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1 | APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

QUEM SOMOS E O QUE FAZEMOS… 

A Pedra Base vocaciona-se para o apoio às Organizações, Empresariais e Públicas, na criação 

de valor e de vantagens competitivas através do contínuo processo de melhoria dos modelos 

de negócio e gestão das pessoas. Para isso estimulamos os nossos colaboradores na criação 

de capital de conhecimento, criatividade e foco nas necessidades do Cliente. O impacto real é 

a medida do sucesso dos nossos projectos. Procuramos criar relações permanentes, baseadas 

na confiança e benefício mútuo. 

A Pedra Base é uma empresa de Consultoria e Formação constituída em finais de 1997. O 

nosso percurso caracteriza-se pela assessoria a líderes de empresas e dirigentes 

organizacionais no que se refere às competências das suas equipas e à gestão das 

organizações que representam. 

Em 2004, a Pedra Base integrou o Grupo STEP UP (SGPS) - ano da sua constituição. A STEP 

UP integra entidades de áreas diversas como a formação profissional, consultoria de gestão, 

informática e serviços, gestão de arquivo & documentação, design e edição.  

Estamos ao serviço dos nossos clientes para os assessorar e apoiar no alcance dos seus 

objectivos através dos serviços que prestamos, em áreas diversas como o desenvolvimento de 

competências através da formação e programas de coaching, gestão de crise e mudança, 

implementação de sistemas de gestão, elaboração de códigos de ética, reestruturação de 

áreas comerciais, implementação de sistemas de gestão de desempenho, tendo realizado 

projectos em empresas, sector empresarial do estado e administração pública central e local. 

Os clientes procuram-nos para acompanhar processos de mudança internos ou quando se 

encontram perante desafios organizacionais de gestão ou operacionais, que produzem um 

impacte nos seus resultados e solicitam o nosso apoio quando as decisões a tomar afectam as 

suas pessoas, as suas operações e a organização como um todo.  

Nesse sentido, disponibilizamos um conjunto de serviços integrado que permite alinhar 

processos, pessoas e produtos com o objectivo de criar valor, numa lógica de intervenção 

ajustada ao negócio de cada cliente: 

- Formação 

- Sistemas de gestão 

- Recursos Humanos 

- Ética e Responsabilidade Social 

- Comercial e Marketing 
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EM QUE ACREDITAMOS… 

Acreditamos que as nossas equipas orientam a sua conduta pelos valores que defendemos, 

vivenciando-os nas atitudes e comportamentos adoptados nos projectos que realizam. 

| Ética |  

A ética da Pedra Base resulta, em primeiro lugar da ética dos nossos colaboradores, 

formadores e consultores. 

Agimos no sentido de consciencializar para o impacte que as suas atitudes e comportamentos 

têm no cliente, nos destinatários das acções de formação e nas equipas envolvidas nos 

projectos de consultoria. 

| Diversidade |  

Seguimos uma Política de Diversidade no recrutamento das nossas equipas de trabalho, 

incentivando a entrada e o desenvolvimento de recursos humanos com estilos e perfis de 

personalidade diferentes dos nossos. As equipas heterogéneas são mais criativas e 

consequentemente mais competitivas. 

Para a Pedra Base, a prática da Diversidade representa o direito de ser diferente, assegurando 

a cada pessoa, individualmente condições para que ela se desenvolva e actue de acordo com 

os seus próprios valores individuais. 

| Criatividade e Inovação | 

A Criatividade das nossas soluções e metodologias depende da Criatividade de todos os que 

colaboram connosco. 

Procuramos que o ambiente de trabalho seja criativo, permitindo constantes desafios, onde 

tenhamos tempo para ideias, debates e conflitos. Dinamizamos processos criativos que 

produzam ideias, que propiciem a busca do novo, do extraordinário e do invulgar. Deixamos o 

pensamento vaguear e associamos ideias livremente, aplicamos metodologias validadas para 

seleccionar as melhores ideias e gerar as melhores soluções. 

| Disponibilidade, Abertura e Empenho |  

A disponibilidade e empenho para a melhoria contínua, traduzem-se na procura da excelência 

pelo trabalho desenvolvido, na superação de objectivos e resultados. 

