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1. ÂMBITO 

1.1. Conceito de Código de Conduta e Ética  

A O Segredo do Mar - Têxteis e Vestuário, Lda. (doravante "OSDM" ou “Grupo OSDM”), como 

uma empresa internacional e em expansão, de produtos têxteis e de vestuário, está 

comprometida em adquirir produtos da mais alta qualidade de diferentes países, com diversas 

culturas e economias.  

Nesse sentido, o presente Código de Conduta pretende definir valores mínimos de 

comportamento ético e responsável que devem ser impreterivelmente respeitados e cumpridos 

por todos os colaboradores e fornecedores, bem como as normas de conduta promovidos pela 

organização e seus(uas) colaboradores(as).  

O Código de Conduta e Ética é a expressão do compromisso empresarial em manter os mais altos 

níveis éticos de desempenho e de garantia de qualidade.  

O Código define a empresa que queremos ser, os valores que a regem e orientam e as condutas 

éticas que esperamos dos(as) nossos(as) colaboradores(as), pois a mesma sustenta-se na 

responsabilidade individual.  

 

1.2. Objetivos do Código de Conduta e Ética 

O Código de Conduta e Ética tem como objetivo dar a conhecer aos colaboradores, clientes, 

fornecedores e, de forma geral, a toda a sociedade, os princípios e valores pelos quais a OSDM 

regula a sua atividade, promovendo relações crescentes de confiança entre todos os 

intervenientes, assim como uma maior divulgação e reconhecimento da cultura OSDM.  

A OSDM pauta a sua atuação no mercado pelo rigoroso cumprimento dos requisitos legais e pelo 

respeito pelas pessoas. 

 

1.3. Utilizadores 

 O presente Código de Conduta e Ética aplica-se a todos os colaboradores, independentemente 

do seu vínculo laboral e da posição hierárquica em que se encontrem. 

http://www.osdm.pt/
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2. COMISSÃO DE CONDUTA E ÉTICA  

2.1. Constituição e Objetivos 

A Comissão de Conduta e Ética, composta por Patricia Saraiva (Dep. Recursos Humanos) e 

Filipa Silva (Dep. PP – área Certificações), tem por objetivos a implementação, 

acompanhamento e avaliação do presente Código. 

A Comissão deve de garantir, através das suas ações, a adoção destas normas e 

responsabilidades, transmitindo claramente que o incumprimento de qualquer ponto, poderá, 

para além de outras consequências legais, ter consequências disciplinares. 

Qualquer colaborador ou entidade poderá dirigir-se à Comissão com objetivo de 

esclarecimentos de situações, apresentar uma reclamação ou denunciar situações de 

irregularidade que possam prejudicar as normas deste Código. 

A Comissão também é responsável por atualizar e comunicar o Código sempre que seja 

necessário. 

 

2.2. Missão 

A comissão tem como MISSÃO apoiar na Gestão dos seus Recursos Humanos, de forma integrada 

e orientada para a satisfação de cada cliente. Num setor de atividade cuja diferenciação se tem 

traduzido, cada vez mais, na flexibilidade, competência, criatividade, sustentabilidade e inovação 

das soluções propostas, a OSDM tem vindo a conquistar a confiança dos seus clientes 

desenvolvendo a sua atividade, com base em valores e princípios como: rigor, paixão, 

transparência, integridade, profissionalismo e motivação, promovendo a qualidade em todas as 

fases do processo de desenvolvimento e produção. 

 

 

3. RELACIONAMENTO COM AS PARTES INTERESSADAS 

 3.1. Clientes  

• Tratar os clientes com profissionalismo, eficiência, respeito, lealdade, boa-fé e 

dedicação;  

•  Assegurar a igualdade a todos os clientes e marcas;  

• Prestar serviços de modo a satisfazer as suas necessidades, cumprindo as condições 

acordadas e compromissos assumidos; 

http://www.osdm.pt/
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• Tratar e proteger adequadamente a informação dos clientes a que tiver acesso, 

preservando a sua confidencialidade e integridade.  

 

3.2. Colaboradores  

• Na OSDM, fomentamos um ambiente de trabalho positivo, em que as pessoas têm a 

liberdade de aprender com os seus êxitos e insucessos e de crescer a nível profissional; 

• Tratamos cada colaborador com justiça e potenciamos a igualdade de oportunidades, de 

desenvolvimento pessoal e profissional, nomeadamente através do processo de 

avaliação e gestão de desempenho implementado e da integração dos colaboradores em 

programas de formação profissional; 

