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01 | OBJETO E ÂMBITO

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A. (APDL) é
uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, que tem por objeto
a administração dos portos do Douro, de Leixões e de Viana do Castelo e da via
navegável do rio Douro, visando a sua exploração económica, conservação e
desenvolvimento, abrangendo, também, o exercício das competências e prerrogativas de autoridade portuária que lhe estão cometidas.
A APDL é uma empresa pública, integrando o setor empresarial do Estado e, de
acordo com a Resolução do Conselho de Ministros nº 49/2007, de 28 de março,
aplicável ao setor empresarial do Estado, “cada empresa deve ter, ou aderir, a um
código de ética que contemple exigentes comportamentos éticos e deontológicos,
procedendo à sua divulgação por todos os seus colaboradores, clientes, fornecedores e pelo público em geral”.
Para além de dar resposta a esta recomendação, a empresa assume-se como
socialmente responsável, com um modelo de gestão que perspetiva o seu crescimento numa lógica de desenvolvimento sustentável, orientado para a criação
de valor através de uma eficiente utilização dos recursos disponíveis, tentando
satisfazer os interesses económicos e sociais das suas partes interessadas, com
respeito pelos valores ético sociais relevantes e pelo ambiente.
O Código de Ética da APDL aplica-se a todos os trabalhadores e trabalhadoras e,
em geral, a todos aqueles que, a título permanente ou ocasional, interagem com a
empresa, nomeadamente, concessionários, clientes, fornecedores ou prestadores
de serviço.
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02 | MISSÃO, VISÃO E VALORES

03 | PRINCÍPIOS ÉTICOS

A nossa missão traduz a razão de ser da empresa, ou seja, o porquê da sua existência e fazemo-lo de uma forma clara e concreta

A APDL compromete-se a garantir, em todas as suas atividades, um modelo de
gestão e comportamental em conformidade com os seguintes princípios.

Assim a nossa Missão é:
Prestar serviços de reconhecido valor para os utilizadores dos portos de Leixões,
do Douro e de Viana do Castelo, através de uma adequada oferta de infraestruturas, de uma elevada eficiência operacional, de recursos humanos qualificados e
motivados, de uma prática de sustentabilidade e de segurança, ordenando e desenvolvendo o espaço portuário e assegurando a adequada integração urbana,
envolvendo as comunidades portuárias.
A Visão é traduzida numa ambição que extravasa a própria empresa e envolve
todos os atores envolvidos na prestação de serviços associados ao movimento
de navios e cargas nos portos, pretendendo funcionar como fator de motivação,
coesão e articulação de todos os interessados e implicados no negócio portuário:
Fazer dos portos de Leixões, do Douro e de Viana de Castelo, uma referência
para os sistemas logísticos de transportes de mercadorias e de passageiros
que utilizam a fachada atlântica da Península Ibérica, contribuindo
decisivamente para o desenvolvimento económico e social do país.
Os Valores que norteiam as atividades desenvolvidas pela empresa no exercício e
cumprimento da sua Missão são os seguintes:
Ser líder dos portos de Leixões, Douro e Viana do Castelo
Orientação para o cliente e procura sistemática da excelência
Ética, lealdade e orgulho de pertença à empresa
Motivação e reconhecimento do mérito dos colaboradores

3.1. Direitos Humanos
Respeitar os direitos humanos universalmente consagrados, assegurando a
liberdade de organização e associação de todos os trabalhadores e trabalhadoras
e a sua liberdade de opinião e expressão;
Não praticar qualquer tipo de discriminação em função da raça, género, idade,
incapacidade ou deficiência, orientação sexual, convicções políticas, ideológicas
ou religiosas;
Garantir a salvaguarda da integridade física, moral e psicológica de todos que
desenvolvam atividade na empresa, não sendo tolerável qualquer conduta ou
ação que vise qualquer tipo de assédio ou forma de coação moral ou psicológica,
ofensivos da dignidade da pessoa humana.

