
A autora - Bárbara Rosa
É jurista de Direito Público e consultora em ética das organizações, promoção da

integridade, transparência e políticas anticorrupção. Ao longo da sua experiência

profissional destacam-se as colaborações com o Parlamento Europeu, com ONGs

anticorrupção e com a Administração Pública. É coautora dos livros “Má Despesa Pública” e

“Má Despesa Pública nas Autarquias”, e escreve periodicamente num blog com o mesmo

nome.

Porquê este curso?

Alinhe as suas ações com os valores da sua empresa e ajude a criar uma imagem corporativa de referência. Adote

uma conduta ética e transparente e conduza a sua organização a níveis de excelência. O dia a dia das

organizações é orientado por decisões que contribuem para os seus resultados. Com este curso será capaz de

fazer escolhas pautadas por princípios éticos e gerir eficazmente os dilemas que surgem na vida de qualquer

profissional. Vai conseguir alinhar comportamentos para garantir uma atuação corporativa consistente. Vai ainda

obter as ferramentas necessárias à elaboração do código de conduta.

O que vai aprender?
 Compreender a importância da ética, integridade e

transparência nas empresas

 Posicionar-se em relação a padrões de ética
profissionais

 Compreender a importância do Código de
Conduta na orientação de comportamentos e a sua
consequência nos resultados

 Identificar o papel da ética e integridade da
empresa nas relações com entidades externas

A quem se destina?
 A todos os profissionais que acreditam que a ética

é uma ferramenta essencial para o sucesso das
organizações

 A todos os profissionais que querem desempenhar
com ética a sua atividade profissional

 A profissionais que exercem funções de alta
responsabilidade e de gestão, assim como funções
de coordenação e chefia de equipas

 A profissionais da área de recursos humanos,
qualidade e responsáveis por procedimentos de
due diligence

Este curso inclui:
 115 minutos de video HD

 Respostas do autor às dúvidas dos alunos

 Desafios lançados pelo autor aos alunos

 Exercícios nos módulos e uma avaliação final

 Anexos preparados pelo autor

 Possibilidade de tirar e guardar apontamentos

 Um certificado de realização no final do curso

A SABE online

Somos uma editora de cursos online.
Respondemos às necessidades mais atuais de
aprendizagem e valorização pessoal. Os nossos
cursos têm um preço acessível e são oferecidos
por profissionais com forte experiência.
Queremos tornar-nos o seu parceiro permanente
de aprendizagem.
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Se não estiver satisfeito nas
primeiras 24 horas, devolvemos
o seu dinheiro.

Conteúdos práticos. Acesso permanente aos cursos.



Estrutura do curso

Introdução     5min

Módulo 1 - Comportamentos íntegros     21min
Capítulos: Quiz

Desafio
Introdução do módulo
Porque são relevantes?
Ética, Integridade e Transparência, o que são?
A ética e a integridade nas empresas
A transparência empresarial
Resumo do módulo

Módulo 2 - Padrões de conduta     19min
Capítulos: Quiz

Desafio
Introdução do módulo
Padrão pessoal
Padrão empresarial
Código de conduta
Resumo do módulo

Módulo 3 - Integridade nas relações internas     21min
Capítulos: Quiz

Desafio
Introdução do módulo
Conhecer o código
Conduta com os colegas
Responsabilidade na ação
Responsabilidade da direção
Resumo do módulo

Módulo 4 - Integridade nas relações externas     22min
Capítulos: Quiz

Desafio
Introdução do módulo
Compromisso com a comunidade
Conflitos de interesse
Relações com o mercado
Relações com as autoridades
Resumo do módulo

Conclusão     4min

Avaliação Final     20min

Notas finais     3min

Anexos Dicas práticas para promoção da ética e da
transparência organizacional
Guia de elaboração do código de conduta

Guias de boas práticas para as relações
empresariais

Conheça as condições comerciais e saiba mais em http://sabe-online.com/courses/33

Contactos
Para mais informações não hesite em contactar-nos.
Onde estamos: Rua D. Luís I, 3, 3º, 1200-149 Lisboa
Telefone: +351 213 900 903
Email: cliente@sabe-online.com

Meios de pagamento
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