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1. Introdução 
 
 

 Por força legal, como definido no D.L. 73/2017 de 16/08/2017, a empresa adota e publica o seu Código 
de Ética, que entra imediatamente em vigor e cuja observância é obrigatória por parte de todos os seus 
colaboradores. 

 
 Por Código de Ética define-se um conjunto de: (1) Regras legais, (2) Regras de cortesia e (3) Valores 

morais, que devem prevalecer em termos sociológicos no inter-relacionamento comunitário interno e 
externo, com entidades terceiras, como aqui plasmado. 

 
 O fulcro do Código de Ética da empresa, como aqui definido, tem por figura central a PESSOA e a sua 

Dignidade. 
 

 Corresponde à expressão deontológica da atual administração da empresa, mantendo-se válido durante 
todo o tempo e a todo momento, sem prejuízo de poder vir a ser alterado no futuro numa ótica de 
aperfeiçoamento e evolução constante dos valores da sociedade civil ou mesmo por determinação 
legislativa, que impactem nas orientações aqui definidas. 

 
 Baseia-se no bom senso comum e tem em conta os costumes e hábitos dos portugueses, muitos 

moldados pela religião cristã, que se considera predominante, em Portugal. 
 

 Tem por objetivo harmonizar atitudes e procedimentos de todas pessoas ligadas à empresa, moldando o 
seu pensamento e entendimento para esta filosofia. 

 
 Em caso algum, o aqui plasmado pode ou deve ser entendido, como uma tentativa de anulação da 

personalidade de qualquer colaborador da empresa, nem tão pouco ignorar as diferenças de género, 
culturas ou mesmo minorias, que obviamente existem e moldam a perceção que cada pessoa tem da 
vida e seu sentido. 

 
 O espírito que subjaz é definir formas de convivência coletiva, sãs, corretas e de civilidade, entre toda a 

comunidade que forma a empresa e desta, de forma coletiva ou individual, com todas e quaisquer 
entidades externas, independentemente da sua natureza, singela ou coletiva. 

 
 O aqui definido aplica-se no âmbito restrito da empresa numa ótica de conduta individual e coletiva, mas 

apela, numa perspetiva pedagógica, a todos a sua interiorização para que na esfera privada, logo fora da 
jurisdição da empresa, não enferme de desvios que possam ter impacto endógeno e perturbador do 
relacionamento e comportamental interno. 
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2. Regras, direitos e obrigações cívicas 

 
 

 Serão observadas todas as orientações contidas no código civil do direito português, de conhecimento 
obrigatório por parte de todos os cidadãos, as quais regerão, em todas as circunstâncias, a urbanidade e 
civilidade comportamental de toda a comunidade da empresa e que por se fundamentarem no direito, 
prevalecerão sempre e no futuro, porque acompanharão o seu progresso e assim se consideram 
inquestionáveis em qualquer situação desviante. 

 
 A todos, e sem exceção, serão reconhecidos estes direitos e exigidas essas obrigações, sendo que as 

últimas se entendem como constituindo a contraparte dos primeiros. 
 
 Eventuais desvios constatados serão sempre tratados pelos consultores jurídicos da empresa e esta 

obriga-se a seguir as recomendações por estes expendidos. 
 
 A empresa, assume ter um papel social e obriga-se, como tal, a não perder de vista as suas obrigações 

neste contexto, sendo, porém, que afasta liminarmente qualquer indulgência na sua atuação, sempre 
que se verifiquem comportamentos desviantes. 

 
 Nesta ótica a empresa obriga-se a lidar com todas suas obrigações com o Estado, ou outras instituições, 

com a maior correção e transparência, assumindo todos os encargos tributários ou de outra natureza que 
possam ser devidos, não usando nunca qualquer tipo de “engenharias financeiras” ilícitas ou criativas. 

 
 

3. Regras de cortesia 
 
 

 A atitude e comportamento de todas as pessoas devem pautar-se pela humildade, cordialidade e 
civilidade, numa ótica de respeito pela dignidade humana e tendo sempre em conta que os direitos 
individuais próprios têm uma fronteira difusa, terminando onde começam os de terceiros. 

 
 Por tal razão, quaisquer interações pessoais não devem nem podem conter cargas agressivas, mesmo 

que consubstanciadas por emoções momentâneas, independentemente das causas subjacentes. 
 
 Tal não implica indulgência, nem tão pouco a negação do direito à indignação, mas rejeita explicitamente 

o direito à contestação descontextualizada, a qual, a existir e não fica excluída, deve ter lugar em sede 
própria, devidamente fundamentada para permitir a pertinência da análise e assim abrir espaço para 
possíveis reversões de conceitos, regras ou regulamentos, os quais, todavia, só ganham força depois de 
devidamente publicados, uma competência exclusiva da administração. 

