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Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver 
A complexidade que os tempos atuais comportam conduz-nos facilmente à tentação de 
enfatizar a resolução dos problemas adotando, fundamentalmente, uma ótica de curto prazo. 
Porventura, essa será a atitude mais efetiva e também legítima, mas só e só se o gestor na 
busca dos melhores caminhos/alternativas, tendo em vista os interesses da 
empresa/organização, não ultrapassar as fronteiras do tolerável. A resolução dos dilemas da 
gestão corrente e estratégica das organizações deve ser enquadrada pelos princípios da ética 
empresarial/organizacional e de responsabilidade social. Pretende-se avaliar, com base na 
evidência científica que tem sido produzida, as relações entre comportamento ético 
organizacional e a rentabilidade/sustentabilidade organizacional. Através das exposições 
feitas ao longo das sessões e dos casos analisados pretende-se que os mestrandos integrem 
nas suas reflexões os comportamentos mais adequados face aos dilemas organizacionais, 
tanto para aqueles com interface interna como para os que têm uma ligação mais explícita ao 
exterior. 
 
Objectives of the curricular unit and competences to be developed 
The complexity of the current times leads us easily to the temptation to emphasize the 
resolution of problems by adopting essentially a short-term perspective. This attitude might be 
the more effective and also legitimate but only and only if the manager seeking the best ways / 
alternatives, taking into consideration the interests of the company / organization, does not 
exceed the boundaries of the tolerable. The resolution of the dilemmas of daily and strategic 
management of organizations must be framed by the principles of business ethics / social 
responsibility. It is intended to be evaluated, based on scientific evidence that has been 
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produced relations between ethical behavior and organizational profitability / organizational 
sustainability. Through the presentations made during the sessions and the analyzed cases it 
is intended that the Master's students integrate their reflections in the most appropriate 
behaviors to meet organizational dilemmas, both for those with internal interface as for those 
with a more explicit link to the outside. 
 
Conteúdos Programáticos 
1. Ética: Moda, Necessidade, Estratégia ou Dever Ético? 
2. Ética na Empresa/Organização 
3. Ética e liderança 
4. Responsabilidade Social das Empresas/Organizações 
5. Códigos Éticos e Gestão 
6. Contributo da Ética e da RS para a melhoria da legitimação das Empresas/Organizações 
 
Syllabus 
1. Ethics: Fashion, a need, strategy or ethical duty? 
2. Ethics in the enterprise/organization 
3. Ethics and leadership 
4. Corporate Social Responsibility (CSR) 
5. Ethic codes and Management 
6. Contribution of Ethics and Social Accountability to improve the legitimacy of corporations 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade 
curricular 
O principal objetivo desta unidade é levar os mestrandos a perceber o papel que as 
organizações (lucrativas e não lucrativas) têm na sociedade atual, nomeadamente no que 
concerne ao desenvolvimento de um gestão estratégica que tenha em conta a ética 
empresarial e a responsabilidade social das organizações. Por outro lado pretende-se tomar 
consciência que existe uma fronteira ténue entre comportamento e ética individual e 
organizacional. Compreender a importância da ERS para a sustentabilidade organizacional. 
 
Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
The main purpose of this unit is to take students to understand the roll that organizations 
(profitable or non-profitable) have in modern society, mainly the development of a 
management strategy that counts on enterprise ethics and organizations social responsibility. 
On the other hand it is intended to be aware that there is a fine line between individual and 
organizational ethics and behavior. Understand the importance of Corporate Social 
Responsibility for organizational sustainability. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
Os conteúdos teóricos da unidade curricular serão expostos através de aulas ilustradas 
sempre que possível com casos práticos. Os estudantes serão motivados para aplicar as 
competências adquiridas através de atividades práticas, incluindo a análise e discussão de 
estudos de caso e exercícios. A partilha de experiências profissionais relevantes será 
encorajada ao longo destas atividades. A avaliação de natureza sumativa integra a 



assiduidade e a participação (10%), realização de trabalhos individuais e em grupo 30% e a 
realização e apresentação de um trabalho final com o peso de 60%. 
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
The theoretical content of the course will be exposed through illustrated lessons whenever 
possible with practical cases. Students are encouraged to apply the skills acquired through 
practical activities, including analysis and discussion of case studies and exercises. The 
sharing of relevant professional experience will be encouraged along these activities. The 
summative evaluation integrates attendance and participation (10%), conducting individual and 
group work 30% and performing and presenting a final paper weighing 60%. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade 
curricular 
Dado que o objetivo principal da unidade é levar os mestrandos a perceber a importância da 
ética e da responsabilidade social na gestão das organizações, a metodologia desenvolvida 
que implica uma significativa participação dos alunos (através de trabalhos, pesquisas e 
participação oral), tem-se mostrado adequada aos objetivos. O regime de avaliação foi 
concebido para medir até que ponto as competências foram desenvolvidas. 
 
Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s 
objectives 
Since the main purpose of this unit is to take the students to understand the importance of 
ethics and social responsibility in organizations management, methodology developed by 
students (in essays, research and expositions) fits the methodology goal. The assessment 
scheme was designed to measure the extent to which competences were developed. 
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