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                                                        Pessoa Colectiva de Interesse Público 

 

Exmº.Senhor Secretário-Geral das Nações Unidas 

Ban Kim-Moon: 

 

Esta é a primeira Comunicação de Progresso ( COP) que a APSHSTDC-Associação 

Portuguesa de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho para o Desenvolvimento e 

Cooperação Internacional –ONGD faz , abrangendo o ano de 2015. 

Queremos partilhar a honra que temos em reafirmar o nosso compromisso no 

desenvolvimento e implementação dos Dez Principios do Global Compact, referentes 

aos Direitos Humanos , Direitos do Trabalho , Proteção do Meio Ambiente e Combate à 

Corrupção em todas as suas formas . 

O relatório que se segue demonstra o nosso esforço em contribuir , enquanto 

Organização Não Governamental , para um desenvolvimento social mais inclusivo, 

sustentável e transparente, dinamizando e promovendo  diáriamente os Dez Principios 

do Global Compact, dentro da nossa esfera de influência e ação, de acordo com a nossa 

Missão e Valores . 

É com esta convição que continuaremos empenhados para o desenvolvimento de uma 

Cultura Ética e de Responsabilidade Social ao nivel das organizações e da Comunidade,  

prosseguindo as suas  acções para a aplicação dos principios da sustentabilidade do 

Global Compact. 

 

O Presidente da Direção, 

 

Victor Santos Jorge 
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Apresentação : 

 

2. A nossa Missão 

A APSHSTDC é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento e 

Cooperação, reconhecida como Pessoa Colectiva de Utilidade Pública, pelo Ministério 

dos Negócios Estrangeiros, por despacho do IPAD de 21/09/2009, ao abrigo do Artº.8º. 

da Lei  nº. 66/98 de 14 de Outubro. 

E tem por Missão  

1. 

A concepção,  a execução e o apoio a programas e projectos de cariz social, 
cultural,  ambiental,  cívico e económico, designadamente através de acções em  países 
em vias  de desenvolvimento, protecção   dos direitos humanos e da paz e respeito pela 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, sensibilização das opiniões públicas para 
a necessidade de um relacionamento cada vez mais empenhado para as realidades 
desses países, de acordo com o Estatuto e Carta das Organizações Não Governamentais 
para o Desenvolvimento da União Europeia. 

2. 

Ensino e Estudos Superiores, Formação Especializada e Avançada, elaboração e 
participação em projectos de certificação e Apoio a Acções de cooperação nacional e 
internacional para a Educação e o Desenvolvimento, Assistência Cientifica e Técnica, nas 
áreas da Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho e prevenção de riscos laborais. 

3. 

Promoção e participação em projectos multilaterais ou em parceria de cooperação ou 
mobilidade de apoio às políticas e programas de Desenvolvimento e 
Cooperação  Europeia – EuropeAID , nomeadamente de Transferência de Conhecimento 
e Inovação , Aprendizagem ao Longo da Vida, que promovam a formação e  o ensino 
especializado, a  inserção sócio-profissional dos jovens e adultos, a sua capacitação,  o  
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crescimento e emprego sustentável das populações e famílias mais vulneráveis, de 
acordo com os objectivos da Organização das Nações Unidas relativos à Agenda do 
Trabalho Decente e ao Pacto Global do Emprego. 

 4. 

Promoção, participação e monitorização em Projectos multilaterais ou em parceria que 
visem o desenvolvimento de políticas da sustentabilidade, do ambiente e da 
criatividade, ao nível das organizações e que contribuam para o reforço da Ética, da 
Responsabilidade e Empreendorismo Social e da defesa de legislações nacionais 
aplicáveis, de acordo com as normas internacionais ISO. 

5. 

Promoção e difusão dos valores da Igualdade entre Homens e Mulheres, nas vertentes 
familiar, social e profissional, através da Educação para o Desenvolvimento e da 
Informação. Participação em projectos e acções, de sensibilização e divulgação que 
visem intervenções integradas da prevenção dos fenómenos da Violência de Género, 
incluindo ,  a violência doméstica , o tráfico e a discriminação de seres humanos. 
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3. OS DEZ PRINCIPIOS DO GLOBAL COMPACT : 

 

I - DIREITOS HUMANOS : 

Principio 1: As Empresas devem apoiar e respeitar a Proteção dos Direitos Humanos 

fundamentais, reconhecidos internacionalmente. 

 

 

A APSHSTDC, participou  activamente em  projectos de cooperação a nivel nacional e 

internacional que visam a defesa do respeito  pelos principios dos Direitos Humanos nas 

organizações , apoiando a promoção de instrumentos de ação e gestão socialmente 

responsável  , baseados na Declaração Universal dos Direitos do Homem e nas 

orientações internacionais , nomeadamente da ISO 26.000. 

