Código de Ética

O nosso compromisso
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Mensagem do Conselho de Administração
O Código de Ética da Ascendi procura sintetizar os nossos compromissos
e o que se pode esperar de todos aqueles com quem nos relacionamos.
Somos uma Organização privada que atua para o interesse
público, estabelecemos compromissos com os nossos Clientes
e Fornecedores, mas também com as comunidades vizinhas das
nossas infraestruturas, com o Estado e com a Sociedade em geral.
Em todos esses relacionamentos, a nossa atuação tem que cumprir
a Lei e rigorosos padrões de ética.
Pretendemos destacar que todos nós, desde logo o Conselho de
Administração, temos a responsabilidade de fazer com que as
palavras e atos do dia-a-dia se pautem pelos padrões éticos a que
aqui nos impomos, exigindo-se bom exemplo e adesão individual ao
cumprimento destes padrões.
Um Código dificilmente poderá prever todas as situações e circunstâncias
desafiadoras dos nossos modelos de comportamento e compromissos
éticos. Teremos de estar atentos e agir, em cada momento, dentro
do espírito do que aqui vem definido. É esse o desafio.
Contamos com todos!
O Conselho de Administração
fevereiro de 2019
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1.1. Objetivo do Código de Ética
O Código de Ética da Ascendi (também aqui designada como
Organização) tem como objetivo divulgar e sistematizar, interna
e externamente, os compromissos éticos que norteiam a sua
atuação e a sua relação com a Sociedade, com os Parceiros de
Negócio e com os Colaboradores.
Pretende-se igualmente dar mais um passo no sentido de reforçar
a cultura ética da Ascendi e, por isso, o Código define o padrão de
relacionamento que se considera dever existir entre Colaboradores
visando um ambiente de trabalho em que todos se sintam bem
e com espaço para desenvolver o seu potencial.
As Chefias, enquanto exemplo para os restantes Colaboradores,
têm uma influência acrescida na consecução destes objetivos.
O Código será revisto periodicamente em função da evolução da
Organização, do negócio e da própria Sociedade.
Todos os contributos para a revisão são bem-vindos
Caso tenha sugestões de novos temas a abordar ou propostas
de alteração ao presente Código não hesite em os comunicar
para o e-mail CanaldeEtica@ascendi.pt, ou através dos canais
disponíveis previstos no número 6.
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1.2. A quem se aplica o Código de Ética
O Código aplica-se a todos os colaboradores sem
exceção - membros dos órgãos sociais, chefias,
trabalhadores, estagiários - e a todos aqueles que,
a título permanente ou ocasional, atuem em nome
da Ascendi, tais como os prestadores de serviços.
A Ascendi assume a responsabilidade de o divulgar
interna e externamente através do seu website e
desenvolver ações de sensibilização e de formação
interna para promover a sua interiorização e
aplicação.
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1.3. Definições
Ascendi | Grupo de empresas que gere, opera e mantém infraestruturas
rodoviárias portuguesas podendo desenvolver a sua atividade
igualmente noutros países, designadamente no espaço Europeu.
Colaboradores | Membros dos órgãos sociais, trabalhadores a
qualquer título e sob qualquer forma de vínculo laboral com a
Ascendi e estagiários.
Clientes | Todos aqueles que de forma direta usufruem de qualquer
serviço prestado pela Ascendi, designadamente os utentes das
infraestruturas.
Fornecedores e prestadores de serviço | Pessoas singulares ou
coletivas que fornecem produtos ou serviços à Ascendi.
Concedentes | As entidades que outorgaram à Ascendi contratos
de concessão e subconcessão e/ou de prestação de serviços.
Concorrentes | Empresas ou entidades que desenvolvam atividades
que possam ser alternativas ou substituir as desenvolvidas pela
Ascendi.
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2.1. Cumprimento Legal
Atuamos no estrito cumprimento da legislação, regulamentos
e contratos aplicáveis à atividade da Ascendi e promovemos o
seu cumprimento por todos os intervenientes na nossa cadeia
de fornecimento.

O que deve fazer o Colaborador
para cumprir a lei?
•

Conhecer e manter atualizado o conhecimento relativo às
leis, normas e contratos relevantes para o seu trabalho.

