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MENSAGEM

Na DECO PROTESTE acreditamos que seguir os melhores princípios é sempre um bom princípio. 

O ritmo da mudança e a necessidade de reinvenção da organização põem à prova a capacidade de 
decisão e resiliência para atuar com foco na nossa Missão e Valores, continuando a estar presentes 
junto dos consumidores.

Para guiar a organização a atuar sob os mesmos princípios, compilamos as nossas práticas internas 
para dar vida ao Código de Conduta da DECO PROTESTE. Neste manual, que deves manter por perto 
e revisitar sempre que necessário, relembramos a todos os colaboradores, e partilhamos com quem 
se junta à equipa DECO PROTESTE, os princípios pelos quais nos regemos.

É uma questão de compromisso. 

Da organização e dos colaboradores, para com todos internamente e para com os consumidores. 

DECO PROTESTE
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Quem Somos

A DECO PROTESTE resulta da parceria entre a Euroconsumers 
e a DECO. A DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do 
Consumidor é uma associação privada, sem fins lucrativos      
e de utilidade pública que detém 25% da DECO PROTESTE. 

Os restantes 75% são detidos pela Euroconsumers - uma or-
ganização que nasce da colaboração de diferentes organiza-
ções de consumidores presente em 6 países: Portugal, Espa-
nha, Bélgica, Itália, Brasil e Luxemburgo. 
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Valores
• Independência: A nossa Missão exige indepen-
dência total, quer Financeira, quer Política e Ideo-
lógica;

• Credibilidade: A concretização da nossa Missão 
assenta na qualidade e integridade para alcançar 
a credibilidade do nosso trabalho, baseado no pro-
fissionalismo das nossas equipas;

• Proximidade: A nossa Missão é permanente-
mente orientada para a satisfação das necessida-
des dos consumidores.

O que nos torna únicos é a nos-
sa capacidade de nos colocarmos 
no papel do consumidor, sermos 
imparciais no que diz respeito aos 
vários intervenientes no mercado 
e analisar cientificamente produ-
tos e serviços. 

Visão
• Ser uma referência para os consumidores;
• Estar próximo dos consumidores e colaboradores;
• Ser um campeão na Inovação e novos mercados.

Missão
• Promover e defender os interesses dos consu-
midores, resolver os seus problemas e ajudá-los  
a exercer os seus direitos fundamentais:

- Liberdade de Escolha, Informação, Educação, 
Justiça, Saúde, Segurança e Ambiente Saudável.
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Somos diferentes, pois todos os 
nossos recursos financeiros são 
usados com o único propósito de 
providenciar serviços ao consumi-
dor e não premiar acionistas. Esta 
abordagem centrada no consumi-
dor traduz-se em confiança.

É nossa Missão informar e defender os consumi-
dores assim como representá-los e defender os 
seus interesses. 

A nossa proximidade com os consumidores assen-
ta em 3 pilares:
• Reclamar: Valorização dos direitos individuais;
• Comparar: Acesso às melhores escolhas e me-
lhores produtos;
• Debater, Protestar e Reivindicar: Valorização
dos direitos coletivos.

Regermos as nossas ações à luz de um conjun-
to de normas e princípios de conduta que têm 
por base a nossa Visão, Missão e Valores, que são    
tanto mais importantes, quanto maior é a impor-
tância social da empresa e a sua visibilidade.
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Este Código é um guia de atuação para todos os colaboradores da DECO PROTESTE, prestadores de 
serviços, trabalhadores temporários ou outsourcing, doravante denominados de externos, que se 
encontrem nas nossas instalações. 

Nele elencamos compromissos e responsabilidades e tentamos expor como devem os mesmos ser 
colocados em prática por todos. Pretendemos tornar claro para todos, os princípios que orientam        
a nossa atividade assim como as regras éticas e deontológicas que consideramos mais relevantes         
e promotoras de uma orientação transparente e alinhada com a cultura da DECO PROTESTE.

O objetivo deste documento é enquadrar a conduta dos colaboradores da DECO PROTESTE, presta-
dores de serviços e externos, num conjunto de regras de forma clara e por todos conhecida, com isso 
garantindo que as pessoas são livres de atuar no âmbito de uma organização de defesa do consumi-
dor.

Ao compreenderem as suas responsabilidades e ao compartilharem as suas preocupações aquando 
do conhecimento ou suspeita de situações e ações que podem prejudicar a DECO PROTESTE e sua 
imagem quer interna quer externamente, promovemos uma cultura de transparência e criação 
de valor para o consumidor e mercado onde atuamos.



conduta@deco.proteste.pt 
conduta@deco.proteste.pt 
conduta@deco.proteste.pt 
conduta@deco.proteste.pt 
conduta@deco.proteste.pt 
conduta@deco.proteste.pt 
conduta@deco.proteste.pt 
conduta@deco.proteste.pt 
conduta@deco.proteste.pt 
conduta@deco.proteste.pt 
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CÓDIGO DE ÉTICA & CONDUTA

As regras de natureza ética e deontológica pre-
sentes neste Código devem ser observadas por to-
dos os colaboradores da DECO PROTESTE, presta-
dores de serviços e externos que desempenhem 
a sua atividade nas nossas instalações, na sua 
relação com consumidores, fornecedores e entre 
colegas e/ou que representem a DECO PROTESTE 
no desempenho da sua atividade profissional. 

Destina-se também a entidades terceiras, contra-
tadas por, ou atuando em nome da DECO PRO-
TESTE, nos casos em que esta possa ser responsa-
bilizada pelas suas ações.

Os RH da DECO PROTESTE são em primeira 
instância o órgão de supervisão responsável pela 
observação do cumprimento das normas e 
práticas instituídas no presente Código seguido 
pela Direção.

Todas as comunicações e denúncias em matéria 
de ética e conduta são recebidas pelos RH e pelo 
Legal Advisor, através do canal interno de 
denúncias disponível aqui.

Todas as dúvidas ou questões podem ser 
enviadas através de email para 
conduta@deco.proteste.pt que é visualizado 
pelos Recursos Humanos. 

Este documento entra em vigor com efeitos 
imediatos e revoga todas e quaisquer versões 
anteriores. 

https://whistleblowersoftware.com/secure/denunciasdecoproteste
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 Formação

O compromisso da DECO PROTESTE:
A DECO PROTESTE realiza anualmente um Plano de Formação baseado nos Planos de Desenvolvi-
mento Pessoal dos seus colaboradores e nas necessidades do negócio. A Academia DECO PROTESTE 
cresce com a ambição de ser uma referência no desenvolvimento do talento das nossas equipas e na 
criação de valor para o consumidor. Construímos uma política de formação e temos eixos estratégi-
cos e orientadores para permitir o desenvolvimento profissional e pessoal dos nossos colaboradores, 
visando que a sua formação permanente seja um fator potenciador de um melhor desempenho           
e motivação.

O compromisso dos colaboradores: 
A DECO PROTESTE apoia, constrói e alicerça as suas formações antecipando as mudanças e os de-
safios do negócio e mercado, sempre com foco na criação de valor para os consumidores. É da res-
ponsabilidade dos colaboradores frequentarem as ações de formação contempladas no Plano de 
Formação Anual, que lhes são propostas e/ou que estejam compreendidas no seu Plano de Desen-
volvimento Pessoal.
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      Privacidade e Proteção de Dados Pessoais

O compromisso da DECO PROTESTE: 
A DECO PROTESTE tem um compromisso com 
o cumprimento da legislação de proteção de da-
dos em vigor, disponibilizando formação aquan-
do da entrada de novos colaboradores na organi-
zação, assim como atualização da sua Política de
Privacidade e Informação aos Trabalhadores no
seu espaço na intranet.

Todos os colaboradores estão sujeitos ao sigi-
lo profissional, estando o mesmo contemplado 
numa cláusula nos seus contratos de trabalho 
(Cláusula de Confidencialidade). Para prestadores 
de serviços a confidencialidade está contempla-
da em contrato de prestação de serviços e para 
externos no contrato de utilização que temos 
com a empresa subcontratante.

O compromisso dos colaboradores: 
Como colaborador da DECO PROTESTE, presta-
dor de serviços e externo devo cumprir com as 
normas internas assim como a demais legisla-
ção referente à Proteção e Privacidade de Dados. 
Como colaborador da DECO PROTESTE, presta-
dor de serviços e externo devo fazer uso de reser-
va e discrição no que se refere à divulgação de 
matérias e informações que me sejam confia-
das no exercício das minhas funções e tarefas na 
DECO PROTESTE.   

        Saúde, Higiene e Bem-Estar

O compromisso da DECO PROTESTE:
A DECO PROTESTE implementa constantemen-
te medidas que visam proporcionar um ambien-
te de trabalho saudável, seguro, agradável e com 
vista à promoção do bem-estar e a produtividade 
dos nossos colaboradores. 

Disponibilizamos consultas de Medicina Ocupa-
cional e de Psicologia nas nossas instalações, em 
que os nossos colaboradores diretos se podem 
inscrever.

O compromisso dos colaboradores: 
Devemos todos contribuir ativamente e cumprir 
com as orientações e obrigações que a DECO 
PROTESTE partilha com todos os seus colabora-
dores e parceiros na matéria de Saúde, Higiene     
e Segurança no Trabalho (SHST).

Como colaborador da DECO PROTESTE sei que     
é obrigatório a minha participação nas forma-
ções em SHST e nas consultas de Medicina no 
Trabalho de acordo com o exposto no Código 
de Trabalho e nas orientações internas que me 
são dadas pela organização. Como prestador de 
serviços e externo a desempenhar atividades nas 
instalações da DECO PROTESTE tenho obrigação 
de participar nas ações e cumprir as obrigações 
legais que a organização me indicar.
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        Respeito e Ética

O compromisso da DECO PROTESTE: 
Os benefícios da nossa atividade manifestam-
-se também na forma como nos apresentamos
perante quer a nossa comunidade interna, quer
os mercados externos. O compromisso da DECO
PROTESTE inclui a defesa da ética no relaciona-
mento com todas as pessoas, o respeito pelos
direitos humanos, pelo trabalho e a liberdade de
associação.

