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Bem-vindo/a  
à grande
família ISS!
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A satisfação dos nossos clientes e 
colaboradores é o objetivo principal da ISS.
Partilhar a nossa cultura e valores com todas as pessoas 
que fazem parte da ISS é fundamental para nós. Por isso, 
entregamos-lhe este guia no qual mostramos-lhe a nossa 
estratégia, cultura e organização para que possa conhecer-nos 
melhor. Também irá encontrar toda a informação necessária para 
a sua correta relação laboral com a ISS.

É muito importante que leia com atenção este documento e que 
o conserve para poder consultá-lo sempre que tenha alguma 
dúvida. Relembramos que tem à sua inteira disposição uma 
equipa de profissionais em todos os nossos escritórios para 
poder resolver aquelas questões que lhe possam surgir.  
Lembre-se que a satisfação dos nossos clientes e colaboradores é 
o objetivo principal da ISS.

Javier Urbiola,
Presidente Executivo da ISS Ibéria

Carta de boas-vindas

https://youtu.be/AVXShrWXUKc
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Propósito e proposta de valor

PROPOSTA DE VALOR
Criamos ambientes de trabalho 
excelentes que contribuem 
para o êxito dos nossos 
clientes, tornando-lhes a 
vida mais fácil, produtiva 
e agradável, sempre com 
pessoas envolvidas

PROPÓSITO
Conectamos pessoas e 
espaços para contribuir 
para um mundo melhor
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OS NOSSOS VALORES

Cumprimos Respondemos Agimos Respeitamos
Qualidade Responsabilidade Iniciativa Honestidade

https://youtu.be/41HaTSe0Khs
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A Política de Pessoas da ISS (Global People Standards) oferece uma 
garantia na gestão e no tratamento dos seus colaboradores, desde 
o momento da sua seleção e durante toda a sua relação laboral.

Os temas mais representativos e que na ISS têm uma 
grande importância devido à nossa atividade são: 
• Os direitos humanos. 
• As práticas laborais. 
• A saúde e segurança das pessoas. 
• O cumprimento das leis. 
• A gestão da cadeia de valor.

Através da Política de Pessoas, são definidos os valores 
mínimos para o desenvolvimento da atividade laboral 
das pessoas, de qualquer nível ou de qualquer categoria 
profissional, tendo sempre em conta os requisitos legais de 
cada país.

Pessoas

Se quer conhecer 
em detalhe as 
nossas políticas, 
aceda através do 
nosso site
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AQUI

https://www.pt.issworld.com/pt-pt/sobre-nos/rc/rc-relatorios
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“Na ISS o cliente 
está em primeiro 
lugar”

“Na ISS temos paixão 
pelo desempenho”

“Na ISS encorajamos a 
inovação”

“Na ISS tratamos as 
pessoas com respeito”

“Na ISS lideramos 
através do exemplo”

“Na ISS lideramos ao transferir a capacidade 
de decisão para os nossos colaboradores”

“Na ISS desenvolvemo-nos a nós 
próprios e aos outros”

“Na ISS o trabalho em 
equipa é vital para o nosso 
desempenho” “Na ISS somos uma empresa com valores 

partilhados, uma marca e uma estratégia”
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Os princípios de liderança da ISS estabelecem a forma como 
dirigimos e gerimos a empresa de acordo com a nossa 
estratégia.

Princípios de liderança
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“Apple”: um programa de 
reconhecimento com muito coração

Na ISS contamos com o programa de reconhecimento “Apple”. 

O “Apple” é um programa que pretende ajudar os nossos 
colaboradores a crescer, identificando e reconhecendo 
comportamentos e ações que fazem a diferença e impulsionam 
uma poderosa conexão entre as pessoas e os espaços para 
contribuir para um mundo melhor.

O programa é composto por três pilares:

1. ENCONTRE O SEU PROPÓSITO (Service with a Human  
    Touch)

Encontrar o nosso propósito e o sentido do nosso trabalho 
ajuda-nos a colaborar com as necessidades dos clientes e 
com os seus propósitos. Para descobrir o propósito de cada 
colaborador da ISS, temos desenvolvido os cursos Service With 
a Human Touch que ajudam a esta aprendizagem de forma 
dinâmica e interativa.