 



Global Compact                                                                                                         COP Pedra Base | 2009                           

Página 5 de 16 

 

 

COMO CONCRETIZAMOS A RESPONSABILIDADE SOCIAL NA PEDRA BASE… 

| Os conceitos |  

• Assenta na ideia de que a Empresa é parte do eco-sistema social;  

• Concebe a Empresa como uma comunidade de pessoas com interesses comuns 

embora nem sempre coincidentes;  

• Identifica a cultura da Empresa como o repositório das crenças e valores éticos e como 

fonte de opções e comportamentos;  

• Considera seu dever e interesse contribuir para melhorar os impactos positivos da sua 

actividade e reduzir ou eliminar os negativos.  

| Os objectivos |  

• Manter elevados padrões de comportamento ético  

• Garantir a sustentabilidade económica e a estabilidade dos seus parceiros  

• Repor os recursos humanos e naturais que utiliza  

• Ser considerada uma pessoa de bem pela Sociedade  

• Dar conta do que faz  
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2 – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO  
 

 

É com enorme satisfação que a Pedra Base publica a sua primeira COP – Comunication on 

Progress - e reafirma a adesão aos dez princípios do Global Compact.  

 

Com esta comunicação reiteramos o nosso interesse em promover activamente a 

implementação destes princípios na empresa - na estratégia, cultura, políticas e práticas do 

dia-a-dia – e sensibilizar as partes interessadas que se encontram na nossa esfera de 

influência, nomeadamente os nossos fornecedores críticos, para adesão aos princípios Global 

Compact. Neste âmbito, refira-se que na Pedra Base assumimos o Global Compact como o 

código de ética pelo qual pautamos a nossa conduta com as diferentes partes interessadas.  

Integrámos recentemente a Rede Portuguesa Global Compact, numa perspectiva de melhoria 

contínua e de reforço do nosso contributo para a difusão destes princípios. 

 

A adesão da nossa empresa a estes princípios assume especial relevância pelo facto de um 

dos domínios de intervenção da Pedra Base ser a oferta de serviços na área da ética e da 

responsabilidade social, pelo que acreditamos que é fundamental dar o exemplo. 

 

Para além disso, a nossa adesão ao Global Compact e o trabalho contínuo que pretendemos 

desenvolver neste âmbito, sustenta-se na assumpção de que esta iniciativa de cidadania 

empresarial contribui de forma impactante para a difusão e partilha de boas práticas, a nível 

global e local, no âmbito dos direitos humanos, direitos laborais, protecção do ambiente e anti-

corrupção. Os compromissos assumidos e as práticas adoptadas fazem crescer um movimento 

de responsabilidade social, promovendo um novo paradigma de actuação orientado para a 

sustentabilidade.  

 

 

 

 

                                                                                                        Anabela Vaz Ribeiro 

                                                                                                             Partner da Pedra Base 
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3 | PRINCÍPIOS DO GLOBAL COMPACT NA PEDRA BASE 
 

DIREITOS HUMANOS | PRINCÍPIO 1 
 
Apoiar e respeitar a protecção dos direitos humanos proclamados internacionalmente. 

 

| Compromisso |  

A Pedra Base desenvolve o seu negócio orientada pela ética enquanto valor que permeia toda 

a sua actuação. Neste sentido, a empresa procura apoiar, respeitar e sensibilizar as diferentes 

partes interessadas para o cumprimento dos direitos humanos. 
 

| Acções implementadas no último ano |  

1. Formação dos colaboradores internos em direitos humanos 

 

De forma a sensibilizar todos os colaboradores/as para a temática dos direitos humanos e para 

a sua operacionalização a Pedra Base desenvolveu e ministrou uma acção de formação 

subordinada ao tema.  