O compromisso dos colaboradores: 
O respeito e a ética são temas transversais a to-
das as áreas de uma organização. Como colabo-
rador da DECO PROTESTE, prestador de serviços 
e externo devo pautar o meu comportamento 
pelo respeito pelos outros, pelas suas crenças                     
e diferenças, assim como pelo ambiente que nos 
rodeia. Incorporamos no nosso dia-a-dia profis-
sional comportamentos e ações que apoiam os 
temas da responsabilidade social no seu âmbito 
ético, social, económico e ambiental.

        Utilização dos Recursos 

O compromisso da DECO PROTESTE: 
Os recursos que colocamos à disposição dos nos-
sos colaboradores incluem as instalações, bens 
e equipamentos, computadores e sistemas de 
tecnologias de informação, assim como recur-
sos financeiros. Esforçamo-nos por oferecer um 
parque informático atualizado e todo o equipa-
mento necessários para a inovação constante 
dos nossos serviços. Ao longo dos anos as nossas 
instalações têm vindo a ser melhoradas e atuali-
zadas com o objetivo de ir ao encontro do nosso 
crescimento organizacional.

O compromisso dos colaboradores: 
Tenho conhecimento de que os recursos da DECO 
PROTESTE são para uso exclusivamente profissio-
nal e que compete a todos os colaboradores inter-
nos e externos assegurar a proteção e conserva-
ção dos recursos físicos, financeiros e intelectuais, 
usando-os de forma eficiente.       



É uma questão
de compromisso.      
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       Não Discriminação

O compromisso da DECO PROTESTE: 
Em matérias de não discriminação e assédio promovemos políticas e medidas destinadas a preve-
nir comportamentos menos corretos nestas matérias. É obrigatório a leitura do nosso Código 
para                 a Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho bem como o compromisso da Euroconsumers 
com a Diversidade,  Igualdade e Inclusão. Estamos sempre disponíveis para corrigir situações 
consideradas discriminatórias que cheguem ao nosso conhecimento. Baseamos a nossa atuação 
no respeito recíproco por todas as diferenças humanas com que nos deparamos.

O compromisso dos colaboradores: 
Como colaborador da DECO PROTESTE, prestador de serviços e externo sei que não devo agir 
de forma discriminatória em relação aos meus colegas e a fornecedores com quem tenha contacto. 
Não devo promover comportamentos intimidatórios e assumo o dever de comunicar aos RH 
situações que claramente contrariem este compromisso.       

       Relações entre Colegas

O compromisso da DECO PROTESTE: 
Todos os colaboradores da DECO PROTESTE, prestadores de serviços e externos devem 
contribuir para a criação e manutenção de um bom clima de trabalho, devendo a relação entre 
todos pautar-se pela educação, respeito mútuo, lealdade, cooperação, honestidade e clareza de 
comunicação.

O compromisso dos colaboradores: 
Como colaborador da DECO PROTESTE, prestador de serviços ou externo tenho conhecimento 
da minha obrigação em tratar todos os colegas por igual, com idêntico respeito, urbanidade e 
sentido profissional.
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       Imagem dos Colaboradores

Devemos apresentar-nos ao trabalho com vestuário limpo e sóbrio, cuidado e discreto, adequado        
às funções e responsabilidades que estamos a desempenhar. Definimos o estilo na DECO PROTESTE 
como Smart Casual (estilo informal sem ser desportivo). Respeitamos a individualidade de cada um, 
mas pedimos que usem de bom senso na escolha do vosso vestuário para trabalhar.

 Relação Profissional com Fornecedores

Os colaboradores da DECO PROTESTE não devem aceitar ou recorrer a pagamentos ou favores,             
de clientes ou fornecedores. Nunca deve ser contemplada a possibilidade de cumplicidade para ob-
ter vantagens pessoais sobre a Missão e Valores que regem a DECO PROTESTE. As ofertas recebi-
das de terceiros, no âmbito da atividade profissional ou que estejam de alguma forma com ela rela-
cionada, ou parceiros externos a quem possa ser indiciado favorecimento, devem ser comunicadas                        
ao superior hierárquico e deverão ser sempre recusadas se a sua aceitação for indiciadora de inten-
ções menos claras por quem as oferece.
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No que se refere a parceiros/protocolos, os nos-
sos colaboradores devem realizar os mesmos ten-
do sempre como objetivo principal oferecer me-
lhores condições contratuais e/ou comerciais aos 
nossos subscritores e colaboradores. 

Não deve ser visado o aproveitamento meramen-
te pessoal ou de familiares, em detrimento de ou-
tras condições e parcerias mais vantajosas.

       Suborno ou Corrupção

Os colaboradores da DECO PROTESTE devem 
abster-se de efetuar contactos e ter ligações pro-
fissionais com entidades privadas que possam 
comprometer a independência dos estudos ou 
testes realizados pelos Centros de Competência. 

Caso surjam dúvidas em relação à idoneidade 
de determinada organização, o colaborador deve 
comunicar a situação ao seu superior hierárquico. 

Tendo em atenção que alegações de práticas de 
suborno e corrupção prejudicam gravemente       
a reputação da DECO PROTESTE, denunciamos 
interna e externamente as situações reportadas, 
desta forma minimizando a incidência das mes-
mas. 

 Confidencialidade 

Os colaboradores da DECO PROTESTE não po-
dem tirar proveito ilegítimo do uso de informa-
ção confidencial a que tenham acesso no de-
sempenho da sua atividade, nem utilizá-la para 
prejudicar terceiros. Toda a informação relativa      
a testes e estudos realizados pela DECO PROTES-
TE é considerada confidencial e, como tal, sujeita 
a sigilo profissional até ao momento da sua divul-
gação oficial. Em termos de confidencialidade, os 
prestadores de serviços e externos devem pautar 
o seu comportamento pelo mesmo rigor.

       Brindes e Ofertas Comerciais

Se durante o desempenho da sua atividade 
profissional o colaborador da DECO PROTESTE,        
receber amostras, prendas ou outras ofertas, 
ou receber qualquer tipo de regalias por parte                
de empresas ou organizações que sejam alvo    
da sua atividade ou que, por qualquer meio, pos-
sam interferir no seu desempenho profissional 
ou prejudicar a imagem da DECO PROTESTE, de-
vem, previamente, comunicar a situação ao seu 
superior hierárquico ou ao departamento de RH 
dependendo do risco que a aceitação dos mes-
mos acarreta para a imagem da DECO PROTES-
TE.
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sões abertas (seminários, ações de formação en-
quanto formador, palestras, etc). Deve no entanto 
dar todo o apoio necessário e solicitado a quem 
represente a DECO PROTESTE nessa tarefa.

Quando as questões levantadas ainda não tive-
rem sido alvo de tomada de posição pela DECO 
PROTESTE, é obrigatório o consentimento do su-
perior hierárquico previamente a qualquer toma-
da de posição perante terceiros, pelo colaborador. 
Quando em dúvida, o colaborador deve abster-se 
de emitir opinião em nome da DECO PROTESTE.

       Relações Familiares ou Afetivas

Os colaboradores da DECO PROTESTE que te-
nham relações familiares ou equiparadas não 
devem exercer a sua atividade profissional em 
relação hierárquica ou funcional direta. Ao ser ad-
mitido para a DECO PROTESTE deve comunicar 
aos RH as relações familiares que tem na orga-
nização, com vista a salvaguardar possíveis situa-
ções de conflitos hierárquicos. 

Se os colaboradores com relações familiares ou 
afetivas estiverem dentro da mesma estrutura 
departamental em nível funcional idêntico, de-
vem estar disponíveis para a possibilidade de 
ocorrer uma transferência para outro departa-
mento. 

Quando as amostras, prendas ou regalias apre-
sentam um valor meramente simbólico (con-
sideramos o valor até 50€ como referência), as 
mesmas podem ser aceites. Em caso de dúvida 
contactar sempre o superior hierárquico ou o de-
partamento de RH. Os prestadores de serviços 
e externos devem igualmente comunicar junto do 
responsável da área onde desenvolvem atividade 
os casos em que são alvo de brindes e ofertas co-
merciais nos parâmetros acima expostos. As mes-
mas premissas devem ser observadas pelas partes.

       Contacto com Outras Entidades

O colaborador da DECO PROTESTE quando assu-
me uma posição perante outras entidades (rádio, 
televisão, imprensa escrita, internet, conferências, 
entidades oficiais, comissões governamentais, em-
presas/representantes, etc.) no âmbito das suas 
obrigações profissionais, deve sempre fazê-lo en-
quanto representante da DECO PROTESTE, expri-
mindo e defendendo as posições desta. 

Quando não concordar com alguma posição ofi-
cial da organização, o colaborador deve abster-se 
de emitir opinião em nome da DECO PROTESTE. 
Através de pedido devidamente fundamentado, 
pode ser dada ao colaborador a possibilidade de 
recusar representar a DECO PROTESTE junto de 
meios de comunicação ou de participar em ses-
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Transparência 
é ouro.



24

Se os colaboradores tiverem dentro do mesmo 
departamento em níveis hierárquicos distintos     
e em que um tenha poder disciplinar e hierár-
quico sobre o outro, devem estar disponíveis para 
aceitar uma alteração, mesmo que para nível in-
ferior, em termos hierárquicos e/ou mudança de 
departamento. 

Cabe aos RH analisar as situações e tomar deci-
são acerca das ações a tomar para evitar conflitos 
de interesse, situações dúbias, mal-estar entre       
a equipa e favoritismos.

      Conflito de Interesses

Os colaboradores devem abster-se de exercer fun-
ções fora da organização, sempre que essa ativi-
dade coloque em causa o cumprimento dos seus 
deveres enquanto colaboradores da DECO PRO-
TESTE, ou sejam exercidas em empresas cujos 
objetivos possam colidir ou interferir com a Visão, 
Missão e Valores da DECO PROTESTE.

Como colaboradores da DECO PROTESTE não 
devemos intervir em processos de tomada de 
decisão que envolvam direta ou indiretamente  
organizações com as quais colaboramos ou com 
pessoas ou entidades às quais estejamos ligados 
por laços de parentesco ou afinidade.

       Atividades Incompatíveis e Outras

Não são compatíveis com as funções exercidas 
na DECO PROTESTE quaisquer atividades comer-
ciais ou profissionais cuja natureza seja lesiva para            
a imagem, independência, objetividade ou repu-
tação da DECO PROTESTE, ou que suponham 
concorrência. 

