo, inovador e sistémico, cada vez 

mais valorizado por investidores e consumidores. Neste processo contínuo, inclui-se a 

expressão tão discutida “mudança de paradigma”, na qual a economia de mercado 

interioriza os fatores ambientais e sociais nos seus processos de tomada de decisão. Ao 

incorporar a responsabilidade social como um investimento estratégico, no centro da sua 
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estratégia empresarial, nas ferramentas de gestão e nas operações, as empresas devem ser 

capazes de gerar lucro, contribuindo ao mesmo tempo para os objetivos sociais e 

ambientais. 

Cada vez mais, as empresas estão a tornar-se mais conscientes de que a sustentabilidade 

empresarial pode ter valor económico direto, ainda que seja derivado das pressões pelo 

contexto da crise e dos movimentos sociais e ambientais. Desta forma, começam a revelar 

os seus valores, princípios e desempenho em termos de desenvolvimento sustentável, 

esperando que estes sejam transparentes e transmitam essa mesma mensagem. Os mais 

recentes códigos de governação empresarial parecem mesmo reforçar a ideia de que os 

órgãos de governo das empresas devem avaliar os potenciais riscos que possam surgir das 

preocupações relacionadas com os aspetos da sustentabilidade. 
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2. Entidade de acolhimento 

2.1. Apresentação da empresa 

A VESTIRE, SA foi fundada em 1973, no Marco de Canaveses, como uma sociedade 

anónima. Encontra-se sediada em Vila Boa de Quires, no concelho de Marco de 

Canaveses e dedica-se ao fabrico de vestuário de malha. 

A empresa possui quatro unidades de produção, sendo que duas delas situam-se no Marco 

de Canaveses, uma em Barcelos e a outra unidade encontra-se em Gouveia. A unidade 

principal localiza-se no Marco de Canaveses. 

A Vestire é uma empresa orientada para o cliente e visa proporcionar aos seus clientes a 

melhor qualidade e o melhor serviço a preços competitivos. Por meio da sua cadeia 

vertical de produção, a Vestire SA tem controlo total em todas as etapas da produção, 

podendo garantir qualidade, rastreabilidade e eficiência em todos os processos. Assim, 

além de elevados padrões de qualidade, é possível oferecer preços muito competitivos e 

entregas rápidas.  

A empresa é capaz de proporcionar preços muito competitivos devido às parcerias sólidas 

e confiáveis desenvolvidas com alguns dos melhores fiadores/fornecedores de fios 

italianos e portugueses. Quer seja através do serviço de stock ou do sistema de imersão 

de laboratório, a Vestire SA assegura uma resposta rápida e eficiente ao cliente, 

oferecendo-lhe uma vasta gama de fios regulares e sofisticados em curtos prazos. 

Através da larga experiência no desenvolvimento de coleções para os seus clientes e para 

as próprias linhas de produtos, a empresa está continuamente à procura de inovação em 

malhas e a estudar novas sugestões diferentes para apresentar aos seus clientes. Deste 

modo, pretendem estar à frente do tempo e marcar a diferença no mercado da malharia. 

A empresa possui uma capacidade mensal de 60.000 unidades (cerca de 120 teares de 

malharia) e um total de mais de 400 funcionários em todos os serviços. Esta tenta seguir 

sempre as tendências e novidades do mercado para oferecer o melhor aos seus clientes e 

os produtos e materiais disponíveis mais atualizados. 
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Atualmente, detém um website para os clientes terem conhecimento sobre os produtos 

desenvolvidos pela empresa. No site é possível observar várias informações sobre a 

empresa, como por exemplo os elevados padrões de qualidade que seguem, as 

certificações que esta detém, entre outros. Com o site disponível para todos, também é 

possível surgir potenciais novos clientes através dele, o que origina uma mais-valia para 

a empresa. 

A atividade da Vestire, SA compreende todo o processo da cadeia de produção de um 

produto, desde a receção das matérias-primas até à expedição do produto final. Esta 

atividade encontra-se representada na figura 1. 

 

Figura 1 - Fluxograma 

 

Nota. Elaboração própria. Adaptado dos documentos internos da empresa. 
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2.2. Organograma 

Relativamente ao organograma da empresa, podemos verificar que existem 8 

departamentos, nomeadamente, a administração, a direção geral, o departamento 

financeiro e de contabilidade, o departamento comercial, o departamento de compras, o 

departamento de produção, o departamento da qualidade e sustentabilidade e o 

departamento da manutenção. 

 

Figura 2 - Organograma 

 

Nota. Elaboração própria. Adaptado dos documentos internos da empresa. 

 

Na figura 2 podemos observar que a hierarquia da empresa divide-se em três patamares. 

No topo encontra-se a administração, representando o departamento que toma as decisões 

mais importantes relacionadas com a entidade. De seguida, encontra-se a direção geral e 

o departamento financeiro e de contabilidade, relacionados diretamente com a 
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administração. Por último, encontram-se os restantes departamentos, todos ligados ao 

departamento da direção geral. Relacionados com o departamento de produção, 

encontram-se os setores de tricotagem, lavandaria, prensas, corte, confeção e embalagem. 

No decorrer do estágio integrei-me no departamento financeiro e de contabilidade e no 

departamento da qualidade e sustentabilidade. O primeiro dedica-se à administração de 

todos os recursos financeiros da empresa. Enquanto o segundo é responsável por verificar 

e monitorizar as práticas de qualidade no atendimento aos seus clientes, assim como pela 

supervisão de práticas sustentáveis adotadas pela empresa. 

 

2.3. Políticas e práticas da empresa 

Neste ponto serão apresentadas as políticas e práticas implementadas na empresa. Estas 

são inteiramente divulgadas aos funcionários da empresa. Devido às várias auditorias que 

a empresa tem anualmente, esta é obrigada a registar todos os processos, procedimentos, 

instruções de trabalho, auditorias e formações realizadas, de forma a comprovar que os 

requisitos necessários foram cumpridos. A empresa tem auditorias anuais, tanto a nível 

social como ambiental. 

Relativamente à formação dos colaboradores, existe anualmente um levantamento das 

necessidades de formação para cada setor e estas podem ser realizadas por entidades 

externas ou por a responsável das formações. Portanto, cada formação é registada, com 

uma breve descrição da formação e a assinatura de todos os formandos. 

No que diz respeito a práticas sustentáveis, todos os colaboradores têm uma formação 

nesta área, onde o tema abordado é a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. 

Quando existe admissão de novos colaboradores é repetido o mesmo procedimento. O 

principal foco desta formação consiste na importância de adquirir práticas sustentáveis 

no dia a dia e na divulgação do objetivo da empresa relativamente à eficiência energética 

e hídrica. São também entregues informações relevantes em papel a todos os 

colaboradores e esclarecidas todas as dúvidas. 

Ainda em relação ao ambiente, a empresa compromete-se a proteger o meio ambiente 

através do cumprimento das seguintes diretrizes da sua política ambiental: 
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● Usar de forma racional e sustentável os recursos naturais, matérias-primas e 

insumos necessários aos processos de produção, tentando desta forma minimizar 

o desperdício de água, energia e geração de resíduos; 

● Prevenir a poluição; 

● Cumprir a legislação aplicável às suas atividades, produtos e serviços. 

No que concerne a uma gestão eficiente da saúde e segurança, a Vestire define os 

princípios empresariais e a fixação de objetivos relativos a este tema, deste modo 

compromete-se a: 

● Reduzir e controlar os riscos, com o objetivo de prevenir incidentes, acidentes, 

ferimentos e doenças ocupacionais; 

● Identificar os perigos e avaliar os riscos associados à natureza e dimensão da 

empresa, implementando ações com o objetivo de minimizar os mesmos; 

● Desenvolver uma atitude proativa da empresa na responsabilização pela 

prevenção de acidentes de trabalho e pelo cumprimento dos requisitos legais e 

outros requisitos que sejam aplicáveis; 

● Reforçar a cultura de segurança da empresa, promovendo a formação e 

informação; 

● Fomentar a melhoria contínua da segurança da empresa, preparando-se para 

responder a situações de emergência e prevenir acidentes de trabalho. 

Para que a qualidade seja um agente de sucesso na produção de resultados, a Vestire, SA 

define a sua política da qualidade seguindo os seguintes princípios: 

● Envolver todos os colaboradores no desenvolvimento da organização; 

● Manter relações de parceria com os seus fornecedores, tendo em conta que estes 

têm um papel fundamental na satisfação e fidelização dos seus clientes; 

● Satisfazer o cliente com os produtos e serviços, cumprindo com os requisitos 

aplicáveis, tendo em vista a sua fidelização; 

● Cumprir com os requisitos legais e regulamentares relevantes para a atividade da 

empresa; 



24 

 

● Assegurar o funcionamento do sistema de gestão de qualidade de forma a cumprir 

com os objetivos da qualidade definidos numa perspetiva de melhoria contínua. 

Esta política de qualidade é suportada por um sistema formal de comunicação, 

planeamento de ações e controlo de execução que integra o normal funcionamento da 

Vestire, SA. 

A política de qualidade visa melhorar a qualidade do serviço dos clientes, assim como a 

organização interna do trabalho. Enquanto a política ambiental pretende adotar uma 

posição de mudança, através da aplicação de medidas que ajudem a proteger o ambiente. 