• Respeitamos e promovemos o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal do 

colaborador. Constituem direitos do colaborador: 

o Ser tratado com respeito e urbanidade;  

o Beneficiar de condições de trabalho adequadas; 

o Beneficiar de um seguro contra acidentes de trabalho e doenças profissionais e 

regalias estabelecidas no âmbito da Segurança Social;  

o Gozar os períodos de repouso legal; 

o Beneficiar de todos os direitos e demais regalias previstas na lei 

• Constituem deveres dos colaboradores:  

o Exercer com seriedade e zelo todas as tarefas que lhe são confiadas; 

o Comparecer ao serviço com pontualidade e assiduidade; 

o Cumprir com a entidade empregadora no que respeita à execução e à disciplina 

do trabalho; 

o Guardar lealdade à entidade empregadora, coibindo-se de divulgar informações 

que não devem ser do domínio público; 

o Atuar tendo em vista a prossecução dos interesses da entidade empregadora e 

no respeito pelos princípios da não discriminação e de combate ao assédio no 

trabalho; 

o Respeitar a entidade empregadora, os superiores hierárquicos e os pares de 

trabalho, não adotando comportamentos discriminatórios; 

o Evitar conflitos de interesse, ou seja, o envolvimento em atividades que possam 

entrar em concorrência ou prejudicar as atividades realizadas pela OSDM. Os 

colaboradores devem de comunicar verbalmente e por escrito à Comissão 

imediatamente qualquer irregularidade identificada; 

o Respeitar as normas e procedimentos internos estabelecidos; 

o Cooperar para a melhoria do Sistema de Segurança da Informação; 

http://www.osdm.pt/
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o Velar pela boa utilização dos ativos da OSDM  e zelar pelo seu bom nome. 

 

3.3. Fornecedores 

• Escolher fornecedores com base em critérios imparciais, justos e transparentes; 

• A seleção deve processar-se em conformidade com as condições comerciais, a qualidade 

dos produtos ou serviços propostos e a capacidade do fornecedor para cumprir os 

requisitos acordados, incluindo o cumprimento das Politicas Internas da OSDM; 

• A OSDM compromete-se a honrar os compromissos assumidos. 

 

3.4. Autoridades Públicas 

• Zelar pelo estrito cumprimento de todas as disposições legais, regulamentares e 

normativas nacionais; 

• Prestar às autoridades de supervisão e fiscalização toda a colaboração requerida ou 

informação solicitada, dentro do seu alcance. 

 

3.5. Acionistas | Administração 

• Respeito e prossecução dos interesses dos acionistas | administração, de modo a alcançar 

os objetivos por eles estabelecidos, tendo em conta o retorno do investimento, a 

sustentabilidade dos resultados e ainda o crescimento sustentável da empresa.  

 

3.6. Concorrência  

• Promover uma concorrência leal, evitando qualquer prática que possa impedir, falsear 

ou restringir de modo sensível a concorrência, em cumprimento com as leis da 

concorrência locais e internacionais aplicáveis; 

• Relacionar-se com os concorrentes de forma cordial, promovendo o respeito mútuo. 

 

3.7. Parceiros e Parceiros Estratégicos 

• Atuar com lealdade e integridade na prossecução de objetivos comuns; 

• Relacionar-se com os parceiros de forma cordial, promovendo o respeito mútuo; 
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4. PRINCIPIOS DE TRABALHO 

4.1. Combate ao Tráfico Humano, Trabalho Infantil e Trabalho Forçado 

A OSDM aplica uma política de tolerância zero contra todas as formas de tráfico humano e 

atividades relacionadas. A OSDM  não permite o trabalho infantil (sendo esta restrição imposta 

a todos os subcontratados ao longo da cadeia de fornecimento), assim como não consente 

quaisquer formas de trabalho forçado ou obrigatório. Nesse sentido, não é permitida a retenção 

de documentos de colaboradores nem é exigida qualquer obrigação em fazer depósitos 

bancários como condição de emprego. Os colaboradores são livres de deixar a OSDM, mediante 

aviso prévio de acordo com os prazos previstos na Legislação Laboral em vigor.  

 

4.2. Saúde e Segurança 

A OSDM  proporciona aos colaboradores um espaço adaptado e seguro. A organização dá a 

conhecer os riscos inerentes ao posto de trabalho, tomando todas as medidas necessárias para 

a prevenção de acidentes ou doenças profissionais, assim como outras informações relevantes 

na área da saúde e segurança no trabalho, incluindo o acesso a àgua potável e a casas-de-banho 

limpas.  

Todos são responsáveis por prestar especial atenção ao que os rodeia, cumprindo todas as 

regras de segurança e comunicando qualquer situação anómala. Periodicamente e de acordo 

com a legislação em vigor, a saúde dos colaboradores é acompanhada por equipas de medicina 

no trabalho.  

O consumo de álcool ou drogas ilegais durante o trabalho não é permitido, podendo colocar em 

perigo a segurança do próprio e dos outros.  

Quando é fornecido alojamento aos colaboradores, são asseguradas as condições de salubridade, 

segurança e limpeza. 

