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A presente Política especifica e desenvolve o compromisso da Konecta com os Direitos Humanos com o objetivo de 
assegurar que estes sejam escrupulosamente respeitados dentro da organização, tudo de acordo com os mais 
elevados padrões internacionais. 

O nosso compromisso está também patente nos princípios de atuação que promovemos no nosso Código de Ética e 
no Código de Ética para Fornecedores, bem como nas nossas políticas de Recursos Humanos, Seleção e 
Recrutamento, Igualdade, Diversidade, bem como nos nossos valores corporativos: Inovação, Desenvolvimento 
Sustentável, Profissionalismo, Integridade, Excelência, Flexibilidade e Compromisso.
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POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS

1.- FINALIDADE

O objetivo da presente Política é declarar a exigência corporativa de que as nossas operações comerciais 
sejam regidas por processos e procedimentos destinados a assegurar o respeito pelos direitos humanos 
em qualquer situação e qualquer premissa.

Os trabalhadores são o nosso principal ativo. Por isso, a Konecta cumpre todas as leis nacionais e 
promove os direitos humanos em todas as suas operações. Nenhuma forma de assédio, discriminação 
ou favoritismo é tolerada e existe um mecanismo de reclamação para investigar qualquer possível 
abuso. 

A Konecta se esforça por criar o melhor ambiente de trabalho possível para os seus trabalhadores e tem 
um Programa de Cumprimento no qual as diretrizes destinadas à gestão dos riscos de saúde e 
segurança no local de trabalho desempenham um papel fundamental.

2.- ÂMBITO DE APLICAÇÃO

A presente Política se aplica globalmente a todas as entidades da Konecta e é endossada pela 
direção-geral. Todos na empresa são responsáveis pela promoção dos princípios e compromissos 
contidos na presente Política no seu local de trabalho.

Além disso, a Konecta assegurará que os fornecedores e terceiros com quem são mantidas relações 
profissionais conheçam os princípios regulados na presente Política.

3.- PRINCÍPIOS GERAIS DE ATUAÇÃO

A Konecta assume o compromisso de orientar a sua atuação com base nos seguintes princípios: 

Evitar práticas discriminatórias
Zelar por um ambiente de trabalho livre de discriminação baseada no sexo, na raça, na origem étnica, na 
religião, na idade, na incapacidade, na filiação política ou sindical, na orientação sexual, na 
nacionalidade, no estado civil ou no estatuto socioeconômico. O assédio, o abuso, a intimidação, a 
discriminação, a falta de respeito e consideração ou qualquer outro tipo de agressão física ou verbal são 
inaceitáveis e não serão permitidos nem tolerados no local de trabalho, e qualquer comportamento 
contrário a estes princípios é totalmente rejeitado.

Rejeitar o uso do trabalho forçado e infantil
Zelar para que nenhuma das suas atividades envolva trabalho infantil forçado ou exploração infantil. 
Neste sentido, a Konecta tem um mecanismo de prevenção e controle da idade mínima para trabalhar de 
acordo com as normas da Organização Internacional do Trabalho, ou com a legislação aplicável quando 
esta for mais restritiva. Além disso, compromete-se a cumprir as leis laborais dos países onde opera e a 
tomar medidas corretivas, se for o caso.
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Oferecer um emprego digno
Remunerar o seu pessoal em conformidade com a legislação trabalhista em vigor em todos os locais 
onde opera. Compromete-se ainda a garantir o direito ao descanso dos seus funcionários.

Proteger a saúde das pessoas
Oferecer aos seus profissionais um ambiente de trabalho seguro e saudável, promovendo o bem-estar 
físico, mental e social dentro da cultura preventiva da empresa e cumprindo escrupulosamente os requi-
sitos legais aplicáveis em matéria de saúde e segurança no trabalho e prevenção de riscos profissionais. 

Facilitar a negociação coletiva e a liberdade de associação
Respeitar os direitos legalmente reconhecidos de sindicalização, associação e negociação coletiva, bem 
como as atividades realizadas pelas organizações representativas dos trabalhadores, de acordo com as 
funções e competências que lhes são legalmente atribuídas, com as quais será mantida uma relação 
baseada no respeito mútuo.

Promover uma cultura de respeito pelos direitos humanos e sensibilizar os seus profissionais para 
esta matéria
A Konecta divulgará o seu compromisso com os direitos humanos ao longo da sua cadeia de valor e se 
compromete a divulgar esta política a fornecedores e contratados, promovendo e encorajando-os a 
firmá-la através do seu Portal de Compras.

Contribuir para proteger a privacidade dos dados pessoais 
Respeitar a privacidade pessoal e familiar de todas as pessoas, tanto funcionários como quaisquer 
outras pessoas a cujos dados tenham acesso como resultado da própria atividade da Empresa, 
garantindo, em qualquer caso, o cumprimento escrupuloso da legislação em vigor na matéria.

Os funcionários da Konecta são obrigados a comunicar qualquer possível violação dos compromissos 
contidos nesta política de que tomem conhecimento. Qualquer comunicação recebida será tratada com 
absoluta confidencialidade, e com a garantia de que não haverá represálias para o denunciante. 

Em particular, a empresa tem um Canal de Ética destinada à recepção de notificações relacionadas com 
condutas ou atividades irregulares, que permitem às pessoas do Grupo enviar, com total 
confidencialidade, quaisquer questões sobre estes e outros assuntos.

4.- ATUALIZAÇÃO E REVISÃO

A Política de Direitos Humanos será revista e atualizada, quando apropriado, para a ajustar-se às 
mudanças a que o modelo empresarial é submetido ou que possam ocorrer no campo de atuação da 
Konecta ou como resultado da aprovação de regulamentos diretamente aplicáveis, garantindo a sua 
eficácia e o seu cumprimento.

Esta Política de Direitos Humanos foi aprovada pelo órgão de administração da Empresa em 23 de março de 2022.
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