Não exigimos exclusividade a todos os nossos co-
laboradores, mas é obrigatório que seja pedido 
parecer, acerca da compatibilidade das funções 
exercidas no exterior com a nossa imagem, bem 
como autorização às chefias e aos RH quando 
pretendam exercer outras atividades por conta 
própria, direta ou indiretamente ligadas à ativi-
dade da DECO PROTESTE e/ou que afetem o ho-
rário de trabalho do colaborador.

Para determinadas categorias profissionais, é de-
finido em contrato uma indicação de exclusivida-
de mais restritiva, em que não é permitido prestar 
qualquer tipo de serviços para terceiros. Nestes 
casos, os colaboradores devem observar sempre o 
definido em contrato. 

Quando o colaborador desenvolver uma ativi-
dade profissional em representação da DECO 
PROTESTE deve comunicar a mesma ao superior 
hierárquico e aos RH. Se esta atividade der lugar 
a ganhos pessoais ou outro tipo de regalias não 



25

incluídas na retribuição acordada com a DECO PROTESTE, os RH irão analisar a situação e os critérios 
particulares aplicáveis ao destino dos mesmos e a sua comunicação interna.

 Áreas Transversais dentro da DECO PROTESTE

O colaborador que exerce funções em determinado Centro de Competência, ou é considerado especia-
lista em determinada matéria e/ou área de negócio deve abster-se de aconselhar internamente outros 
colaboradores em medidas que colidam com os processos e procedimentos internos da DECO PRO-
TESTE.

Cada departamento dentro da DECO PROTESTE é responsável pelos seus procedimentos e pela in-
formação que veicula internamente aos restantes colaboradores. Os colaboradores devem encarar os 
departamentos como especialistas nas matérias à sua responsabilidade, não procurando conselhos 
junto de outros colaboradores considerados experts em determinado tema/assunto tratado pelo de-
partamento internamente. 
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       Direitos de Autor

Pertencem à DECO PROTESTE todos os direitos patrimoniais de criações intelectuais do domínio lite-
rário, científico e artístico (invenções, modelos, marcas, relatórios técnicos, bases de dados, software, 
artigos, infografias, investigações, etc.) que sejam apresentados ou desenvolvidos quando os colabo-
radores estão na DECO PROTESTE. 

A DECO PROTESTE tem direitos de exploração das eventuais obras criadas pelos seus colaboradores 
como consequência da atividade que desempenham no âmbito da organização da empresa e com 
recurso aos meios materiais e humanos que a DECO PROTESTE colocou à sua disposição. Em deter-
minadas situações pode ser ilegal copiar, alterar e usar material de terceiros protegido por direitos de 
autor, sendo da responsabilidade dos nossos colaboradores serem originais e garantirem pesquisas 
para diminuir a possibilidade de a DECO PROTESTE vir a ser acusada de violação de direitos de autor, 
seja de que ordem for.

Para os nossos prestadores de serviços e externos aplicam-se igualmente os direitos patrimoniais aci-
ma expostos. Independente da natureza da relação profissional estabelecida, as criações do domínio 
literário, científico e artístico que venham a ser desenvolvidas a pedido da DECO PROTESTE e sob 
orientação da mesma, são da sua propriedade.
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O departamento de RH e Comunicação Interna 
divulga uma revista/newsletter ‘’Mais Partilha’’ 
sempre visando a partilha e divulgação de temas 
relacionados com o negócio, lançamento de no-
vos projetos, movimentações internas, novos cola-
boradores, serviços, benefícios e outras novidades 
ou mudanças. 

Internamente a nossa intranet fornece informa-
ção prática e que deve ser consultada sempre 
que possível. Estamos sempre disponíveis para 
receber sugestões de temas e artigos de interes-
se em partilhar.

É importante para nós a forma como comunica-
mos e como participamos nos meios de comu-
nicação. Incentivamos os nossos colaboradores           
a participarem nas nossas plataformas de comu-
nicação, encarando as mesmas como um meio 
de desenvolvimento pessoal e profissional em 
consonância com a Missão e Valores da DECO 
PROTESTE.

No relacionamento online os nossos colabora-
dores devem referir-se à DECO PROTESTE com 
respeito e bom senso, em linha com o Manual de 
Boas Práticas nas Redes Sociais (página 58).

A nossa comunicação interna e ex-
terna é sempre pautada pelos nos-
sos Valores de Independência, Cre-
dibilidade e Proximidade. 
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Este Código de Ética e Conduta destina-se a todos os cola-
boradores da DECO PROTESTE. 

Destina-se, também, aos prestadores de serviços e exter-
nos que se encontrem nas nossas instalações, na medida 
do aplicável e com as devidas adaptações tendo em conta   
a natureza do vínculo contratual. 

Nenhuma disposição deste documento deve ser interpreta-
da em contradição com a natureza do vínculo contratual. 
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e outros, naquilo que compreende o âmbito do 
presente Código, e responder às mesmas atem-
padamente; 

4. Garantir a existência de mecanismos internos
de comunicação de irregularidades, designada-
mente em matéria de confidencialidade, proces-
so de tratamento da informação e inexistência de
represálias sobre participantes;

5. Emitir por iniciativa própria ou devido a solici-
tação válida, esclarecimentos acerca da interpre-
tação de alguma disposição do Código de Ética
e Conduta.

Ao terem conhecimento do mes-
mo estão vinculados a observá-
-lo e a utilizá-lo de forma respon-
sável. Os fins apresentados para
este Código não devem ser sub-
vertidos, pelo que, não será per-
mitido que o mesmo seja usado
com outras finalidades.

É da responsabilidade do departamento de 
Recursos Humanos e Comunicação Interna:

1. Garantir que o Código de Ética e Conduta é co-
nhecido, acompanhado e aplicado por todos os
colaboradores atuais e futuros;

2. Divulgar o Código de Ética e Conduta nos
meios internos existentes para o efeito, mantendo
o mesmo atualizado e disponível para consulta
para todos em todos os momentos;

3. Responder e deliberar acerca de questões que
lhe sejam submetidas por colaboradores internos
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CÓDIGO DE ÉTICA & CONDUTA

Caso te depares com situações 
pouco éticas e de má conduta, deves 
utilizar o Canal de Denúncias - 
clica aqui. Este canal permite a 
receção anónima ou confidencial, 
estando implementado conforme os 
requisitos previstos na Lei n.º
93/2021, de 20 de dezembro, que 
estabelece o regime geral de
proteção de denunciantes de 
infrações, pelo que a DECO 
PROTESTE garante ao denunciante o 
mesmo nível de proteção em 
qualquer dos âmbitos 
reportados, designadamente 
assegurando a não retaliação contra 
o mesmo.

Sem prejuízo dos procedimentos criminais e ci-
vis aplicáveis, comportamentos contrários a este 
Código praticados por colaboradores da DECO 
PROTESTE serão encarados com censura, sendo 
dever da DECO PROTESTE averiguar as situações 
reportadas e instaurar procedimento disciplinar 
se o mesma se justificar, tendo em consideração 
a gravidade da infração. 

A DECO PROTESTE está impedida de sancio-
nar disciplinarmente quem denuncie situações            
e atuações contrárias a este Código, assim como 
testemunhas por este indicadas, a não ser que se 
prove que atuou com intenção de prejudicar ou-
trem ou de desviar atenções nessa denúncia.

A gravidade da situação reportada e/ou identi-
ficada dita a ação corretiva. Identificamos duas 
das medidas que podem ser aplicadas, tendo em 
conta a gravidade da situação identificada: 

https://whistleblowersoftware.com/secure/denunciasdecoproteste
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É uma questão
de ética e conduta. 
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Inquérito: Fase em que se recolhem as provas 
e são ouvidas todas as testemunhas e partes 
do processo. Não deverá, por regra, ter duração 
superior a 60 dias. Em caso de indícios e pro-
vas acusatórias com alguma gravidade e caso 
a permanência do visado seja inconveniente para                    
a averiguação dos factos, a organização pode de-
cretar a suspensão preventiva do colaborador an-
tes da redação da nota de culpa.

Análise: Os documentos e provas entregues de-
vem ser alvo de análise, bem como a audição de 
testemunhas que deve ficar registada para con-
sultas futuras. Após receção da queixa/denúncia 
ou do conhecimento da infração pelo órgão com 
competência disciplinar, há um prazo de 60 dias 
para iniciar o procedimento disciplinar. O pro-
cedimento disciplinar prescreve decorrido 1 ano, 
contado da data em que é instaurado quando, 
nesse prazo, o colaborador não seja notificado da 
decisão final.

1. Advertência: Para situações em que não há
danos físicos, emocionais e/ou materiais o Depar-
tamento de Recursos Humanos e Comunicação
Interna fará uma advertência perante o(s) visa-
do(s).

A advertência é oral e fica registada no proces-
so individual do colaborador. É importante refe-
rir que nem todas as situações denunciadas são 
alvo de ação corretiva, sendo da responsabili-
dade do Departamento de Recursos Humanos                           
e Comunicação Interna analisar quais os casos 
que requerem uma maior atenção corretiva.

2. Processo Disciplinar: Para colaboradores rein-
cidentes ou para situações que devido à sua gra-
vidade têm impacto significativo no bem-estar
das pessoas e da DECO PROTESTE, pode ser de-
terminada a abertura de processo disciplinar.

O procedimento disciplinar tem as seguintes       
fases:
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O que queremos dizer com isto é que não é pos-
sível colocar neste documento todas as situações 
passíveis de ocorrer, mas temos confiança que os 
nossos colaboradores tomem as decisões corre-
tas, visando sempre aquilo que são boas práticas 
e ações éticas. Estamos sempre disponíveis para 
melhorar informação que prestamos no âmbito 
deste documento e da comunicação geral inter-
na, pelo que contamos com a participação de to-
dos em reportar dúvidas ou preocupações, ques-
tões com a interpretação de determinado ponto 
e outras que não estejam aqui abordadas para      
o email: conduta@deco.proteste.pt

Em tudo o que o presente Código seja omisso, 
deve ser dada atenção aos restantes documen-
tos vinculativos, que se encontram em anexo ao 
presente, a saber:
1. Código de Prevenção e Combate ao Assédio no
Local de Trabalho;
2. Manual de Boas Práticas nas Redes Sociais.