 

4.3. Discriminação 

A OSDM  promove a dignidade individual, o respeito mútuo, bem como o cumprimento de todas 

as leis vigentes e demais normas relacionadas com o trabalho e os direitos humanos. É política 

da OSDM  proteger os direitos ao emprego independentemente da raça, cor, idade, religião, 

nacionalidade, genética, orientação sexual, identidade/expressão de género, deficiência e/ou 

outras categorias pessoais protegidas ao abrigo da legislação aplicável. Assim, a OSDM  proíbe 
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qualquer tipo de discriminação no decorrer dos seus processos de recrutamento, contratação, 

formação e outros. 

 

4.4. Combate à Corrupção 

Pautamos a nossa atuação pela integridade da nossa postura nos negócios empreendidos. Desta 

forma, não é aceite dar, prometer ou oferecer algo de valor, mesmo que de menor importância, 

a qualquer cliente, colaborador ou outra pessoa, com a finalidade de influenciar uma decisão, 

assegurar uma vantagem, evitar uma desvantagem ou obter ou manter um negócio de forma 

indevida.  

Os nossos acordos e contratos são claros, sem ambiguidades, compreendidos na íntegra e justos, 

independentemente do tipo de interlocutor: cliente, fornecedor, colaborador ou outro.  

 

4.5. Confidencialidade e Privacidade  

A OSDM implementou processos, Politicas de Proteção de Dados e Politicas de Segurança de 

Informação, que permitem garantir a integridade e confidencialidade da informação cedida e/ou 

acedida pelos seus clientes, candidatos, colaboradores, parceiros e fornecedores. 

Toda a informação sensível é tratada de forma a garantir as obrigações inerentes ao quadro 

normativo vigente respeitante à Proteção de Dados, nomeadamente (RGPD) - Regulamento (UE) 

2016/679 Do Parlamento Europeu E Do Conselho, de 27 de abril de 2016 . Cada colaborador que 

processa dados pessoais tem o dever de salvaguardar a informação protegida contra a utilização 

não autorizada, a divulgação, a modificação, a destruição ou a perda, tendo tido formação em 

Proteção de Dados e processos internos no tratamento da informação a que tem acesso. 

É expressamente proibida a divulgação de qualquer tipo de informação da OSDM, de clientes, 

colaboradores, parceiros e fornecedores fora do âmbito profissional. 

 

4.6. Assédio moral ou sexual e Abuso de Poder  

A OSDM  proíbe expressamente qualquer comportamento hostil dirigido a uma pessoa por 

motivo de raça, cor, idade, opiniões políticas, religião ou crença, nacionalidade, étnia, orientação 

sexual, identidade/expressão de género ou deficiência. 

 
Os avanços sexuais, as solicitações de favores sexuais, outros comportamentos verbais ou físicos 

indesejados ou a comunicação de natureza sexual são considerados comportamentos 

impróprios no local de trabalho e não são tolerados. 
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mailto:%7Cinfo@osdm.pt


 

 

Grupo OSDM | www.osdm.pt |info@osdm.pt  

Documento Público | Jan 2022 | 02.RH.N5 Pág 10 de 13 

 

 Código Conduta e Ética 

 

A violência verbal e/ou física no local de trabalho não é aceite. 

 
Deve-se denunciar imediatamente, ao departamento de Recursos Humanos ou à Comissão de 

Conduta e Ética, qualquer situação que envolva violência, ameaças, perseguição ou intimidação 

ao próprio ou a outros no contexto de trabalho/relações de trabalho.  

 
São expressamente proibidos todos os comportamentos suscetíveis de serem considerados 

como assédio no trabalho, que pode consistir em1: 

a) Assédio moral: “O assédio é moral quando consistir em ataques verbais de conteúdo 

ofensivo ou humilhante, e físicos, ou em atos mais subtis, podendo abranger a violência 

física e/ou psicológica, visando diminuir a autoestima da vítima e, em última análise, a 

sua desvinculação ao posto de trabalho.”; 

b) Assédio sexual: “O assédio é sexual quando os referidos comportamentos indesejados 

de natureza verbal ou física, revestirem caráter sexual (convites de teor sexual, envio de 

mensagens de teor sexual, tentativa de contacto físico constrangedor, chantagem para 

obtenção de emprego ou progressão laboral em troca de favores sexuais, gestos 

obscenos, etc.).” 

