CÓDIGO DE
ÉTICA E CONDUTA

Âmbito
Este Código de Ética e Conduta, aplica-se a todos os colaboradores da ConstruGomes, desde o topo da gestão, até aos parceiros,
empresas subcontratadas, e todos aqueles que de forma direta colaboram com a ConstruGomes, seja na sua sede ou em projetos
espalhados por todo o mundo onde a empresa ou empresas do grupo prestam serviço.
O presente Código de Ética e Conduta foi definido como um modelo da personalidade e comportamento da ConstruGomes, e deve
ser visto como um pilar basilar na conduta para todos os que trabalham na ou com a Construgomes, servindo como documento de
orientação para as suas ações pessoais e profissionais, individuais ou coletivas. São as linhas mestras nas relações entre colegas, com
clientes, com parceiros e fornecedores ou com outras entidades externas.

Pilares da ConstruGomes
Segurança

As as estio quiantiae as aut officiati nonsequiandi sa cum quo cum reperitis sim quiam
endi cus vel id maximin cimusam quis iunt aceatis quatioris ne verrorita nis ni con pro
expliquatem adiciet illabo. Onet omnisquae voluptatenis nonet exerum et velest rerehendandi odionseque corerero volorum quae. Itae nonsequo volendundae nonseque

Qualidade

Omnim is nienihit untium reptassitiis dolore omnimag nihilit rectur aturiae minveliquia
pa num veleniet re labo. Ur, quas enectem et qui sitioris et vid quae venihicit litatus,
temo es dolore omnimus, cus consed unt, conserro quo te et evendanihil este voloria
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Inovação

Otates ad et lam aut et et audam velis si ipiet voluptat.Natisciant pelestium adi doluptibus, tem elici quatis sunt, tent quossit volore as aut fuga. Dae nimento totatiatur?
Cat aliquis quodit, te que velluptiorum eat explitis imaximenis paribus.

Os nossos compromissos
// Garantir o cumprimento dos requisitos, na prossecução dos objetivos, na melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado
de Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho e Gestão das Pessoas;
// Fornecer condições de trabalho seguras e saudáveis para a prevenção de lesões e problemas de saúde relacionados com o
trabalho, eliminando perigos e reduzindo riscos de SST;
// Promover a proteção do ambiente e prevenção da poluição e adaptação às mudanças climáticas;
// Garantir o cumprimento das obrigações da conformidade e outros requisitos aplicáveis;
// Garantir a consulta e participação dos trabalhadores;
// Valorizar as pessoas para o sucesso da organização;
// Envolver as partes interessadas relevantes e respeitar os princípios da responsabilidade social;
// Proibir o suborno, encorajando o levantamento de preocupações suscitadas de boa fé ou com base em convicção razoável, em
total confiança e sem receio de represálias;
// Condenar as situações de não conformidade de acordo com as práticas de anticorrupção;
// Identificar, implementar e manter valores e práticas que reflitam a identidade da ConstruGomes, influenciem a conduta e
o comportamento das pessoas e sejam um instrumento da sua motivação e comprometimento com o seu trabalho e com a
ConstruGomes.

#nóscumprimos

Os nossos princípios éticos
// Exercer a atividade construtiva com o objetivo de promover o bem-estar das pessoas.
// Cumprir com as leis e respeitar a diversidade e os costumes locais.
// Transparência e divulgação.
// Honestidade e veracidade e comunicação baseada em fatos.
// Integridade.
// Compromisso contínuo com o colaborador e com a sua capacitação.
// Evitar conflitos de interesse.
// Conduta profissional.
// Preservar o meio ambiente, minimizando o impacte ambiental decorrente das obras.
// Compromisso contínuo com as práticas de anticorrupção e compromisso de as identificar superiormente em caso aliciamento.

#nósexercemos

Combate ao Assédio
// Preâmbulo
A ConstruGomes Engenharia, SA, dando cumprimento ao previsto na Lei nº 73/2017 (retificada pela Declaração de Retificação nº
28/2017) adotou o presente Código de Boa Conduta para Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho, pretendendo assim que
o mesmo seja uma base orientadora para todos os que exercem funções na ConstruGomes Engenharia, SA, através de contrato
de trabalho, em regime de estágio ou outra.
// Cláusula 1.ª
O “Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho” estabelece linhas de orientação em matéria de
conduta profissional relativa à prevenção e combate ao assédio para todos aqueles que exercem funções ou atividades profissionais na ConstruGomes Engenharia, SA.
// Cláusula 2.ª
1. É proibida a prática de assédio.
2. Entende-se por “assédio” o comportamento indesejado, nomeadamente o baseado em fator de discriminação, praticando
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.
3. Constitui “assédio sexual” o comportamento indesejado de carácter sexual, sob forma verbal, não-verbal ou física, com o objetivo ou o efeito referido no número anterior.
4. O “assédio” é caracterizado pela intencionalidade e pela repetição.
// Cláusula 3.ª
A ConstruGomes Engenharia, SA tem uma política de “tolerância zero” ao assédio relacionado com o trabalho, incluindo trabalhadores, clientes e fornecedores, qualquer que seja o meio utilizado e mesmo que ocorra fora do local de trabalho.
// Cláusula 4.ª
1. O/A trabalhador(a) que 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 Gestão das Pessoas da ConstruGomes Engenharia, SA, o
qual tratará a mesma de forma confidencial, imparcial, eficiente, célere e com salvaguarda do princípio da inocência.
2. 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 constantes dos autos de processo, judicial ou contraordenacional, desencadeado por
assédio até decisão final, transitada em julgado, sem prejuízo do exercício do direito ao contraditório por parte daquele a quem
o assédio é imputado.

// Cláusula 5.ª
1. A Construgomes Engenharia, SA divulga a existência do presente “Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao
Assédio no Trabalho” junto dos seus trabalhadores, clientes e fornecedores mediante a afixação do presente Código em locais
visíveis no local de trabalho, assim como divulgação no site da empresa.
2. Cabe ao Departamento de Gestão das Pessoas da ConstruGomes Engenharia, SA a implementação de ações concretas com
vista à identificação do potencial e de fatores de risco para a ocorrência de assédio no local de trabalho.
3. As formas que a ConstruGomes Engenharia, SA pode adotar para identificar o potencial para a ocorrência de assédio no local
de trabalho incluem, entre outras:
a) Consulta regular aos/às trabalhadores/as, que garanta o anonimato das respostas, avaliando ou identificando fatores que
aumentem o risco de assédio.
b) Consulta regular aos/às trabalhadores/as, que garanta o anonimato das respostas, averiguando a ocorrência de potenciais
cados de assédio.
c) Consulta regular aos responsáveis e chefias diretas.
d) Instituição da prática de entrevistas de saída de emprego aos trabalhadores em processo de saída voluntária.
4. A ConstruGomes Engenharia, SA deve instaurar procedimento disciplinar sempre que tiver conhecimento de alegadas situações de assédio no trabalho.
// Cláusula 6.ª
Após aprovação, o presente Código entra em vigor na data da sua divulgação, nomeadamente através da internet, e afixação no
local de trabalho, em local acessível a todos os colaboradores.

#nóscombatemos