 

 

Principio 2: Garantir a sua não participação em violação dos Direitos Humanos 

 

A APSHSTDC , a ao nivel da sua ação interna e externa , assenta a sua actuação nos 

principios das práticas transparentes , inclusivas e solidárias , entre os seus membros , 

stakeholders e com responsáveis públicos e institucionais . 

A APSHSTDC, não aceita quaisquer formas de discriminação que atentem a dignidade 

humana , em razão de sexo , raça , religião ou convições politicas , tendo colaborado 

activamente na criação de instrumentos de orientação , baseados nos principios da  

Responsabilidade Social , para apoio ás empresas e aos trabalhadores . 
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II – PRÁTICAS LABORAIS: 

 

Principio 3: As empresas devem de apoiar a liberdade de associação e o 

reconhecimenho efectivo à negociação colectiva 

 

A APSHSTDC,  promoveu uma Action/ Training na sede da OIT , em Genéve , de 

especialistas em Saúde e Saúde Pública , Direito Laboral e em Responsabilidade Social e 

participação de responsáveis sindicais e associações empresariais portuguesas. 

Tendo organizado em Abril um Meeting internacional com parceiros e organizações de 

vários países europeu responsáveis pelo projecto europeu de transferência e Inovação  

Leonardo da Vinci (2013-2015) “WBTT H&S Web Based Training Tools for Health and 

Safety in the The Social Sector “ , na representação  da OIT em Lisboa. 

 

Principio 4 : A abolição de todas as formas de trabalho forçado e obrigatório  

 

A APSHSTDC- participou através dos seus membros activamente nas campanhas 

nacionais e internacionais de sensibilização pública contra o tráfico dos seres humanos 

em parceria com o Governo português e outros parceiros e organizações , de forma a 

apoiando as vitimas desses crimes, as empresas e as autoridades públicas, através  

elaboração de folhetos , baseados nos manuais técnicos de prevenção  das Nações 

Unidas, e  debates públicos . 

    

Principio 5 : Abolição efectiva do trabalho infantil 

 

A APSHSTDC, dentro dos principios e orientações das Nações Unidas e da Carta Europeia 

das Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento , desenvolve, através 

da sua participação activa nos grupos de trabalho nacionais , na Rede nacional de        5. 
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Responsabilidade Social (RSO.PT) , uma ação permanente de sensibilização da opinião 

pública, na defesa dos direitos das crianças e na abolição efectiva do trabalho infantil 

nas organizações . 

A APSHSTDC ,usa a sua página do Facebook e o seu site e as redes e plataformas 

internacionais de que é membro  para a divulgação  das ações em curso , promovidas 

pelas ONG´s , governos e autoridades públicas e pelas organizações internacionais , para 

a abolição efectiva do uso do trabalho infantil ,   sensibilizando os responsáveis para a 

proibição e penalização destes crimes  

 

Principio 6 – Eliminação da discriminação no local de trabalho 

 

A APSHSTDC, participou  em 2015 activamente nas “task´s force”, da Rede nacional de 

Responsabilidade Social ( RSO.PT) , de Igualdade de Género, promoção da Igualdade das 

Mulheres no Trabalho e Emprego, E-Governance e  boas-Práticas Laborais . 

A APSHSTDC, foi parceira da Comissão Europeia e da Agência EU-OSHA , na campanha 

europeia realizada , para a promoção dos principios da saúde e  bem estar nos locais de 

trabalho , tendo organizado e  realizado em Outubro uma Conferência em Lisboa , 

sensibilizando os empregadores , gestores e trabalhadores  para as várias formas de 

discriminação existentes , evidenciadas através dos fenómenos do Stress e dos Riscos 

Psicossociais , com a colaboração do governo português ,  da Autoridade para as 

Condições de Trabalho, dirigentes sindicais , responsáveis de saúde publica e 

ocupacional, dirigentes de empresas, Ordem dos Médicos  e outros especialistas. 

 

A APSHSTDC, promove através da divulgação permanente de documentos ,no seu site e 

nas redes sociais , os  estudos e orientações das autoridades públicas e das organizações 

internacionais, sobre o desenvolvimento das  politicas  de prevenção e defesa do  

Trabalho Digno   
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III- PROTEÇÃO AMBIENTAL 

 

Principio 7 – As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios 

ambientais. 

 

A APSHSTDC , defende ao nivel das suas ações e actividades internas e externas da  

implementação de uma gestão responsável de todos os resíduos, de forma a promover 

um ambiente de trabalho mais  saudável e amigo do ambiente integrados nos principios 

do Corporate Welness , tendo sido co-fundadora , em 2015 ,de uma Associação para 

fomento de novos hábitos e estilo de Vida e Bem Estar  dos dirigentes e trabalhadores . 

