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1. OBJETIVO 

O presente Código de Conduta tem como objetivo estabelecer os princípios que devem orientar o 

comportamento dos colaboradores da ARSOPI, mantendo-os dentro dos valores da empresa, orientados 

para o crescimento sustentável - via inovação, trabalho de equipe, satisfação do cliente e conduta ética, 

promovendo a integração de preocupações de carater social e ambiental nas suas operações. 

Fazem, também, parte destes princípios o cumprimento por parte da ARSOPI dos direitos humanos e 

práticas laborais. 

 

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Este Código de Conduta estabelece um conjunto de princípios e valores em matéria de ética profissional 

que devem ser reconhecidos e adotados por todos os colaboradores que estejam vinculados 

contratualmente à ARSOPI. 

As empresas subcontratadas que trabalham para a ARSOPI serão informadas sobre os termos do 

Código de Conduta para que se sintam participantes do mesmo. 

 

3. PRINCÍPIOS GERAIS DE ATUAÇÃO 

 Princípios de atuação 

Os colaboradores da ARSOPI, tendo como base os valores da empresa, deverão assegurar-se de que a 

sua atuação obedece aos seguintes princípios: Conduta ética, Profissionalismo, Dedicação, Privacidade 

e Confidencialidade. 

 

 3.1. Conduta ética 

Isto significa que o colaborador deverá ter uma postura e atitude moralmente aceita/tolerada pela 

sociedade e que a sua conduta é politicamente correta e está em linha com a boa imagem da empresa.  

 

A Conduta ética envolve as seguintes exigências: 

 Lealdade e boa fé: Manter a todo o momento da sua atuação os princípios de lealdade e boa fé 

para com a Empresa e colegas de trabalho, assim como o respeito devido a terceiros com os quais se 

relacione profissionalmente. 

 

 Conflito de interesses: Atuar dando prioridade aos interesses da Empresa em lugar de 

interesses pessoais ou de terceiros que possam influenciar as suas decisões;  

 

 Integridade da Informação: A informação tratada dentro da sua área de responsabilidade 

deverá ser processada e refletida de forma íntegra, precisa e verdadeira; 

 

 Informação privilegiada: O uso ou divulgação de informação privilegiada obtida na decorrência 

das suas funções nunca será utilizada em benefício próprio ou de terceiros; 
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 3.2. Profissionalismo 

O colaborador da ARSOPI deve distinguir-se pelo seu elevado grau de profissionalismo, baseando o seu 

comportamento nos seguintes princípios: 

 

 Formação: Assimilar a formação profissional facultada pela empresa, no intuito de aumentar as 

suas competências e as constantes exigências da empresa, com o objectivo de alcançar o maior nível de 

produtividade na realização das suas funções; 

 

 Drogas ilegais e álcool: Espera-se que os colaboradores trabalhem sem a influência de drogas 

ilegais ou álcool e em condições para desempenhar as suas funções de forma consciente e responsável; 

 

 Idade mínima para a contratação/Trabalho infantil: A ARSOPI não produz equipamentos nem 

presta serviços com o uso de trabalho infantil contratado ou forçado. Os colaboradores admitidos na 

empresa tem pelo menos 18 (dezoito) anos de idade, salvo em casos dentro dos parametros da lei 

vigente no que diz respeito ao programa “menor aprendiz”; 

 

 Eficiência: Ambicionar os melhores resultados possíveis no desempenho das suas funções; 

 

 Cooperação: Cooperar pessoal e activamente com outras áreas e departamentos; 

 

 Não discriminação: Não diferenciar em razão da raça, género, orientação sexual, credo, estado 

civil, deficiência física, orientação política ou de opinião, origem étnica ou social ou religiosa. 

 

 Informação: Fornecer informação fidedigna, necessária, completa e pontual acerca do decorrer 

das atividades da sua área de responsabilidade aos colegas, a que for necessária para o desempenho 

adequado das funções atribuídas a estes; 

 

 Legalidade: Conhecer e cumprir as normas reguladoras das atividades da ARSOPI relativas ao 

seu âmbito de responsabilidade; 

 

 Prevenção de riscos laborais: Observar as medidas preventivas em matéria de segurança, 

utilizando os meios de proteção individual e coletiva que a empresa coloque à sua disposição. Em caso 

de dispor de uma equipe sob sua responsabilidade, certificar-se de que os seus membros realizam as 

suas atividades em condições de segurança; 

 

 Relação com fornecedores/ empresas subcontratadas: O estabelecimento de relações com 

empresas subcontratadas deverão realizar-se baseadas no princípio de que os mesmos são 

colaboradores da empresa, pelo que devem ser tratados de igual para igual e sempre dentro dos 
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princípios legais. É proibido oferecer, dar, solicitar ou receber qualquer tipo pagamento fora do contrato. 