 

2. Iniciativa de protecção da saúde – Gripe A 

 

Formação de sensibilização para a Gripe A e para as medidas preventivas que devem ser 

tomadas, em termos pessoais e profissionais, no âmbito do Plano de Contingência da 

empresa. 

 

3. Criação de um mecanismo formal para apresentação de queixa em caso de assédio, 

discriminação ou qualquer violação aos direitos humanos. 

 

A Pedra Base criou um caixa de sugestões/reclamações enquanto instrumento de auscultação 

anónima dos colaboradores/as, nomeadamente ao nível da violação dos direitos humanos. 

 

 

Considera-se que as restantes acções apresentadas neste relatório também contribuem para o 

cumprimento deste princípio. 
 

| Acções a implementar no próximo ano |  

1. Acção de sensibilização dos colaboradores internos para os problemas de saúde 

associados ao tabaco. 
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DIREITOS HUMANOS | PRINCÍPIO 2 
 
Evitar a cumplicidade nos abusos dos direitos humanos. 

 

| Compromisso |  

A Pedra Base não compactua com qualquer forma de abuso dos direitos humanos no 

desenvolvimento do seu negócio. 
 

| Acções implementadas no último ano |  

1. Criação do documento PB Business Principles  

 

Consciente de que a empresa é uma comunidade constituída por muitas identidades a Pedra 

Base considerou importante criar um documento que explicite quais os princípios que estão na 

base da conduta da empresa na prossecução dos seus objectivos.  

 

Este documento, que tem de ser subscrito por todos os colaboradores e fornecedores críticos 

da Pedra Base, procura conduzir a empresa, através de um padrão de actuação comum e 

sustentável, a uma crescente integração no eco-sistema social em que insere, e ao respeito 

pelos direitos humanos, proclamados internacionalmente. 

 

Sendo a Pedra Base uma empresa de consultoria e formação, os seus fornecedores principais 

são consultores e formadores, o que se revela pouco impactante em termos de práticas de 

trabalho forçado eventualmente dispersas na cadeia de valor. No entanto, considerou-se 

relevante explicitar a assumpção deste princípio na sua esfera de influência e salvaguardar o 

seu cumprimento através da exigência de subscrição a todas as partes críticas com os quais se 

estabelecem relações de trabalho.  
 

| Acções a implementar no próximo ano |  

1. Garantir que todos os colaboradores/as e formadores/as externos, que trabalham com a 

Pedra Base de forma regular, assinam o documento PB Business Principles  
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DIREITOS LABORAIS | PRINCÍPIO 3 
 
Defender a liberdade de associação e o reconhecimento efectivo do direito à negociação 
colectiva. 

 

| Compromisso |  

A Pedra Base respeita iniciativas de associação sindical e valoriza outras formas de 

organização voluntária dos seus colaboradores/as, numa perspectiva de auscultação e diálogo 

para a melhoria contínua. 
 

| Acções implementadas no último ano |  

1. Explicitação deste princípio no Manual de Acolhimento da empresa 

 

No Manual de Acolhimento, que é do conhecimento de todos os colaboradores/as da Pedra 

Base, explicitou-se o direito dos colaboradores/as à associação sindical e o apoio da empresa 

na construção de mecanismos de diálogo contínuo para a defesa dos interesses das partes. 
 
 
| Acções a implementar no próximo ano |  

1. Garantir que  todos os colaboradores/as da Pedra Base recebem o Manual de Acolhimento 

da empresa actualizado, com referência explícita à integração deste princípio.   
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DIREITOS LABORAIS | PRINCÍPIO 4 
 
Eliminar todas as formas de trabalho forçado ou compulsório. 