Já a política de segurança e saúde no trabalho está estabelecida para proporcionar um 

ambiente seguro e saudável com os seus stakeholders, desde clientes a fornecedores, 

como colaboradores e sociedade em geral. 

A empresa divulga todas as políticas estabelecidas a todos os colaboradores e às partes 

interessadas. Assim, sempre que surge a implementação de uma nova política, esta é 

explicada aos colaboradores, de forma a todos adquirirem conhecimento sobre a mesma.  

 

2.4. Normas e certificações 

A empresa adotou algumas normas e certificações que garantem o funcionamento 

sustentável da organização, e também uma diminuição dos prejuízos para o ambiente. 

Assim, neste momento, a empresa tem as certificações “Global Organic Textile 

Standard”, “Organic Content Standard” e “Recycled Claim Standard”. Estas são as 

principais certificações que a empresa possui relativamente a produtos sustentáveis, pois 

através destas conseguem fornecer certificados que comprovam os materiais sustentáveis 

que o produto final contém.  

A empresa possui ainda outras certificações importantes, tais como a certificação “Better 

Cotton Initiative (BCI)”, “Lenzing” e “Standard 100 by OEKO-TEX”. No que diz respeito 

a certificações relacionadas com a qualidade, a empresa encontra-se certificada desde 

2019, com a norma de qualidade NP EN ISO 9001:2015. A qualidade é um fator com 

bastante importância para a empresa e, além disso, é um compromisso que esta tem com 

os clientes e parceiros. Com um sistema de gestão de qualidade, a empresa consegue 
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garantir o cumprimento dos requisitos mais exigentes, desde o processo de receção de 

matérias-primas até aos processos de gestão da relação com os clientes, procurando a 

satisfação total dos clientes e a melhoria contínua da organização. 

Desta forma, nos pontos seguintes é apresentada uma breve explicação acerca destas 

normas/certificações, de modo a perceber melhor cada uma delas. 

 

2.4.1. Global Organic Textile Standard  

A Vestire, SA obteve a certificação Global Organic Textile Standard (GOTS) no ano 

2019, através da entidade certificadora Control Union. 

O objetivo desta norma é definir requisitos para garantir o estado orgânico dos têxteis, 

desde a colheita das matérias-primas, passando pela fabricação ambientalmente e 

socialmente responsável, até à rotulagem, com o intuito de fornecer uma garantia 

confiável ao consumidor final. 

Esta norma aplica-se a todos os têxteis feitos de pelo menos 70% de fibras naturais 

orgânicas certificadas nas fases de processamento, fabricação, embalagem, rotulagem, 

comercialização e distribuição. 

A GOTS estabelece critérios para a utilização de produtos químicos, uma vez que é 

tecnicamente quase impossível produzir qualquer tipo de têxtil num ambiente industrial 

sem o uso de químicos. Assim, para que os têxteis produzidos sejam certificados por esta 

norma, é necessário utilizar produtos químicos naturais e sintéticos de baixo impacto e 

resíduo. 

Este princípio estipula requisitos sobre condições de trabalho e sociais que são 

comparáveis às estabelecidas pelos principais padrões de sustentabilidade social. 
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2.4.2. Organic Content Standard 

O Organic Content Standard (OCS) é uma norma voluntária mundial que verifica a 

cadeia de custódia de produtos originários de uma fazenda que foi certificada de acordo 

com os padrões orgânicos nacionais reconhecidos. Este princípio é usado para garantir 

que as matérias-primas cultivadas organicamente sejam rastreadas desde a fazenda até ao 

produto acabado, de acordo com os requisitos do Content Claim Standard (CCS) da 

Textile Exchange. 

Os locais individuais são certificados por organismos de certificação terceirizados 

independentes usando auditorias anuais. Portanto, a Vestire, SA possui esta certificação 

desde 2018, através da Control Union e está sujeita a auditorias anuais.  

O principal objetivo do OCS é aumentar a produção da agricultura orgânica. Desta forma, 

esta certificação tenciona cumprir essa meta através de três objetivos principais: 

● Fornecer à indústria uma ferramenta para verificar o conteúdo de cultivo 

orgânico dos produtos que compram; 

● Fornecer às empresas uma ferramenta confiável para comunicar 

reivindicações de conteúdo cultivado organicamente para a indústria; 

● Fornecer aos agricultores orgânicos amplo acesso ao mercado orgânico 

global para os seus produtos. 

A certificação OCS aplica-se a todos as etapas da cadeia de suprimentos de conteúdo 

cultivado organicamente: primeiro o processador, depois a fabricação, embalagem e 

rotulagem, armazenamento, manuseio e envio por meio do vendedor na última transação 

business-to-business. 

O OCS pode ser aplicado globalmente e aplica-se a locais da cadeia de abastecimento de 

produtos não destinados ao consumo de alimentos para humanos ou animais. Os produtos 

para serem certificados por esta norma precisam de conter pelo menos 5% de material 

cultivado organicamente, calculado como uma percentagem de todo o produto, excluindo 

acessórios e guarnições. 
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2.4.3. Recycled Content Standard 

O Recycled Claim Standard (RCS) é um padrão internacional voluntário que define os 

requisitos para a certificação de terceiros de materiais reciclados e cadeia de custódia. A 

finalidade do RCS é aumentar o uso de materiais reciclados, e para isso visa cumprir os 

seguintes objetivos: 

● Alinhamento de definições recicladas em vários aplicativos; 

● Seguir e rastrear a entrada de materiais reciclados; 

● Fornecer aos consumidores (marcas e consumidores finais) uma 

ferramenta para tomar decisões informadas; 

● Fornecer a garantia de que os materiais são realmente reciclados num 

produto final. 

Assim como o OCS, a certificação RCS também é certificada pela entidade Control 

Union e foi implementada também em 2018. 

O RCS pode-se aplicar a qualquer produto que contenha pelo menos 5% de material 

reciclado. Cada etapa da produção deve ser certificada, isto é, desde a etapa de reciclagem 

até ao último vendedor na transação business-to-business final. Esta norma não se refere 

a elementos sociais ou ambientais de processamento e produção, nem a aspetos como 

qualidade e conformidade legal. 

 

2.4.4. Better Cotton Initiative 

A Better Cotton Initiative (BCI) é o maior programa mundial de sustentabilidade do 

algodão, que tem como objetivo ajudar as comunidades do algodão a sobreviver e a 

prosperar, ao mesmo tempo que protegem e restauram o ambiente.  

A BCI possui uma plataforma online que é usada por mais de 9000 descaroçadores, 

comerciantes, fiadores, fábricas de tecidos, fabricantes de roupas e produtos finais, 

agentes de fornecimento e retalhistas. Esta plataforma serve para documentar 

eletronicamente os volumes de algodão originado como “Better Cotton” à medida que 

passam pela cadeia de abastecimento. 
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As organizações com acesso a esta plataforma podem participar na cadeia de custódia do 

“Better Cotton” eletronicamente, registando informações sobre as encomendas que 

contêm algodão originado como “Better Cotton”. Assim, é possível tratar da 

documentação necessária e disponibilizar as informações sobre as vendas de algodão aos 

clientes. A Vestire está inscrita na plataforma desde 2020, podendo assim disponibilizar 

e comprovar aos seus clientes que a origem do algodão é derivada de “Better Cotton”. 

 

2.4.5. OEKO-TEX 

A certificação segundo o Standard 100 pela OEKO-TEX é realizada uniformemente em 

todo o mundo pelos institutos independentes OEKO-TEX e é aplicável a produtos têxteis 

de todas as etapas de processamento, desde o fio até ao produto final. No caso da Vestire, 

a entidade certificadora é o Citeve e possui esta certificação desde 2020. 

Quando um artigo possui a etiqueta Standard 100, significa que todas as componentes do 

artigo foram testadas quanto a substâncias nocivas, verificando-se assim que estas são 

inofensivas para a saúde humana. O teste é conduzido pelas entidades independentes 

OEKO-TEX com base nos critérios deste. No teste são consideradas numerosas 

substâncias regulamentadas e não regulamentadas, que podem ser nocivas para a saúde 

humana. Em muitos casos, os valores-limite para o Standard 100 vão para além dos 

requisitos nacionais e internacionais.  

Em princípio, todos os produtos têxteis em cada fase de processamento, desde os fios aos 

tecidos acabados e artigos finais, são elegíveis para uma certificação Standard 100. Todos 

os componentes e ingredientes, incluindo fios, botões, fechos de correr e forros, são 

testados antes de permitir que o produto final ostente a designação Standard 100. No que 

diz respeito a estampagem e revestimentos aplicados ao material exterior, estes também 

são sujeitos a testes de substâncias nocivas, de acordo com os requisitos aplicáveis. 

Uma classe de produto é um grupo de diferentes artigos categorizados de acordo com a 

utilização pretendida. A OEKO-TEX apresenta várias classes de produto, e estas diferem 

nos requisitos que os produtos têm de cumprir e pelos valores-limite que são aplicados. 
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A Vestire apresenta a classe de produto 1, que inclui produtos para bebés e tem os 

requisitos e valores-limite mais restritos.  

