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Princípios que irão orientar e direcionar o comporta-
mento profissional dos colaboradores do Grupo EU-
LEN , como parte das suas atividades e obrigações la-
borais e profissionais.

Este Código de Ética reflete o compromisso da Eulen 
em agir de acordo com os valores que garantem um 
comportamento responsável e com absoluto respeito 
à lei, em todas as relações da empresa com os seus 
próprios empregados, com os clientes, com os forne-
cedores, com acionistas e à sociedade em geral.

Definição

Código Ético
Grupo EULEN
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Finalidade
A assunção pelo Grupo Eulen de um Código de Ética, 
representa o compromisso expresso da Empresa 
para aceitar critérios comportamentais cujo estrito 
cumprimento está ligado.

Destinatários
Os destinatários do Código de Ética do Grupo Eulen, 
são todos os empregados, que deverão conhecer 
e aceitar o seu conteúdo e estão obrigados ao seu 
cumprimento no momento de adesão à Empresa.

Os fornecedores, subcontratados, clientes e terceiros 
que mantenham quaisquer relações jurídicas com 
Eulen – em adiante os grupos de interesse - serão 
cobertos pelos princípios deste Código como eles se 
aplicam.



Código Ético
da Empresa

A fé na iniciativa privada,  em relação ao motor  da economía e fonte da 
prosperidade coletiva.

O respeito à legislação vigente.

A sensibilidade às carências sociais e critérios de desempenho com base na 
ética profissional do nosso padrão de comportamento.

A atenção constante às exigências dos serviços de reivindicação da 
sociedade, a pedra angular do nosso plano de negócios.

A satisfação dos nossos clientes, comprometida com a qualidade, objetivo  
prioritário da nossa oferta de  serviços e a justificação legítima do benefício  
empresarial.

A vocação da inovação criativa e de liderança, traços característicos da nossa 
cultura.

Manutenção da solvência económica e a gestão eficaz dos nossos recursos, 
base do nosso projeto económico e a garantía da sua continuidade.

A corresponsabilidade na gestão e a ordenada delegação de funções, bases 
do nosso estilo de gestão.

A formação e o desenvolvimento dos nossos empregados, políticas ativas 
de conciliação da vida profissional e familiar e o respeito pelo princípio da 
igualdade, pilares da nossa política de Recursos Humanos.

O respeito pelo meio  ambiente e a implementação de medidas preventivas 
para garantir a segurança e a saúde dos nossos empregados, o marco para o 
desenvolvimento de todas as nossas atividades.

Primeiro

Segundo

Terceiro 

Quarto 

Quinto

Sexto 

Sétimo 

Oitavo

 
Nono

Décimo
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Normas
gerais de conduta
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Normas
gerais de conduta

Compromisso com os direitos 
humanos e laborais

Meio ambiente

Competência leal

Segurança e saúde no trabalho

Adesão e  respeito ao  Pacto  Mundial  das  Nações 
Unidas e as declarações da Organização Internacional 
de Trabalho.

Compromisso para   competir nos  mercados de  forma leal, 
cumprindo com a norma de defesa da competência.

Proteção   da    integridade   e   saúde    dos    nossos 
trabalhadores através de uma política  de segurança e 
saúde no trabalho,  baseada no estrito cumprimento de 
todas as regulações, a formação e a gestão preventiva dos 
riscos laborais.

Compromisso em dotar aos nossos empregados com os 
recursos necessários para que possam desempenhar as 
suas funções com segurança e num ambiente saudável. 

Compromisso dos empregados em cumprir estritamente 
com as normas de saúde e segurança no trabalho e uma 
utilização responsável dos equipamentos que lhes foi 
atribuído, garantindo a sua própria segurança e, em geral, 
de todas as pessoas que possam estar afetadas pelas suas 
atividades.

Velar pela aplicação, tanto por parte dos fornecedores e 
subcontratados com os quais a empresa atua, o estrito 
cumprimento de toda a legislação pertinente que lhes é 
aplicável em matéria de segurança e saúde no trabalho e 
proteção do meio ambiente.