O presente Código é divulgado na intranet da 
DECO PROTESTE, bem como através de outros 
meios internos.

No momento da formalização do contrato de 
trabalho, cada colaborador assina uma declara-
ção atestando ter conhecimento do Código e o 
compromisso individual com o seu cumprimen-
to. Para colaboradores externos a mesma decla-
ração será entregue aquando o primeiro dia de 
colaboração com a DECO PROTESTE. Para pres-
tadores de serviços que venham a desenvolver 
atividades nas nossas instalações deve ser igual-
mente dado conhecimento da existência deste 
Código e a respetiva declaração em como leu 
e compreendeu o mesmo deve ser assinada pelo 
próprio.

O nosso Código de Conduta tem 
muita informação, mas não tem 
toda.
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A- Quando essas situações ocorrem devemos
entrar em contacto com os RH da DECO PRO-
TESTE, podendo para o efeito usar o e-mail                          
conduta@deco.proteste.pt para expor a situa-
ção. Retaliações por parte de qualquer superior
hierárquico, devido a relatos feitos de boa fé não
serão admitidos pela DECO PROTESTE.

Q- Se receber uma chamada telefónica a soli-
citar informações sobre um colega de traba-
lho, o que devo fazer?

A- Não se divulgam informações pessoais ou pro-
fissionais acerca de colegas, principalmente não
conhecendo a pessoa que lhe liga. Se tal aconte-
cer deve informar que não pode dar essas infor-
mações pelo telefone e indicar um e-mail geral
onde podem fazer a solicitação e indicar o motivo
para a mesma.

Q- Será que estou a atuar de acordo com o Có-
digo, a respeitar as normas internas?

A- Se estou com dúvidas e o Código não me está
a dar resposta às mesmas devo contactar os RH
para questionar. Devo enviar um e-mail para          
conduta@deco.proteste.pt e expor as minhas
dúvidas.

Q- Se for chamado a cooperar numa investiga-
ção interna, devo participar?

A- Sim, como colaboradores da DECO PROTESTE, 
somos todos obrigados a cooperar com as inves-
tigações internas. O não cumprimento com esta
obrigação poderá resultar em ação disciplinar.

Q- Se o meu superior hierárquico me indicar
para fazer algo que considere perigoso ou po-
tencialmente ilícito e eu estiver com receio   de
sofrer retaliação, posso manifestar-me contra
o mesmo?
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Em caso de dúvida podes sempre questionar       
o teu Manager ou os RH e lembra-te:

Q- A DECO PROTESTE pode aceder aos dados
nas minhas comunicações eletrónicas?

A- Apenas é permitido aceder aos e-mails profis-
sionais individuais para questões diretamente re-
lacionadas com o desenvolvimento da função ou
quando haja a suspeita da prática de um crime.

B- Os colaboradores devem usar os e-mails pro-
fissionais para fins estritamente relacionados com
o desempenho das suas funções e abster-se de
usar os mesmos em questões do foro particular.

Q- O que fazer quando estiver em dúvida em
relação a uma ação?

A- Devemos sempre perguntar a nós próprios:
A ação é lícita? A ação está de acordo com as po-
líticas da organização? A ação reflete os Valores
e Cultura da DECO PROTESTE? A ação afeta ne-
gativamente a imagem da DECO PROTESTE?

Se a tua resposta às dúvidas for imediatamen-
te um NÃO, considera seriamente se a ação ao 
avançar, é ética ou pelo contrário vai contra os 
princípios da DECO PROTESTE.

Q- Onde posso saber mais sobre o 
funcionamento do Canal de Denúncias?

Aceda aqui ao Canal de Denúncias, onde 
também pode consultar as respetivas FAQs. 

https://whistleblowersoftware.com/secure/denunciasdecoproteste
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Código de Prevenção 
e Combate ao Assédio 
no Local de Trabalho
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NO LOCAL DE TRABALHO

42

A DECO PROTESTE adota o presente Código para a Prevenção 
e Combate ao Assédio no Trabalho, tendo em vista o cumpri-
mento legal previsto no artigo 127º, nº1, alínea k), do Código 
do Trabalho, na redação da Lei nº73/2017, de 16 de agosto, 
retificada pela Declaração de Retificação nº28/2017, de 2 de 
outubro. 

Este documento estabelece linhas de orientação e conduta 
profissional de todos os colaboradores da DECO PROTESTE, 
prestadores de serviços e externos que se encontrem nas 
nossas instalações, identificando os princípios que devem 
observar, visando a Prevenção e o Combate ao Assédio no 
Trabalho.
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Este Código é um documento 
anexo ao Código de Conduta 
da DECO PROTESTE, sendo que 
trata exclusivamente a matéria 
do Assédio no Local de Trabalho 
não é dispensada a consulta de 
outros documentos que consti-
tuem o Código de Conduta.

É identificado o procedimento disciplinar aplicá-
vel ao seu incumprimento, assim como o procedi-
mento a seguir, por cada colaborador, prestado-
res de serviços e externos, em caso de denúncia 
junto dos órgãos internos responsáveis. Preten-
de-se com este documento promover e manter 
um ambiente de trabalho no qual todos são tra-
tados com dignidade, decência e respeito. 

Os conteúdos deste documento são aplicáveis 
a todos os colaboradores da DECO PROTESTE, 
prestadores de serviços e externos.

Artigos:
1º. Declaração de Política;
2º. Princípios Gerais;
3º. Assédio:
4º. Medidas de Prevenção;
5º. Consequências;
6º. Matéria Disciplinar;
7º. Procedimento Disciplinar;
8º. Remissão;
9º. Alterações do Código;
10º. Dúvidas e Casos Omissos;
11º. Entrada em Vigor.
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Código do Trabalho, artigo 29º, n.º 2

‘’Entende-se por assédio o comportamento indesejado, nomeadamente o baseado em fator de dis-
criminação, praticado aquando do acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho ou formação 
profissional, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade, 
ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador.’’

Artigo 1º - Declaração de Política

1. A prática de assédio, psicológico ou moral, sexual ou de outro tipo, por parte de qualquer colabora-
dor, prestador de serviço ou externo, é uma manifestação de má conduta, que afeta a dignidade não 
só da vítima do ato como a integridade do ambiente no local de trabalho.

2. A violação deste Código para a Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho acarreta consequên-
cias disciplinares previstas nos artigos deste documento e no Código do Trabalho.



Comportamento
abusivo? Denuncia.
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Artigo 2º - Princípios Gerais

Para Prevenção e Combate ao Assédio no Local de Trabalho, todos os colaboradores da DECO PRO-
TESTE, prestadores de serviços e externos devem observar o seguinte:

a) Devem tratar os restantes colegas de forma honesta, leal, cortês, com urbanidade, respeito, digni-
dade, sem abusos verbais ou físicos, independentemente do seu estatuto;

b) Tendo em vista a eficaz implementação de formas de prevenção de assédio, deverão tomar os de-
vidos esforços para a deteção e rápida reação a comportamentos que constituam assédio;

c) Todos são responsáveis pela criação e promoção de um ambiente de trabalho positivo, de confian-
ça e tolerância entre todos, e livre de quaisquer práticas de assédio;

d) A prevenção e resolução de práticas de assédio são também da responsabilidade da DECO PRO-
TESTE, que tratará de todas as suspeitas de assédio de forma séria e competente;
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b. Promover o isolamento social de colegas de 
trabalho ou de subordinados;

c. Ridicularizar de forma direta ou indireta, uma 
característica física ou psicológica de colegas de 
trabalho ou de subordinados;

d. Fazer recorrentes ameaças de despedimento;

e. Estabelecer sistematicamente metas e objeti-
vos impossíveis de atingir ou estabelecer prazos 
inexequíveis;

f. Atribuir sistematicamente funções estranhas 
ou desadequadas à categoria profissional;

g. Não atribuir sistematicamente quaisquer fun-
ções ao trabalhador/a – falta de ocupação efetiva;

h. Apropriar-se sistematicamente de ideias, pro-
postas, projetos e trabalhos de colegas ou de su-
bordinados sem identificar o autor das mesmas;

i. Desprezar, ignorar ou humilhar colegas ou tra-
balhadores/as, forçando o seu isolamento face       
a outros colegas e superiores hierárquicos;

j. Sonegar sistematicamente informações neces-
sárias ao desempenho das funções de outros co-
legas ou de subordinados ou relativas ao funcio-
namento das entidades empregadoras, públicas 

e) É obrigação de todos reportar ou denunciar as 
práticas de assédio no local de trabalho de que 
tomem conhecimento e que se suportam em 
efetivos factos, sem prejuízo de as denúncias fal-
sas serem sancionadas nos termos legais;

f) Verificando-se a prática de assédio no local de 
trabalho, a DECO PROTESTE será sancionada 
nos termos legais e o agressor, bem como, se for                 
o caso, o superior hierárquico que tenha consenti-
do em tais práticas, serão sujeitos igualmente ao 
processo disciplinar legalmente previsto.

Artigo 3º - Assédio

1. O assédio é sempre um processo, não é um fe-
nómeno ou um facto isolado, pressupondo sem-
pre um conjunto mais ou menos encadeado de 
atos e condutas, que ocorrem de forma reiterada. 
É um aproveitamento da debilidade ou fragilidade 
da vítima ou da sua posição profissional hierarqui-
camente inferior ou da precariedade do respetivo 
vínculo laboral e da necessidade da manutenção 
deste para conseguir garantir a subsistência.