 
 Uma empresa é um coletivo devidamente hierarquizado, cada elemento com uma tarefa e 

responsabilidades intrínsecas, delegadas pela administração, sendo que cada pessoa, com o 
enquadramento definido no organigrama definido, reporta para a sua chefia direta, que aliás se entende 
como mandatada e obrigada a garantir o bom funcionamento dos processos. 

 
 
 

-2- 
 

 



 
 

 

 

 
 Todos os colaboradores – entenda-se pessoas – são necessários, de igual modo, ao funcionamento da 

empresa e estão todos interligados, sendo que o seu desempenho depende sempre dos desempenhos 
dos restantes, a montante e jusante, razão pela qual a delegação que lhes foi conferida, em cada e em 
todos os casos, lhes atribui o direito de inquirirem terceiros, auditarem e corrigirem processos, para 
poderem cumprir as suas funções, pelas quais respondem perante as suas chefias diretas e estas perante 
a administração. 

 
 Todos têm a mesma importância na estrutura e seu funcionamento, dos mais humildes à administração, 

não sendo aceite qualquer descriminação negativa, sendo irrelevante para o efeito a posição que cada 
pessoa ocupa. 

 
 O dever de cordialidade, que se prende com a anulação de egocentrismos individuais, é de importância 

suprema, por razões de preservação da dignidade de cada um e como forma de motivar as pessoas, 
apaziguando assim tensões sociais, que se refletem na produtividade coletiva. 

 
 Numa empresa devidamente regulada, como se pretende que a Tecniquitel seja, fazem fé os 

regulamentos publicados, que todos os colaboradores estão obrigados a conhecer e cumprir, e cada 
elemento da estrutura orgânica responde pela sua integral observância.  

 
 Nesta lógica, cada um dos elementos, na sua obrigação de diligência, fará destes regulamentos uma 

interpretação o mais correta possível e sempre que tal possa merecer dúvidas recorrerá à administração 
da empresa, o único órgão arbitral reconhecido, para o necessário esclarecimento, o qual depois de 
produzido fará doutrina daí em diante. 

 
 A falta de cordialidade no trato interpessoal ou atitudes espontâneas e menos corretas, conduzem a 

desconfortos internos e estados de espírito negativos os quais podem, em situações extremas levar à 
recusa de execução de tarefas, por comodismo ou receio de confronto, atitudes ou reações que somadas 
podem determinar problemas de funcionamento indesejáveis, para além de atentarem contra a 
dignidade de cada um. 

 
 Neste âmbito incluem-se comportamentos agressivos, sejam estes orais, escritos ou gestuais, que não 

são tolerados pela empresa e podem, a verificarem-se, ativar procedimentos disciplinares. 
 

 O acima dito, não tem aplicação interna restrita, pois aplica-se da mesma forma e com as mesmas 
consequências a todo o relacionamento com entidades externas, independentemente da sua natureza, a 
quem é devido o respeito e urbanidade própria. 

 
 A cordialidade implica ainda a completa rejeição da atribuição ou uso de alcunhas, de toda e qualquer 

ordem, ou outro tratamento pejorativo ou discriminatório, a qualquer pessoa, excetuando-se aqui a 
eventual adoção de diminutivos que se possam entender como carinhosos e, mesmo assim, se e 
somente se, entre os interlocutores existir a necessária confiança e intimidade. 

 
 Todas as pessoas serão tratadas pelo nome próprio e sobrenome (último nome), salvo quando tal se 

possa confundir com outros, podendo ser aceite que nalguns casos o nome de família mais conhecido 
seja usado. 
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 No endereçamento interno, na forma escrita, são abolidos todos os títulos académicos a preceder o 

nome, porque tal se entende como sendo discriminatório e não acrescenta qualquer valor. 
 
 Para efeitos externos, porque o uso do título acadêmico é uma prática corrente em Portugal e porque 

ainda pode transmitir para o interlocutor externo o grau de formação e, pretensamente, a competência 
técnica intrínseca da pessoa, recomenda-se o seu uso, mas se, e somente se, este for real e dele puder 
ser feita prova, chamando-se desde já a atenção para o facto de que o reconhecimento e o direito ao uso 
do título académico deverão estar reconhecidos por uma ordem profissional. 

 
 Entre pessoas de género diferente será usada sempre, por todos os intervenientes, na forma oral, escrita 

ou gestual, uma linguagem não agressiva e correta, ficando banido o uso de linguagem chã, indecorosa 
ou imprópria. 

