
 

Declaração da Cohort plc sobre a Conduta Ética nos Negócios 

 

É política da Cohort plc realizar todos os negócios de forma honesta e ética. A Cohort plc e as 

empresas subsidiárias do grupo (‘o Grupo Cohort’) estão empenhadas em agir 

profissionalmente e com integridade em todas as negociações e relações comerciais onde quer 

que operem e com elevados padrões de conduta ética. 

Dirigimos os nossos negócios em conformidade com isso, em todas as negociações com 

clientes, fornecedores, parceiros, funcionários, accionistas, governo e sociedade em geral.   

O comportamento exemplar, profissionalismo e conduta pessoal são esperados dos 

funcionários, directores e todas as partes que operam em nome do Grupo Cohort. 

Além das suas obrigações de acordo com as políticas do Grupo e das subsidiárias, directores e 

funcionários devem sempre: 

 agir em conformidade com todos os requisitos legais e regulamentares nos países em 

que operamos 

 tratar todos os colegas e contactos de negócios com respeito 

 abster-se de condutas que nos possam levar ao descrédito dos clientes, fornecedores, 

accionistas, governo e sociedade em geral 

 Assumir responsabilidade pela sua própria segurança e pela das outras pessoas no 

local de trabalho. 

O não cumprimento destes princípios por qualquer director ou funcionário do Grupo Cohort 

será considerado uma ofensa disciplinar grave. 

Todos os funcionários do Grupo Cohort que tomem conhecimento de comportamentos que 

violem aqueles princípios, devem reportem de imediato ao seu superior hierárquico ou usar o 

serviço Safecall, cujo número é disponibilizado em todas as instalações do Grupo Cohort. 

Os funcionários são incentivados a procurar aconselhamento e expressar as suas questões sem 

medo de represálias. Orientações adicionais estão disponíveis a qualquer momento com o 

responsável de RH de cada subsidiária, o Chefe de RH do Grupo ou o Secretariado. 

Todas as políticas e directivas de gestão dentro do Grupo Cohort e das suas subsidiárias devem 

ser consistentes com esta Declaração. 

Esperamos e exigimos padrões de comportamento similares dos nossos fornecedores e 

parceiros.  
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