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OBJECTIVO 

O presente Código de Conduta tem como objetivo estabelecer um conjunto de princípios em matéria 

de ética profissional a observar por todos os colaboradores da Prozinco. 

A responsabilidade social obriga também a uma reflexão de todos no sentido da tomada de decisões 

sustentáveis, procurando este código ser um guia para ajuda na tomada de decisões diárias com que 

nos confrontamos no exercício das nossas funções, para que, aliado ao bom senso que deve sempre 

existir, se tomem as decisões eticamente mais corretas. 

O Código de Conduta da Prozinco pretende constituir uma referência, no que respeita aos padrões de 

conduta de todos os seus colaboradores, quer no relacionamento entre os mesmos, quer no 

relacionamento com terceiros, contribuindo para que a Prozinco seja reconhecida como um exemplo 

de excelência, integridade, responsabilidade e rigor.  

 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

O presente Código de Conduta aplica-se a todos os colaboradores da PROZINCO, entendendo-se 

como tal todas as pessoas que de alguma forma colaborem na atividade da PROZINCO, incluindo os 

membros da Gerência, Diretores, Encarregados e demais Trabalhadores. 

A aplicação do presente Código de Conduta e a sua observância não impede, nem dispensa a 

aplicação de outras regras de conduta ou deontológicas, de fonte legal ou de qualquer outra natureza, 

aplicáveis a determinadas funções, atividades, ou grupos profissionais, bem como ao cumprimento do 

estipulado pelas normas das Empresas nas quais a PROZINCO presta serviços. 

Todos os colaboradores da PROZINCO ficam sujeitos ao presente Código de Conduta desde o início 

do desempenho de funções em empresa.  

Em caso de dúvida na interpretação de qualquer ponto deste código, os colaboradores da PROZINCO 

devem consultar o respetivo superior hierárquico. 

A violação do presente Código de Conduta por qualquer colaborador pode resultar na abertura de um 

procedimento disciplinar, com os efeitos considerados adequados.  
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1. Princípios gerais 

No exercício das suas atividades, funções e competências, os colaboradores da PROZINCO devem: 

1.1 Atuar, sempre tendo em conta a prossecução dos interesses da PROZINCO e no estrito 

respeito pelos princípios da legalidade, boa fé, responsabilidade, transparência, lealdade, 

integridade, profissionalismo e confidencialidade, tendo em consideração a missão e as 

políticas em vigor na PROZINCO.  

1.2 Cumprir sempre com zelo, eficiência e responsabilidade os encargos e deveres que lhes sejam 

cometidos no exercício das suas funções.  

1.3 Cumprir a lei geral e a regulamentação específica aplicável no âmbito da sua atividade. 

1.4 Pautar a sua atuação na empresa pela motivação, para o aumento da produtividade, pelo 

envolvimento e participação, pela manutenção de um clima sadio e de confiança, no respeito 

pela estrutura hierárquica, colaborando proactivamente, partilhando conhecimento e 

informação e cultivando o espírito de equipa.  

1.5 Observar os melhores princípios de respeito pela integridade e dignidade nos relacionamentos 

profissionais. 

1.6 Procurar, de forma contínua, aperfeiçoar e atualizar os seus conhecimentos, tendo em vista a 

manutenção ou melhoria das suas capacidades profissionais. 

1.7 Atuar no estrito cumprimento dos limites das responsabilidades inerentes às funções que 

exercem, utilizando os meios que tenham sido colocados à sua disposição exclusivamente no 

âmbito e para o efeito do exercício das suas funções.  

1.8 Atuar de forma a permitir que sejam honrados os compromissos com fornecedores e a exigir 

da parte destes o integral cumprimento das suas obrigações, bem como a observância das 

boas práticas e regras subjacentes à atividade em causa.  

1.9 Recusar a obtenção ou disponibilização de informações através de meios ilegais. 

1.10  Observar as regras de mercado, promovendo uma concorrência leal e evitando a adoção de 

qualquer prática restritiva da concorrência. 