1. ENCONTRE O SEU PROPÓSITO : 
 Service With a Human Touch.

2. OBRIGADO POR FAZER  
 A DIFERENÇA

3. COMEMORE OS NOSSOS  
 HERÓIS E HEROINAS

 

 

 
 

1

Programa “Apple”

Sou a primeira pessoa 
que veem no edifício. 
A minha imagem e 
a minha atitude são 
a primeira impressão 

que levam do  
cliente.

Manter o espaço 
limpo ajuda a um 

bom ambiente 
de trabalho no 

escritório

Crescer e fazer 
crescer a minha 

equipa
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2. OBRIGADO POR FAZER A DIFERENÇA.

Acreditamos que construir uma cultura de reconhecimento é 
a chave para reforçar a motivação e o esforço pela melhoria 
contínua. 

Se quer agradecer o comportamento das pessoas que tornam 
o seu dia mais fácil, sugerimos que utilize esta ferramenta.

Quem pode fazê-lo? TODOS! Um cliente que reconhece um 
bom serviço, felicitações e/ou agradecimentos entre colegas, 
os nossos responsáveis…

Sentir gratidão e não a expressar, é como embrulhar um 
presente e não o entregar!

3. COMEMORE OS NOSSOS HERÓIS E HEROINAS

E para aquelas pessoas que se tenham destacado no 
desempenho das suas funções, quer seja por terem 
alcançado um feito excecional ou por ter feito algo especial 
para além das suas tarefas diárias, a ISS entrega o Prémio 
“Apple”. É uma distinção que qualquer pessoas que faça 
parte da ISS pode receber.
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A área de formação gera espaços de aprendizagem para que os 
colaboradores se desenvolvam profissionalmente, para que desta 
forma possam tomar decisões.

OBSERVA OS 
MEUS SINAIS

COMUNICA  
COMIGO

APOIA-ME FAZ A DIFERENÇA 
PARA MIM

FÁ-LO BEM 
PARA MIM

O bem-estar dos nossos colaboradores é 
fundamental. Por este motivo, desenvolvemos 
vários cursos de formação na área da prevenção 
dos riscos laborais e promotores da saúde física 
e mental. 

Os nossos cursos são desenhados e 
direcionados para uma aplicação direta e fácil ao 
desempenho das tarefas, e são uma ferramentas 
de melhoria profissional.

A formação visa aumentar as nossas 
capacidades, conhecimentos e empregabilidade 
durante o processo de desempenho laboral.

O nosso programa especial de formação, Service 
With A Human Touch, ajuda-nos a encontrar o 
nosso propósito como colaboradores da ISS e a 
descobrir as necessidades dos nossos clientes.

Formação
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Na nossa organização contamos a plataforma Mylearning, na qual 
disponibilizamos formação on line.

My Learning é a nossa plataforma de 
formação Global que inclui os cursos 
necessários para o desempenho da sua 
função.

A formação disponível no MyLearning é 
complementada com a oferta de cursos em 
outras plataformas digitais para que, de 
uma forma flexível e ajustada, possamos 
responder às principais necessidades 
de competências e de desempenho das 
equipas,   

MY LEARNING
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RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

A Responsabilidade Social é um conjunto de políticas ambientais 
que a ISS adota de forma voluntária, com o propósito de ser uma 
empresa cada vez mais sustentável.

A responsabilidade da ISS é abrangente e vai além das nossas 
ações e práticas, envolvendo fornecedores, distribuidores, clientes, 
subcontratados e todas as partes interessadas que fazem parte da 
nossa cadeia de valor. 

Responsabilidade social

Conectar pessoas e 
espaços para contribuir 
para um mundo 
melhor, exige ser uma 
empresa responsável e 
sustentável.
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CONHEÇA OS NOSSOS ÂMBITOS DE ATUAÇÃO!

SOLIDARIDADE DE PROXIMIDADE E 
INTERNACIONAL:

•  Voluntariado corporativo com a colaboração de 
colaboradores da ISS.

•  A Fundação da ISS, Mais Um Sorriso para a criação de 
emprego em países em vias de desenvolvimento.

AJUDA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:

Procuramos empregar pessoas com necessidades 
especiais. Atualmente, mais de 5% dos nossos 
colaboradores fazem parte desse grupo.

APOIO A MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA DE 
GÉNERO:

•  Medidas preventivas para as mulheres que 
trabalham na ISS.