 

2.4.6. Lenzing 

O Grupo Lenzing é uma empresa internacional com sede em Lenzing, Áustria, tendo 

locais de produção em todos os principais mercados. A Lenzing fabrica fibras de viscose 

à base de madeira, fibras modais, fibras de liocel e fios de filamentos para utilização na 

indústria de não tecidos e na indústria têxtil, incluindo vestuário, têxteis domésticos e 

têxteis técnicos. A empresa está também envolvida na área de engenharia mecânica e 

vegetal. O Grupo Lenzing utiliza marcas como Tencel, Veocel, Lenzing Ecovero e 

Lenzing para comercializar os seus produtos. 

A Lenzing é líder em tecnologia e inovação no mercado mundial de fibras de celulose 

extraídas de madeira. As fibras utilizadas são produtos botânicos derivados de fontes 

renováveis e processados através de tecnologias únicas de conservação de recursos. O 

Grupo Lenzing é a única companhia internacional que combina a produção de todas as 

três gerações de fibra de celulose em grande escala sob um mesmo teto – desde a viscose 

clássica à fibra modal e de liocel. 

A Vestire encontra-se registada na plataforma Lenzing, onde é possível obter uma 

declaração para provar a autenticidade da composição das peças produzidas pela empresa. 

Esta declaração é cedida depois de serem feitas análises aos componentes enviados. 

 

2.4.7. ISO 9001:2015 

A certificação ISO 9001 é um método comum de demonstração de conformidade com a 

norma de sistema de gestão de qualidade. As entidades de certificação são, por sua vez, 

acreditadas por organismos internacionais de acreditação reconhecidos com base nas 

normas publicadas pelo Comité de Avaliação da Conformidade da ISO. A Vestire 

encontra-se certificada por esta norma através da entidade certificadora APCER, desde 

2019. 
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Desta norma fazem parte um conjunto de requisitos para a implementação do sistema de 

gestão de qualidade, aplicáveis a qualquer organização independentemente da sua 

dimensão ou setor de atividade. O principal objetivo dos sistemas de gestão de qualidade 

é a satisfação e fidelização do cliente, de forma a promover a melhoria contínua, a 

notoriedade e a melhoria da imagem das organizações perante o mercado. 

As organizações que seguem os requisitos da ISO 9001 devem: 

● Avaliar as necessidades e expetativas dos consumidores e outros stakeholders; 

● Estabelecer políticas, objetivos e um ambiente de trabalho capaz de motivar a 

organização e satisfazer as suas necessidades; 

● Projetar e administrar um sistema de gestão com processos interligados 

necessários para implementar as políticas e atingir os objetivos. 
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3. Tarefas realizadas no âmbito do estágio 

Neste ponto apresentam-se e explicam-se as atividades desempenhadas ao longo do 

estágio, sendo que este decorreu entre 1 de outubro de 2020 e 31 de março de 2021. Os 

primeiros três meses de estágio foram dedicados a realizar tarefas no departamento 

financeiro e de contabilidade, já os restantes meses foram passados no departamento de 

qualidade e sustentabilidade. 

No decorrer do estágio, todas as funções executadas foram previamente explicadas pela 

pessoa responsável, com informações detalhadas de todo o processo, o que me 

proporcionou uma melhor compreensão e capacidade para executar todas as tarefas. 

No primeiro contacto com a empresa, as responsáveis pelo departamento financeiro e de 

contabilidade mostraram o local de estágio e explicaram o funcionamento e a estrutura da 

empresa, de forma a adquirir conhecimento sobre os processos da mesma. Além disso, 

também foi apresentado o programa informático utilizado pela empresa, o PHC CS 

Advanced. Este sistema informático possui vários módulos, mas na empresa os mais 

utilizados são o módulo de contabilidade, o de gestão e o de pessoal. O programa é 

utilizado pelos setores administrativo e financeiro e tem várias funcionalidades, como por 

exemplo a faturação, compras, vendas, encomendas de clientes, gestão de stocks, 

contabilidade, pessoal e tesouraria. 

 

3.1. Organização, arquivo e classificação de documentos contabilísticos 

Numa fase inicial do estágio, começou-se por ter contacto com os documentos utilizados 

e gerados na empresa, bem como a organização do departamento financeiro e de 

contabilidade. Assim, a primeira tarefa desenvolvida foi a atividade de arquivo, de modo 

a conhecer os clientes e fornecedores da empresa. 

Os documentos facilitam na explicação, demonstração e verificação, sendo assim é 

possível conhecer a realidade de uma empresa através destes (Roncaglio et al., 2004). 

Como resultado, esta tarefa foi fundamental para compreender as operações da empresa. 
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Esta atividade ocupou grande parte do meu tempo neste departamento, uma vez que exige 

um processo contínuo no tratamento de todos os documentos. Este processo envolve 

sobretudo as faturas de clientes, faturas de fornecedores, notas de débito ou de crédito, 

recibos, entre outros documentos.  

Na empresa, os documentos são arquivados em pastas, onde podemos encontrar o mês e 

o ano a que respeitam na sua lombada. Identifica-se também o nome do diário 

correspondente, conforme se trate de documentos de vendas, compras, operações 

bancárias, operações por caixa ou outras operações. Assim, de acordo com os documentos 

que agregam em cada diário, na tabela 1 encontram-se descritos os diários utilizados na 

Vestire, SA. 

 

Tabela 1 - Descrição dos diários 

Diário Descrição 

1 Caixa 

2 Bancos 

3 Compras 

4 Vendas 

5 Outros fornecimentos e serviços 

Nota. Elaboração própria. 

 

No diário de vendas inserem-se as faturas emitidas pela empresa aos seus clientes, 

enquanto no diário de compras encontram-se as faturas dos fornecedores. Por outro lado, 

o diário de bancos é composto por todas as operações feitas por meio bancário, isto é, 



33 

 

pagamentos e recebimentos. Por último, o diário de outros fornecimentos e serviços 

enquadra todas as operações que não se registam nos diários anteriores, como é o caso de 

faturas de outros bens e serviços, tais como eletricidade, água, gás, comunicações e 

subcontratados. Estas operações apesar de não estarem diretamente relacionadas com a 

atividade da empresa, são fundamentais para o funcionamento desta. Além destes 

documentos, existem ainda as faturas recibo que são os documentos de caixa, ou seja, 

despesas pagas em dinheiro ou cartão multibanco. Normalmente, estes custos estão 

associados a viagens ou pequenas compras, pelo que não estão relacionados diretamente 

com a atividade operacional da empresa. 

Nesta empresa existe ainda outro método de arquivo, pois os documentos duplicados são 

arquivados de uma forma diferente da dos diários. Portanto, os duplicados são 

organizados alfabeticamente, ou seja, por pastas, em que cada uma corresponde a uma 

letra. Em cada pasta encontram-se os fornecedores por ordem alfabética, ficando os 

documentos mais recentes em primeiro lugar. 

O departamento financeiro e de contabilidade recebe diariamente faturas dos 

fornecedores, e todas as faturas que necessitam de aprovação passam por um processo 

prévio de validação obrigatório antes de se efetuar os seus lançamentos no software de 

gestão utilizado. Este processo consiste na verificação das faturas no departamento 

correspondente, sendo posteriormente validadas com as assinaturas dos responsáveis por 

cada departamento. De seguida, são enviadas para o departamento financeiro e de 

contabilidade. 

Após algum conhecimento das faturas dos fornecedores, comecei a analisar e interpretar 

esses documentos contabilísticos. Depois da análise feita, separava cada documento por 

diários, de modo a ser lançada posteriormente no respetivo diário. 

No que diz respeito à classificação de documentos contabilísticos, a maioria dos 

documentos são despesas orçamentadas, ou seja, são classificadas de forma automática 

pelo programa informático. Portanto, no sistema existem dados pré-definidos que 

permitem que sejam classificados automaticamente. No entanto, para as faturas que os 

dados não estão pré-definidos e as notas de crédito, a classificação é feita manualmente. 
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A classificação é feita no módulo de gestão do software e é necessário especificar o diário 

de acordo com os documentos a lançar, o tipo de lançamento, a respetiva data e o número 

do documento. Além disso, este processo engloba também elementos como o código de 

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e as respetivas contas do Sistema de 

Normalização Contabilística (SNC). Os códigos de IVA são códigos adotados pela 

empresa, sendo que cada um deles diz respeito a uma taxa diferente de IVA.  

 

3.2. Lançamento de documentos contabilísticos 

Posteriormente ao referido no ponto anterior, procede-se ao lançamento dos documentos 

contabilísticos, isto é, a integração destes documentos no módulo de contabilidade do 

PHC. Inicialmente efetua-se a escolha do diário conforme os documentos a lançar e 

seleciona-se o respetivo mês, de forma a integrar todos os documentos já inseridos no 

módulo de gestão. Nesta tarefa é importante verificar se os diários informáticos e os meses 

de lançamento estão corretos, para não ocorrer erros. 

Feito este procedimento, é possível perceber em que contas são realizados os 

movimentos. Por exemplo, quando efetuamos as compras de mercadoria, inserimos a 

referência interna adotada pela empresa, na qual está associado um código SNC, que 

depois da sua integração, define a que contas correspondem os movimentos. 

