
23/01/2019 

Rua da Devesa Longa, nº 652/680 
4835-315 Selho S. Jorge 
Guimarães - Portugal 

T. (+351) 253 417 273 
jacoli@jacoli.com 
www.jacoli.com 

 NIPC: 509 632 378 
CRC de Vila Nova de Gaia 
Capital Social: 37.000,00 EUR 

 

 

 

 

CÓDIGO DE CONDUTA 
 

ÂMBITO 

O presente Código de Conduta, estabelece as linhas orientadoras em matéria de ética profissional para todos os 

trabalhadores ao serviço da JACOLI – Trading & Consulting, Lda. 

PRINCÍPIOS GERAIS 

A atuação dos trabalhadores da JACOLI – Trading & Consulting, Lda., deve pautar-se pelos valores de honestidade, o 

rigor, a imparcialidade, a flexibilidade, a dedicação, o espírito de equipa e o espírito de missão. 

A empresa acredita que este é o único caminho a seguir para desempenhar bem o seu papel e ser capaz de lidar com 

as diferentes oportunidades e ameaças do sector. 

IGUALDADE DE TRATAMENTO E NÃO DISCRIMINAÇÃO 

Os trabalhadores da JACOLI – Trading & Consulting, Lda., não podem praticar qualquer tipo de discriminação, entre 

as quais, com base na raça, sexo, idade, incapacidade física, preferência sexual, opiniões políticas, ou convicções 

religiosas. 

DILIGÊNCIA, EFICIÊNCIA E RESPONSABILIDADE 

Os trabalhadores JACOLI – Trading & Consulting, Lda., devem cumprir as tarefas e responsabilidades com zelo, 

eficiência e competência, devendo estar conscientes da importância das respetivas responsabilidades para o sucesso 

da empresa. 

LEALDADE E COOPERAÇÃO 

Os trabalhadores da JACOLI – Trading & Consulting, Lda., têm o dever de cooperar com os colegas de trabalho, nas 

tarefas que forem necessárias, devendo manter os colegas a par de qualquer assunto relevante. Têm ainda o dever 

de não transmitir, a superiores e a colegas de trabalho, informação falsa que possam afetar o andamento dos 

trabalhos negativamente ou com o intuito de obter vantagem de algum modo. 

SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 

Os trabalhadores da JACOLI – Trading & Consulting, Lda., têm o dever de manter sigilo sobre as informações 

confidenciais obtidas no desempenho das suas funções. 