 
 As emoções decorrentes de quaisquer situações quotidianas anómalas, não podem consubstanciar 

sentimentos, como p.e. a zanga não pode dar lugar ao ódio, no primeiro caso uma emoção (aguda) e no 
segundo um sentimento (crónico). 

 
 

4. Valores morais 
 
 

 Nas sociedades modernas o respeito devido aos mais idosos é um valor que se perdeu, até mesmo 
porque aquilo que estes aprenderam e sabem é, em teoria, diferente do que as novas gerações 
aprenderam e sabem.  

 
 Nesta perspetiva é uma obrigação de todos retro perspetivar este valor e guardar o respeito inter-

geracional devido, sem menosprezar, apoucar ou subestimar terceiros, adotando antes uma atitude 
positiva de interajuda e proficiente, com o propósito de ultrapassar insuficiências intelectuais ou físicas e 
nunca excluir ninguém por tais motivos. 

 
 A atitude e comportamento das pessoas deve ser isenta de soberba ou sobranceria e deve pautar-se 

sempre pela verdade e transparência em todos os seus atos, internos ou externos, mesmo que tal se 
repercuta de forma negativa nos próprios, constituindo assim um ato de contrição. 

 
 As pessoas seguirão e cumprirão em rigor as regras e regulamentos da empresa, que estão obrigados a 

conhecer, e na sua ausência guiar-se-ão pelas tradições existentes na empresa ou lei vigente. 
 
 Em caso nenhum é reconhecido a ninguém o direito de se autocompensar por quaisquer trabalhos ou 

tempos de trabalho prestados a mais à empresa, ou outros de diferente natureza, o que será considerado 
ilegal e abusivo.  

 
 Tal, a verificar-se, e sendo merecedor de recompensa, deve ser avaliado pela chefia direta e submetida 

proposta à administração.  
 
 Não serão aceites quaisquer atitudes ou comportamentos associados à corrupção financeira ou a 

concessão de quaisquer benefícios a terceiros, que sejam passíveis de tal entendimento com o objetivo 
de obter quaisquer contrapartidas objetivas ou subjetivas em seu favor. 
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 Na mesma ótica e seguindo o mesmo princípio não são permitidas quaisquer ofertas e/ou presentes a 

qualquer entidade externa, independentemente da sua natureza ou momento em que possam ter lugar, 
cujo valor não seja meramente simbólico e exceda os 30,00€ (trinta euro). 

 
 Excetua-se, sempre que tal se revele necessário por razões comerciais, a oferta de materiais e/ou 

equipamentos, com o único propósito de os submeter a ensaios de avaliação, para posteriores decisões 
de compra por parte de clientes ou potenciais clientes.  

 
 Mesmo nestas condições, em primeira instância, os equipamentos ou materiais destinados a testes 

deverão ser objeto de transação comercial paga, nem que tal signifique a sua cedência abaixo do seu 
preço efetivo de venda ou mesmo custo. 

 
 Caberá aqui chamar a atenção que a empresa é privada e compete no mercado de forma aberta, não 

podendo por isso ser comparada a qualquer organismo público ou empresas monopolistas que não são 
forçadas a enfrentarem tais situações. 

 
 Significa isto dizer, que potencialmente, estamos todos obrigados, sempre que necessário, a darmos mais 

do nosso tempo à empresa para garantir a sua produtividade para não pormos em perigo os postos de 
trabalho, que só podem ser garantidos, de acordo com as leis da economia, desde que exista lucro. 

 
 O objetivo da empresa é o lucro, a única condição que permite a progressão e a constituição de reservas 

para investimento e para fazer face a períodos de atividade económica mais reduzida. 
 
 Em circunstâncias nenhumas as pessoas adotarão posturas unicamente comuns a IPSS - Instituições de 

Solidariedade Social, públicas ou privadas, cujas missões são diferentes. 
 
 As pessoas têm o direito ao reconhecimento dos seus desempenhos, sendo que a empresa privilegia e 

meritocracia, o empreendedorismo, iniciativa e voluntariedade, mas as métricas para avaliação são 
particularmente difusas, pois estes atributos não deixam de se cruzar com vários outros critérios, já atrás 
referidos. 

 
 A empresa rejeita quaisquer descriminações negativas baseadas na etnia, idade, género, credo político 

ou religioso, idade, nacionalidade ou orientação sexual. 
 

 Todas as pessoas, sem exceção, serão tratadas e considerados como iguais, com iguais direitos e 
oportunidades, incluindo igual remuneração para tarefas e responsabilidades iguais, reconhecendo a 
empresa apenas a meritocracia combinada com as restantes regras e valores aqui enunciados. 