2. Constituem exemplos de assédio psicológico 
ou moral, designadamente os seguintes:

a. Desvalorizar sistematicamente o trabalho de 
colegas ou subordinados hierárquicos;
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ou privadas, sendo no entanto o conteúdo dessas informações facultado aos demais trabalhadores    
e trabalhadoras;

k. Divulgar sistematicamente rumores e comentários maliciosos ou críticas reiteradas sobre colegas 
de trabalho, subordinados ou superiores hierárquicos;

l. Dar sistematicamente instruções de trabalho confusas e imprecisas;

m. Pedir sistematicamente trabalhos urgentes sem necessidade;

n. Fazer sistematicamente críticas em público a colegas de trabalho, subordinados ou a outros supe-
riores hierárquicos;

o. Insinuar sistematicamente que o/a trabalhador/a ou colega de trabalho tem problemas mentais 
ou familiares;

p. Transferir o/a trabalhador/a de setor com a clara intenção de promover o seu isolamento;

q. Falar sistematicamente aos gritos, de forma a intimidar a pessoa;

r. Marcar o número de vezes e contar o tempo que o trabalhador/a demora na casa de banho; 



Denunciar/fazer 
queixa é chave.
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b. Enviar reiteradamente desenhos animados, 
desenhos, fotografias ou imagens de internet, in-
desejados e de teor sexual;

c. Realizar telefonemas, enviar cartas, sms ou 
e-mails indesejados, de caráter sexual;

d. Promover o contacto físico intencional e não 
solicitado ou excessivo, ou provocar abordagens 
físicas desnecessárias;

e. Enviar convites persistentes para participação 
em programas sociais ou lúdicos, quando a pes-
soa visada deixou claro que o convite é indeseja-
do;

f. Apresentar convites e pedidos de favores sexuais 
associados à promessa de obtenção de emprego 
ou melhoria das condições de trabalho estabilida-
de no emprego ou na carreira profissional, poden-
do esta relação ser expressa e direta ou insinuada. 

5. O que marca a diferença entre o conflito labo-
ral e o assédio, nomeadamente o moral é a inten-
cionalidade. Posto isto, não constituem assédio 
as seguintes situações:

a. O conflito laboral pontual;

s. Fazer ‘’brincadeiras’’ frequentes com conteúdo 
ofensivo referente a sexo, raça, opção sexual ou 
religiosa, deficiências físicas, problemas de saúde 
etc., de outros/as colegas ou subordinados/as;

t. Comentar sistematicamente a vida pessoal dos 
colegas;

u. Criar sistematicamente situações objetivas de 
stress, de modo a provocar no destinatário/a da 
conduta o seu descontrolo. 

3. O assédio sexual é um conjunto de comporta-
mentos indesejados, percecionados como abu-
sivos de natureza física, verbal ou não verbal, 
podendo incluir tentativas de contacto físico per-
turbador, pedidos de favores sexuais com o ob-
jetivo ou efeito de obter vantagens, chantagem       
e mesmo uso de força ou estratégias de coação 
da vontade da outra pessoa. 

Geralmente são reiterados podendo também ser 
únicos e de caráter explícito e ameaçador.

4. Constituem exemplos de assédio sexual, de-
signadamente os seguintes:

a. Repetir sistematicamente observações suges-
tivas, piadas ou comentários sobre a aparência 
ou condição sexual;
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b. As decisões legítimas advenientes da organização de trabalho, desde que conformes ao contrato 
de trabalho e à lei;

c. As agressões ocasionais, quer físicas quer verbais (as quais podendo constituir crime, não tradu-
zem, pelo facto de não terem caráter repetitivo, situações de assédio);

d. O legítimo exercício do poder hierárquico e disciplinar (exemplo: avaliação de desempenho, instau-
ração de um processo disciplinar, etc);

e. A pressão decorrente do exercício de cargos de alta responsabilidade;

f. A aproximação romântica entre colegas ou envolvendo superiores hierárquicos, livremente recípro-
ca ou que não seja indesejada e repelida;

g. Os elogios ocasionais. 
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zação por danos patrimoniais e não patrimoniais 
de acordo com as regras da responsabilidade civil 
por factos ilícitos, conferidos no artigo 483.º e se-
guintes do Código Civil.

3. A prática de assédio constitui contraordenação 
muito grave, nos termos e para os efeitos do dis-
posto no artigo 29.º, n.º 5, do Código do Trabalho, 
sem prejuízo da eventual responsabilidade penal 
prevista nos termos da lei.

4. É consagrado o dever de instauração de pro-
cedimento disciplinar sempre que haja conhe-
cimento de potenciais situações de assédio, de 
acordo com o artigo 127.º, n.º1, alínea l), do Código 
do Trabalho. 

Artigo 6º - Matéria Disciplinar

1. É dever da DECO PROTESTE instaurar procedi-
mento disciplinar sempre que tiver conhecimen-
to de alegadas situações de assédio, nos termos 
e para os efeitos do disposto nos artigos 127.º, n.º 
1, alínea l), e 328.º e seguintes do Código do Tra-
balho.

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, 
tanto a vítima poderá apresentar queixa assim 
como qualquer colaborador, prestador de servi-
ços e externo devem denunciar a prática de assé-
dio, desde que seja feita a identificação dos inter-
venientes, incluindo a do próprio. 

Artigo 4º - Medidas de Prevenção

Para efeitos da Prevenção de Práticas de Assédio 
no Local de Trabalho, estabelecem-se, a título não 
exaustivo, as seguintes medidas:

a. Formação a todos os colaboradores da DECO 
PROTESTE: estas sessões pretendem transmitir  
o que é o assédio, explicar o direito a um ambien-
te livre de assédio seja ele moral ou sexual, imple-
mentar um procedimento de reclamação e en-
corajar os colaboradores, prestadores de serviços 
e externos a usá-lo; 

b. Proibição de uso e acesso no local de trabalho 
de materiais, sites e correio eletrónico, com con-
teúdos de clara natureza sexual;

c. Linhas de comunicação abertas, mas sempre 
garantindo a confidencialidade da vítima de as-
sédio. 

Artigo 5º - Consequências

1. A prática de assédio é expressamente proibida, 
nos termos e para os efeitos do disposto no pre-
sente Código e no artigo 29.º, n.º 1, do Código do 
Trabalho.

2. A prática de assédio confere ao trabalhador 
que tenha sido lesado, o direito a uma indemni-



Todas as ações têm 
consequências.
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3. A queixa ou denúncia deverá ser formalmente dirigida, por escrito para o e-mail: 
conduta@deco.proteste.pt à atenção do Local Manager de Recursos Humanos e HR Business Part-
ners, salvo se este for o praticante ou ofendido, caso em que a mesma deverá ser apresentada e diri-
gida à atenção do HR Director e do Country Manager. A quem cair a responsabilidade é intitulado de 
Responsável pelo Procedimento Disciplinar.

4. O empregador está impedido de sancionar disciplinarmente o denunciante e as testemunhas por 
si indicadas, salvo se demonstrar uma atuação dolosa no âmbito do processo judicial ou contraorde-
nacional pelo assédio; ou seja, a não ser que se prove que atuou com dolo nessa denúncia. Neste sen-
tido presume-se como abusivo o despedimento, ou sanção disciplinar até um ano após a denúncia, 
ou outra forma de exercício de direitos relativos a igualdade, não discriminação e assédio.

5. ‘’Presume-se abusivo o despedimento ou outra sanção aplicada alegadamente para punir uma in-
fração, até um ano após a denúncia ou outra forma de exercício de direitos relativos à igualdade, não 
discriminação e assédio’’ – Artigo 331.º, n.º 2, alínea b) do Código do Trabalho. 
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Artigo 7º - Sanção Disciplinar

1. A queixa/denúncia é enviada para o e-mail    
criado para esse mesmo efeito: 
conduta@deco.proteste.pt – e segue para                  
o Responsável do Procedimento Disciplinar (Local 
Manager de Recursos Humanos e HR Business 
Partners) e/ou para o HR Director e Country Ma-
nager, no caso do responsável ser um dos visados 
na queixa/denúncia e estes passarão a ser deno-
minados como Responsáveis pelo Procedimento 
Disciplinar.

2. Juntamente com a exposição da queixa/de-
núncia devem ser apresentadas todas as provas 
recolhidas até ao momento e identificadas as 
testemunhas pelo queixoso/denunciante. 

3. O Procedimento Disciplinar prescreve decorri-
do 1 ano, contado da data em que é instaurado 
quando, nesse prazo, o colaborador não seja noti-
ficado da decisão final.

4. Após receção da queixa/denúncia, tem-se 60 
dias para iniciar o Procedimento Disciplinar.

5.  O Procedimento Disciplinar tem as seguintes 
fases: 

a) Inquérito: fase em que se recolhem as provas 
e são ouvidas todas as testemunhas e partes do 
processo. Tem duração máxima de 60 dias;

i. Em caso de indícios e provas acusatórias com 
alguma gravidade ou casos em que a permanên-
cia do acusado de assédio é inconveniente para    
a averiguação dos factos, a empresa pode decre-
tar a suspensão preventiva do colaborador ou ex-
terno antes da redação da nota de culpa. 

b) Análise: Os documentos e provas entregues 
devem ser alvo de análise, bem como a audição 
de testemunhas deve ficar registada para consul-
tas futuras;

c) Nota de Culpa: Em função da deliberação to-
mada pelo Responsável do Procedimento Disci-
plinar, deve proceder-se ao arquivo do processo 
ou notificar o colaborador da intenção de lhe 
proceder à aplicação de uma sanção disciplinar, 
juntando nota de culpa com a descrição circuns-
tanciada dos factos que lhe são imputados;

i. Entre a análise e a nota de culpa decorrem no 
máximo 60 dias. 

d) Suspensão: Com a notificação da nota de 
culpa o responsável pode suspender preventiva-
mente o colaborador cuja presença no local de 
trabalho se mostre inconveniente, mantendo        
o pagamento da retribuição;

e) Direito de Resposta: O colaborador dispõe de 
30 dias de calendário para consultar o processo  
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g) Decisão Final: 30 dias a contar da data da últi-
ma diligência da fase de Instrução, o Responsável 
do Procedimento Disciplinar deve proferir a deci-
são de sanção disciplinar.