 

| Compromisso |  

A Pedra Base não admite qualquer forma de trabalho forçado ou compulsório no 

desenvolvimento das suas actividades. 
 

| Acções implementadas no último ano |  

1. Criação do documento PB Business Principles  

 

De forma a concretizar a implementação dos princípios Global Compact na nossa actividade 

desenvolveu-se um documento que integra todos os princípios que estão na base da conduta 

da Pedra Base e que devem ser assumidos pelos colaboradores/as internos e externos da 

empresa. Neste documento é feita referência explícita à proibição de todas as formas de 

trabalho forçado ou compulsório.  
 

| Acções a implementar no próximo ano |  

1. Garantir que todos os colaboradores/as e formadores/as externos, que trabalham com a 

Pedra Base de forma regular, assinam o documento PB Business Principles  
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DIREITOS LABORAIS | PRINCÍPIO 5 
 
Erradicar efectivamente o trabalho infantil. 

 

| Compromisso |  

A Pedra Base não admite qualquer forma de utilização de trabalho infantil no desenvolvimento 

das suas actividades. 
 

| Acções implementadas no último ano |  

1. Criação do documento PB Business Principles  

 

De forma a concretizar a implementação dos princípios Global Compact na nossa actividade 

desenvolveu-se um documento que integra todos os princípios que estão na base da conduta 

da Pedra Base e que devem ser assumidos pelos colaboradores/as internos e externos da 

empresa. Neste documento é feita referência explícita à proibição de utilização de trabalho 

infantil. 
 

| Acções a implementar no próximo ano |  

1. Garantir que todos os colaboradores/as e formadores/as externos, que trabalham com a 

Pedra Base de forma regular, assinam o documento PB Business Principles  
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DIREITOS LABORAIS | PRINCÍPIO 6 
 

Eliminar a discriminação no ambiente de trabalho.  
 

| Compromisso |  

Os valores da Pedra Base e a política de Recursos Humanos explicitam um comprometimento 

em relação à não discriminação, promoção da igualdade de oportunidades e promoção da 

diversidade.  

 

| Acções implementadas no último ano |  

1. Critérios de recrutamento e selecção promotores da diversidade 

 

Os critérios e procedimentos do recrutamento e selecção de recursos humanos têm presente o 

princípio da diversidade. Neste âmbito, aquando das avaliações curriculares dos candidatos é 

realizada uma discriminação positiva no sentido de dar oportunidades de trabalho a grupos 

habitualmente discriminados, como os imigrantes, os jovens recém-licenciados e os seniores.  
 

2. Critérios de avaliação de desempenho promotores da igualdade de oportunidades 

 

O sistema de gestão de desempenho contempla um conjunto de critérios objectivos de forma a 

excluir qualquer tipo de discriminação baseada no sexo, raça, estatuto social ou religião, 

promovendo-se desta forma um processo de gestão de carreira transparente e promotores da 

igualdade de oportunidades. 
 

3. Princípio da Igualdade de Género na política salarial 

 

A Pedra Base integra na sua política salarial o princípio de “salário igual para trabalho igual ou 

de valor igual”. 
 

| Acções planeadas para o próximo ano |  

1. Formação dos colaboradores/as em linguagem inclusiva ou neutra de forma a integrar o 

princípio da igualdade e não discriminação em função do sexo na comunicação interna e 

externa da empresa. 
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PROTECÇÃO AMBIENTAL | PRINCÍPIO 7 
 

As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva para os desafios ambientais. 
 

| Compromisso |  

A Pedra Base integra uma abordagem preventiva em relação aos impactes ambientais 

resultantes do desenvolvimento das suas actividades.  

 

| Acções implementadas no último ano |  

1. Gestão sustentável de resíduos 

 

Neste âmbito realizamos: 

- Reciclagem de tinteiros e toners e entrega à AMI – Assistência Médica Internacional ; 

- Separação de lixo (orgânico, plástico e papel); 

- Reciclagem de telemóveis e outros equipamentos de apoio; 

- Utilização de lâmpadas de baixo consumo; 

- Utilização prolongada de equipamentos. 