 
 Isto não implica, porém, a obrigação de qualificar todos de igual forma para, por exemplo, alocação de 

plataformas horárias de trabalho, as quais podem ser diferenciadas, um direito discricionário da 
administração. 

 
 Nem tão pouco em termos remuneratórios, pois fatores como a antiguidade, desempenho, região onde 

trabalha, e outros, podem determinar diferenciações, em género, remuneratórias ou benefícios 
adicionais. 
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 São rejeitadas e serão objeto de sancionamento todas e quaisquer formas de assédio, sexual ou 

profissional, bem assim outras formas de pressão ou intimidatórias, as quais, a verificarem-se, terão 
expressão agravada se ocorrerem por parte de quaisquer chefias em relação a subordinados, 
independentemente do género dos envolvidos em tais práticas, pois entendem-se como oportunistas e 
profundamente atentatórias da dignidade da pessoa e valores morais defendidos pela empresa.  

 
 Incluem-se neste âmbito expressões ou conversas entre pessoas que possam aduzir ou induzir intenções 

de tais práticas, mesmo que de forma velada. 
 
 São guardiões desta posição intransigente da empresa todos os seus colaboradores, os quais ficam 

obrigados à denúncia explícita perante a administração de quaisquer práticas neste foro. 
 
 A empresa declara ainda honrar todos os compromissos assumidos nas relações comunitárias internas e 

com terceiros, mormente clientes e fornecedores, rejeitando qualquer hipótese de diferir a sua satisfação 
por razões que não possam ser imputadas diretamente aos intervenientes e estejam, por isso, somente, 
na esfera da empresa. 

 
 De igual modo, e para cumprir com os seus compromissos, será exigente e intransigente nas relações 

tidas com os mesmos, numa perspetiva de reciprocidade. 
 
 A política de rendimentos do trabalho - entenda-se aqui salários - numa empresa em que esta matéria é 

autorregulada e lida com um leque alargado de retribuições salariais associados a funções, antiguidade, 
desempenhos e habilitações próprias, é parte importante da deontologia para se garantir um equilíbrio 
adequado, pelo que a política adotada nesta matéria tem em conta a relação entre o salário mínimo e o 
máximo pagos pela empresa, com uma razão de 1:5. 

 
 Dada a progressividade tributária a razão acima reduz-se para cerca de 1:3, em termos dos rendimentos 

pessoais disponíveis. 
 
 A ótica da administração nesta matéria é austera, por razões prudenciais futuras e tem sempre em conta 

os impactos emergentes. 
 

 Entender-se-á, para o efeito, que o salário máximo é atribuído à gestão de topo e o mínimo à função 
mais simples da empresa. 

 
 Na empresa existem dois tipos de retribuições, nomeadamente as fixas e as variáveis, estas últimas 

associadas aos colaboradores do serviço comercial, cuja retribuição de base é acrescida de suplementos 
que decorrem de fatores diretos de desempenho, ou seja, de um plano comissional nas vendas, sendo 
que todas as demais, são de caráter fixo e não levam em conta o desempenho, porque as métricas para 
tal são complicadas de definir, dada a subjetividade e elevado grau de organização que seria necessário 
usar para controlo efetivo. 

 
 Por tal razão é reservado à administração o direito, sempre que tal se justifique e que para isso exista 

espaço, de premiar num dado momento quem entender com um suplemento, sem que tal possa ser 
entendido como demérito ou lesivo de terceiros, já que não ofende o acordado com estes. 

 
 

-6- 

 

 



 Fica dito que a progressão salarial automática, ditos aumentos para compensação da inflação, não são
um dado adquirido, mas basear-se-á sempre em ganhos de produtividade internos e estado da economia
nacional percecionada e projetada no futuro.

 A política de rendimentos do trabalho, não está associada de todo a rendimentos do capital, para os
acionistas entenda-se, cujo tratamento é independente.

 Para melhor entendimento, como dito acima, a empresa tem um móbil, o lucro, para retribuição do risco
e do capital, sendo expetável um EBITA que se situe entre os 9 e os 12%, para que atividade empresarial
se considere rentável. Será esta a métrica usada para avaliação da progressão salarial coletiva.

§ Único

 Nada do que acima é expresso invalida ou conflitua com quaisquer regulamentos em vigor na empresa e
apenas empresta a estes os fundamentos para a sua existência e redação, tal como não anula as
exigências de desempenho ou pressões feitas nesse sentido por quaisquer chefias, desde que isentas de
coação.
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