 

Principio 8 – Realizar iniciativas para promover a responsabilidade ambiental  

 

A APSHSTDC ,  defende junto dos seus membros ,  parceiros e Comunidade em geral a 

implementação dos principios de boas-práticas e de sustentabilidade  em matéria 

ambiental , tendo participado  em ações e projectos internacionais , apoiados pela 

Comissão Europeia , com o objectivo de um melhor aproveitamento dos recursos da 

natureza :  solos, da água e energia solar, contribuindo  para a eliminação das emissões 

de CO2 e   diminuição da poluição do ar , a reabilitação dos espaços urbanos nas cidades 

e vilas europeias  e criando nomeadamente   novas cadeias de valor de produção de 

produtos alimentares de natureza biológica. 

Participou activamente em campanhas de sensibilização pública para a reciclagem dos 

resíduos domésticos e de natureza industrial , reciclagem do papel , toners e utilização 

responsável da água e da energia eléctrica. 
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Principio 9 – Encorajar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias amigas do 

ambiente . 

equipamentos electrónicos ,lâmpadas  , baterias , mobiliários , não usados e a adoptação 

e utilização de novos materiais não tóxicos e biodegradáveis. 

De forma a contribuir para disseminação junto das organizações e da Comunidade  das 

boas-práticas e politicas em desenvolvimento amigas do ambiente  ,da saúde e bem 

estar  a nivel nacional e internacional ,a APHSTDC  utiliza como veículo de comunicação 

de acesso aberto e livre , o seu site e as redes sociais do Facebook . 

  

IV – ANTICORRUPÇÃO  

 

Principio 10 – As empresas devem combater a corrupção em todas as formas , 

incluindo extorsão e suborno. 

 

A APSHSTDC, defende uma Cultura de Ética e de Responsabilidade Social, baseada nos  

principios da transparencia e da  gestão sustentável das organizações , ao nivel da sua 

cadeia de valor , aplicável aos seus membros, colaboradores , fornecedores e  parceiros, 

procurando identificar e  obstar  conflitos interesses e a ocorrência de situações de 

corrupção, extorsão ou subornos ao nivel das suas relações contratuais , criando para o 

efeito um Código de  Ética e Conduta . 

 

Em Outubro ,a APSHSTDC , a   convite da OLAF- European Anti -Fraud Office , da 

Comissão Europeia , participou em Roma na Conferência internacional , sobre a 

identificação de riscos ,  troca de informações e experiências ,cooperação multi-

disciplinar transnacional de  prevenção  e investigação de combate à  fraude e corrupção 

no espaço da União Europeia , em relação ao financiamento de fundos directos e 

estruturais a organizações . 
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   V- RESULTADOS ALCANÇADOS:  

 

         I.- Direitos Humanos : 

   

1.1.Participação dos associados nos trabalhos especializados da RSO.PT  (Rede Nacional 

Responsabilidade Social) nacional, nomeadamente  nos Grupos de Trabalhos dos Direitos 

Humanos,Práticas Laborais, Igualdade de Género, Educação e Formação.  

1.2. Co-autores na elaboração do “Glossário de Responsabilidade Social “ , editado pela 

RSO.PT., englobando as dimensões dos Direitos Humanos , Práticas Laborais , 

Ambiente,Práticas operacionais justas , consumo , governação organizacional e 

envolvimento e desenvolvimento da comunidade. 

1.3.- Participação na concepção , edição e divulgação  de estudos e  ferramentas de   

formação que visam a capacitação  dos cidadãos , nomeadamente dos paises em 

desenvolvimento , no dominio dos direitos humanos, promoção da igualdade de género, 

governação organizacional, práticas laborais, ambiente, empreendedorismo social , 

práticas operacionais justas, consumo e envolvimento e desenvolvimento da 

comunidade, através do site da APSHSTDC  e  redes sociais , plataforma da Organização 

Mundial de Familia, de RSO.PT  e da rede  mundial da “Idealist. Org” de que é membro 

com mais de 110.000 ONG´S e organizações sem fins lucrativos da sociedade civil. 

1.4. Participação na coordenação do  projecto de cooperação internacional  que visa a      

promoção do   desenvolvimento humano, social, cívico e profissional dos cidadãos  dos  países da 

região do Mediterrâneo, “Magna Grécia” – Coordination of South Italy for Development  and 

Promotion of Ideas and Projects in the Cooperation Field”                                                                                          9. 
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         II – Práticas Laborais : 

 

 

    

-Aprofundamento da cooperação no  projecto de transferência de inovação LEONARDO (DA  

VINCI (2013-2015), denominado “WBTT H&S Web Based Training Tools for Health and Safety in  

the Social  Sector” (2013-1-ES1-LEO05-66909). Este projecto tem como parceiros organizações   

não governamentais portuguesas, e outras de Itália , Espanha , Bulgária e da Roménia  , e tem   

por objectivo a cooperação para o   desenvolvimento  , o contributo para o emprego  

sustentável e formação profissional ,através da criação de uma ferramenta alojada numa  

plataforma Web , de carácter educacional e formativo , no âmbito das boas práticas laborais e  

da promoção de uma cultura de prevenção , dos riscos da saúde , higiene e segurança no  

trabalho do sector social . 