Igualmente, é expressamente proibido utilizar a posição de colaborador para obter vantagens pessoais; 

 

 Uso de recursos da Empresa: Empregar os recursos da empresa exclusivamente para fins 

profissionais; 

 

 Colaboradores: No caso de dispor de uma equipe sob sua responsabilidade, o colaborador 

deverá prestar especial atenção para a motivação e o desenvolvimento profissional da mesma, 

comprometendo-se a oferecer-lhe oportunidades de desenvolvimento baseadas no mérito. Entre outras 

medidas, promoverá perante o seu superior hierárquico, a sua formação e aprendizagem; 

Todos os colaboradores deverão desenvolver e manter um diálogo aberto e frontal na resolução de 

conflitos, com total respeito pela diferença de opiniões; 

 

 Compromisso com o meio ambiente: Todos se deverão envolver ativa e responsavelmente na 

conservação do meio ambiente, para o que terão de ser cumpridas as exigências legais; 

Todos se comprometerão com os programas ambientais colocados em ação pela ARSOPI e atuarão 

com a máxima diligência no saneamento de qualquer erro que prejudique o meio ambiente. 

  

 3.3. Dedicação 

 

 Dedicação: Demonstrar a dedicação exigida no desempenho das suas atividades. Da mesma 

forma, manter uma atitude favorável à disponibilidade necessária que a ARSOPI possa requerer; 

 

 Inovação: Promover a melhoria contínua e a inovação para alcançar a máxima qualidade e 

produtividade, tendo como base a satisfação do cliente e a competitividade da empresa; 

 

 3.4. Privacidade e Confidencialidade 

 

 Confidencialidade: Entende-se que o colaborador da ARSOPI se envolve no seu trabalho de 

uma forma profissional, tanto no âmbito interno como nas suas relações com terceiros, sujeito ao estrito 

dever de permanente confidencialidade com respeito à informação cuja divulgação ou publicidade possa 

afetar aos interesses da Empresa. 

Este princípio, que permanece vigente mesmo depois de cessar a condição de colaborador da ARSOPI, 

traduz-se nos seguintes deveres: 

 

 Segredo Profissional: Manter segredo profissional sobre dados, informações, contas, balanços, 

planos estratégicos e demais atividades da ARSOPI e do seu pessoal, clientes e fornecedores, que não 

sejam de domínio público, e cuja divulgação possa afetar os interesses da mesma. 
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Não será permitido ao colaborador fornecer informações sobre os mesmos, salvo quando isto lhe tiver 

sido expressamente autorizado, ou ele aja em cumprimento de resolução judicial ou disposição legal 

expressa; 

 

 Propriedade Intelectual: Não poderá utilizar para fins próprios ou de terceiros, os softwares, 

manuais, vídeos, cursos, esquemas de funcionamento de processos produtivos pertencentes a clientes 

ou desenvolvidos internamente e qualquer outro tipo de informação de índole interna, etc. 

 

 Conhecimento e modus operandi: Manter a mais estrita confidencialidade na utilização do 

conhecimento interno fora do âmbito da ARSOPI. 

 

 Por outro lado, a ARSOPI garante, no respeito do Regulamento Geral da Proteção de Dados: 

 A adoção das medidas técnicas e organizativas adequadas a garantir a confidencialidade dos 

dados e a segurança, integridade, disponibilidade e resiliência dos seus sistemas de informação e bases 

de dados, dotando-os de medidas de segurança robustas e eficazes; 

A promoção de formações de atualização legislativa e de conhecimentos junto dos seus 

colaboradores no que respeita às suas obrigações de privacidade e proteção de dados pessoais; 

A orientação da sua atividade no estrito respeito de todas as normas legais, regulamentares ou 

outras às quais esteja vinculada, e adota, em cada momento, uma postura de colaboração com todas as 

autoridades com as quais seja chamada a relacionar-se, no âmbito de qualquer processo ou pedido de 

informação.  