Na decisão devem ser ponderadas as circunstân-
cias do caso e a adequação da sanção disciplinar 
à culpabilidade do colaborador, não podendo ser 
invocados factos não constantes da nota de cul-
pa ou da resposta do colaborador, salvo se ate-
nuarem a responsabilidade;

i. A decisão deve ser fundamentada e constar de 
documento escrito, sendo comunicada, por có-
pia ou transcrição, ao colaborador;

ii. A decisão produz os seus efeitos logo que                 
a mesma chegue ao poder do colaborador ou que 
dele seja conhecida ou, ainda, quando só por cul-
pa sua não foi por ele oportunamente recebida.

e responder à nota de culpa, deduzindo por es-
crito os elementos que considera relevantes para 
esclarecer os factos e a sua participação nos mes-
mos, podendo juntar documentos e solicitar as di-
ligências probatórias que se mostrem pertinentes 
para o esclarecimento da verdade;

f) Instrução: É da responsabilidade do Respon-
sável do Procedimento Disciplinar ou do instru-
tor por estes nomeado, realizar as diligências pro-
batórias requeridas na resposta à nota de culpa,        
a menos que as considere claramente dilatórias 
ou impertinentes, devendo neste caso alegá-lo 
fundamentadamente por escrito;

i. O instrutor do processo não é obrigado a pro-
ceder à audição de mais de três testemunhas por 
cada facto descrito na nota de culpa, nem mais 
de dez no total;

ii. O colaborador deve assegurar a comparência 
das testemunhas que indicar.
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h) Recurso: O colaborador pode apresentar re-
curso face à decisão final notificada. Voltando        
o processo à alínea e) deste número. 

6. A prática de assédio denunciada ao serviço 
com competência inspetiva na área laboral pra-
ticada pelo empregador ou seu representante 
passa a constituir expressamente justa causa de 
resolução do contrato pelo colaborador ou exter-
no, enquanto ofensa à sua integridade física, mo-
ral, liberdade, honra ou dignidade. 

Artigo 8.º - Remissão

Em tudo o que não se mostre expressamente 
previsto no presente Código, aplicar-se-ão as dis-
posições previstas no Código do Trabalho.

Artigo 9.º - Alterações do Código

As alterações do presente Código apenas podem 
ser deliberadas em reunião.

Artigo 10.º - Dúvidas e Casos Omissos

As dúvidas e casos omissos no presente Código 
são resolvidos por consulta ao Responsável do 
Procedimento Disciplinar.

Artigo 11.º - Entrada em vigor

O presente Código entrou em vigor no dia 28 de 
maio de 2018.
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As redes sociais são uma excelente oportunidade para               
a DECO PROTESTE fortalecer a sua ligação com os consu-
midores e stakeholders. A presença da organização nestes 
meios segue uma estratégia clara e, acima de tudo, pres-
supostos que fazem parte da sua atividade diária em cada 
publicação, partilha ou interação digital. 

A realidade está em constante mudança, mas os nossos    
Valores não!
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As redes sociais são assim mais 
um meio onde estamos presen-
tes de forma Independente, Cre-
dível e Próxima, através das quais 
influenciamos diariamente deci-
sões de milhares de portugueses 
com os nossos pareceres técnicos 
e tomadas de posição. 

• Partilhamos informação de forma honesta             
e transparente, reforçando a confiança dos con-
sumidores;

• Fazemo-lo de forma segura, pois acompanha-
mos a evolução do mercado para prestar informa-
ção relevante e ajudar os consumidores a tomar 
as melhores decisões;

• Adaptamo-nos às mudanças e dinâmicas tão 
características destes meios, interagindo com os 
nossos subscritores e estendendo as fronteiras 
para impactar cada vez mais consumidores. 

Acreditamos que a participação ativa dos nossos 
colaboradores com a DECO PROTESTE nas redes 
sociais potencia o impacto que temos junto dos 
consumidores. Para suportar esta interação, defi-
nimos boas práticas que garantem a proteção da 
imagem da DECO PROTESTE. 

Guidelines para todos os Colabo-
radores/Promotores

As empresas têm reconhecido a importância da 
participação dos colaboradores nas redes sociais, 
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que publicas traduz as tuas próprias ideias e opi-
niões e não as da organização. Recomendamos 
que incluas nessas páginas o seguinte aviso: “Os 
conteúdos publicados nesta página são da minha 
responsabilidade e não representam necessaria-
mente a posição, estratégia e opiniões da DECO 
PROTESTE”. 

Consulta a Country Management Team.
Se quiseres comunicar produtos, serviços ou no-
vas campanhas nas redes sociais, através da cria-
ção de grupos que de alguma forma representem 
a organização, ou que possam dar essa perceção, 
consulta a Country Management Team ou envia 
um e-mail para: socialmedia@deco.proteste.pt 

Sê o primeiro a corrigir os teus erros.
Publicaste algo que não está correto? Quando 
corrigires uma informação anterior, por questões 
de transparência, admite que o fizeste.

Respeita os direitos de autor.
Ao utilizares conteúdo de terceiros, deves citar      
a fonte e nome do autor.

incentivando-os enquanto promotores da marca, 
dos seus produtos e serviços. Qualquer colabora-
dor pode ser um promotor da DECO PROTESTE 
nas redes sociais, ampliando assim a sua mensa-
gem. 

Assume que tudo o que partilhas é público.
Subscritores, consumidores, colegas e responsá-
veis podem facilmente aceder a conteúdos que 
gostarias que fossem vistos apenas por amigos     
e familiares. Ao assumires publicamente uma po-
sição que possa ser entendida contra os interes-
ses da DECO PROTESTE, estás a colocar-te numa 
potencial situação de conflito de interesse.

Respeita a opinião dos outros.
Tem especial cuidado em assuntos que podem 
inflamar uma discussão (exemplo: política ou re-
ligião).

Revela a tua identidade.
Quando participas em assuntos relacionados 
com a DECO PROTESTE nas redes sociais, deves 
identificar-te com o nome e, quando relevante,       
a função. Não utilizes nomes falsos ou perfis anóni-
mos. 

Sê responsável pelos conteúdos que publicas.
Se participas ativamente num blogue ou tens 
um perfil público que te identifique claramente 
com a DECO PROTESTE, deves referir que tudo o 



Em caso de dúvida, não publiques. 
Estás prestes a publicar algo que te 
deixa desconfortável? Revê o conteú-
do. Se mesmo assim, sentires alguma 
insegurança e tal estiver relaciona-
do com a DECO PROTESTE, consulta         
o teu responsável ou envia um e-mail 
para: socialmedia@deco.proteste.pt
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Dicas de Ouro

Usa o bom senso.
És responsável pelo conteúdo que publicas nas redes sociais. Lembra-te: “A Internet nunca esquece”.

Elogios são bem-vindos e críticas também.
Evita discussões sobre a organização, pois raramente trazem benefícios. Podes sempre enviar os 
comentários que encontrares sobre a organização para o e-mail socialmedia@deco.proteste.pt.
Gostamos de estar a par das opiniões e sugestões dos utilizadores das redes sociais.

“Informação Confidencial” e “Para Uso Interno”.
Significam isso mesmo: não são para partilhar.

Trabalho em primeiro lugar.
A utilização das redes sociais durante o horário de trabalho não deve interferir com as obrigações             
e dedicação dos profissionais. As redes sociais podem conduzir a ganhos de produtividade, pelo que        
a forma e frequência deverá ter em conta a especificidade das funções de cada um na organização.
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Separa o pessoal do profissional.
Para os colaboradores mais expostos, recomen-
da-se a criação de duas contas: uma para uso es-
tritamente pessoal, e outra para uso profissional. 

Guidelines para Community 
Managers

Os Community Managers da DECO PROTESTE são 
os colaboradores que gerem a presença da marca 
nas redes sociais. Garantem um conjunto de obje-
tivos, que vão da promoção da marca à conversão 
e apoio ao cliente, contribuindo para um novo tipo 
de conversação com os consumidores.

Segue o workflow e as guidelines.
Conhece os objetivos propostos pela DECO PRO-
TESTE nas redes sociais e comunica de acordo 
com a frequência de publicação em cada rede, 
tipologia de posts e calendário semanal. Consulta    
o documento: DECO PROTESTE nas Redes Sociais. 

Gere o imprevisto.
É incorreto apagar posts ou comentários de uti-
lizadores que questionam a atividade da DECO 
PROTESTE. 

Existem respostas-tipo preparadas para as críticas 
mais frequentes.

Guidelines para Embaixadores

Os colaboradores reconhecidamente ligados                  
à DECO PROTESTE, pelo lugar que ocupam ou 
porque aparecem com alguma frequência nos 
meios de comunicação social em sua represen-
tação, devem ter um cuidado adicional quando 
publicam em páginas pessoais. As suas opiniões 
podem ser confundidas com posições oficiais.

Divulga a tua afiliação.
Sempre que comunicares em representação da 
DECO PROTESTE, deves divulgar o teu nome e a 
afiliação com a organização, e não recorrer à utili-
zação de alcunhas ou pseudónimos.

Utiliza o tom apropriado.
Estás a representar a DECO PROTESTE e a comu-
nicar com os subscritores atuais ou potenciais. 

Representante, sempre! 
Se não concordares com alguma posição oficial, 
deves abster-te de emitir opinião em nome da 
DECO PROTESTE.

Em caso de dúvida, não publiques.
Sempre que não souberes como responder a de-
terminado comentário, envia o link desse conteú-
do para socialmedia@deco.proteste.pt.



MANUAL DE BOAS PRÁTICAS 
NAS REDES SOCIAIS

66

• Ao utilizares conteúdo de terceiros, deves citar     
a fonte e nome do autor;

• Usa o bom senso. És responsável pelo conteúdo 
que publicas nas redes sociais.

O que não deves fazer:

• Ao assumires publicamente uma posição que 
possa ser entendida contra os interesses da 
DECO PROTESTE, estás a colocar-te numa po-
tencial situação de conflito de interesse;

• Não utilizes nomes falsos ou perfis anónimos;

• Não publiques nada que te deixe desconfortá-
vel;

• Elogios são bem-vindos e críticas também. Evita 
discussões sobre a organização, pois raramente 
trazem benefícios;

• “Informação Confidencial” e “Para Uso Interno” 
não são para partilhar;

• A utilização das redes sociais durante o horário 
de trabalho não deve interferir com as obrigações 
e dedicação profissionais.

Caso se trate de uma situação nova, a mesma 
deve ser reportada ao Gabinete de Gestão de Cri-
se. Consulta os documentos: Perguntas Frequen-
tes no Apoio ao Cliente nas Redes Sociais e Guia 
para Crises nas Redes Sociais.

Para mais tarde recordar!