Desenvolvimento da atividade a partir do respeito ao meio 
ambiente, em conformidade com as normas estabelecidas 
na regulamentação a esse respeito.

Compromisso com o desenvolvimento sustentável, que 
se baseia na implementação de políticas, que permite 
ter identificados os efeitos ambientais gerados por cada 
uma das suas atividades, a fim de minimizar o impacto 
ambiental. 



Princípios de atuação 
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Empregados

Cumprimento da legislação em vigor

Todos os trabalhadores devem assegurar o cumprimento 
da legislação e regulamentação em vigor para a realização 
das suas atividades. Além disso, sempre em conformidade 
com os compromissos e obrigações assumidas pelo Grupo 
nas suas relações contratuais com terceiros.

Desenvolvimento profissional

Política de informação
Todos os trabalhadores serão informados e aceitarão 
os princípios e critérios que a empresa baseia o seu 
desenvolvimento profissional, a eficácia  da  gestão e 
o fortalecimiento do seu compromisso com as metas e 
objetivos da Empresa.

Compromisso com a formação
Cada  trabalhador deverá atender à  sua  própria formação, 
utilizando todos  os  meios que   o  Grupo   põe à sua 
disposição, um compromisso constante consigo mesmo e 
com  a Empresa que procura atualizar e aumentar a sua 
formação, a fim de atingir o seu pleno desenvolvimento 
profissional e a realização dos seus objetivos pessoais.

Promoção profissional 
A  promoção interna  no Grupo   Eulen  é   baseada nos  
princípios de  capacidade, competência e qualificação 
profissional. Tais decisões serão tomadas de acordo 
com critérios claros, objetivos e transparentes. Todos os    
empregados   serão informados sobre os instrumentos de 
avaliação dos seus resultados, que em qualquer caso, será 
em base aos critérios objetivos e transparentes.

Conciliação da vida familiar e profissional
O equilíbrio entre as obrigações do trabalho e da vida 
pessoal e familiar, é obtido através de uma política de 
recursos humanos que gera medidas que tornam possíveis 
conciliar o compromisso com a empresa, com o tempo 
para desenvolver um plano de vida pessoal.
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Profissionalidade no trabalho
Os empregados do  Grupo  Eulen  atuarão  no exercício 
desses poderes que lhes são atribuídos com base nas suas 
posições,  pondo em  prática critérios que levam a uma 
maior eficácia,  e ao custo mais baixo possível, seguindo 
as orientações cedidas, respetiva formação técnica, sejam,  
em cada  caso, as pertinentes.

Estilo de gestão da administração e dos diretores do Grupo 
Eulen
A  atribuição  de   competências  diretivas  em   todos  os níveis 
da  nossa  Organização, deve incluir, também, a assunção 
das responsabilidades derivadas da tomada de decisões. O 
exercício de altos cargos será  também escola de  formação, 
exercício de  avaliação constante,  estímulo do  talento e 
desenvolvimento profissional dos nossos empregados, 
através do desenho de  planos de  carreira e de sucessão de 
postos de direção.

Os diretivos e altos cargos do  Grupo  são  responsáveis 
da motivação e comunicação entre os  membros das  suas 
equipas, promovendo para isso, um estilo de direção 
participativa, que melhora a comunicação, que se pratique 
a delegação e incentive a iniciativa, trabalho em equipa, 
orientação para resultados e colaboração com outros. 

Princípio de não discriminação e igualdade de oportu-
nidades
Compromisso em criar um ambiente de trabalho onde 
todos os empregados são tratados com justiça, respeito e 
dignidade, com especial atenção à promoção da igualdade 
de oportunidades e de tratamento a todos os empregados 
de forma justa e sem preconceitos eliminando de todas as 
formas de discriminação, qualquer que seja a sua causa ou 
origem.

Entorno respeitoso de trabalho e sem assédio
Rejeitar qualquer forma de assédio, abuso de autoridade, 
ou qualquer outra conduta que possa criar um ambiente 
de trabalho intimidante, ofensivo ou ambiente de trabalho 
hostil favorecendo um entorno agradável e seguro.

