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Disposições Introdutórias 
 
A Previnave e os seus profissionais exercem uma actividade cujo impacto no mercado 
e na sociedade é altamente significativo. Isto decorre, não só das características 
inerentes a esta actividade económica, mas também das consequências da mesma no 
bem-estar das populações e na integridade do património e ambiente. 
Pelo exposto, a empresa e os seus profissionais têm uma responsabilidade social 
acrescida, sendo a ética e as boas práticas comerciais e profissionais princípios cuja 
defesa e cumprimento é essencial no exercício da actividade. 
Na verdade, a par da criação de valor, o exercício desta actividade deve respeitar 
rigorosos princípios éticos, não se limitando ao mero cumprimento do enquadramento 
legal e procura de eficiência técnica e económica. Tal modelo de gestão global 
reflectir-se-á no bem-estar de todos aqueles que, directa ou indirectamente, 
interagem com a empresa. 
Na qualidade operador activo neste mercado, de empresa com SGQ (Sistema de 
Gestão da Qualidade) certificado, a gerência da PREVINAVE e todos os seus 
colaboradores comprometem-se a implementar e cumprir o presente Código de Ética 
e Conduta Profissional, o qual pretende reflectir os pressupostos da Politica da 
Qualidade, bem como os valores éticos e morais pelos quais se rege a empresa e os 
seus colaboradores no exercício da actividade e na sua relação com a sociedade.  
 
 

ARTIGO 1º. Âmbito de Aplicação 
 
As regras consagradas no presente Código vinculam a empresa e todos os seus 
colaboradores, os quais devem respeitá-las rigorosamente no exercício das suas 
funções e no relacionamento com todos aqueles com quem a empresa interage, no 
intuito de procurar uma melhoria progressiva da sua eficiência económica, social e 
ambiental, sem prejuízo do rigoroso e integral cumprimento das demais disposições 
legais e regulamentares aplicáveis. 
 
 

ARTIGO 2º. Princípios aplicáveis 
 

Os colaboradores da Previnave, no exercício da sua actividade, devem reger-se pelos 
seguintes princípios: 
 
a) Legalidade – cumprimento de toda a legislação em vigor, de carácter geral ou 
especial, incluindo regulamentação de carácter normativo de cariz obrigatório; 
 
b) Honestidade e Boa Fé – o relacionamento com os demais intervenientes no sector 
deve pautar-se por critérios de integridade, honestidade, transparência, boa fé e 
respeito mútuo; 
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c) Qualidade – compromisso com os princípios de Qualidade referidos no quadro 
normativo em vigor e especialmente na Politica da Qualidade expressa no Sistema de 
Gestão da Qualidade. 
 
d) Desenvolvimento e valorização – assumindo a sua relevante responsabilidade 
social, os colaboradores garantem uma cada vez mais eficiente protecção da 
comunidade social e ambiental. Devem, pois, a empresa e os colaboradores, numa 
postura manifestamente empreendedora, assegurar uma valorização progressiva, 
regular e contínua da profissão, designadamente, através da aquisição e actualização 
de conhecimentos, com uma consequente melhoria das suas capacidades 
técnicoprofissionais. 
 
e) Independência – Os colaboradores da Previnave executam as suas funções no total 
respeito pela legislação, normas, procedimentos internos e requisitos do cliente e 
outros aplicáveis, com total independência e isenção. A todos os colaboradores, 
especialmente aqueles que exercem as funções de inspecção, está vedada a aceitação 
de qualquer tipo de benefícios, ofertas ou outros, por parte dos clientes ou por 
qualquer outra via, que possam influenciar ou condicionar os resultados das 
inspecções e outros serviços realizados.  
A remuneração dos técnicos da Previnave não está condicionada ao número de 
unidades inspeccionadas ou mantidas, a qualidade do serviço prestado nunca poderá 
ser influenciada por mecanismos de quantidade exigidos. 
 
f) Confidencialidade – Todos os colaboradores da Previnave estão obrigados ao dever de 
confidencialidade, não podendo revelar a terceiros qualquer informação relativa ou 
obtida dos clientes, relacionada com os resultados das inspecções ou com os serviços 
realizados, com excepção do que for necessário para a realização do serviço a prestar 
nos termos do acordo estabelecido com o cliente, ou por imperativos legais.  
 
 

ARTIGO 3º. Relação com os clientes/consumidores 
 

Nas suas relações comerciais com os clientes/consumidores, a empresa e os seus 
colaboradores devem respeitar as seguintes regras: 
 
a) Exercer a sua actividade profissional apenas nas áreas de sua competência e de 
acordo com todas as normas legais, regulamentares e técnicas em vigor; 
 
b) Publicitar e promover os nossos serviços e produtos de forma honesta, fornecendo 
informação correcta sobre os mesmos, designadamente, no que respeita a 
características técnicas, condições comerciais e garantia dos mesmos; 
c) Respeitar o direito que o cliente/consumidor tem à escolha da solução técnica mais 
adequada; 
 
d) Responder às solicitações dos clientes/consumidores de forma eficiente e célere. 
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ARTIGO 4º. Concorrência e Parcerias 
 

