
 

 

CÓDIGO DE CONDUTA  

AMBIFARO – Gestão de Equipamentos EM 

  

Artigo 1.º 
Âmbito de aplicação 

1- O presente código de conduta fixa a linhas de orientação em matéria de conduta e ética profissional que se 
impõem a todos os trabalhadores e colaboradores da AMBIFARO, independentemente do regime de 
contratação, do respetivo vínculo ou da posição hierárquica ocupada. 

2- O presente código de conduta no ambiente de trabalho aplica-se a todos os trabalhadores e colaboradores 
da AMBIFARO – Gestão de Equipamentos Municipais EM, doravante designada por AMBIFARO. 

3- Por trabalhador(es) e colaborador(es) deve entender-se todos os membros dos órgãos sociais, dirigentes, 
quadros e restantes trabalhadores e colaboradores da AMBIFARO.    

4– O código de conduta destina-se a constituir-se como uma referência para o público em geral no respeita ao 
padrão de conduta exigível à AMBIFARO no seu relacionamento com quaisquer terceiros.    

 
 Artigo 2.º  

Missão 
 

No âmbito do seu objeto social, a AMBIFARO tem por missão prestar serviços de elevada qualidade, 
satisfazendo e promovendo plena satisfação dos seus clientes, colaboradores e participante público, aplicando 
e prosseguindo uma atividade caracterizada por critérios de eficiência, rigor e racionalidade. 
 
 

Artigo 3.º 
Da relevância do Código  

1- A AMBIFARO garante a disponibilização deste código a todos os trabalhadores e colaboradores, bem como 
a existência de um canal de comunicação e de resolução de dúvidas ou de reclamações. 

2- A AMBIFARO assume este código como a ferramenta privilegiada na resolução de questões éticas, garantindo 
a conformidade deste com as práticas legais existentes. 

3-  A implementação deste código é suscetível de ser complementada por informação adequada, 
correspondendo o presente  código a um documento aberto, contendo princípios mínimos, sujeitos a atualização 
e melhoramento permanente tendo em vista a missão prosseguida. 

 
Artigo 4.º 

Do respeito pela legalidade 

1- A AMBIFARO e os seus trabalhadores comprometem-se a garantir em todas as suas atividades a total 
conformidade com a legislação a que está sujeita enquanto empresa municipal.  

2- Os trabalhadores nunca deverão executar, seja a que título for, qualquer ação que viole ou possa ser 
suscetível de vir a constituir-se uma violação da legislação e os regulamentos aplicáveis à atividade da empresa. 



 

3- A AMBIFARO prestará às autoridades de supervisão e fiscalização toda a colaboração ao seu alcance, 
satisfazendo prontamente todas as solicitações que lhe forem dirigidas e obstando a qualquer comportamento 
que possa impedir o exercício das competências de supervisão por parte dessas autoridades. 

 
Artigo 5.º 

Conduta no Ambiente de Trabalho 
 

1 - Todos os trabalhadores e colaboradores da AMBIFARO pautarão a sua atuação pelos mais elevados padrões 
de integridade, honestidade e transparência. 

2 - Os trabalhadores e colaboradores cumprirão as suas obrigações de forma profissional, responsável e zelosa, 
procurando a excelência de desempenho. 

3 – Os trabalhadores e colaboradores da AMBIFARO não podem praticar qualquer tipo de discriminação, em 
especial, em razão da raça, sexo idade, capacidade física, orientação sexual, opiniões políticas ou convicções 
religiosas.  

4- A AMBIFARO e todos os seus trabalhadores e colaboradores aceitarão explicar e explicitar com total 
transparência as sua decisões e comportamentos profissionais sempre que, garantidos os devidos deveres de 
sigilo, para tal sejam adequadamente solicitados. 

5 - Todas as situações que possam gerar conflitos entre os interesses pessoais e o dever de lealdade para com 
a empresa ou outros colaboradores, devem ser de imediato comunicadas pelo colaborador à sua hierarquia. 