No programa informático os documentos são numerados automaticamente e de forma 

sequencial em cada diário. Para facilitar a consulta de determinados documentos, escreve-

se o número correspondente no documento em papel, para que haja uma referência ao 

número interno do software. Por último, os documentos são colocados na respetiva pasta 

e diário, por ordem numérica. No fim de cada mês, o resumo de lançamentos é colocado 

em cada diário, na devida pasta. 
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3.3. Apuramento e entrega do IVA 

O apuramento e entrega do IVA foi outra das tarefas que tive a oportunidade de realizar 

durante o estágio. A entrega da declaração periódica de IVA deve ser feita mensalmente 

ou trimestralmente, conforme o regime adotado pela empresa. 

Na empresa, o apuramento é efetuado de forma automática pelo PHC. No entanto, é 

necessário proceder a uma conferência manual, antes de enviar a declaração. A 

contabilização também é efetuada automaticamente, ou seja, é possível retirar do PHC os 

saldos das subcontas do IVA, referentes aos movimentos do período que geraram 

liquidações, deduções e regularizações. Após estes passos, faz-se a conferência, de modo 

a verificar se o apuramento está correto ou se existem correções a realizar. A conferência 

consiste em rever toda a declaração e verificar se os montantes correspondem aos que 

constam no balancete.  

Assim, o valor de IVA é apurado, tendo a empresa de pagar ou receber esse valor, 

dependendo do valor liquidado nas suas vendas e do valor que deduz nas suas compras. 

No caso do IVA liquidado ser superior ao dedutível, a empresa terá de pagar o IVA ao 

estado, caso contrário a empresa apresenta IVA a receber. 

 

3.4. Reconciliações bancárias 

Outra das minhas funções foi a elaboração de reconciliações bancárias. Estas são bastante 

importantes, pois consistem num processo de controlo interno.  

Portanto, as reconciliações bancárias devem ser efetuadas todos os meses, de modo a 

verificar se os extratos bancários apresentam o mesmo saldo que os bancos na 

contabilidade. Na empresa este procedimento é realizado no início de cada mês  

Na primeira fase da reconciliação bancária, utiliza-se o método de picagem do extrato 

bancário e do extrato da contabilidade da empresa. Para obter o extrato contabilístico da 

empresa é necessário aceder ao PHC e selecionar as datas do período do extrato da conta 

do banco que queremos fazer a reconciliação bancária, uma vez que a empresa utiliza 

mais do que um banco. Este método consiste em picar todos os movimentos de entradas 
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e saídas dos dois extratos, realçando que um crédito contabilístico corresponde a um 

débito bancário e um débito contabilístico a um crédito bancário. 

No caso de os movimentos não serem todos picados, deve-se averiguar as diferenças e 

proceder ao preenchimento desses valores não contabilizados num documento Excel. 

Estas diferenças entre o extrato bancário e a conta de bancos da contabilidade apenas 

pode ser justificada pelos seguintes pontos: 

● Movimentos a débito na empresa ainda não contabilizados pelo banco; 

● Movimentos a crédito na empresa ainda não contabilizados pelo banco; 

● Movimentos a débito no banco ainda não contabilizados pela empresa; 

● Movimentos a crédito no banco ainda não contabilizados pela empresa. 

 

3.5. Pagamentos, recebimentos e conferência de contas correntes 

Esta atividade consistia em fazer as transferências bancárias para pagar aos fornecedores, 

isto é, depois dos documentos serem aprovados nos respetivos departamentos, estes eram 

enviados para o departamento financeiro e de contabilidade onde era efetuado o 

pagamento. Para além disso, também se verificava os recebimentos dos clientes, de forma 

a notificar as comerciais que os clientes já tinham efetuado as transferências, ficando as 

suas contas regularizadas. 

Por vezes os clientes ou fornecedores enviavam o saldo das contas correntes, de forma a 

verificar se as mesmas estavam certas. Com esta conferência, muitas vezes, os saldos não 

coincidiam, e assim era possível detetar as várias razões para isso acontecer. 

Normalmente, estas razões estavam relacionadas com:  

● Existência de faturas não aprovadas, ou seja, ainda não estavam contabilizadas; 

● Lançamentos errados ou em duplicado; 

● Pagamentos emitidos que ainda não se encontram na conta do destinatário; 

● Existência de faturas emitidas pelo fornecedor, mas que ainda não chegaram à 

empresa, visto que algumas faturas chegam através do correio. 
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No que diz respeito aos pagamentos que já foram efetuados, mas ainda não se encontram 

na conta do destinatário, isto significa que o documento se encontra aberto para o 

fornecedor e liquidado pela empresa. Assim, é necessário enviar o comprovativo, de 

forma a esclarecer a diferença dos saldos. 

 

3.6. Inquéritos e Banco de Portugal 

Responder aos inquéritos que se encontram no site do Instituto Nacional de Estatística 

(INE) foi outra das atividades desenvolvidas, ainda inserida no departamento financeiro 

e de contabilidade. A empresa responde a vários inquéritos, no entanto apenas respondi 

ao inquérito de fluxo de chegada e fluxo de expedição via Intrastat.  

O inquérito de fluxo de chegada corresponde ao envio dos valores das compras dentro da 

comunidade europeia e a forma como elas são entregues. Já no inquérito de fluxo de 

expedição, os valores a serem enviados são os valores das vendas. Estes valores são 

utilizados para fins estatísticos. Esta tarefa é feita mensalmente, pois tem de ser enviada 

até ao dia 15 do mês seguinte. 

No que diz respeito ao Banco de Portugal, responde-se sobre os pagamentos e 

recebimentos com transações intracomunitárias, ou seja, compras ou vendas com o 

exterior. As entidades devem preencher estas informações e devem ser enviadas com o 

prazo de 15 dias úteis desde o mês anterior. 

 

3.7. Conhecer as normas e certificações da empresa 

Inicialmente, começou por me ser dada uma breve introdução de todas as diferentes 

tarefas realizadas no departamento de qualidade e sustentabilidade, de forma a adquirir 

um conhecimento geral do funcionamento do mesmo.  

Neste departamento, o principal objetivo das minhas atividades foi conhecer as normas 

GOTS, OCS e RCS e cumprir todos os requisitos destas. Assim, a primeira tarefa 

desempenhada foi a leitura das normas GOTS, OCS e RCS, de forma a conhecer as 
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certificações implementadas na empresa. Após a leitura destas normas, foi explicitado os 

requisitos principais de cada uma e esclarecidas as dúvidas colocadas. 

Como já foi referido anteriormente, além destas certificações, também fiquei a conhecer 

as seguintes normas que a empresa já possui: 

● ISO 9001 (APCER) 

● OEKO-TEX (Citeve) 

● Lenzing (Innovative by nature) 

● BCI (Better Cotton Initiative) 

Após a explicação destas certificações, foi feito um percurso pelas instalações da 

empresa, de modo a tomar conhecimento das áreas destinadas a materiais, componentes 

e peças tricotadas com fio certificado (GOTS, OCS ou RCS). Verificou-se que para cada 

encomenda que utilize fios orgânicos ou reciclados é necessário seguir vários 

procedimentos, de modo a cumprir com as normas.  

 

3.8. Organização do departamento de qualidade e sustentabilidade 

A segunda tarefa consistiu em perceber como se encontram organizados os documentos 

deste departamento. A responsável começou por identificar e analisar todos os 

documentos necessários para garantir e evidenciar o cumprimento dos requisitos das 

normas GOTS, OCS e RCS. 

Neste departamento existem documentos que identificam e caraterizam as funções e 

responsabilidades de todos os colaboradores da empresa. Assim, também se encontra 

especificada nestes documentos a responsabilidade de cada um perante certas 

encomendas de clientes onde seja necessário seguir os requisitos das normas GOTS, OCS 

e RCS. 

Os documentos são arquivados em pastas, em que cada uma corresponde a um cliente. 

Nestas encontram-se todas as encomendas que sejam, totalmente ou parcialmente, 

derivadas de materiais sustentáveis. 
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3.9. Documentação necessária para encomendas GOTS, OCS e RCS 

Em conjunto com a responsável deste departamento, foi analisado um dossier de uma 

encomenda completa e toda a documentação pela qual esta tem de ser acompanhada. 

Assim, em todas as encomendas devem estar inseridos os seguintes documentos: 

● Pedido do cliente; 

● Ordem de fabrico; 

● Certificado de transação do fio; 

● Fatura do fornecedor de fio; 

● Documento de transporte do fornecedor de fio; 

● Encomenda e receção de fornecedor; 

● Saídas para a produção; 

● Fatura ao cliente; 

● Documento de transporte; 

● Certificado de transação do produto final; 

● Mass Balance; 

● Desperdício de fio. 

O pedido do cliente é fornecido pelo próprio cliente, onde deve conter todas as 

informações sobre a encomenda, como por exemplo número do pedido, data, produto 

encomendado por tamanhos e cores, entre outros. A ordem de fabrico é feita pela 

comercial, que faz um resumo de todas estas informações. O certificado de transação do 

fio, juntamente com a fatura e o documento de transporte deste, é entregue pela 

responsável das compras de fio, que previamente confere todos estes documentos. As 

encomendas e receções de fornecedor estão numeradas e identificadas nos documentos 

do fio, podendo ser consultadas através do PHC. 