•

Abster-se de realizar, qualquer prática ilegal que envolva,
ou possa envolver, a Ascendi ou a sua própria posição
enquanto Colaborador da Ascendi. Contactar a Chefia e/
ou o Gabinete Jurídico no caso de existir alguma dúvida
ou questão.

•

Denunciar qualquer prática ilegal que envolva, ou possa
envolver, a Ascendi de que possa ter tido conhecimento.

•

Entrar em contacto com o seu superior direto, outro
superior hierárquico ou com o Diretor de Auditoria Interna
através dos canais disponíveis, que constam do número
6.1., sempre que tenha conhecimento ou dúvidas sobre
uma qualquer prática deste tipo.

Nacionalidade da Organização
Sendo a Ascendi uma Organização
portuguesa deveremos ter sempre
em atenção o cumprimento da
legislação portuguesa, para além
da legislação de qualquer país
terceiro onde possamos operar
e/ou concorrer.
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2.2. Segurança
A segurança e a comodidade dos utentes das infraestruturas
por nós operadas e a segurança e o bem-estar dos nossos
Colaboradores são elementos centrais da nossa atividade. Por
isso nos comprometemos a:
•

Promover por todos os meios ao nosso alcance a redução
da sinistralidade rodoviária e zelar pela segurança de todos
os utentes das nossas infraestruturas;

•

Garantir que todos os nossos Colaboradores, Prestadores
de Serviços e Fornecedores, em especial os que trabalham
nas vias, têm recursos e formação em segurança no trabalho
adequados às funções que desempenham.

É uma obrigação de todos os Colaboradores reportar qualquer
falha de segurança que observem.
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2.3. Ambiente e Comunidade
Atuamos de forma a minimizar o impacto ambiental das nossas
atividades, nomeadamente através de:
•

eficiência no uso de recursos naturais e nos consumos de
energia;

•

controlo do ruído;

•

proteção dos ecossistemas;

•

controlo da qualidade do ar;

•

controlo dos efluentes e prevenção da contaminação;

•

tratamento de resíduos.

Assumimos a nossa Responsabilidade Social, cuidamos do património
e estamos atentos às necessidades das comunidades vizinhas
das vias que operamos e mantemos, procurando estabelecer
relações de confiança.
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3.3. Concorrentes
3.4. Bancos
3.5. Concedentes e Entidades Públicas
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3.1. Clientes
Qualidade de serviço e satisfação
Comprometemo-nos a agir com profissionalismo, estar atentos
às necessidades dos Clientes e a dar resposta às questões
colocadas, disponibilizando informação clara e adequada.
Procuramos realizar uma atuação isenta de qualquer tipo de
discriminação, pautada pelo cuidado, empatia e afabilidade.

3.2. Fornecedores
Imparcialidade e objetividade na seleção, responsabilidade na
relação
Comprometemo-nos a selecionar os nossos Fornecedores com base
em critérios objetivos e claros. Asseguramos a confidencialidade
da sua informação e propriedade intelectual, incluindo propostas e
preços. Estabelecemos contratos sem ambiguidades ou omissões
e asseguramos que cumprem a legislação em vigor e as normas
e práticas de segurança no trabalho.
Estamos comprometidos em ser um bom cliente, cumprindo as
condições acordadas.
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3.3. Concorrentes
Sã e leal concorrência
Comprometemo-nos a respeitar a legislação e regulamentação
relativa à concorrência nacional, comunitária e internacional,
a respeitar as regras e critérios de mercado, a não divulgar
informação confidencial de Concorrentes a que tenhamos acesso
e a não denegrir a sua imagem, criticando os seus produtos e
serviços. Comprometemo-nos a tratar os nossos Concorrentes
com respeito e cordialidade.