O que deves fazer:

• Assume que tudo o que partilhas é público;

• Respeita a opinião dos outros;

• Quando participas em assuntos relacionados 
com a DECO PROTESTE nas redes sociais, deves 
identificar-te;

• Se participas ativamente num blogue ou tens 
um perfil público que te identifique claramente 
com a DECO PROTESTE, deves referir que tudo     
o que publicas traduz as tuas próprias ideias            
e opiniões;

• Se quiseres comunicar produtos, serviços ou no-
vas campanhas, através da criação de grupos que 
representem a organização, consulta a Country 
Management Team;

• Sê o primeiro a corrigir os teus erros;
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A Euroconsumers é um dos principais clusters de consumidores em informação inovadora, serviços 
personalizados e defesa dos direitos dos consumidores, reunindo cinco organizações nacionais de 
consumidores e dando voz a um total de mais de 1,5 milhões de pessoas. 

Trabalhamos em estreita colaboração com os nossos stakeholders para garantir que os consumidores 
estão seguros, que os mercados são justos e beneficiam de relações honestas entre si.  Representamos 
um grupo alargado e diversificado de consumidores e trabalhamos com um grande grupo 
igualmente diversificado de stakeholders, incluindo empresas e reguladores.  Para melhor servir os 
interesses da sociedade que representamos, comprometemo-nos a refletir internamente a 
composição desta sociedade através de um foco na diversidade, igualdade e inclusão dentro da 
Euroconsumers.  Acreditamos que a nossa diversidade nos ajudará a aconselhar melhor os 
consumidores, reforçando a nossa independência. 

Empreendemos este caminho de igualdade e inclusão não só pela nossa responsabilidade social 
como organização multinacional, mas também pela nossa crença nos talentos das nossas pessoas. A 
diversidade é, em última análise, essencial para enriquecermos as nossas soluções para o consumidor 
e para concretizarmos com o nosso propósito.  Orgulhamo-nos de que as nossas pessoas reconheçam 
que podem ser eles próprios dentro dos Euroconsumers, e estamos empenhados em continuar a 
melhorar. 

Compromisso da Euroconsumers com a diversidade,
igualdade e inclusão (DII)

-

-
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A Euroconsumers (e todas as Organizações que 
a compõem) declaram o seu compromisso com 
o desenvolvimento de práticas que integrem a 
igualdade de tratamento e oportunidade para 
todas as suas pessoas, independentemente da 
raça, etnia, identidade de género ou género, 
orientação sexual, idade, religião e crença, 
deficiência, nacionalidade, cultura, família e 
estado civil, ou qualquer outra característica de 
identificabilidade única.  Comprometemo-nos a 
continuar a lutar por um ambiente sem 
discriminação direta ou indireta, bem como 
com a introdução e promoção de medidas para 
fomentar um ambiente de igualdade dentro da 
nossa organização, promovendo a igualdade de 
oportunidades entre todas as pessoas como 
princípio estratégico da nossa Política de 
Corporativa e de Recursos Humanos.

Em cada uma das áreas em que é exercida a 
atividade da organização, desde a seleção à 

promoção, passando pela política salarial, 
formação, condições de trabalho e de emprego, 
saúde profissional, organização do trabalho e a 
sua conciliação com a vida pessoal, assumimos o 
princípio da igualdade de oportunidades entre 
os grupos demográficos que compõem a 
diversidade da nossa Organização  (por exemplo,  
mulheres e homens), prestando especial 
atenção a qualquer possível discriminação 
indireta, entendendo por esta "A situação em 
que uma disposição, critério ou prática 
aparentemente neutra, coloca uma pessoa de 
um grupo em particular desvantagem em 
relação às pessoas de outro grupo.”

No que diz respeito à comunicação, tanto 
interna como externa, todas as decisões 
adotadas a este respeito serão refletidas e uma 
imagem da organização será projetada de 
acordo com as nossas aspirações à diversidade, 
igualdade e inclusão.
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Os princípios declarados serão postos em prática de forma faseada através da implementação de um 
Plano DII, que implicará melhorias passo a passo no nosso ambiente diversificado, identificando os 
sistemas de monitorização correspondentes, com o objetivo de avançar com as nossas aspirações de 
igualdade na Organização e por extensão, na sociedade como um todo.

A Euroconsumers está empenhada em promover continuamente um ambiente de trabalho no qual 
todos os seus colaboradores possam crescer e desenvolver-se, dando o melhor de si mesmos, sendo 
aceites como são independentemente da sua raça, etnia, identidade de género ou género, orientação 
sexual, idade, religião e crença, deficiência, nacionalidade, cultura, estado familiar e civil e quaisquer 
outras características que tornem as pessoas únicas. 

Diversidade, multiculturalismo e respeito são valores que fazem parte do nosso ADN e nos 
proporcionam uma vantagem que aproveitamos em benefício dos consumidores, colaboradores e 
stakeholders. 
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Atenção contínua e progresso na linha da 
integração, proporcionando igualdade de 
oportunidades entre grupos demográficos nas 
áreas de acesso ao emprego, promoção, 
formação, remuneração, comunicação e outras 
condições de trabalho em geral.
 

A organização desenvolverá procedimentos e práticas e implementará iniciativas e programas 
de formação adequados para a prossecução destes objetivos.

OBJETIVOS GERAIS

01
Continuar a integrar múltiplas perspetivas (por 
exemplo, género, linguística, étnica, geracional, 
nacional, etc.) como princípios da nossa cultura 
organizacional, sendo aplicáveis a todas as áreas, 
decisões e políticas internas da empresa.
 

02

Facilitar a "conciliação" da vida pessoal, familiar e 
profissional das pessoas que compõem a nossa 
diversificada força de trabalho, promovendo a 
corresponsabilidade.

03

Promover os direitos humanos fundamentais, 
bem como a colaboração e a comunicação 
respeitosa entre as pessoas, tanto interna como 
externamente.

05

Facilitar um ambiente de trabalho que promova a 
igualdade de oportunidades em todas as áreas da 
organização e para todos os membros das nossas 
equipas, independentemente do seu sexo, 
identidade ou expressão de género, orientação 
sexual, raça, etnia, origem ou capacidades 
diferentes, entre outras características.

04

Garantir igual salário e reconhecimento por 
trabalho de igual valor.

06
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Acesso e seleção
Contratação
Promoção
Formação e desenvolvimento
Gestão de desempenho e compensação

ÁREAS DE INTERVENÇÃO

Conciliação do trabalho, da vida pessoal 
e familiar.
Saúde no trabalho
Assédio sexual
Cultura organizacional, comunicação e 
sensibilização
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Acesso e Seleção

Atrair, contratar e reter pessoas que garantam 
a diversidade de perfis para todos os cargos e para 
todos os níveis dentro da Empresa, representativa 
demografia de uma sociedade mais ampla.

Promover processos de acesso e seleção que 
cumpram o princípio da igualdade de tratamento 
e de oportunidade e promovam uma presença 
equilibrada entre grupos demográficos em todas 
as áreas da Empresa.

Avançar para uma representação equilibrada 
dos grupos demográficos na empresa, bem como 
na estrutura de gestão, facilitando o acesso onde 
há sub-representação.

 

Contratação

Promover a igualdade de tratamento e de 
oportunidades na contratação, promovendo o 
equilíbrio dos grupos demográficos nas diferentes 
modalidades de contratação.

Promoção

Promover a igualdade de tratamento e de 
oportunidades para mulheres e homens (e, em 
geral, para todos os membros das nossas equipas, 
independentemente do seu sexo, identidade ou 
expressão de género, orientação sexual, raça, 
etnia, origem ou diferentes capacidades, entre 
outras características) nas promoções, com 
recurso a práticas que sustentam a promoção por 
critérios objetivos e transparentes, relacionados 
com o conhecimento, experiência e 
competências do individuo.



DIVERSIDADE, IGUALDADE E INCLUSÃO

74

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Formação e desenvolvimento

Sensibilizar e formar as equipas em "igualdade 
de tratamento e de oportunidades", em particular 
os titulares de funções de gestão, para fomentar a 
objetividade e igualdade na seleção, classificação, 
promoção, acesso à formação, etc.

Assegurar que toda a força de trabalho tenha 
acesso a toda a formação ministrada pela 
organização, necessária ao seu trabalho, 
garantindo o conhecimento do plano e das suas 
ações de formação, independentemente do 
grupo profissional, categoria, posição ou outros 
fatores como género, identidade ou expressão de 
género, orientação sexual, raça, etnia, origem, etc.

 

Gestão de Desempenho & Compensação

Promover a igualdade salarial entre mulheres e 
homens (e, em geral, para todos os membros das 
nossas equipas, independentemente do seu sexo, 
identidade ou expressão de género, orientação 
sexual, raça, etnia, origem ou diferentes 
capacidades, entre outras características) para o 
desempenho do trabalho de igual valor.

Conciliação da vida profissional,
pessoal e familiar

Facilitar o exercício dos direitos de conciliação, 
prestando a respetiva informação e tornando-os 
acessíveis a todo o pessoal.

Melhorar as medidas legais para facilitar o 
equilíbrio pessoal, familiar e profissional dos 
colaboradores.

Promover o uso de medidas de 
corresponsabilidade entre os membros homens 
das equipas.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Cultura Organizacional, comunicação
e sensibilização

Assegurar que a comunicação interna e 
externa reflete uma imagem equitativa de 
homens e mulheres, e de não discriminação 
baseada na raça, sexo, idade ou qualquer outra 
circunstância e o valor da diversidade de pessoas 
para o desenvolvimento da nossa missão e 
compromisso com a sociedade.  Assegurar que os 
meios internos de comunicação sejam acessíveis 
a toda a força de trabalho.

Promover uma cultura empresarial que abrace 
a igualdade, diversidade & inclusão, sensibilizando 
todos os colaboradores para a necessidade de agir 
e trabalhar em conjunto e globalmente no que 
toca à igualdade de oportunidades.

 

Saúde no trabalho

 Introduzir a dimensão de género na política de 
saúde e segurança no trabalho.

 

Assédio sexual

Assegurar que os trabalhadores usufruam de 
um ambiente de trabalho inclusivo, livre de 
possíveis situações de assédio. Definir e 
implementar o Protocolo de Assédio Sexual, 
Étnico e Baseado no Género, adaptado à 
legislação.