No PHC, também temos acesso a todas as saídas para a produção de cada encomenda. 

Assim, podemos consultar e calcular a quantidade de fio que saiu para a encomenda que 

pretendemos. A fatura ao cliente e o documento de transporte são entregues pela 

responsável de faturação. 
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Com estes documentos todos, procede-se à realização do certificado de transação do 

produto final, aguardando-se depois pela sua aprovação. Previamente, envia-se o 

certificado ao cliente. Depois de cada certificado de transação ser aprovado, reúne-se a 

informação toda e os respetivos documentos e elabora-se um documento chamado “Mass 

Balance”. Este documento contém praticamente toda a informação sobre cada 

encomenda. 

No que diz respeito ao desperdício de fio, esta informação é recolhida em cada setor, neste 

caso nos setores da tricotagem, lavandaria e corte. Nestes setores é feita a pesagem dos 

desperdícios, de modo a conseguirmos apurar a quantidade de desperdício que temos em 

cada encomenda. 

 

3.10. Utilização do site da Control Union 

A plataforma da Control Union permite fazer o registo dos certificados de transação dos 

fornecedores e o pedido de certificados de transação para artigos GOTS, OCS ou RCS 

faturados a clientes. A responsável explicou-me como utilizar esta plataforma, 

demonstrando todos os passos necessários, dos quais foi feito um registo para utilização 

futura. 

Relativamente ao registo dos certificados de transação dos fornecedores, no caso de o 

fornecedor ser certificado pela Control Union, apenas temos de aceitar o certificado de 

transação (TC). Caso seja certificado por outra entidade, temos de inserir todas as 

informações do TC manualmente. Posteriormente, na plataforma é feito o controlo de 

stocks de cada certificado de transação de fio. Deste modo é possível verificar o stock 

que ainda temos disponível e em que encomendas se utilizou o restante fio. 

No que diz respeito ao pedido de certificados de transação do produto final, temos de 

inserir todas as informações e documentos necessários, de forma a pedir a aprovação do 

TC. Posto isto, a plataforma verifica os documentos e compara com todas as informações 

submetidas, de modo a controlar a rastreabilidade e aprovar os certificados. 
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4. Estudo de caso 

4.1. Metodologias e objetivos 

A ideia central deste estudo de caso foi o levantamento, descrição e análise das práticas 

de sustentabilidade implementadas. Neste ponto pretende-se apresentar o estudo de caso 

e a metodologia utilizada no presente relatório, bem como o objetivo principal e os 

objetivos específicos que se pretendem atingir.  

O principal objetivo deste estudo de caso é analisar as práticas sustentáveis presentes na 

empresa. Com a realização do estágio, pretende-se aplicar os conhecimentos adquiridos 

ao longo do curso, particularmente através da integração no departamento financeiro e de 

contabilidade, assim como no departamento de qualidade e sustentabilidade da empresa. 

Assim, será possível colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo 

do percurso académico, bem como o desenvolvimento de capacidades de trabalho em 

equipa, potenciando o enriquecimento pessoal e profissional. 

De modo a alcançar o objetivo geral do relatório de estágio, foram definidos um conjunto 

de objetivos específicos. Estes começam com a necessidade de compreender a realidade 

organizacional da empresa e as metas dos seus clientes, com o objetivo de fazer o 

levantamento e a análise das práticas sustentáveis implementadas na empresa. Assim, os 

objetivos específicos compreendem: 

● Análise dos conceitos de sustentabilidade empresarial e de responsabilidade social 

empresarial; 

● Conhecer e compreender a estrutura, políticas e a realidade organizacional da 

empresa; 

● Familiarização com as normas e práticas da organização; 

● Proceder ao levantamento dos procedimentos de gestão do setor da qualidade e 

sustentabilidade; 

● Conhecer os clientes e os seus objetivos relativamente a possíveis práticas 

sustentáveis; 

● Descrição e avaliação das práticas de sustentabilidade empresarial existentes na 

empresa; 
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● Apresentação de sugestões de melhoria. 

Em síntese, com este trabalho pretende-se enquadrar e aprofundar o tema a nível teórico, 

assim como contribuir para o progresso e melhoria da área da sustentabilidade da 

empresa, através da análise da análise das medidas sustentáveis já impostas na mesma. 

Esta temática pode ser de bastante importância para a empresa e o seu futuro, uma vez 

que a preocupação dos seus clientes relativamente ao impacto no meio ambiente é cada 

vez mais elevada. 

De acordo com Latorre (2003), o estudo de caso permite um conhecimento mais 

aprofundado do caso, sendo possível entender determinada situação ou fenómeno a partir 

de diversas perspetivas, pois rege-se pela lógica que guia as sucessivas etapas de recolha 

de dados, análise e interpretação da informação dos métodos qualitativos.  

O estudo de caso tem uma caraterística específica que permite uma análise aprofundada 

de elementos como famílias, grupos ou mesmo organizações (Yin, 2001). Neste caso, 

como se pretendia estudar as práticas sustentáveis que estão implementadas na empresa 

em cada uma das dimensões ambiental, económica e social, o estudo de caso foi a 

metodologia adequada para esse efeito. Para além disso, este método possui uma 

vantagem relativamente a outras metodologias, uma vez que permite uma descrição 

detalhada da situação de gestão, com base em múltiplas fontes, o que possibilita a 

comparação dos dados e a avaliação da sua consistência (Yin, 2001). 

Tratando-se de um estudo de caso, a metodologia a utilizar encontra-se baseada em 

técnicas de pesquisa exploratória. Para o efeito, inicialmente será realizada uma pesquisa 

bibliográfica de forma a contextualizar o tema, ao que se segue um levantamento das 

práticas de sustentabilidade em vigor na empresa e posterior avaliação do seu impacto, 

com vista a identificar eventuais melhorias. 

Para George e Bennett (2004) é bastante importante que a recolha de dados indique como 

estes foram obtidos. Assim, para este estudo de caso, as fontes utilizadas foram a 

observação direta, documentos internos da empresa, recolha de informações dos 

principais elementos da empresa e pesquisa.  
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A fundamentação teórica teve um papel bastante importante na compreensão das medidas 

sustentáveis implementadas na empresa, mas para além disso foram utilizados outros 

métodos de recolha de dados. Recorreu-se à recolha de dados através da observação e da 

utilização de técnicas qualitativas. A observação da realidade da empresa permitiu 

recolher dados relativos ao funcionamento desta, principalmente das tarefas que aplicam 

as práticas sustentáveis já impostas na empresa. Os dados qualitativos foram recolhidos 

com os principais elementos da empresa que, neste caso, foram o responsável da empresa 

e a responsável pelo departamento da qualidade e sustentabilidade. 

 

4.2. Apresentação e discussão de resultados  

Desde o surgimento do conceito de sustentabilidade empresarial, foram lançados vários 

programas para promover o consumo sustentável e as práticas industriais (Keskin et al., 

2013). Também com a introdução do TBL, foi desenvolvida uma abordagem empresarial 

englobando as dimensões ambiental, económica e social. Desta forma, os gestores 

conseguem orientar as suas decisões, de modo a adaptar esses conceitos no dia a dia 

através de normas, códigos ou métricas (Garcia et al., 2016). 

Portanto, as práticas sustentáveis das empresas devem diferir conforme a dimensão desta, 

o nível de maturidade empresarial, o seu planeamento estratégico e a estrutura 

organizacional. Com esta variedade torna-se difícil adotar, analisar e identificar 

potenciais melhorias para práticas sustentáveis (Siew, 2015). Posto isto, as empresas 

utilizam a sustentabilidade empresarial para planear e operacionalizar as suas atividades 

a curto, médio e longo prazo (Lozano, 2013a), baseando-se na inovação e ferramentas 

para melhorar e introduzir a sustentabilidade nos seus negócios (Luz et al., 2015). Existem 

várias formas de documentar essas práticas, estando entre elas os relatórios de 

sustentabilidade, que seguem os princípios estabelecidos pela Global Reporting Initiative 

(GRI). Estes são os mais utilizados e reconhecidos internacionalmente, sendo que a sua 

popularidade tem vindo a aumentar (Dias, 2009a; Dias et al., 2016; Dias et al., 2018; 

Garcia et al., 2016; Thijssens, et al., 2016). 

Os relatórios de sustentabilidade tornaram-se bastante importantes para avaliar e 

demonstrar como as organizações praticam a sustentabilidade empresarial (Hahn & 
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Kühnen, 2013). Com isto, as empresas conseguem medir o desenvolvimento sustentável 

através de um conjunto específico de normas e índices (Deng, 2015), uma vez que muitas 

são alertadas sobre as suas responsabilidades nos impactos ambientais e sociais (Lozano, 

2013a). Assim, com a utilização destes relatórios, várias organizações podem medir e 

gerir as suas práticas sustentáveis, permitindo a expansão progressiva da ideologia do 

desenvolvimento sustentável dentro das empresas (Isaksson et al., 2015). 