3.4. Bancos
Confiança, compromisso e transparência no relacionamento
Comprometemo-nos a manter um relacionamento transparente
e de cooperação com os Bancos visando o desenvolvimento
sustentável das parcerias e cumprindo a lei.
Fornecemos informação clara e rigorosa, cumprindo a lei e os
requisitos contratuais em vigor.
14
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3.5. Concedentes e Entidades Públicas
Cooperação, respeito e integridade no relacionamento
Comprometemo-nos a dar toda a colaboração necessária
às Autoridades no exercício das suas funções. Garantimos a
independência da Ascendi face às Entidades Públicas e apoiamos
a imparcialidade de procedimentos e processos decisórios da
Administração Pública.
Comprometemo-nos a não fazer ofertas ou dar contribuições
monetárias, de qualquer espécie, a Concedentes, entidades
ou organizações públicas e seus agentes, salvo no âmbito do
patrocínio de iniciativas de claro interesse público, devidamente
publicitadas.
Fornecemos informação clara e rigorosa ao Concedente, cumprindo
com os requisitos contratuais em vigor.
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4.6. Criminalidade Económica
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4.1. Profissionalismo
Os Colaboradores da Ascendi comprometem-se a atuar de forma
profissional, responsável e leal, empenhando-se em cumprir as
políticas e procedimentos definidos a cada momento e aperfeiçoar
e atualizar os seus conhecimentos, com o objetivo de melhoria
contínua das suas capacidades profissionais.
Comprometem-se igualmente a atuar dentro das suas atribuições
e áreas de intervenção, garantindo, contudo, que as questões
são adequadamente encaminhadas quando extravasam o seu
âmbito funcional.

Não conformidade
Pergunta: Deparei-me com uma situação de aparente não
conformidade num painel de sinalização da Ascendi. Não
é a minha área de trabalho, nem faz parte das minhas
funções zelar pelos painéis de sinalização. Tenho obrigação
de reportar?
Resposta: Sim, tem de reportar. Pode ser uma questão de
segurança e é certamente uma situação que pode pôr em
risco a imagem da Organização. Todos temos obrigação
de sinalizar não conformidades. Comunique-a à Área em
questão ou à sua Chefia.
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4.2. Álcool e Drogas
Conscientes de que o álcool e as drogas, ilícitas ou lícitas
(medicamentos que afetam as capacidades motoras ou cognitivas),
são um dos principais fatores que contribuem para a ocorrência
de acidentes de trabalho ou rodoviários que podem colocar em
risco a saúde e a vida de quem os consome e de terceiros, os
Colaboradores da Ascendi comprometem-se a nunca trabalhar
sob o efeito do álcool ou drogas e a combater o seu uso por si
ou por terceiros.
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Como se comportar para preservar a Saúde e a
Segurança no Trabalho
Não se deve trabalhar numa situação de comprometimento ou limitação física
ou psíquica que impeça ou dificulte o bom desempenho ou que coloque em
risco o próprio, os Colegas ou os Clientes.
Frequentemente a limitação de capacidades decorre do efeito do consumo
deliberado ou inadvertido de álcool, drogas e/ou medicamentos.
Cabe a cada Colaborador zelar para que tais limitações não ocorram, nem
consigo nem com colegas, tomando atempadamente medidas adequadas,
recorrendo, se necessário, à assistência de profissionais.

Álcool no local de trabalho
Pergunta: Apercebi-me que um colega chega frequentemente alcoolizado ao
local de trabalho. Já falei com ele sobre isso, mas não ligou. Devo falar com o
meu chefe?
Resposta: Ninguém deve realizar as suas atividades se as suas faculdades
estiverem diminuídas pelo consumo de álcool ou outra substância. A situação
pode ter implicações graves não só para o próprio, mas também para a segurança
de pessoas e bens e para o desempenho da Organização. Tem a obrigação de
reportar.
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4.3. Uso do Património
Os Colaboradores da Ascendi comprometem-se a proteger
e utilizar de forma eficiente e criteriosa os bens e recursos
materiais ou imateriais que lhes sejam confiados no âmbito
das suas funções.
20
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O que pode ser considerado Património, material
ou imaterial, da Organização?
Alguns exemplos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

imóveis;
veículos automóveis;
telefones, telemóveis e máquinas fotográficas;
impressoras e fotocopiadoras;
computadores;
software;
dinheiro e outros ativos financeiros;
contratos;
garantias;
documentos internos da Organização
relatórios, orçamentos, apresentações, manuais, de procedimentos ou outros, etc.;
listagens de Fornecedores ou outras;
livros e estudos (adquiridos pela Organização);
horas de trabalho;
estratégias de negócio;
nome e reputação da Organização;
conhecimento implícito dos Colaboradores (know how).
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Proteção da imagem da Ascendi
A imagem da Ascendi e a sua reputação são um valioso
património que tem de ser protegido.
Só as pessoas para isso autorizadas e mandatadas pela
Administração podem falar em nome da Ascendi ou prestar
informações relativas à Organização.
Nenhum Colaborador pode utilizar o nome ou o logotipo da
Ascendi no desenvolvimento de iniciativas de âmbito particular
sem expressa autorização prévia.