 

 -Participação no .Projecto de  cooperação de transferência de inovação LEONARDO DA VINCI          

( “H&S- Health and Safety in the Cleaning Industry” ( LLP-LDV -TOI- 10-It -51 ),Objectivo:  

Aperfeiçoamento e disponibilização das ferramentas de boas- práticas laborais  ,  cultura , 

educação e formação .  

 

 - Parceria com a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA) e apoio à  

   implementação da  campanha de 2014–15, “Locais de Trabalho Saudáveis contribuem para a  
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Gestão do Stresse”, no nosso país , com o  objectivo da sensibilizar  para as questões do stresse e 

dos riscos psicossociais no trabalho , dos empregadores, gestores, trabalhadores e dos seus 

representantes para a importância da gestão desses riscos . 

-Participação na qualidade de especialista vogais dos  Grupos de Comissões Técnicas  de 

Normalização  das Normas de Referência NP  ISO  9.001, 14.001,18.001  26.000 (, CRS ) e  

45.001 , cujos trabalhos se encontram em desenvolvimento ao nivel internacional de  

acordo  com as orientações das Nações Unidas –OIT ; 

 

III- Proteção Ambiental: 

 

-Participação no Projecto do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida - GRUNDTVIG 

Learning Partnerships ,denominado “Living Health through Generations” – “Ligth-Gen” (2013-

1-PL1-GRU06-387427, financiado pela União Europeia, envolvendo  7 organizações  parceiras 

pertencentes a 6 países da UE  diferentes: Portugal, Itália, Reino Unido, Irlanda, Polónia, 

Roménia e um país em vias de desenvolvimento : a Turquia . 

Objectivo do Projecto: criação conjunta  de uma ferramenta educacional  formativa : um 

Booklet de boas práticas relativas  à saúde publica , alimentação Equilibrada e Estilos de 

Vida Saudáveis Inter-Geracionais, baseado nas experiencias e diversidade inter-culturais 

de cada país e a divulgação das realidades de cada cada país junto das suas opiniões 

públicas. 
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-Participação no projecto que visa o aperfeiçoamento de uma  ferramenta de educação e     

formação ,visando a   disseminação de boas práticas ao nível Ambiental e do Desenvolvimento 

Sustentável e uma melhor integração social e comunitária , baseada nos modelos económicos de 

produção alimentar alternativos da permacultura ,  no espaço da União Europeia e no espaço 

extra-comunitário dos países em vias de desenvolvimento,  das organizações parceiras da 

APSHSTD e construida no   âmbito do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida - GRUNDTVIG 

Learning Partnerships ,denominado “Seeds from the Future – Garden Future” (2012-1-FR1-GRU06-

355604.  

Este projecto  financiado pela União Europeia tem a participação da APSHSTDC e de outras 

organizações parceiras de 7 países diferentes: Grécia, Itália, França, Letónia, Alemanha, Reino 

Unido.  

 

-A participação neste projecto europeu  pela APSHSTC, mereceu em 9 de Dezembro de 2015 ,o 

reconhecimento da Agência Nacional Erasmus + - Educação e Formação ,o prémio de “BEST 

PRACTICE ADULTE EDUCATION – 2015.  

 

 

IV – Anticorrupção 

 

- Criação de um Código de Ética e Conduta ; 

-Participação na Conferência europeia de Roma , promovida pela OLAF- OLAF- European 

Anti -Fraud Office , da Comissão Europeia , participou em Roma na Conferência 

internacional , sobre a identificação de riscos ,  troca de informações e experiências 

,cooperação multi-disciplinar transnacional de  prevenção  e investigação de combate à  

fraude e corrupção no espaço da União Europeia , em relação ao financiamento de 

fundos directos e estruturais a organizações . 
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VI – COMPROMISSO DE DIVULGAÇÃO     

 

A APSHSTDC, reitera o Compromisso de divulgação dos Dez Principios do Global Compact ,  do seu 

Código de Ética e Conduta e deste Communication on Progress (COP) , junto dos seus membros, 

colaboradores , parceiros , fornecedores , utentes e público em geral. 

 

A divulgação será realizada através do nosso site ( www.apshstdc.com) e de todos os meios de 

comunicação internos. 
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