 

Para complementar este ponto, e na sequência da necessidade de reforço do quadro 

legislativo em matéria de prevenção da prática de assédio em contexto laboral, 

designadamente no seguimento da entrada em vigor da Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto, 

as consequências da prática de assédio no trabalho:  

a) A prática de assédio constitui um comportamento altamente reprovável, passível de 

punição em sede criminal e poderá ser objeto de ação disciplinar nos termos 

previstos na legislação laboral;  

b) A vítima de assédio no trabalho terá a faculdade de resolver o contrato de trabalho 

com justa causa, em resultado de ato contra si praticado por um qualquer 

colaborador, desde que previamente denunciado à Autoridade para as Condições do 

Trabalho. Por outro lado, a prática de assédio confere à vítima o direito ao 

ressarcimento por danos patrimoniais e não patrimoniais; 

c) O denunciante e as testemunhas não poderão ser sancionados disciplinarmente em 

procedimentos relacionados com situações de assédio no trabalho, a menos que 

atuem com dolo, com base em declarações ou factos constantes dos autos  de 

processo, judicial ou contraordenacional, desencadeado por assédio, até decisão 

final transitada em julgado, sem prejuízo do exercício do direito ao contraditório. 

 

1 Guia informativo para a prevenção e combate de situações de assédio no local de trabalho: um intrumento de apoio à 
autorregulação, coord.CITE 

http://www.osdm.pt/
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4.7. Ativos e Bens   

Cada colaborador tem a responsabilidade de guardar e usar corretamente os ativos da OSDM 

que estão disponíveis a título de empréstimo para o usufruto pessoal e de todos os 

colaboradores. No mesmo âmbito, também é da responsabilidade dos colaboradores terem o 

mesmo comportamento perante os bens e ativos de clientes, fornecedores e parceiros da OSDM. 

Estão aqui considerados imóveis, equipamentos de trabalho, instalações e materiais de 

escritório.   
 

A apropriação ou utilização indevida dos bens são infrações graves que podem acarretar sanções 

disciplinares. 

 

4.8. Conformidade com as Leis, Normas e Regulamentos  

A OSDM  divulga e sensibiliza todas as partes interessadas, entre as quais colaboradores, clientes 

e fornecedores, atuando no mercado de acordo com as leis e regulamentação aplicáveis a sua 

atividade, assim como subscreve as práticas anticorrupção e antissuborno.  

 

4.9. Tolerância ao Risco  

Periodicamente, a OSDM  faz uma análise de risco, na qual são ponderadas as ameaças ao negócio 

e implementadas ações de forma a minimizar o impacto das mesmas na atividade. 

 

 

5. CONDUTA PERANTE A COMUNIDADE E MEIO AMBIENTE 

5.1. Politica ambiental 

A OSDM pretende estar envolvida no desenvolvimento sustentável da vertente ambiental, 

assumindo a responsabilidade perante a comunidade. A preservação do meio ambiente e a 

minimização dos impactos ambientais relativos à eficiência energética e à reutilização de 

materiais usados no dia-a-dia da organização são os principais objetivos da empresa neste 

âmbito. 

Nesse sentido, a OSDM desenvolveu uma política ambiental que completa este ponto, devendo 

para o efeito ser consultado o documento Politica Ambiental_OSDM. 
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5.2. Responsabilidade Social 

Implementação ativa de iniciativas de responsabilidade social e envolvimento dos seus 

colaboradores em ajudas comunitárias através de parcerias com entidades de nome e 

respeitáveis. Anualmente e em função dos eventuais excedentes verificados, é feita uma doação 

de peças à Cruz Vermelha Portuguesa.  

Todas as atividades realizadas terão em conta os valores e dignidade humana, onde todos os 

colaboradores terão de adotar um comportamento exemplar e prestável perante as 

responsabilidades acordadas 

Nesse sentido, a OSDM desenvolveu uma política de responsabilidade social que completa este 

ponto, devendo para o efeito ser consultado o documento Politica de Responsabilidade 

Social_OSDM. 

 
 

6. INCUMPRIMENTO  

Sempre que qualquer situação anómala ou de incumprimento das regras contidas neste Código 

de Conduta e Ética seja detetada, deverá ser contactada a direção de recursos humanos que 

procederá ao respetivo tratamento e comunicação da decisão.  

 

Para o efeito poderá ser utilizado o endereço de email seguinte: info@osdm.pt. 

 

Os colaboradores que denunciem infrações ao presente Código de que tiverem conhecimento no 

exercício das suas funções ou por causa delas, não podem, sob qualquer forma, ser prejudicados. 

Nenhum código ou política consegue prever todas as situações que podem ocorrer, pelo que este 

Código de Conduta e Ética serve apenas como ferramenta de apoio. Se a Lei e o Código de 

Conduta tratarem do mesmo assunto, deve seguir-se aquele que der maior proteção aos 

trabalhadores. 

 

 

7. DIVULGAÇÃO E APLICAÇÃO  

O presente Código de Conduta e Ética entra em vigor imediatamente após a sua aprovação pela 

Direção e a sua divulgação a todos os colaboradores.  

 

Porto, 21 de Janeiro de 2022 
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