6 – Entendes e por conflito de interesses qualquer situação e que o agente por força do exercício das suas 
funções, ou por causa delas, tenha de tomar decisões ou tenha contacto com procedimentos administrativos de 
qualquer natureza  que possam afetar, ou em que possa estar em causa, interesses particulares seus ou de 
terceiros e que por essa via possam prejudicar a isenção e o rigor da decisão que tenha ser tomara ou possam 
suscitar a mera dúvida sobre a isenção e o rigor que são devidos ao exercício de funções pressupostas.   

7- Os trabalhadores e colaboradores comprometem-se a não exercer qualquer atividade profissional externa 
que interfira com as suas atribuições ou com as atividades da empresa. 

8- Os trabalhadores e colaboradores devem abster-se de receber de terceiros qualquer espécie de 
compensação suscetível de ser entendida como favorecimento no relacionamento com a empresa ou que, de 
algum modo, crie essa expectativa. 

9-  Os trabalhadores e colaboradores devem reportar qualquer comportamento que esteja em conflito com o 
presente código. 

10- Os trabalhadores e colaboradores deverão proteger o património da empresa utilizando-o apenas na 
execução dos processos inerentes às suas funções profissionais e não para fins pessoais ou outros não 
previstos, assegurando o seu uso eficiente. 

 

Artigo 6.º 
Segurança no Trabalho 

1 - A AMBIFARO garantirá o cumprimento das normas de segurança, saúde e higiene no local de trabalho 

2 - O cumprimento das regras de segurança é uma obrigação de todos os trabalhadores e colaboradores, sendo 
dever destes informar os superiores hierárquicos ou o órgão de administração de quaisquer ocorrências ou 
situação irregular que possa comprometer a segurança das pessoas, das instalações ou património da empresa.     



 

 

Artigo 7.º 
Desenvolvimento do capital humano 

1- A AMBIFARO fará todos os esforços para proporcionar aos seus trabalhadores e colaboradores elevados 
níveis de satisfação e realização profissionais, proporcionando um ambiente de trabalho seguro e saudável e 
criando condições para o desenvolvimento profissional durante toda a sua carreira. 

2- Os trabalhadores e colaboradores devem procurar desenvolver e atualizar de forma contínua os seus 
conhecimentos e competências, e tirar o melhor aproveitamento das ações de formação promovidas pela 
empresa. 

3- Os trabalhadores e colaboradores devem promover a participação e troca de conhecimentos profissionais, 
desenvolver uma cultura de excelência, potenciar o relacionamento interpessoal e privilegiar o espírito de equipa. 

 

Artigo 8.º 
Integridade 

1- Toda a prática de corrupção, em todas as suas formas ativas e passivas, quer através de atos e omissões, 
quer por via da criação e manutenção de situações de favor ou irregulares, será objeto de correspondente 
procedimento disciplinar e participação, sendo perseguida e denunciada junto das competentes entidades, 
inclusivamente policiais e jurisdicionais. 

2- A AMBIFARO e os seus trabalhadores e colaboradores estão obrigados a dar o devido conhecimento da 
existência de qualquer realidade referente à vida da empresa cuja divulgação seja suscetível de interferir com a 
respetiva situação económica, ambiental ou social. 

3- A AMBIFARO e os seus trabalhadores e colaboradores recusarão quaisquer ofertas que possam ser 
consideradas ou interpretadas como uma tentativa de influenciar a empresa ou os seus trabalhadores e 
colaboradores. 

4– É vedado aos trabalhadores e colaboradores oferecer, solicitar, receber e aceitar, para si ou pare terceiros, 
quaisquer benefícios, recompensas, presentes ou ofertas, ressalvando ofertas institucionais.  

5- Para este efeito, não se consideram incluídos os objetos de publicidade dos fornecedores ou ofertas 
ocasionais ou excecionais nas épocas natalícias ou de aniversário desde que o seu valor não exceda os limites 
razoáveis.  

6- Em caso de dúvida, os trabalhadores e colaboradores deverão comunicar, a situação à respetiva hierarquia. 

7-  A AMBIFARO recusará qualquer inserção publicitária em órgãos de comunicação social como contrapartida 
a entrevistas ou reportagens sobre a vida da empresa. 