Uso da Internet
É expressamente interdito o acesso a websites ilícitos ou
de conteúdo socialmente censurável (drogas, pornografia,
terrorismo, tráfico de armas, etc.), a partir de equipamentos
da Organização.
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Uso privado de bens da Organização
Pergunta: Posso usar o e-mail, o telemóvel e a internet da Organização
para assuntos particulares?
Resposta: Acima de tudo, use o bom senso. Se disso não resultarem
custos para a Ascendi, se não interferir com o seu trabalho e se esse
uso não comprometer leis ou regras internas e externas, poderá
pontualmente utilizar.
Tenha em atenção que no uso particular do e-mail não pode constar o
logotipo da Ascendi e que, se não o remover, pode estar a implicar a
Organização sem permissão.
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4.4. Uso da Informação
Os Colaboradores da Ascendi comprometem-se a guardar
confidencialidade sobre os assuntos da Organização, dos
Concedentes e dos seus Clientes ou Fornecedores. A informação
a que tenham acesso deve ser utilizada apenas no interesse da
Ascendi.
Devem igualmente garantir o rigor e a veracidade da informação,
nomeadamente da informação financeira. Toda a informação
divulgada interna e externamente deve ser verdadeira, atual,
lícita, clara e objetiva.
24
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O que se considera Informação Confidencial?
De uma forma geral devemos considerar confidencial toda a informação a que temos
acesso ou que produzimos no decorrer do nosso trabalho e que a Ascendi não divulgou
para o exterior.
São alguns exemplos disso:
•

contratos;

•

faturas;

•

documentos internos da organização;

•

relatórios, orçamentos, apresentações, manuais de procedimentos ou outros, etc.;

•

listagens de Fornecedores ou outras;

•

estratégias de negócio;

•

propostas e planos estratégicos;

•

planos relativos a mudanças administrativas ou operacionais;

•

dados financeiros;

•

dados relativos a Colaboradores, Concedentes, Clientes ou Fornecedores.

Nota: Se, no decorrer do nosso trabalho, tivermos acesso a informação confidencial de um
parceiro de negócio (cliente, fornecedor ou concorrente), devemos tratar essa informação
com o mesmo sigilo com que trataríamos a informação da Ascendi.
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Rigor na Informação
Pergunta: A minha Chefia distribuiu pela equipa um relatório da
atividade da Direção que será apresentado superiormente e que
comprova que conseguimos atingir os objetivos definidos. Ao lê-lo
detetei um erro, mas não sei se devo avisar a minha Chefia, tenho
receio da sua reação, pois, retificado, mostra que os resultados não
foram tão bons como pensávamos.
Resposta: É seu dever informar a Chefia do erro identificado, mesmo
que lhe pareça que ela não vai gostar de saber. Se não fizer isso
estará a pôr em causa o rigor e veracidade da informação da Ascendi.
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Privacidade e Proteção de Dados
A proteção eficaz e adequada da informação, em particular dos dados pessoais,
contra quebras de confidencialidade, de integridade e de disponibilidade é vital
para a garantia da conformidade legal em matéria de privacidade e proteção de
dados pessoais, para a confiança dos Clientes, Colaboradores e Parceiros de
Negócio, bem como para a imagem da Ascendi junto da opinião pública.
Neste sentido, assumimos os seguintes compromissos:
•

Estamos cientes da elevada importância da segurança da informação e
tratamo-la de forma adequada;

•

Protegemos a informação própria e a que nos é confiada, impedindo a sua
divulgação, alteração ilícita ou perda;

•

Condicionamos os acessos e os tratamentos de dados às finalidades legitimadas;

•

Implementamos procedimentos sistemáticos que visam a redução dos riscos;

•

Reagimos de imediato e adequadamente em caso de violação da segurança
dos dados.