Neste sentido, o Grupo Eulen, tem implementado políticas 
que refletem o seu compromisso com a prevenção e 
repressão de todas as formas de assédio no contexto da 
sua Organização.
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Uso e proteção dos ativos empresariais

O Grupo  Eulen  oferece aos seus empregados os recursos 
necessários para realizar a sua atividade.

Todas as pessoas que  trabalham no Grupo comprometem-
se a fazer bom uso do meios materiais e não materiais, que 
põem ao seu alcance.

Recursos de informática e comunicação
Os recursos de informática e comunicações,  especialmen-
te o correio eletrónico e Internet, devem de ser utilizados 
exclusivamente para o exercício das funções profissionais 
dos trabalhadores, podendo estar sujeito ao monitora-
mento ou auditoria a qualquer momento.

Recursos financeiros

Os trabalhadores são responsáveis pelo uso correto dos 
recursos financeiros que  lhes são facilitados.

A Empresa dispõe dos  correspondentes regulamentos 
internos que regem as despesas de viagem e representação 
incorridas pelos nossos empregados, no exercício da sua 
atividade.

Qualquer disposição, gratuitamente, bens ou serviços da 
empresa, deverá ser expressamente autorizada nos termos 
das disposições das normas pertinentes da empresa.

No exercício das funções próprias dos seus cargos,  os 
empregados do  Grupo  Eulen  não devem solicitar  ou 
receber, por si, ou por uma pessoa interposta, qualquer 
presente ou obséquio que se destine a influenciar as suas 
decisões, nesse caso deve informar aos seus superiores 
qualquer proposição que recebam dessa ordem.

Conflitos de interesses, oportunidades de negócio 
e outras atividades
Os trabalhadores do  Grupo  estão obrigados a  comunicar 
aos seus  respetivos superiores a existência de  eventuais 
conflitos  de  interesses  que   possa existir   entre eles 
mesmos (ou pessoas vinculadas) e á empresa.

Oportunidades de negócio
Os   empregados  não  podem tirar proveito,  ganho pessoal 
ou pessoa ligada a eles, das oportunidades de  negócio de  
que tenham conhecimento em relação ao seu trabalho.

Outras atividades
Os trabalhadores do  Grupo  Eulen  não poderão realizar  
outras atividades, seja em seu nome próprio ou a serviço 
de outros,  remuneradas ou não, sempre e quando seja 
incompatível com as obrigações decorrentes da sua 
relação laboral com Eulen.
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Confidencialidade da informação

Todos os empregados do Grupo são obrigados a proteger 
a informação, confidencial ou reservada que são do seu 
conhecimento, em virtude do seu cargo, quer técnica, 
financeira, comercial ou de qualquer outro caráter e não 
usá-lo fora do exercício das suas funções, ou revelar 
a terceiros sem o prévio consentimento por escrito 
da empresa, excluindo os inquéritos que podem ser 
solicitadas por uma autoridade judicial ou administrativa, 
nos termos legais.

Os empregados que, por causa das suas altas 
responsabilidades têm acesso a informações 
particularmente sensíveis, podem ser exigidos pela 
empresa a assinar compromissos de confidencialidade 
específicas anexos ao  contrato principal de trabalho.

A empresa  garante aos  seus  empregados, fornecedores, 
clientes e a terceiros, o fiel cumprimento da legislação 
em relação à proteção de  dados, adotando as medidas 
pertinentes na sua Organização para ser totalmente eficaz 
a essa legislação.

Propiedade Intelectual 
O  direito  de   usar   ou  explorar,  de   forma   industrial 
ou comercial, quaisquer inovações ou invenções 
que surgem no decurso da sua atividade laboral,  os 
empregados do  Grupo  Eulen,  e que resultam em marcas, 
patentes,invenções, direitos de autor,desenhos industriais, 
etc., pertencem a EULEN, S.A., que irá protegê-los nos 
termos estabelecidos pela LEI. 