 
 

Artigo 9.º 
Do relacionamento interempresa  

1- A AMBIFARO promoverá a correção, urbanidade, afabilidade e brio profissional nas relações entre 
colaboradores, bem como o respeito pelos respetivos direitos, sensibilidades e diversidade. 



 

2- No relacionamento entre si, os colaboradores deverão promover uma cultura de respeito, urbanidade, 
correção e entreajuda. 

3- Em respeito pelo dever de lealdade e cooperação, os trabalhadores e colaboradores devem facultar toda a 
informação ou conhecimento necessários ao desenvolvimento de atividades ou participação em tarefas por parte 
de outros colegas.\ 

4– A não revelação, a revelação incompleta ou ainda o fornecimento de falsas informações a superiores e 
colegas que possam afetar o andamento de tarefas e funções laborais, são considerados comportamentos 
inadequados e violadores do dever de lealdade e cooperação a que todos os trabalhadores e colaboradores se 
mostram adstritos.   

 

Artigo 10.º 
Relações com Público, Clientes e Fornecedores 

1- A AMBIFARO promoverá junto dos seus clientes e fornecedores a observância dos regulamentos e práticas 
que estejam em vigor na empresa. 

2 -  A AMBIFARO promoverá a correção, urbanidade, afabilidade e brio profissional nas relações com o público, 
clientes e fornecedores, bem como o respeito pelos respetivos direitos, sensibilidades e diversidade. 

3 – Todos os trabalhadores e colaboradores devem assegurar que os pedidos e as solicitações submetidas pelo 
público e pelos clientes sejam satisfeitos com celeridade e qualidade e que sejam prestadas as informações 
pretendidas de forma clara e compreensível. 

4– Os trabalhadores e colaboradores que lidem com documentos que contenham informação nominativa, 
designadamente apreciações, juízos de valor ou informação abrangida pela reserva da intimidade da vida 
privada ou que tenham acesso a dados pessoais, devem garantir a confidencialidade da informação, não 
podendo utilizá-los para quaisquer outros fins ao desempenho das suas funções, ou comunica-los, por qualquer 
meio, a pessoas não autorizadas, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil ou criminal. 

5– As relações com fornecedores  devem desenvolver-se segundo processos de transparência e de estrita 
observância das condições acordadas, num clima de confiança mútua e de elevado sentido de exigência técnica 
e ética. 

6– É vedado aos trabalhadores e colaboradores qualquer comunicação verbal de informações decorrentes da 
tramitação de procedimento relativos a fornecimentos de bens ou prestação de serviços, as quais devem ser 
comunicadas apenas através dos canais oficiais. 

 

Artigo 11.º 
Sigilo Profissional 

1- Os trabalhadores e colaboradores da AMBIFARO, mesmo depois do termo das suas funções, estão sujeitos 
ao sigilo profissional, em particular nas matérias que, pela sua efetiva importância, por virtude de decisão interna 
ou por força da legislação em vigor, não devam ser do conhecimento geral. 

2- Os trabalhadores e colaboradores devem garantir a confidencialidade sobre os assuntos da empresa, dos 
seus clientes ou fornecedores.  

3- A informação a que tenham acesso deve ser utilizada apenas no interesse da própria empresa ou quando 
expressamente autorizados por esta. 



 

 

Artigo 12.º 
Representação da AMBIFARO 

No exercício das suas funções, qualquer trabalhador ou colaborador da AMBIFARO, não representa nem pode 
representar externamente a empresa, exceto se previamente autorizado ou designado para esse efeito pelo 
conselho de administração ou seu presidente. 

 

Artigo 13.º 
Compromisso Ambiental e Social 

 
A AMBIFARO deverá desenvolver a sua atividade na procura de um desenvolvimento sustentável, procurando 
a preservação do meio ambiente, privilegiando a racionalidade energética, visando alcançar o progresso e bem 
estar na comunidade, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos e contribuindo igualmente de forma decisiva 
para a sustentabilidade económica e social. 

  
Artigo 14.º 

Entrada em vigor 
 

O presente código entra em vigor após a sua aprovação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovado em Conselho de Administração em 12 de abril de 2021, Ata n.º 511. 
 