As empresas podem melhorar a sua transparência, valor de mercado, reputação e 

legitimidade através da publicação dos relatórios de sustentabilidade. Com esta 

publicação também é possível fazer uma comparação com a concorrência e motivar os 

seus funcionários (Hahn & Kühnen, 2013). Além disso, contribuem para a evolução do 

desenvolvimento sustentável e a demonstração das relações interdependentes entre as 

dimensões social, económica e ambiental dentro de uma organização (Lozano, 2013b). 

Em síntese, esta é uma ferramenta muito importante para partilhar as atividades 

sustentáveis implementadas numa empresa, quer estas sejam exigências do mercado ou 

devido à legislação específica (Lozano et al., 2015). 

Após a avaliação de todas as vantagens que os relatórios de sustentabilidade fornecem às 

empresas, nota-se que estes seriam uma ótima ferramenta para a Vestire divulgar os seus 

resultados e as suas práticas sustentáveis, uma vez que a empresa não publica estes 

relatórios. Além disso, poderiam trazer outras vantagens para a empresa, tais como a 

melhoria da reputação da mesma, uma melhor interação com os clientes, fornecedores e 

colaboradores e também a redução dos impactos criados pela organização. 

Alguns dos clientes da empresa apenas trabalham com materiais sustentáveis, estando 

assim relacionados com a empresa pelo facto desta ser sustentável e apresentar uma 

variedade de matéria-prima de origem reciclada ou orgânica, à escolha dos clientes. Estes 

são cada vez mais exigentes em termos de qualidade, saúde, segurança e higiene no 

trabalho, bem como de certificações ambientais e das políticas de responsabilidade 

ecológica e social da organização. Neste momento, a Vestire é certificada na área da 

qualidade e também na área ambiental, uma vez que possui certificações que obrigam a 

cumprir vários requisitos a nível ambiental e permitem comprovar as componentes 

sustentáveis do produto final. 
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As atuais pressões sobre as empresas, tais como as exigências dos consumidores e a 

imposição de restrições, multas e legislação, estabelecem certas obrigações que, de 

alguma forma, refletem preocupações sociais sobre o ambiente. Assim, torna-se 

importante implementar um sistema de gestão ambiental (SGA), de modo a incentivar as 

empresas a melhorar o seu desempenho ambiental (Eugénio, 2004). Normalmente, a 

implementação de um SGA implica um aumento da satisfação do consumidor, eficiência 

produtiva e acesso a novos mercados (Darnall et al., 2008).  

Segundo Oliveira e Serra (2010), os SGA incentivam as empresas a operar de forma 

sistemática nas atividades que estabelecem, a fim de proteger o ambiente. Um SGA deve 

ser capaz de reconhecer as questões ambientais relacionadas com as atividades, produtos 

e serviços, avaliar os efeitos ambientais de incidentes ou potenciais situações de 

emergência e também determinar os aspetos mais importantes para alcançar os objetivos 

ambientais. No entanto, apesar destes benefícios claros, a sua implementação pode 

enfrentar alguns obstáculos, particularmente quando a empresa é pequena, devido à falta 

de cultura ambiental nestas e ao ceticismo quanto aos benefícios ligados ao SGA. 

Neste caso será apresentada a norma ISO 14001, uma vez que a implementação deste 

sistema de gestão ambiental já foi pensada e seria importante para a empresa adicionar na 

sua estratégia empresarial.  

A ISO 14001 foi desenvolvida pela Organização Internacional de Normalização (ISO), 

uma organização não governamental, sendo uma das normas ambientais mais populares 

do mundo. Esta fornece a base para um SGA reconhecido internacionalmente, e aplicável 

a qualquer tipo de empresa, independentemente da sua dimensão, cultura, localização, ou 

nível de maturidade ambiental (Rino & Salvador, 2017). A ISO 14001 encontra-se 

direcionada para o ambiente externo das empresas e ajuda-os a gerir e regular os aspetos 

ambientais das suas operações. 

A ISO 14001 estabelece requisitos para um SGA, de forma a permitir a uma empresa 

conceber e implementar políticas e objetivos que tenham em consideração os requisitos 

legais e informações sobre fatores ambientais relevantes. O objetivo global da norma é 

conseguir um equilíbrio entre a proteção ambiental e a prevenção da poluição, 

satisfazendo ao mesmo tempo as necessidades socioeconómicas (Rino & Salvador, 2017). 
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De acordo com ISO (2015), esta norma ajuda as empresas a alcançar os resultados 

pretendidos do seu SGA, pelo que contribuem com valor para o ambiente, a empresa, e 

os seus stakeholders. Os resultados que se esperam de um sistema de gestão ambiental, 

em conjunto com a política ambiental da organização, são: 

● Melhoria do desempenho ambiental; 

● Cumprimento das obrigações de conformidade; 

● Realização de objetivos ambientais. 

Esta questão levanta para muitas organizações a preocupação em alcançar e exibir um 

desempenho ambiental adequado, limitando as implicações ambientais das suas 

atividades. Cada vez mais o contexto de legislação ambiental é rigoroso, desde o 

desenvolvimento de políticas económicas e outras medidas destinadas a preservar o 

ambiente, até ao aumento da preocupação dos stakeholders com as questões ambientais 

(Rino & Salvador, 2017). 

As organizações reconhecem a importância da aceitação desta certificação, pois 

acreditam que ao cumprir com os regulamentos e legislação ambiental, serão facilmente 

aceites pelos clientes ambientalmente conscientes, assim como apresentam uma melhor 

preparação estrategicamente para cumprir com as futuras restrições nas legislações 

ambientais (McGuire, 2014). 

Assim, notamos que os relatórios de sustentabilidade e um sistema de gestão ambiental 

seria uma mais-valia para a empresa adicionar na sua estratégia empresarial. Contudo, 

nos próximos pontos apresenta-se as práticas sustentáveis que a empresa adotou ao longo 

do tempo nas três dimensões (ambiental, económica e social), assim como outras 

sugestões de novas práticas. 

 

4.2.1. Práticas sustentáveis - Dimensão ambiental 

Batista e Francisco (2018) analisaram e identificaram várias práticas utilizadas pelas 

empresas na implementação da sustentabilidade na dimensão ambiental. Estas práticas 

encontram-se presentes na tabela 2. Com estes resultados podemos confirmar as 

conclusões de Fifka e Drabble (2012), pois estas indicam que as organizações são 
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regularmente monitorizadas pelos seus investidores e a sociedade, para assegurar que 

estão a satisfazer as necessidades dos stakeholders. A participação dos stakeholders é 

fundamental para a formulação de uma estratégia com objetivos ambientais claros 

(Bellantuono et al., 2016). 

Assim, quando as empresas adotam práticas ambientais que operam para além da 

componente financeira, estas obtêm uma atenção especial por parte dos stakeholders 

(Ortas et al., 2015). Como resultado de comportamentos e práticas competitivas, 

cumprindo os critérios internacionais, e perseguindo um grau de excelência esperado nos 

países mais desenvolvidos, o desempenho ambiental é essencial para manter a 

competitividade (Abreu, 2009). Por conseguinte, ignorar estratégias ambientais e outras 

premissas de sustentabilidade limita bastante o poder de atuação e a possibilidade de 

crescimento de uma empresa, resultando na perda de oportunidades reais para 

investimentos a longo prazo (Perrini et al., 2011). 

 

Tabela 2 - Práticas ambientais 

Categoria Práticas 

Materiais 

Programa anticorrupção 

Gestão de fornecedores 

Sustentabilidade 

Estratégia de gestão de risco 

Satisfação do cliente e do trabalhador 

Energia/Água 

Investimentos em novas tecnologias e atualização das 

infraestruturas 

Medidas de sensibilização 

Manutenção de infraestruturas 
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Resíduos 

Recolha seletiva e eliminação adequada 

Medidas de sensibilização 

Mecanismos de reclamação 

ambiental 

Visitas de inspeção e planos de ação 

Auditorias 

Cumprir com a responsabilidade social das empresas 

Código de conduta e ética dos profissionais de compras 

Nota: Adaptado de Batista e Francisco (2018). 

 

Na Vestire, a maior parte destas práticas sustentáveis já se encontram implementadas na 

empresa. Na categoria dos materiais, a empresa apresenta a gestão de fornecedores, a 

sustentabilidade, uma estratégia de avaliação de riscos e a satisfação dos clientes e dos 

seus trabalhadores.  

No que concerne à categoria dos mecanismos de reclamação ambiental, a Vestire tem 

auditorias anuais, assim como visitas de inspeção e planos de ação. Para além disso, esta 

também cumpre com a responsabilidade social empresarial. 

Como já foi referido num dos pontos anteriores, a empresa esforça-se para educar os seus 

colaboradores sobre questões ambientais, de modo que estes possam adquirir 

comportamentos ambientalmente responsáveis na empresa, assim como em casa. Todos 

os colaboradores tiveram uma formação, onde foi abordado o tema da sustentabilidade e 

os problemas ambientais. Esta formação focou-se na importância de adotar práticas 

sustentáveis na vida quotidiana e na divulgação do objetivo da empresa relativamente à 

eficiência energética e hídrica. No final, todas as dúvidas expostas foram esclarecidas e 

foram entregues algumas informações relevantes a todos os funcionários. 