3.2. Respeito pela Lei
Respeitar a Lei em geral e todos os Regulamentos, Normas e Procedimentos,
nacionais e internacionais, aplicáveis à atividade da empresa;
Os trabalhadores e trabalhadoras estão desobrigados de, por ação ou omissão,
assumir qualquer comportamento que viole a legislação ou regulamentos
aplicáveis à sua atividade.

Segurança, integração e sustentabilidade ambiental das operações
Criação de valor e sustentabilidade financeira
Exercício pleno de autoridade portuária orientado para o interesse público
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3.3. Integridade

3.5. Condições de Trabalho

Assumir na sua atuação rigorosos valores morais tais como a honestidade, a
integridade e a transparência;

Garantir boas condições de saúde e segurança no trabalho a todos/as que
desenvolvem atividade na empresa;

Promover o respeito, a correção e a lealdade nas relações de trabalho com todas
as pessoas singulares e coletivas, que interajam no âmbito das atividades da
empresa;

Garantir condições para a atualização e desenvolvimento dos conhecimentos e
competências de todos os seus trabalhadores e trabalhadoras, designadamente,
pela promoção de ações de formação sempre que necessárias;

Respeitar escrupulosamente as regras e normas instituídas quanto ao sigilo e
confidencialidade da informação;

Promover a realização profissional e pessoal de todos os seus trabalhadores
e trabalhadoras, promovendo condições para um equilíbrio entre a vida pessoal
e profissional.

Não praticar atos de corrupção, em todas as suas formas ativas e passivas,
quer através de atos e omissões ou pela criação e manutenção de situações de
favor.

3.4. Profissionalismo
Garantir a qualidade do serviço prestado, promovendo rigorosos princípios de
profissionalismo e de responsabilidade na atuação em todos os serviços da
empresa;
Garantir boas condições gerais de trabalho e zelar pela conservação e proteção
do património físico, financeiro e intelectual da empresa;
Garantir a absoluta independência entre os interesses pessoais, de qualquer
das partes interessadas, e os da APDL, evitando situações suscetíveis de originar
conflitos de interesses e não usar os poderes atribuídos de forma abusiva.
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3.6. Ambiente e Sustentabilidade
Implementar e zelar pelo cumprimento de boas práticas por forma a prevenir,
minimizar e compensar os impactes ambientais negativos decorrentes da
atividade;
Tomar as medidas necessárias para evitar o desperdício e fazer uso das boas
práticas de utilização racional dos recursos naturais;
Incorporar na gestão da empresa princípios de crescimento sustentável,
reconhecendo os impactes negativos e positivos, ao nível ambiental e social, da
atividade desenvolvida, e promover um diálogo transparente com todas as
partes interessadas.
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04 | INCUMPRIMENTO E COMUNICAÇÃO

A APDL, e todos os que em seu nome atuem, devem respeitar e cumprir as
normas e princípios gerais de conduta que o presente código enuncia, podendo
a sua inobservância, caso constitua infração nos termos legais aplicáveis, estar
sujeita a procedimento disciplinar.
Deve ser reportado qualquer comportamento que viole os princípios constantes
deste Código de Ética e, em geral, qualquer conduta inapropriada que tenha como
objetivo, ou consequência, afetar negativamente a dignidade da pessoa humana
ou a atividade da empresa.
Os trabalhadores e trabalhadoras que reportem qualquer comportamento que
viole gravemente este Código de Ética não serão, direta ou indiretamente, afetados
ou prejudicados nos seus interesses profissionais ou pessoais.

05 | APROVAÇÃO E DIVULGAÇÃO
O Código de Ética, aprovado pelo Conselho de Administração da APDL, entra em
vigor com a sua publicação nos sítios de acesso eletrónico interno e externo da
APDL (intranet e internet), nos quais fica disponível para consulta.

APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo SA
Revisão: março de 2016
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