1.11  Criar condições para assegurar a igualdade de tratamento e a não discriminação de todos os 

clientes e fornecedores mantendo adequados padrões de correção, urbanidade e afabilidade. 



 

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA 
Data: 08.09.2022 

Rev.2 Pág. 3 de 6 

 

Elaborado: MS 

1.12  Repudiar o trabalho infantil, sendo totalmente proibido a contratação de pessoas com menos 

de 16 anos. 

1.13  Sensibilizar os fornecedores e prestadores de serviços para o cumprimento de princípios 

éticos que decorrem do presente Código de Conduta. 

 

2. Princípios de Igualdade e não discriminação 

2.1 É proibido qualquer tipo de discriminação nos processos de recrutamento e seleção, 

nomeadamente com base na raça, no sexo, na idade, em qualquer incapacidade física, na 

orientação sexual, nas opiniões políticas, nas convicções religiosas ou nas orientações 

clubísticas. 

2.2 Manter contacto com instituições de apoio a pessoas com possibilidade de risco de exclusão 

social, proporcionando-lhes oportunidades de emprego (Instituições de apoio a Pessoas com 

deficiência, a Pessoas carenciadas e sem abrigo, reclusos, refugiados, etc) 

2.3 Os colaboradores da PROZINCO não podem ter comportamentos discriminatórios de qualquer 

natureza, incluindo, mas não se limitando aos enumerados no ponto 2.1. 

2.4 Os colaboradores da Prozinco atuarão sempre de acordo com os mais elevados padrões de 

integridade e dignidade individual, tendo como obrigação denunciar qualquer prática que 

configure um ato de discriminação. 

2.5 Qualquer Trabalhador tem o direito de apresentar queixa sobre qualquer ato de discriminação 

ou de falta de igualdade, podendo fazê-lo aos Recursos Humanos (rh@prozinco.com), à 

Gerência(prozinco@prozinco.com) ou a entidade oficial, dependendo do tipo de discriminação.  

2.6 Respeitar integralmente o princípio “trabalho igual, remuneração igual”. 

 

3. Conflito de interesses 

3.1 Nenhum colaborador da PROZINCO poderá exercer uma atividade profissional em qualquer 

entidade externa à PROZINCO, sempre que o seu exercício interfira com o cumprimento dos 

seus deveres na qualidade de colaborador da PROZINCO, ou em entidades cujo objeto social 

ou atividade possa colidir, interferir ou prejudicar os interesses e atividades da PROZINCO.  



 

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA 
Data: 08.09.2022 

Rev.2 Pág. 4 de 6 

 

Elaborado: MS 

3.2 Os colaboradores da PROZINCO que, no exercício das suas funções e competências, sejam 

chamados a intervir em processos ou decisões em que estejam ou possam estar em causa 

interesses financeiros ou outros do próprio colaborador ou de pessoas ou entidades 

relacionadas com aquele devem comunicar à PROZINCO a existência dessas relações e 

abster-se de participar na tomada de decisões a esse respeito.  

3.3 Os colaboradores da PROZINCO que tenham entre si relações familiares ou equivalentes não 

devem exercer a sua atividade em relação hierárquica ou funcional direta. 

 

4. Dever de sigilo e proteção de dados 

4.1 Todos os colaboradores da PROZINCO estão obrigados ao dever de sigilo, pelo que não 

podem divulgar sob qualquer pretexto ao exterior informações que tenham obtido pela 

natureza das suas funções e que pelo seu conteúdo, possam denegrir a imagem, o interesse 

ou os negócios da PROZINCO, mesmo quando aquela não seja de carácter confidencial. 

Estão incluídos neste dever de sigilo, dados informáticos, pessoais ou outros considerados 

reservados, informação sobre oportunidades de negócio ou negócios em curso, informação 

sobre competências técnicas, métodos de trabalho e de gestão de projetos desenvolvidos pela 

PROZINCO, bem como a informação relativa a qualquer projeto realizado ou em 

desenvolvimento, cujo conhecimento esteja limitado aos colaboradores da PROZINCO no 

exercício das suas funções ou em virtude das mesmas.  