1. A Previnave e os seus colaboradores estão empenhados na satisfação plena dos seus 
clientes/consumidores, para o que contribuem para a existência de um ambiente 
concorrencial salutar, pelo que, no exercício da sua actividade, se comprometem a: 
 
a. Actuar de forma transparente e correcta, pautando-se sempre por critérios de 
competição salutar, fundamentada no mérito, eficiência e qualidade da oferta dos 
nossos produtos ou serviços; 
Responsabilizar-se incondicionalmente pelas suas acções, oferecer um criticismo 
honesto do seu trabalho e valorizar honestamente o contributo profissional de 
terceiros; 
 
b) Promover a sua actividade, produtos e serviços, pela diferenciação positiva, 
abstendo-se de fazer referências depreciativas aos demais agentes, seus concorrentes 
 
c) Pugnar pelo avanço do conhecimento e das competências da profissão, 
colaborando, sempre que tal esteja ao seu alcance, com as entidades que se dedicam 
ao desenvolvimento das melhores práticas e conhecimento para a actividade, 
promovendo a sua divulgação aos vários agentes envolvidos; 
 
d) Não adoptar qualquer prática anti-concorrencial, seja uma política de preços abaixo 
do custo, ou qualquer outra que não seja transparente e honesta; 
 
e) Respeitar os direitos de propriedade, material e intelectual (p.ex., marcas, patentes) 
dos demais agentes do mercado, e rejeitar quaisquer cópias de produtos, falsificações 
e demais reproduções ilícitas. 
 
2. Sempre que estabeleçam parcerias com outras entidades, públicas e privadas, a 
Previnave e os seus colaboradores devem cumprir todas as cláusulas constantes dos 
respectivos protocolos, e tentar dirimir qualquer conflito com base em princípios de 
equidade. 
 
3. Abster-se, de forma clara, do exercício de actividades, funções, acções, 
comportamentos ou outros que sejam eticamente considerados reprováveis. 
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ARTIGO 5º. Trabalhadores e Colaboradores 
 

1. Os trabalhadores e colaboradores constituem o principal activo da empresa, pelo 
que esta se compromete a proporcionar-lhes condições de trabalho, formação e 
remuneração coerentes com a respectiva contribuição para a actividade. 
 
2. Face ao exposto no número anterior, deve a empresa a os seus colaboradores:  
 
a) Cumprir a legislação laboral em vigor, assumindo particular relevância o 
cumprimento da legislação relativa à igualdade de oportunidade de emprego; 
 
b) Desenvolver e adoptar a formação, o equipamento, as políticas e os demais 
procedimentos que promovam a Segurança e Higiene no Trabalho, visando eliminar a 
sinistralidade laboral e minimizar as consequências negativas de acidentes que 
ocorram; 
 
c) Proporcionar formação adequada a todos os seus colaboradores, assegurando que 
os mesmos possam executar as suas funções com níveis de elevada qualidade; 
 
d) Garantir a supervisão dos colaboradores, assegurando que as funções são 
executadas com competência e profissionalismo; 
 
e) Incentivar o desenvolvimento de carreira dos seus colaboradores, proporcionando-
lhes oportunidades para o seu desenvolvimento profissional. 
 
 

ARTIGO 6º. Ambiente 
 
Visando a melhor adequação da actividade ao ambiente, a Empresa e os colaboradores 
devem: 
 
a) Cumprir todas as disposições legais, regulamentares e técnicas em matéria de 
protecção do ambiente; 
 
b) Diminuir a produção de resíduos e, em relação aos resíduos que se produzam, 
cumprir rigorosamente as normas legais aplicáveis, no que respeita a recolha, 
tratamento, reciclagem e valorização dos mesmos; 
 
c) Eliminar progressivamente a utilização de substâncias perigosas; 
 
d) Implementar/desenvolver medidas de eficiência energética, designadamente, 
incentivando a utilização de energias alternativas e a redução do consumo de energia. 
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ARTIGO 7º. Responsabilidade Social 
 

Porque a actividade da PREVINAVE se repercute na comunidade onde nos inserimos, a 
empresa e os seus colaboradores comprometem-se em promover políticas que 
desenvolvam a responsabilidade social – quer na dimensão interna quer na dimensão 
externa – designadamente, através da participação em acções de intervenção social, 
cívica ou cultural. 
 
 

ARTIGO 8º.Estado 
 

A Empresa e os seus colaboradores devem cumprir todas as suas obrigações para com 
o Estado – tributárias, contributivas ou outras – e responder com verdade e 
transparência às solicitações que por este lhes sejam colocadas. 
 
 

ARTIGO 9º. Cumprimento e implementação 
 

O presente Código de Ética e Conduta Profissional faz parte integrante dos 
procedimentos a observar pelos colaboradores da empresa no exercício da sua 
actividade.  
O não cumprimento, no todo ou em parte, do presente Código por parte de qualquer 
colaborador da empresa, pode prefigurar acção disciplinar grave, podendo motivar a 
abertura de processo disciplinar dando lugar às respectivas sanções previstas nos 
códigos legais e em prática na empresa. 
A observação do seu cumprimento e a sua supervisão é da responsabilidade do 
responsável da Qualidade. 