 

2. Fomento da utilização de transportes públicos 

 

De forma a fomentar a utilização de transportes públicos e diminuir os efeitos do gases 

poluentes, a empresa paga o passe de transportes a alguns dos seus colaboradores/as.  
 

| Acções planeadas para o próximo ano | 

1. Instalar um dispositivo economizador de água no autoclismo. 

 

2. Instalar um dispositivo economizador de água nas torneiras. 
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PROTECÇÃO AMBIENTAL | PRINCÍPIO 8 
 

As empresas devem assumir iniciativas para promover uma maior responsabilidade ambiental. 
 

| Compromisso |  

A Pedra Base procura promover uma conduta ambientalmente responsável ao nível das suas 

diferentes partes interessadas. 
 

| Acções implementadas no último ano |  

1. Formação dos colaboradores/as internos 

 
Acção de sensibilização e formação ao nível de toda a estrutura da empresa sobre a temática 

da responsabilidade social e desenvolvimento sustentável, que apresenta uma forte 

componente ambiental.  

| Acções planeadas para o próximo ano | 

1. Acções de sensibilização 

 

Nestas acções de sensibilização integra-se: (i) uma acção de formação, direccionada aos 

colaboradores internos e externos, com o objectivo de reciclar as informações relativas aos 

procedimentos a adoptar para um comportamento ambientalmente responsável; (ii) 

desenvolvimento e colocação no escritório e nas salas de formação de sinalética e cartazes 

com informação sobre os procedimentos a adoptar com vista a minorizar impactes ambientais.  
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PROTECÇÃO AMBIENTAL | PRINCÍPIO 9 
 

As empresas devem encorajar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente 

sustentáveis.  
 

| Compromisso |  

A Pedra Base encoraja o desenvolvimento e a adopção de tecnologias ambientalmente 

sustentáveis dentro das características de seu negócio. 

 

| Acções implementadas no último ano |  

1. Reciclagem de equipamentos electrónicos 

 
Todos os equipamentos electrónicos utilizados pela empresa que se encontrem inutilizados - 

como por exemplo computadores, telemóveis, videoprojectores, entre outros – são entregues a 

empresas especializadas em reciclagem de equipamentos electrónicos, de forma minorizar os 

impactes ambientais.  

 

2. Utilização do suporte electrónico em detrimento da utilização de papel 

 
Sendo a Pedra Base uma empresa de formação, o desenvolvimento dos nossos serviços 

implica a utilização de elevadas quantidades de papel. De forma a minorizar os impactes 

ambientais desta utilização a Pedra Base utiliza, sempre que possível, o suporte CD ou pen 

para distribuir a documentação na formação. 

 

| Acções planeadas para o próximo ano | 

Neste domínio, definiu-se apenas dar continuidade às acções já iniciadas, especificamente a 

reciclagem de equipamentos electrónicos e a utilização de instrumentos de suporte electrónico 

em detrimento da utilização do papel.   
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ANTI-CORRUPÇÃO | PRINCÍPIO 10 
 

Combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina 

 
 

| Compromisso |  

A Pedra Base não admite nenhuma forma de corrupção.  

 

| Acções implementadas no último ano |  

1. Subscrição da carta “Agir para criar um eficaz mecanismo de revisão da implementação da 

Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção”. 

 

A Pedra Base integrou formalmente o movimento global dos líderes empresariais para a 

criação de um mecanismo de revisão eficaz da Convenção das Nações Unidas Contra a 

Corrupção, através da subscrição da carta desenvolvida pela Câmara de Comercio 

Internacional, pela Transparência Internacional, pelo Global Compact e pelo Fórum Económico 

Mundial – Iniciativa Contra a Corrupção. Esta carta será enviada ao Gabinete do UNGC ao 

Secretário-geral das Nações Unidas, apelando à necessidade de actuar neste sentido, no 

âmbito da Conferência dos Estados Partes, que terá lugar em Doha em Novembro de 2009.  

| Acções planeadas para o próximo ano | 

1. Acompanhar e divulgar, através do site e newsletter da empresa, as acções associadas à 

Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção. 

 

2. Desenvolver e ministrar uma acção de formação interna em práticas anti-corrupção. 

 
3. Criação de um produto de formação com vista a sensibilizar e formar públicos empresariais 

e instituições públicas em práticas anti-corrupção.  