Para informação adicional, consulte a equipa de proteção de dados, através do
e-mail: rgpd@ascendi.pt.
Manual de Procedimentos:
•

Política de Privacidade e Proteção de Dados;

•

Política de Gestão de Incidentes e de Violação de Dados;

•

Regulamento Interno de Utilização dos Sistemas de Informação.
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4.5. Conflito de Interesses
Os Colaboradores da Ascendi comprometem-se a tomar medidas
para assegurar a isenção em situações que possam conduzir a um
conflito entre os seus interesses pessoais e os da Organização.
A objetividade e independência na tomada de decisão é um requisito
permanente no desempenho da função de cada Colaborador.

O que é uma situação de Conflito de Interesses?
Diz-se que há conflito de interesses quando um Colaborador
ou alguém com ele relacionado (cônjuge, familiares ou
afins, amigos ou conhecidos) tem, ou pode ter, interesses
opostos, ou divergentes, dos interesses da Ascendi numa
determinada situação, por exemplo negociação, contratação
ou atividade profissional externa à Ascendi.
Há também conflito de interesses quando alguém das
relações de um Colaborador beneficia da posição deste
na Organização.
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O que fazer para evitar conflitos de interesse?
•

Comunicar esse facto à sua Chefia ou outro superior hierárquico, sempre que tenha de
intervir em processos de decisão que envolvam direta ou indiretamente pessoas ou
entidades com as quais colabore ou tenha colaborado, ou pessoas a quem esteja ligado
por laços de parentesco, afinidade, amizade ou conhecimento próximo.

•

Abster-se de exercer atividades fora da Ascendi sempre que tal ponha em causa o
cumprimento dos seus deveres enquanto Colaborador desta e cuja natureza possa colidir
com a atividade realizada na Ascendi.

•

Sempre que tenha dúvidas, aconselhar-se sobre se uma situação constitui ou não conflito
de interesses, com a sua Chefia ou com o Diretor de Auditoria Interna através do e-mail
CanaldeEtica@ascendi.pt.

Seleção de Fornecedores
Pergunta: Estou a participar num processo de seleção de Fornecedores para um novo projeto
e creio que a empresa de um amigo, pela experiência que tem e pela confiança que nele
deposito, é a melhor escolha para o que pretendemos. Posso propor que seja ela a escolhida?
Resposta: Sim, pode fazê-lo, comunicando à sua Chefia ou ao Diretor de Auditoria Interna
a sua opinião devidamente fundamentada e a sua relação com o Fornecedor, para que a
possam ter em conta, e deverá afastar-se do processo de decisão.
O conflito de interesses não se limita a relações familiares, abrange também as relações
de amizade.
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4.6. Criminalidade Económica
Os Colaboradores da Ascendi comprometem-se a não receber ou
efetuar ofertas que possam ser consideradas como tentativa de
influenciar Concedentes, Clientes, Fornecedores, agentes públicos,
autoridades eleitas ou não eleitas, empresas ou organizações,
para obtenção de vantagem ilegítima. A Ascendi proíbe qualquer
forma de criminalidade económica, incluindo práticas como
pagamentos de facilitação, suborno ou corrupção.
30
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O que fazer relativamente a presentes e ofertas?
Há presentes e ofertas que se enquadram num relacionamento de
cortesia profissional e socialmente adequado, mas devem seguir
algumas regras:
•

Não aceitar nem fazer ofertas que excedam os 100€, ou que sejam
repetitivas, quando oferecidas a uma mesma pessoa ou entidade,
ou quando recebidas de uma mesma pessoa ou entidade.

•

Os convites ou almoços devem para todos os efeitos, ser considerados
presentes e seguir as mesmas regras.

•

Não aceitar nem fazer, em nenhuma circunstância, ofertas em dinheiro.

•

Comunicar ao Diretor de Auditoria Interna (CanaldeEtica@ascendi.pt)
qualquer presente que exceda os valores e condições definidos, ou
se enquadre num contexto de conhecimento pessoal mas ocorra
como consequência da relação profissional.

