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Descrição do módulo
É inegável a crescente importância da sustentabilidade para as organizações públicas e privadas, que se
materializa na aplicação de metodologias ESG - “Environment, Social, Governance” - não só devido à exigência
dos consumidores e ao aumento de regulações neste âmbito, mas pela cada vez mais iminente materialidade
dos riscos sociais como direitos humanos, diversidade e inclusão, ou impacto em comunidades.
Com o mercado ESG atualmente avaliado em 53 biliões USD, com perspectivas de crescer exponencialmente
nos próximos anos (Bloomberg), investir e integrar critérios e metodologias ESG nas atividades das empresas
torna-se não só atrativo mas fundamental. Porém, devido ao elevado número de metodologias e standards ESG,
inconsistências entre modelos, e dificuldades em identificar oportunidades de negócio a partir destes, pode ser
desafiante para as empresas enveredarem por este “admirável mundo novo”.
É aqui que este módulo entra: os Participantes serão desafiados a aprender e aplicar metodologias ESG de
forma prática, de forma a responder a desafios e riscos reais no âmbito da sustentabilidade social no seu sector,
organização ou contexto profissional. Os Participantes serão equipados com ferramentas, estudos de caso e
metodologias que lhes permitam realizar o diagnóstico e implementação de estratégias ESG de sucesso,
navegando a realidade complexa da sustentabilidade, e assegurando a geração de valor para todos os
stakeholders ao longo da cadeia de valor (vs. apenas para os shareholders).
Temas abordados:
• Estratégias de sustentabilidade e ESG na avaliação e mitigação de riscos sociais e ambientais;
• Desmistificação de mitos sobre o S em ESG, e saliências e materialidade sociais;
• Metodologias, frameworks, standards e ratings ESG na teoria e na prática;
• Melhores metodologias por sector e empresa;
• Fatores críticos de sucesso para implementação de estratégias e metodologias ESG.

No final do módulo, cada Participante será capaz de:
1. Identificar que metodologias ESG aplicar a que tipo de setor, empresa ou contexto operacional;
2. Diferenciar e aplicar as metodologias ESG, de entre as quais GRI, SASB, WBA, e UNGPRF;
3. Ultrapassar desafios de metodologias ESG, tal como o volume e inconsistência de metodologias
existentes, riscos de socialwashing, e retorno financeiro a partir de impactos sociais;
4. Adotar uma postura de orientação contínua para soluções face a desafios e riscos ESG, com confiança
nas melhores práticas para detectar e remediar riscos sociais em ESG.

Abordagem
O módulo terá um tempo total de aprendizagem para cada Participante de 5 horas. Será dividido em 5 fases:
1. Preparação inicial: visualização de vídeos de introdução ao módulo e conteúdos iniciais;
2. Exercício individual: aplicação de metodologias ESG a uma empresa e/ou setor específicos. Identificação e análise de
um ou mais desafios de implementação de ESG na empresa, setor ou contexto profissional do Participante;
3. Primeira sessão Zoom (duração de 1h30): introdução, discussão e aplicação de várias metodologias ESG;
4. Exercício individual: aplicação das metodologias introduzidas na sessão a uma organização à escolha de cada
Participante, de modo a para dar resposta aos desafios e/ou riscos de sustentabilidade social identificados,
submetendo os resultados – a Formadora dará feedback a cada um dos Participantes sobre os seus resultados;
5. Segunda sessão Zoom (duração de 1h30): discussão sobre dúvidas e tópicos de seleção e implementação das
metodologias. Partilha de melhores práticas sobre as mesmas.

A abordagem encontra-se esquematizada em baixo:
2 semanas
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