Promover, aplicar e melhorar os direitos 
legalmente estabelecidos para as vítimas de 
violência de género ou étnica, contribuindo assim, 
em maior medida, para a sua proteção.






	codigo_conduta_digital_250219.pdf
	politica-dei.pdf
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A Euroconsumers é um dos principais clusters de consumidores em informação inovadora, serviços 
personalizados e defesa dos direitos dos consumidores, reunindo cinco organizações nacionais de 
consumidores e dando voz a um total de mais de 1,5 milhões de pessoas. 


Trabalhamos em estreita colaboração com os nossos stakeholders para garantir que os consumidores 
estão seguros, que os mercados são justos e beneficiam de relações honestas entre si.  Representamos 
um grupo alargado e diversificado de consumidores e trabalhamos com um grande grupo 
igualmente diversificado de stakeholders, incluindo empresas e reguladores.  Para melhor servir os 
interesses da sociedade que representamos, comprometemo-nos a refletir internamente a 
composição desta sociedade através de um foco na diversidade, igualdade e inclusão dentro da 
Euroconsumers.  Acreditamos que a nossa diversidade nos ajudará a aconselhar melhor os 
consumidores, reforçando a nossa independência. 


Empreendemos este caminho de igualdade e inclusão não só pela nossa responsabilidade social 
como organização multinacional, mas também pela nossa crença nos talentos das nossas pessoas. A 
diversidade é, em última análise, essencial para enriquecermos as nossas soluções para o consumidor 
e para concretizarmos com o nosso propósito.  Orgulhamo-nos de que as nossas pessoas reconheçam 
que podem ser eles próprios dentro dos Euroconsumers, e estamos empenhados em continuar a 
melhorar. 


Compromisso da Euroconsumers com a diversidade,
igualdade e inclusão (DII)


-


-







COMPROMISSO
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A Euroconsumers (e todas as Organizações que 
a compõem) declaram o seu compromisso com 
o desenvolvimento de práticas que integrem a 
igualdade de tratamento e oportunidade para 
todas as suas pessoas, independentemente da 
raça, etnia, identidade de género ou género, 
orientação sexual, idade, religião e crença, 
deficiência, nacionalidade, cultura, família e 
estado civil, ou qualquer outra característica de 
identificabilidade única.  Comprometemo-nos a 
continuar a lutar por um ambiente sem 
discriminação direta ou indireta, bem como 
com a introdução e promoção de medidas para 
fomentar um ambiente de igualdade dentro da 
nossa organização, promovendo a igualdade de 
oportunidades entre todas as pessoas como 
princípio estratégico da nossa Política de 
Corporativa e de Recursos Humanos.


Em cada uma das áreas em que é exercida a 
atividade da organização, desde a seleção à 


promoção, passando pela política salarial, 
formação, condições de trabalho e de emprego, 
saúde profissional, organização do trabalho e a 
sua conciliação com a vida pessoal, assumimos o 
princípio da igualdade de oportunidades entre 
os grupos demográficos que compõem a 
diversidade da nossa Organização  (por exemplo,  
mulheres e homens), prestando especial 
atenção a qualquer possível discriminação 
indireta, entendendo por esta "A situação em 
que uma disposição, critério ou prática 
aparentemente neutra, coloca uma pessoa de 
um grupo em particular desvantagem em 
relação às pessoas de outro grupo.”


No que diz respeito à comunicação, tanto 
interna como externa, todas as decisões 
adotadas a este respeito serão refletidas e uma 
imagem da organização será projetada de 
acordo com as nossas aspirações à diversidade, 
igualdade e inclusão.
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Os princípios declarados serão postos em prática de forma faseada através da implementação de um 
Plano DII, que implicará melhorias passo a passo no nosso ambiente diversificado, identificando os 
sistemas de monitorização correspondentes, com o objetivo de avançar com as nossas aspirações de 
igualdade na Organização e por extensão, na sociedade como um todo.


A Euroconsumers está empenhada em promover continuamente um ambiente de trabalho no qual 
todos os seus colaboradores possam crescer e desenvolver-se, dando o melhor de si mesmos, sendo 
aceites como são independentemente da sua raça, etnia, identidade de género ou género, orientação 
sexual, idade, religião e crença, deficiência, nacionalidade, cultura, estado familiar e civil e quaisquer 
outras características que tornem as pessoas únicas. 
 
Diversidade, multiculturalismo e respeito são valores que fazem parte do nosso ADN e nos 
proporcionam uma vantagem que aproveitamos em benefício dos consumidores, colaboradores e 
stakeholders. 
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Atenção contínua e progresso na linha da 
integração, proporcionando igualdade de 
oportunidades entre grupos demográficos nas 
áreas de acesso ao emprego, promoção, 
formação, remuneração, comunicação e outras 
condições de trabalho em geral.
 


A organização desenvolverá procedimentos e práticas e implementará iniciativas e programas 
de formação adequados para a prossecução destes objetivos.


OBJETIVOS GERAIS


01
Continuar a integrar múltiplas perspetivas (por 
exemplo, género, linguística, étnica, geracional, 
nacional, etc.) como princípios da nossa cultura 
organizacional, sendo aplicáveis a todas as áreas, 
decisões e políticas internas da empresa.
 


02


Facilitar a "conciliação" da vida pessoal, familiar e 
profissional das pessoas que compõem a nossa 
diversificada força de trabalho, promovendo a 
corresponsabilidade.


03


Promover os direitos humanos fundamentais, 
bem como a colaboração e a comunicação 
respeitosa entre as pessoas, tanto interna como 
externamente.


05


Facilitar um ambiente de trabalho que promova a 
igualdade de oportunidades em todas as áreas da 
organização e para todos os membros das nossas 
equipas, independentemente do seu sexo, 
identidade ou expressão de género, orientação 
sexual, raça, etnia, origem ou capacidades 
diferentes, entre outras características.


04


Garantir igual salário e reconhecimento por 
trabalho de igual valor.


06
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Acesso e seleção
Contratação
Promoção
Formação e desenvolvimento
Gestão de desempenho e compensação


ÁREAS DE INTERVENÇÃO


Conciliação do trabalho, da vida pessoal 
e familiar.
Saúde no trabalho
Assédio sexual
Cultura organizacional, comunicação e 
sensibilização
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Acesso e Seleção


Atrair, contratar e reter pessoas que garantam 
a diversidade de perfis para todos os cargos e para 
todos os níveis dentro da Empresa, representativa 
demografia de uma sociedade mais ampla.


Promover processos de acesso e seleção que 
cumpram o princípio da igualdade de tratamento 
e de oportunidade e promovam uma presença 
equilibrada entre grupos demográficos em todas 
as áreas da Empresa.


Avançar para uma representação equilibrada 
dos grupos demográficos na empresa, bem como 
na estrutura de gestão, facilitando o acesso onde 
há sub-representação.


 


Contratação


Promover a igualdade de tratamento e de 
oportunidades na contratação, promovendo o 
equilíbrio dos grupos demográficos nas diferentes 
modalidades de contratação.


Promoção


Promover a igualdade de tratamento e de 
oportunidades para mulheres e homens (e, em 
geral, para todos os membros das nossas equipas, 
independentemente do seu sexo, identidade ou 
expressão de género, orientação sexual, raça, 
etnia, origem ou diferentes capacidades, entre 
outras características) nas promoções, com 
recurso a práticas que sustentam a promoção por 
critérios objetivos e transparentes, relacionados 
com o conhecimento, experiência e 
competências do individuo.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Formação e desenvolvimento


Sensibilizar e formar as equipas em "igualdade 
de tratamento e de oportunidades", em particular 
os titulares de funções de gestão, para fomentar a 
objetividade e igualdade na seleção, classificação, 
promoção, acesso à formação, etc.


Assegurar que toda a força de trabalho tenha 
acesso a toda a formação ministrada pela 
organização, necessária ao seu trabalho, 
garantindo o conhecimento do plano e das suas 
ações de formação, independentemente do 
grupo profissional, categoria, posição ou outros 
fatores como género, identidade ou expressão de 
género, orientação sexual, raça, etnia, origem, etc.


 


Gestão de Desempenho & Compensação


Promover a igualdade salarial entre mulheres e 
homens (e, em geral, para todos os membros das 
nossas equipas, independentemente do seu sexo, 
identidade ou expressão de género, orientação 
sexual, raça, etnia, origem ou diferentes 
capacidades, entre outras características) para o 
desempenho do trabalho de igual valor.


Conciliação da vida profissional,
pessoal e familiar


Facilitar o exercício dos direitos de conciliação, 
prestando a respetiva informação e tornando-os 
acessíveis a todo o pessoal.


Melhorar as medidas legais para facilitar o 
equilíbrio pessoal, familiar e profissional dos 
colaboradores.


Promover o uso de medidas de 
corresponsabilidade entre os membros homens 
das equipas.


 







DIVERSIDADE, IGUALDADE E INCLUSÃO


75


OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Cultura Organizacional, comunicação
e sensibilização


Assegurar que a comunicação interna e 
externa reflete uma imagem equitativa de 
homens e mulheres, e de não discriminação 
baseada na raça, sexo, idade ou qualquer outra 
circunstância e o valor da diversidade de pessoas 
para o desenvolvimento da nossa missão e 
compromisso com a sociedade.  Assegurar que os 
meios internos de comunicação sejam acessíveis 
a toda a força de trabalho.


Promover uma cultura empresarial que abrace 
a igualdade, diversidade & inclusão, sensibilizando 
todos os colaboradores para a necessidade de agir 
e trabalhar em conjunto e globalmente no que 
toca à igualdade de oportunidades.


 


Saúde no trabalho


 Introduzir a dimensão de género na política de 
saúde e segurança no trabalho.


 


Assédio sexual


Assegurar que os trabalhadores usufruam de 
um ambiente de trabalho inclusivo, livre de 
possíveis situações de assédio. Definir e 
implementar o Protocolo de Assédio Sexual, 
Étnico e Baseado no Género, adaptado à 
legislação.


Promover, aplicar e melhorar os direitos 
legalmente estabelecidos para as vítimas de 
violência de género ou étnica, contribuindo assim, 
em maior medida, para a sua proteção.