4.2 Deverão ser respeitados os princípios explícitos na Política de Proteção de Dados. 

 

5. Não favorecimento 

5.1 No exercício das suas funções e competências, os colaboradores da PROZINCO devem ter 

sempre presente os interesses da mesma, atuando com imparcialidade e ética profissional, 

abstendo-se de comportamentos tendentes ao favorecimento de terceiros em virtude de 

interesses próprios ou dos referidos terceiros e pautando as suas decisões pelos mais 

elevados padrões de seriedade, integridade e transparência.  

5.2 Os colaboradores da PROZINCO não podem aceitar ou efetuar pagamentos ou atuar de modo 

a favorecerem os seus interesses ou os de terceiros junto de clientes ou fornecedores, sendo 

proibida toda a prática de corrupção, sob qualquer das suas formas.  
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5.3 As ofertas de terceiros devem ser recusadas caso existam suspeitas de que as mesmas 

pretendem atingir objetivos contrários ao disposto no presente Código de Conduta, 

nomeadamente quando constituam tentativas de influenciar a PROZINCO ou o colaborador 

em particular na tomada de decisões a seu favor. 

5.4 Sem prejuízo do já exposto, os colaboradores da PROZINCO devem recusar todas as ofertas 

de terceiros sempre que as mesmas tenham um valor económico que exceda os limites 

considerados razoáveis pelos usos sociais, e, em qualquer caso, superior a 100 € (cem euros).  

Caso tenha recebido oferta de valor superior ao indicado, mas com conhecimento posterior ao 

ato de recebimento deverá o mesmo proceder à sua restituição e informar a chefia ou a 

gerência da Prozinco.   

 

6. Proteção de imagem  

6.1 Salvo quando se encontrem mandatados para o efeito, os colaboradores da PROZINCO não 

podem emitir declarações públicas em nome da Empresa, por sua iniciativa ou mediante 

solicitação de terceiros, nomeadamente quando possam pôr em causa a imagem da 

PROZINCO, seja em redes sociais seja para meios de Comunicação Social. 

6.2 Quando mandatados para o efeito, as informações prestadas aos meios de comunicação 

social ou contidas em publicidade devem possuir carácter informativo e verdadeiro, 

respeitando os parâmetros culturais e éticos da comunidade e não contribuindo para lançar 

dúvidas sobre a natureza das suas prestações. Estas informações devem contribuir para uma 

imagem de dignificação da PROZINCO e criação de valor para a empresa e para os seus 

colaboradores. 

 

7. Assédio 

Entende-se por “assédio” o comportamento indesejado, nomeadamente o baseado em fator de 

discriminação, 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. O “assédio” é caracterizado pela intencionalidade e pela repetição.  
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7.1 Não é permitido qualquer tipo de assédio seja da parte dirigente seja de colegas com colegas.  

7.2 Quem considere estar a ser alvo de assédio no local de trabalho, ou por parte de pessoas com 

as quais tem relações profissionais, deve reportar a situação ao Departamento de Recursos 

Humanos da empresa, em suporte de papel, ou digital (endereço eletrónico com acesso 

reservado: rh@prozinco.com). A mesma será tratada de forma confidencial, imparcial, 

eficiente, célere e com salvaguarda do princípio da inocência. 

7.3 Será instaurado procedimento disciplinar em situações de assédio no trabalho. 

7.4 O denunciante e as testemunhas por si indicadas não podem ser sancionados 

disciplinarmente, a menos que atuem com dolo, com base em declarações ou factos.  

 

A comunicação de eventuais irregularidades ou infrações a este Código de Conduta deve ser dirigida 

à Gerência da Prozinco, por escrito, em suporte de papel ou digital (endereço eletrónico com acesso 

reservado: prozinco@prozinco.com), por qualquer colaborador da PROZINCO, cliente, fornecedor ou 

qualquer outra entidade diretamente interessada. 