16

Clientes
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Qualidade de serviços 
A satisfação dos nossos clientes para os serviços prestados pelas nossas 
empresas, constitui o objetivo principal do nosso negócio.

Todos os empregados devem de estar cientes de que o sucesso no 
relacionamento com o cliente reside na adequada prestação dos serviços 
oferecidos.  Para isso, e para atingir os níveis de qualidade comprometidos, 
o grupo faz com que os empregados de EULEN disponham dos meios 
para desenvolver a sua atividade.

Confidencialidade
Se garante que  a informação que o Grupo  Eulen  possui, derivada das 
suas relações com os seus clientes, está adequadamente coberto pela 
legislação sobre a proteção de dados pessoais. 

 

Relação com clientes
Todas as  relações que  o  Grupo  Eulen  mantém com  os seus  clientes, 
serão devidamente documentadas na forma  que juridicamente seja 
adequada, e expressa em termos claros que determinaram com precisão 
os direitos e obrigações decorrentes das relações acima mencionadas.
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Fornecedores
e subcontratados

Política de seleção
Será baseada na transparência, objetividade 
e da livre concorrência, de modo a garantir a 
qualidade do serviço adquirido ou transferido e 
as melhores condições económicas, valorando, 
em especial, avaliar a solvência técnica e 
financeira do fornecedor e subcontratados, 
com experiência de relações anteriores  com os 
mesmos.

Confidencialidade
O conhecimento de  informações protegidas às 
que  Eulen  tenha acesso como  consequência 
da sua  relação com os fornecedores e 
subcontratados, terão as garantias previstas pela 
Lei de Proteção de Dados.
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Relação com fornecedores

Os empregados deverão cumprir  e respeitar  os 
regulamentos internos da Empresa,no momento 
de proceder à aprovação de fornecedores, bem 
como a concessão de obras, fornecimentos e 
serviços.

A  Empresa  porá  os   meios  necessários para  evitar  
que  os interesses pessoais dos seus empregados 
tenham uma influência determinante nos 
processos mais acima mencionados.

O Grupo Eulen, em base no seu programa de 
compras responsáveis, realiza uma avaliação 
contínua dos seus fornecedores e subcontratados 
em conformidade com os requisitos ambientais, 
qualidade e segurança.
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Direitos 
dos
acionistas
Transparência e criação  de valor
Os direitos dos acionistas face à Empresa são garantidos pelo estrito cumprimento dos 
Administradores de todas as normas vigentes e, em particular, pelo caráter corporativo. A 
missão fundamental dos Administradores Sociais terá como objetivo a criação de valor em 
benefício dos acionistas.
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Responsabilidade
Social Corporativa

O Grupo   Eulen  manifesta o seu compromisso com 
os princípios da Responsabilidade Social Corporativa, 
promovendo e contribuindo ativamente e voluntaria-
mente para o desenvolvimento social e económico. 
Um dos  principais valores e princípios do  projeto 
empresarial do Grupo è velar pela integração social de 
coletivos com dificuldades especiais no acesso ao em-
prego, a integração laboral das pessoas com deficiên-
cia e pessoas em risco de exclusão social.

Fazem parte do conjunto de ações que compõem o 
conceito dos princípios de Responsabilidade Social 
Corporativa, tanto para formação para os empregados, 
como as relativas à conciliação entre trabalho e vida 
familiar. 
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Controlo da Aplicação, 
Aprovação  e Vigência
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Controlo da Aplicação, 
Aprovação  e Vigência
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Controlo de aplicação do 
código
A fim de garantir o cumprimento do Código 
de Ética, haverá uma Comissão de Ética 
composta por diretores das seguintes Áreas:

n	Área Corporativa de Recursos Humanos.

n	Área Corporativa de Organização  e Con-
trolo.

n	Área de Consultoria jurídica.

n	Um Diretivo  da  Área de  Produção, que se 
renovará anualmente.

O Comité de Ética atuará de forma 
independente para garantir a equidade 
e consistência das suas decisões. As 
decisões são tomadas por maioria dos seus 
membros. O Comité de Ética será presidido 
pelo representante do Departamento de 
Consultoria Jurídica, que em caso de empate, 
ostentará na votação.