 

 

  

4- DIREITOS HUMANOS E PRÁTICAS LABORAIS 

 

A ARSOPI apoia os direitos humanos fundamentais cumprindo com a legislação nacional e Convenções 

Internacionais, sem qualquer restrição garantindo que os seus colaboradores gozam plenamente de 

todos os direitos e deveres estabelecidos. Esta garantia aplica-se a todos os seus colaboradores, 

incluindo os que se possam encontrar em regime de trabalho temporário ou estágio, prestadores de 

serviço, migrantes, grupos vulneráveis e outros. 

Os princípios pelos quais a ARSOPI se rege e impõe aos seus fornecedores/subcontratados e/ou 

potenciais fornecedores/subcontratados o seu cumprimento encontram-se abaixo descritos: 

Liberdade de emprego - Será respeitada a criação do livre emprego, sendo proibido qualquer 

envolvimento ou apoio à utilização de trabalho forçado ou compulsório e tráfico de seres humanos. 

Proibição de trabalho infantil – Não haverá recurso a trabalho infantil. Será sempre respeitada a idade 

e a escolaridade mínima obrigatórias. Será cumprida toda a legislação e regulamentação aplicáveis 

relativamente ao trabalho de menores. 

Horário de trabalho – O horário de trabalho praticado pela ARSOPI está em conformidade com a 

legislação e regulamentação aplicáveis (40h/semana). A prestação de trabalho suplementar será 
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voluntária sempre que tal seja possível e não será exigida como norma, nem poderá constituir uma 

forma de substituição de salários regulares insuficientes sendo sempre remunerada de acordo com a lei 

nacional ou o estabelecido nas Convenções Coletivas. 

Remuneração e benefícios – Os colaboradores receberão salários, subsídios e outras prestações 

sociais, no mínimo iguais ao que está estabelecido na legislação e regulamentação aplicável. Não serão 

efetuadas, sem autorização do trabalhador, deduções nos salários exceto as permitidas pela legislação 

ou Convenções Colectivas. 

Não discriminação – Será mantida a ausência de discriminação nas práticas de contratação, no 

emprego, acesso à formação, progressão na carreira ou qualquer outra condição laboral, para que todos 

os trabalhadores gozem de igualdade de oportunidades e tratamento, independentemente da sua origem 

étnica, cor, nacionalidade, género, religião, idade, opiniões políticas, origem social, orientação sexual, 

deficiência, ou outras características. 

Coerção e assédio – Os colaboradores serão tratados com dignidade e respeito, e é proibida a 

aplicação de castigos físicos, ameaças de violência, ou outras formas de assédio, quer baseado na raça, 

cor, género, orientação sexual, nacionalidade, religião, deficiência, idade, ou qualquer outro factor. 

Formação e requalificação – Será dada oportunidade aos colaboradores de participar em programas 

de formação e/ou requalificação profissional, tendo em vista a garantia do seu bom desempenho 

profissional. 

Reconhecimento pelo direito à comunicação on-line – Compromisso de reconhecer o direito dos 

colaboradores à comunicação on-line. 

  

5. LIMITAÇÕES E INCOMPATIBILIDADES 

 

Os colaboradores da ARSOPI terão as seguintes limitações: 

Não poderão desempenhar cargos, funções, ou representação em empresas concorrentes ou em 

sociedades que tenham qualquer forma de controle em empresas da concorrência.  

 

6. NOTAS FINAIS 

 

Queremos Alcançar a Excelência 

 

Entregamos o que prometemos e acrescentamos valor para exceder as expectativas. 

Alcançamos a excelência através da inovação, aprendizagem e agilidade. 

Desenvolver trabalho em equipa. 

As melhores soluções surgem do trabalho conjunto com colegas e clientes. 

Para ser eficaz, o trabalho de equipe exige relacionamento, respeito com os nossos clientes e parceiros 

que confiam na ARSOPI com base na nossa experiência, competência profissional e integridade – 

qualidades que sustentam a nossa reputação. 

Vendemos equipamentos e prestamos serviços apenas àqueles clientes que confiam em nós e a quem 

somos capazes de ajudar, promovendo a sua competitividade através de soluções inovadoras. 
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É da responsabilidade de cada um seguir o Código de Conduta e as políticas da ARSOPI de forma 

consistente e apropriada, bem como apoiar os demais a fazerem o mesmo. 

  