Em termos de consumo de água e energia, na empresa foram implementadas medidas 

para minimizar o desperdício e o consumo de ambos. Nesse sentido, é feito um 

acompanhamento diário/mensal da quantidade de água que consta no contador e o 



49 

 

respetivo registo. No que diz respeito às poupanças energéticas, é necessário o 

acompanhamento das faturas e a devida sensibilização aos colaboradores, tanto a nível da 

eficiência energética como hídrica. Além disso, a empresa realiza a manutenção das 

infraestruturas regularmente. De forma a atingir alguns objetivos estabelecidos pela 

empresa, é importante a colaboração de todos os funcionários para essa otimização. 

No que concerne às águas residuais, a empresa para além de controlar regularmente os 

seus parâmetros, de forma a não ultrapassar os limites legais, a empresa também efetua a 

devida recolha e tratamento. Relativamente ao tratamento dos resíduos da empresa, a 

respetiva separação para posterior reciclagem ocorre nas instalações e o seu descarte é 

feito de forma adequada por uma empresa contratada. Na empresa, como não é produzido 

nenhum resíduo nocivo, as oportunidades para melhorias ambientais limitam-se às 

matérias-primas fornecidas pelos fornecedores.  

Ainda nesta dimensão, podem ser destacadas algumas ações que procuram ter o menor 

impacto possível no ambiente, tais como a reutilização de papel, reciclagem de toners, 

reciclagem de agulhas partidas e desgastadas, utilização de lâmpadas economizadoras de 

energia, aproveitamento da luz natural e a procura de formas de reduzir a quilometragem 

ao transportar mercadorias. 

A política ambiental da empresa tem uma visão que vai para além das considerações 

económicas, compreendendo o bem-estar interno da empresa, ao mesmo tempo que tem 

em conta o ambiente e a comunidade em que opera. 

As práticas da dimensão ambiental impostas na empresa parecem ser bastante apropriadas 

e consistentes com a literatura analisada. Contudo, existem algumas práticas sustentáveis 

que não foram implementadas na Vestire, mas que seriam uma boa oportunidade para 

esta alcançar outros objetivos e outros mercados. Nas práticas relacionadas com a energia, 

água e resíduos, o investimento gradual nas infraestruturas e em novas tecnologias seria 

um ponto positivo, uma vez que poderiam instalar aparelhos mais eficientes e um 

software de gestão de energia, por exemplo. 

Podemos concluir que a utilização de recursos renováveis está a aumentar e que o 

desempenho ambiental é medido por ações destinadas a reduzir o consumo de recursos 

naturais (Abreu, 2009). 
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4.2.2. Práticas sustentáveis - Dimensão económica 

Na tabela 3 podemos ver as práticas sustentáveis que se enquadram na dimensão 

económica, adaptadas do artigo de Batista e Francisco (2018). De acordo com Moneva & 

Ortas (2010), as empresas com uma estratégia sustentável definida podem melhorar a sua 

posição financeira e satisfazer as exigências dos stakeholders, sem priorizar qualquer 

categoria. Logo, as diferentes categorias de sustentabilidade devem ter as mesmas 

prioridades, estar em sintonia com o público interno e externo, e não se concentrar apenas 

em questões económicas (Hardjono & Klein, 2004). 

A integração entre as estratégias sustentáveis e o plano de negócios é muito importante 

para que as práticas consigam atingir os seus objetivos a médio e longo prazo (Osagie et 

al., 2014). Para Santis et al. (2016), não existe uma ligação direta entre o desempenho 

financeiro e as práticas sustentáveis, pois não existem incentivos para tais práticas. Os 

autores acrescentam que a atenção de alguns gestores é desviada destas práticas, uma vez 

que estas apenas apresentam efeitos a longo prazo. No entanto, as organizações só 

conseguem alcançar os níveis desejados de sustentabilidade a médio e longo prazo, o que 

implica um planeamento exigente, tanto a nível social como organizacional (Longoni & 

Cagliano, 2016). No atual contexto económico global, não só os benefícios financeiros 

são necessários, mas também os resultados ligados aos valores de sustentabilidade e 

inovação (Boons et al., 2013). 

 

Tabela 3 - Práticas económicas 

Categoria Práticas 

Desempenho 

económico 

Planeamento estratégico 

Investimento em segurança da informação, soluções 

informáticas e recursos humanos 

Indicadores financeiros 

Utilização de leis de incentivo 
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Impactos económicos 

indiretos 

Atividades em novos mercados estratégicos 

Possibilidade de criar empregos 

Ações de acessibilidade 

Adaptação ao novo contexto económico 

Impulsionar as economias locais 

Práticas de compra 

Código de conduta e ética dos profissionais de compras 

Cumprir com a responsabilidade social das empresas 

Foco nos fornecedores locais 

Nota: Adaptado de Batista e Francisco (2018). 

 

Relativamente à dimensão económica, na relação com os clientes, a empresa apresenta 

medidas como a disponibilização de informação clara acerca dos seus produtos e serviços, 

ou seja, fornece todas as informações pedidas pelos clientes, desde os processos precisos 

às componentes de cada peça. Além disso, promove uma melhoria na relação com os 

clientes através de um sistema de tratamento de reclamações e uma personalização do 

produto às necessidades do cliente. Por outro lado, na relação com os fornecedores ou 

parceiros comerciais, a empresa prioriza os aspetos sociais e ambientais no processo de 

seleção. 

Na categoria do desempenho económico, a prática já adotada pela empresa é o 

desenvolvimento do planeamento estratégico. Nos impactos económicos indiretos, a 

empresa proporcionou a criação de novos empregos e adaptou-se ao novo contexto 

económico. 

Na dimensão económica, as práticas apresentadas estão em conformidade com a pesquisa 

realizada. Portanto, tendo em vista a melhoria contínua, a empresa poderia apostar na 

implementação de novas práticas, começando pelo investimento em segurança digital, 
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tecnologias e recursos humanos. No que diz respeito às práticas de compra, a empresa 

deveria implementar um código de conduta e ética para facultar aos fornecedores. Outras 

práticas consistem em desenvolver atividades em novos mercados estratégicos, 

impulsionar as economias locais e focar nos fornecedores locais.  

Estas práticas sustentam as afirmações de Boons et al. (2013), que dizem que nos países 

desenvolvidos e sustentáveis, a criação de emprego e a criação da procura são normas. 

Assim, de modo a alterar a lógica empresarial atual, ou seja, com o único objetivo de 

obter lucro, deve ser implementado um novo modelo empresarial, que inclua todas as 

partes essenciais na criação de um novo paradigma sustentável (Batista & Francisco, 

2018). 

 

4.2.3. Práticas sustentáveis - Dimensão social 

Conforme as práticas delineadas por Batista e Francisco (2018), a categoria social 

apresenta subcategorias que compreende vários aspetos, desde o tratamento dos 

funcionários até à comunidade onde a empresa pertence, como podemos ver na tabela 4. 

A procura de um equilíbrio entre as normas éticas impostas pelo mercado e as 

responsabilidades sociais apresenta um problema para os gestores nesta questão social 

(Morimoto et al., 2005). As práticas apresentadas apoiam as conclusões de Perrini et al. 

(2011), que referem que as organizações se preocupam em acrescentar valor aos seus 

negócios, mantendo e valorizando as competências dos seus colaboradores. 

No que concerne à seleção dos fornecedores, as empresas podem escolher fornecedores 

que irão melhorar os seus impactos indiretos de sustentabilidade, ou podem aprender 

sobre o desempenho dos padrões ambientais, sociais e de governança dos seus 

concorrentes e utilizá-lo como referência para melhorar e impulsionar o seu próprio 

desempenho (Diez-Cañamero et al., 2020). 
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Tabela 4 - Práticas sociais 

Categoria Práticas 

Emprego 

Pacote de benefícios (seguro de saúde, estudos 

de pós-graduação, etc.) 

Política de desenvolvimento de carreira e 

salário 

Programa de estagiários 

Atração e retenção de talentos 

Recrutamento interno 

Saúde e segurança no trabalho 

Qualidade de vida laboral 

Condições ergonómicas 

Campanhas educacionais 

Diversidade e igualdade de 

oportunidades 

Meritocracia nas contratações e promoções 

Igualdade de remuneração para 

mulheres e homens 

Plano de carreira e salário 

Avaliação de fornecedores para 

práticas laborais 

Código de conduta e ética 

Cumprimento das leis e regulamentos 

trabalhistas, fiscais e pertinentes 

Cumprimento da prevenção e combate à 

corrupção 

Cumprimento das medidas de preservação 

ambiental e das questões sociais 
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Comunidades locais 

Patrocínio: projetos educativos, culturais e 

desportivos 

Educação financeira para jovens até aos 17 

anos e reformados 

Programa de trabalho voluntário 

Doações financeiras para instituições de 

caridade 

Iniciativas financiadas por leis de incentivo 

Trabalho infantil/trabalho forçado ou 

obrigatório 

Auditoria de fornecedores 

Contratos 

Resposta a catástrofes/emergências Plano de contingência 

Nota: Adaptado de Batista e Francisco (2018). 