•

Registar internamente, por uma questão de transparência, qualquer
oferta feita pela Ascendi a pessoa ou entidade externa. O registo
será assegurado via CanaldeEtica@ascendi.pt.
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Bilhetes para evento (desportivo, musical, conferência, etc.)
Pergunta: Um Fornecedor ofereceu-me bilhetes para ir com o meu filho a um evento. Posso
aceitar?
Resposta: Embora tratando-se de um evento a que vai com a sua família, e sem a presença
do Fornecedor, a oferta foi paga por este e decorre do seu enquadramento profissional,
pelo que deverá consultar previamente o Diretor de Auditoria Interna através do e-mail
(CanaldeEtica@ascendi.pt) sobre a adequação da sua aceitação.

Tenha sempre em mente!
Responder favoravelmente a pedidos de pagamento (habitualmente designados por “luvas”) ou
ofertas expõe a Organização e o Colaborador ao risco de processos criminais e penalidades
graves, designadamente penas de prisão, não apenas sob as leis de países individuais, mas
também de acordo com o direito internacional.
Se receber alguma proposta ou for sujeito a pressão para praticar atos deste tipo, deve
informar imediatamente o seu superior direto ou enviar e-mail para CanaldeEtica@ascendi.pt.
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4.7. Internet, Redes Sociais e Cibercrime
Os Colaboradores da Ascendi comprometem-se a utilizar a internet e as
redes sociais de forma responsável, de modo a evitar que tal utilização
prejudique o desempenho no trabalho ou implique qualquer tipo de
responsabilidade para a Organização, designadamente cibercrimes, ou
prejuízo para a sua imagem.
O uso de elementos identificativos da Ascendi (nome, logotipo, site, entre
outros) que ultrapasse o socialmente adequado, em espaços pessoais
das redes sociais, apenas poderá ocorrer mediante a prévia autorização
expressa da Ascendi.
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5. Compromissos com e 			
entre Colaboradores
5.1. Compromisso da Ascendi com os Colaboradores
5.2. Compromisso dos Colaboradores entre si
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5.1. Compromisso da Ascendi com os Colaboradores
A Ascendi assume o compromisso de:
•

Promover uma estratégia e uma política de gestão das pessoas
e desenvolvimento profissional assente nos princípios de
excelência, mérito, igualdade de oportunidades e não discriminação,
designadamente em situações de recrutamento, progressão na
carreira, requalificação ou cessação da relação laboral;

•

Promover a participação em programas de formação e desenvolvimento
profissional e pessoal;

•

Promover e incentivar a participação em atividades extraprofissionais;

•

Não compactuar com qualquer forma de assédio (moral ou sexual)
ou atentado à dignidade dos Colaboradores e disponibilizar
os mecanismos necessários para que estes possam reportar
qualquer situação em que tal eventualmente ocorra;

•

Garantir o sigilo da informação relativa a cada Colaborador;

•

Assegurar o cumprimento das normas aplicáveis em matéria
de segurança e saúde no trabalho, bem como as condições
para um adequado funcionamento das atividades de promoção
e vigilância da saúde ocupacional com vista à minimização
e eliminação de riscos, promoção da saúde e bem-estar dos
Colaboradores. Apostar, de forma contínua em ações de formação
neste domínio contribuindo para que cada um, no seu dia-a-dia,
assuma ativamente um papel de prevenção;

•

Promover o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal
dos Colaboradores.
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Tenha sempre em mente!
A Ascendi considera inaceitável qualquer prática ou conduta de discriminação individual ou
comportamentos ofensivos da dignidade individual, nomeadamente em razão da origem,
idade, cor, etnia, sexo, estado civil, nacionalidade, deficiência física, orientação sexual,
política, religiosa ou associação sindical.
Sempre que tenha conhecimento de comportamentos que violem estes princípios denuncie-os
através dos canais previstos.
A Administração da Ascendi, sempre que tiver conhecimento de alegadas situações de assédio
no trabalho, procederá à instauração de procedimento disciplinar, em conformidade legal,
com o compromisso de garantia de confidencialidade para o denunciante e testemunhas
no processo, salvo se for estritamente indispensável à proteção dos eventuais lesados.
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5.2. Compromisso dos Colaboradores entre si
Porque trabalhamos juntos para realizar a nossa missão
de forma eficaz, a maneira como fazemos o nosso trabalho
tem impacto nos nossos Colegas e na sua capacidade de
realizarem o seu próprio trabalho. As nossas relações devem
contribuir para criar um ambiente de trabalho seguro, saudável,
estimulante e cooperativo. Respeito mútuo, integridade,
tolerância e igualdade de tratamento são os valores que
norteiam as nossas relações.
Por isso assumimos o compromisso de:
•