O Comité  de  Ética  terá designadas as  
seguintes funções:

n	Interpretar o Código e resolver as consul-
tas que  se formulem.

n	Receber   e  avaliar as  comunicações  rela-
cionadas com a aplicação do Código. Con-
cretamente, decidir nos casos de medidas 
disciplinares por violação do Código.

n	Processar todas as comunicações recebi-
das, se fôr necessário, emitir uma decisão.

n	Propor à Administração, quaisquer al-
terações, esclarecimentos e padrões de 
desenvolvimento exigido pelo Código.

n	Elaborar relatórios periódicos sobre o ní-
vel de cumprimento do Código de Ética, 
levantando as recomendações que con-
sideram necessárias para melhorar o seu 
conteúdo, facilitar a compreensão ou ga-
rantir a preservação.

Procedimento de comunicação

O Grupo Eulen oferece aos seus empregados, 
por meio desse procedimento, um canal que 
permite de forma confidencial comunicar 
essas atividades ou condutas que podem ser 
consideradas uma violação dos princípios 
estabelecidos no Código de Ética.

A Comissão de Ética pode agir por sua própria 
iniciativa ou a pedido de qualquer empregado 
ou grupo de interesse, devidamente 
identificado. No caso de queixas anónimas, 
será conforme indicado abaixo.

Qualquer empregado do grupo ou pessoa 
que pertença a um grupo de interesse, pode 
denunciar as alegadas violações do Código 
de Ética detetada em uma das empresas do 
grupo ou dos seus empregados.

Este procedimento assegura que a identidade 
é preservada pela pessoa que denuncia a 
ação irregular.

Também, os empregados podem fazer 
uso deste procedimento para as questões 
de consultoria ou sugerir melhorias nos 
sistemas existentes da empresa aos assuntos 
do Código.
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As comunicações que contenham denúncias 
de violação ou inquéritos relativos à 
interpretação ou aplicação do Código de 
Ética, podem ser endereçados à Comissão 
de Ética por e-mail a : denuncia@eulen.com, 
ou através do departamento de queixas na 
Intranet Grupo Eulen ou à atenção do Comité 
de Ética, no seguinte endereço: C / Gobelas, 
25-27 “Urb The Florida “- 28023 Madrid.

O Comité  de Ética assume o compromisso 
em resolver qualquer assunto submetido à 
sua jurisdição.

A fim de dar como válida a denúncia deve 
atender, pelo menos, os seguintes requisitos:

n	Identidade do denunciante.

n	Teor da denúncia e as provas ou indícios 
que lhes dão suporte.

n	Pessoa ou pessoas a quem as alegações 
são atribuídas. 

O Comité  de  Ética analizará a informação 
apresentada e fará  as  perguntas relevantes.  
Depois de avaliar os seus resultados, a co-
missão determinará a admissibilidade ou não 
da denúncia e, se necessário, enviará o expe-
diente com toda a informação para a Direção 
de Auditoria Interna para completar a inves-
tigação, uma ou várias pessoas a quem lhes 
atribuiem as denúncias, o teor da denúncia e 
as provas ou indícios que lhes dão suporte.

Essa  resolução será encaminhada, para os 
fins apropriados, para a direção de Recur-
sos Humanos, que serão aplicadas as nedi-
das disciplinares de acordo com a legislação 

laboral aplicável, que pode resultar com a 
cessação da relação laboral, sem perjuízo de 
outras responsabilidades que o empregado 
teria incorrido.

Os empregados têm a obrigação de comuni-
car ao Comité de Ética, quando tenham evi-
dências razoáveis de qualquer irregularidade 
ou violação das leis ou do próprio Código Éti-
co do Grupo.

Aprovação e vigência do 
código ético

O presente Código de Ética foi aprovado pelo 
Conselho de Administração do Grupo Eulen a 
30 de Abril de 2013. 

O Código  é  revisado e  atualizado  em 
intervalos especificados pelo Conselho de 
Administração.
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