 

Em termos de medidas sociais, a empresa incentiva os seus colaboradores a prosseguir 

uma carreira a longo prazo através do incentivo à qualificação e formação profissional. 

No que concerne aos direitos dos colaboradores, a empresa segue procedimentos para 

garantir que sejam adotadas medidas adequadas em relação à discriminação no local de 

trabalho, assim como no momento de contratação, ou seja, a empresa demonstra-se contra 

todas as formas de discriminação. Estes princípios encontram-se presentes na política de 

responsabilidade social da empresa, que pode ser consultada no anexo 1. 

Para a satisfação dos colaboradores, anualmente, a empresa distribui inquéritos de 

avaliação da satisfação do colaborador. Posteriormente, os inquéritos são entregues no 

departamento de qualidade, para ser feito o tratamento de dados e avaliar os resultados. 

Mediante os resultados obtidos, é estabelecido um plano de ações, de modo a melhorar 

os aspetos menos positivos. Neste sentido, e com vista a uma melhoria contínua, tanto a 
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nível organizacional, como a nível de bem-estar dos colaboradores, colocou-se uma caixa 

de sugestões para que os colaboradores possam fazer sugestões ou reclamações. 

No que se refere à igualdade de oportunidades e direitos entre os géneros, a empresa 

determina que o acesso à formação, política salarial e progressão da carreira deve ser 

igual para ambos os sexos. A empresa apresenta também um código de conduta para a 

prevenção e combate ao assédio no trabalho, no qual são explicados os procedimentos no 

caso de acontecer uma eventual situação de assédio. 

Nas medidas relacionadas com a higiene, saúde e segurança no trabalho, a empresa 

cumpre com várias práticas, estando estas estabelecidas no seu manual e na sua política 

de higiene, saúde e segurança no trabalho elaborados pela própria empresa. De forma a 

cumprir todos os requisitos que advêm dos decretos de lei e normativas relacionadas com 

a segurança no trabalho, a Vestire em conjunto com a empresa prestadora de serviços na 

área de higiene e segurança no trabalho (HST), analisam os resultados das avaliações de 

ruído, iluminância, ambiente térmico, poeiras e compostos orgânicos voláteis. Na 

empresa estes valores apresentam-se dentro do limite legal, mas no caso de algum dos 

valores estar acima, é necessário tomar providências, através de um plano de ações, para 

resolver a situação o mais rápido possível. Ainda na área de HST, anualmente, a empresa 

prestadora de serviços nesta área desloca-se à empresa para a realização de exames 

médicos aos colaboradores. 

Quanto às respostas a catástrofes ou emergências, a empresa apresenta planos de 

emergência para eventuais situações que possam ocorrer, e realiza também um simulacro 

anual. Para além disso, a empresa dispõe de um programa de prevenção de riscos 

profissionais (plano de riscos), boas condições relativamente à iluminação, ventilação, 

aquecimento e ruído, e formação aos colaboradores neste domínio. 

Relativamente à avaliação dos fornecedores, a empresa efetua as práticas que se 

encontram presentes na tabela 4, exceto a posse de um código de conduta e ética. As 

práticas adotadas assumem um papel bastante importante na empresa, uma vez que alguns 

clientes exigem que todos os fornecedores possuam uma auditoria para comprovar que 

cumprem todos os requisitos fundamentais.  
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As práticas relativas à dimensão social em vigor na empresa parecem-nos adequadas e 

em linha com a literatura que analisamos. Porém, na perspetiva de que é sempre possível 

melhorar, sugerimos o desenvolvimento de algumas práticas na categoria de emprego, 

como por exemplo o programa de estagiários e a política de desenvolvimento de carreira 

e salário, de forma a conseguir atrair novos talentos para a mesma. Implementar algumas 

das práticas da categoria de comunidades locais também iria trazer vários benefícios para 

a empresa, tais como uma melhoria da imagem da mesma e uma oportunidade para ser 

conhecida por mais pessoas e mercados. 
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5. Conclusão 

Com o presente relatório de estágio pretendeu-se identificar e analisar as práticas 

sustentáveis da empresa. Como foi referido anteriormente, este trabalho retrata o estudo 

de caso da entidade de acolhimento escolhida para o estágio, a Vestire, SA. 

A compreensão e análise aprofundada dos conceitos de sustentabilidade e de 

responsabilidade social empresarial foi essencial para o estudo de caso, uma vez que 

facilitou todo o processo de levantamento das práticas empresariais. Além destes 

conceitos, o conhecimento dos três pilares da sustentabilidade e das duas dimensões de 

RSE, assim como a sua aplicação numa organização, também foi de bastante importância. 

Pretendeu-se demonstrar também que, cada vez mais, existem novas preocupações e 

expectativas relativas ao setor industrial e uma crescente preocupação com a proteção 

ambiental. Desta forma, é fundamental para as empresas implementar e divulgar práticas 

que tenham o menor impacto possível no ambiente e que beneficiem a proteção deste. 

No que diz respeito à caraterização da entidade de acolhimento, é feita uma breve 

apresentação da mesma, assim como das certificações que esta possui nas diferentes 

áreas. Assim, a Vestire é certificada na área da qualidade e também na área ambiental, 

pois tem certificações que obrigam a cumprir vários requisitos a nível ambiental e 

permitem comprovar as componentes sustentáveis do produto final. 

Com a realização do estágio tive a oportunidade de adquirir várias competências, tais 

como: sensibilização aos documentos relativos às transações das empresas; conhecimento 

do sistema de receção, organização, classificação e arquivo de documentos contabilísticos 

e fiscais da empresa; familiarização com um programa informático de contabilidade; 

aprendizagem dos requisitos das certificações relacionadas com a área da 

sustentabilidade. Além disso, foi possível aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos 

ao longo do percurso académico, assim como o desenvolvimento de capacidades de 

trabalho em equipa, potenciando o enriquecimento pessoal e profissional. 

No estudo de caso, apresentam-se as práticas que contemplam os pilares ambiental, 

económico e social da sustentabilidade empresarial. As práticas identificadas foram 
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recolhidas através da observação direta, documentos internos da empresa e recolha de 

informações dos principais elementos da empresa.  

Ainda que a empresa em análise tenha implementado diversas ações que visam a 

consideração da sustentabilidade empresarial nas suas ações, identificamos e 

apresentamos algumas sugestões de melhoria. Destas, destacamos o investimento gradual 

nas infraestruturas, novas tecnologias, segurança digital e recursos humanos, a 

implementação de um código de conduta e ética, e o desenvolvimento de um programa 

de estagiários e uma política de desenvolvimento de carreira e salário. 

Por último, resta-me agradecer a oportunidade de ter desenvolvido o presente estágio 

numa empresa que assume de forma proativa as preocupações com a sua sustentabilidade. 

Desta experiência foi possível retirar inúmeras aprendizagens, as quais serão 

fundamentais para o mundo profissional, assim como para a vida pessoal. 
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Anexos 

Anexo 1 - Política de responsabilidade social 

A Vestire, SA assume um compromisso, visando o equilíbrio entre os seus objetivos 

comerciais e de criação de valor e o respeito pelo indivíduo (clientes, colaboradores, 

fornecedores e parceiros) tendo como objetivo o reconhecimento interno pelos seus, 

assim como externamente e no mercado como empresa. 

Assim, a Vestire, SA compromete-se a assegurar e disponibilizar todos os recursos 

necessários para a implementação desta política, com vista a uma gestão eficaz da 

organização, assente em valores como a integridade, a solidariedade, a idoneidade e a 

inovação. 

O nosso compromisso baseia-se nos seguintes princípios: 

● Respeitamos e apoiamos em conformidade com os direitos humanos 

internacionalmente reconhecidos; 

● Fomentamos a promoção da justiça e da ética assente no respeito pelo indivíduo 

e seus direitos; 

● Contribuímos para a preservação e o respeito pelo meio ambiente; 

● Exigimos confiança e rigor nas relações empresariais e repudiamos quaisquer 

práticas de corrupção; 

● Fomentamos a igualdade de direitos e oportunidades, a não-discriminação e a 

liberdade de escolha e de associação; 

● Promovemos oportunidades de trabalho e o desenvolvimento pessoal e 

profissional assente numa política remuneratória justa; 

● Honramos as disposições da Convenção nº 100 da OIT referente ao princípio da 

igualdade de remuneração de homens e mulheres por trabalho de igual valor; 

● Incentivamos a qualificação e formação profissional dos nossos colaboradores 

que lhes permitam adquirir aptidões e conhecimentos; 
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● Promovemos a manutenção de locais de trabalho seguros e saudáveis; 

● Fomentamos a adequada aplicação de requisitos legais e regulamentares, 

nacionais ou outros que a empresa subscreva; 

● Defendemos o respeito pelo potencial, características, limitações e dificuldades 

de cada membro da equipa, tratando todos com equidade, respeito e dignidade; 

● Fomentamos a existência de uma sociedade mais justa e solidária. 

● Não empregamos colaboradores com idade inferior a 18 anos, não existindo, 

portanto, exploração infantil. 

A VESTIRE, SA pretende colocar-se na vanguarda das empresas de tricotagem e 

confeção de malhas, criando tendências para um futuro sustentável e socialmente 

responsável.    

 