Pautar as nossas relações de trabalho (incluindo com
parceiros e Fornecedores) por uma postura de respeito
mútuo e afabilidade;

•

Cooperar, desenvolvendo todos os esforços, nomeadamente
através da partilha de informação, para que cada um
possa atingir os objetivos definidos, contribuindo assim
para os objetivos globais;

•

Repudiar e denunciar quaisquer comportamentos de
assédio moral ou sexual;

•

Cumprir escrupulosamente as leis, procedimentos e
instruções internas sobre Segurança e Saúde no Trabalho,
adotando sempre uma abordagem preventiva sobre os
riscos profissionais;

•

Retirar o melhor e maior proveito da formação a que
tenhamos acesso.
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O que é Assédio?
Assédio: Atos e condutas, praticados por qualquer pessoa, homem ou mulher, em qualquer
tipo de posto de trabalho, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa
visada, afetar a sua dignidade, honra ou liberdade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo,
hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador no trabalho. Pode ser moral ou sexual.
•

Assédio moral: Palavras, comportamentos, atitudes que firam a dignidade e a integridade
física ou psíquica de uma pessoa;

•

Assédio sexual: Condutas indesejadas, de natureza verbal, não-verbal ou física, que fazem
alguém sentir-se desconfortável, podendo assumir várias formas, como por exemplo
comentários, convites, gestos, mensagens ou outras abordagens de cariz sexual.

Tenha sempre em mente!
O assédio, moral ou sexual, é também avaliado pelo seu impacto no outro, ou seja, o que a
pessoa visada sente, para além da intenção com que é realizado.
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6. Como reportar
irregularidades e esclarecer
dúvidas
6.1. Mecanismos de Denúncia
6.2. Avaliação das Denúncias
6.3. Incumprimento e Sanções
40

Código de Ética

6.1. Mecanismos de Denúncia
Devem ser denunciados quaisquer comportamentos que violem os
princípios constantes deste Código e, em geral, qualquer conduta
inapropriada que tenha como objetivo, ou consequência, afetar
negativamente a dignidade da pessoa humana ou a atividade
da Ascendi.
Em primeira instância deverá o Colaborador contactar o seu
chefe imediato ou outro superior hierárquico. Caso entenda que
tal não é conveniente, ou se já o fez e não recebeu a resposta
que entende ser a mais adequada, pode utilizar os canais a
seguir descritos:
•

por carta, para:

Ascendi - Canal de Ética, Apartado 5062
Loja CTT Freixieiro 4456-901 Perafita

•

por e-mail, para:

CanaldeEtica@ascendi.pt

Os pedidos de esclarecimento, denúncias ou informação sobre
infrações são recebidos pelo Diretor de Auditoria Interna que
assegura o seu registo, atribuindo um número de identificação
a cada processo, com indicação da data da receção.
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A participação deve incluir as seguintes informações:

a) Descrição pormenorizada dos factos objeto da participação;
b) Contactos, caso o participante pretenda receber informação
sobre a sua participação ou para que lhe seja pedida, se necessária,
informação adicional.
O contacto posterior será assegurado pelo Diretor de Auditoria Interna,
no caso de a comunicação não ser anónima.
Será garantido o sigilo, a confidencialidade e o anonimato de quem
reporta uma má prática, desde que tal não seja incompatível ou inviabilize
a realização de um eventual processo disciplinar ou a participação às
Autoridades Oficiais, não sendo tolerada qualquer tentativa de retaliação.
De igual modo durante todo o processo e até que a investigação seja
concluída será assumida a presunção de inocência da pessoa ou pessoas
sobre quem é feita a comunicação ou denúncia. Quaisquer participações
que se verifiquem ser de má-fé serão consideradas, elas próprias, violações
ao Código.
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6.2. Avaliação das Denúncias
As denúncias recebidas são avaliadas inicialmente pelo Diretor
de Auditoria Interna e por um Consultor Externo designado
pela Ascendi, os quais estão vinculados a um dever de sigilo
quanto ao teor e ao autor das denúncias nos termos do n.º 6.1.
Após uma primeira avaliação e, no caso de se justificarem
ações subsequentes, o Diretor de Auditoria Interna comunica
genericamente o caso (sem mencionar detalhes, designadamente
quanto à origem da denúncia) ao Presidente do Conselho de
Administração que é o garante da disponibilização dos meios
necessários à eventual investigação aprofundada.
Os fatores a contemplar na primeira avaliação incluem:
•

A natureza da comunicação e a descrição tão detalhada
e sustentada quanto possível das infrações reclamadas;

•

Os nomes e funções dos potenciais implicados nos factos
comunicados, ou de quem sobre esses factos possa ter
informação relevante;

•

A análise preliminar das implicações que podem decorrer
dos factos reportados, designadamente dos foros disciplinar
e criminal, incluindo responsabilidades para a Ascendi e
o risco de danos reputacionais;

•

A análise do risco de repetição do comportamento reportado.
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No relatório preliminar, a apresentar ao Presidente do Conselho de
Administração no prazo indicativo de 15 dias após a receção da
comunicação, não será identificado o autor da comunicação, o qual será
mantido sob sigilo durante todo o processo, desde que tal sigilo não
prejudique o êxito de eventuais investigações ou o desenvolvimento
de ações corretivas.
Após análise deste relatório, o Presidente do Conselho de Administração
poderá considerar necessária uma investigação complementar realizada
por entidades internas ou externas e determinar a apresentação de
participação criminal.
No caso de a denúncia envolver ou poder envolver membros do
Conselho de Administração, a comunicação da primeira avaliação
é efetuada ao Presidente da Comissão de Auditoria, garantindo o
Consultor Externo reporte similar no caso de a denúncia poder visar
o Diretor de Auditoria Interna
Com uma periodicidade no mínimo trimestral, o Diretor de Auditoria
Interna envia à Comissão de Auditoria um relatório, subscrito por si e
pelo Consultor Externo, dos casos reportados ao longo desse período,
bem como das suas consequências, podendo a Comissão de Auditoria
decidir por investigação adicional ou efetuar recomendações sobre a
condução específica de um qualquer processo.
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Tenha sempre em mente!
Para mais informação relativa à realização de denúncias, prazos
de resposta, conflito de interesses ou quaisquer outras questões
relacionadas com o cumprimento do Código de Ética poderá
dirigir-se diretamente ao Diretor de Auditoria Interna.
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6.3. Incumprimento e Sanções
Da identificação de infrações ao presente Código poderão resultar
medidas de carácter pedagógico, revisão de procedimentos
ou punição disciplinar nos termos da lei e dos regulamentos
da Ascendi, em função da gravidade e recorrência da infração,
do grau de culpa do infrator e das consequências do ato.
No caso dos Fornecedores, a infração poderá ter como
consequência a rescisão do contrato, nos termos previstos
nos respetivos contratos.
Tratando-se de ilícito criminal, a Ascendi procederá à comunicação
às Autoridades Oficiais.
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Questões
Em caso de dúvida, antes de decidir, coloque a si próprio as seguintes
questões:
É Legal?
O procedimento está de acordo com a lei e regulamentação Portuguesa e
a do país onde estou a atuar? Já verifiquei a legislação relativa ao tema?
É Razoável?
Ficaria tranquilo se soubessem o que fiz? Estaria confortável para contar
à minha família e amigos?
É Responsável?
O que vou fazer está de acordo com os valores e compromissos éticos
da Ascendi? Foi-me dado o poder e a competência para tomar a decisão
relativa a este assunto?
É Reportável?
O procedimento fica registado de forma correta?
Caso a dúvida subsista, fale com a sua chefia, outro superior hierárquico,
ou, se não o considerar conveniente, consulte o Diretor de Auditoria Interna.

Este Código, aprovado em 28 de fevereiro de 2019, entra em vigor nesta data
P34 | Versão:01
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