PROTEÇÃO DO AMBIENTE:

Encorajamos a reciclagem, poupamos no consumo de 
energia, água e reduzimos os resíduos, tudo isto com 
o propósito de diminuir a contaminação e as emissões 
de CO2.

Fundação ISS
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O que é a Fundação?

A Fundação ISS, Mais Um Sorriso é a fundação de todas as 
pessoas que trabalham na ISS Ibéria. 

A nossa Fundação nasceu em abril de 2007 em Espanha e 
em dezembro de 2018 a ISS Portugal juntou-se à mesma, 
transformando a Fundação num projeto Ibérico, com o 
objetivo de criar emprego digno em países em vias de 
desenvolvimento. 

O patronato é constituído pela ISS Facility Services e pelos 
sindicatos CC.OO e UGT, em Espanha. 

Os nossos programas disponibilizam as seguintes 
ferramentas aos beneficiários: 

• Acesso a formação e capacitação profissional. 
•  Acesso a microcréditos e outros tipos de ajudas ao 

investimento. 
• Acesso a mercados.

COMO SE CONSEGUEM OS RECURSOS? 

Os projetos são financiados pelos donativos que, de 
forma voluntária, são doados pelos colaboradores da 
ISS. 100% das receitas destinam-se aos projetos de 
criação de emprego digno. 

E EU? COMO POSSO COLABORAR?  
      Com a sua ajuda oferecemos  
                        sorrisos! 
•  Cêntimos solidários: doando os cêntimos  

do seu salário. 

•  Euros solidários: também pode escolher uma 
quantidade fixa mensal que será descontada do seu 
salário. 

•  Tornando-se voluntário: pode inscrever-se como 
promotor de sorrisos dando a conhecer a fundação 
entre os seus colegas. 

• Ou simplesmente: Partilhando as suas ideias! 

Se quer mais informação visite a página web da 
Fundação www.umsorrisomais.org, ou informe-se 
através do seu gestor/a laboral ou de serviço, ou através 
do telefone 214 246 760 

Fundação ISS Mais Um Sorriso

Inscreva-se e ajude 
os mais necessitados 
para que tenham um 
motivo para sorrir. 

INSCREVA-SE AQUI

Fundação ISS

http://www.publications.issworld.com/ISS/PT/fundacao/formularioinscricao/?page=1&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
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O NOSSO PROPÓSITO: 
Criar emprego sustentável 
em países em vias de 
desenvolvimento

MARROCOS 
(2010)

Quatro cooperativas 
agrícolas para a inserção 

de jovens

67.412 €

COLOMBIA 
(2014)

Apoio a 152 famílias 
produtoras de cana de 

açúcar

90.000 €

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

(2012)
 Apoio a microempresas

90.000 €

PERÚ 
(2008)

 Microempresas de 
gestão de resíduos 

40.000 €

BURKINA  
FASO 
(2009)

Apoio à produção e 
comercialização de manga, 

caju e milho

74.010 €

ANGOLA 
(2015)

Fortalecimento de 
cooperativas agrícolas 
de multiplicadores de 

sementes

60.000 €

INDIA 
(2016-2017)

358 mulheres da casta 
intocáveis e com incapacidade 

gerem uma oficina de 
artesanato

133.353,41 €

INDIA 
(2019)

Capacitação de 55 mulheres 
da tribu Chenchu para que 

possam fabricar e comercializar 
pratos e copos biodegradáveis

70.036,68 €

ECUADOR 
(2018)

Melhoria das condições de vida 
e o aceso a mercados de 100 

famílias produtoras de cana de 
açúcar afetadas pelo fenómeno 

“Niño Costero”de 2017 no 
subtrópico equatoriano 

66.000 €

7.672 pessoas da  
ISS Ibéria associadas da 
fundação

Em 13 anos,  
criámos  8.865   
empregos diretos  
em dez países

830.642,28 €  
investidos em 12 projetos com 
as doações dos colaboradores 
da ISS e fornecedores ECUADOR 

(2007)
Criação de 6  

empresas rurais  

89.830 €

GUATEMALA 
(2020)

Promoção de 
empreendedorismo 

das mulheres, criando 
microempresas

40.000 €

CABO VERDE 
(2020)

Acesso ao emprego de 
mulheres que têm a 

seu cargo pessoas com 
incapacidade

40.000 €

Fundação ISS



Anualmente, a ISS publica as condições que devem ser 
cumpridas para se candidatar.   

Para mais informação aceda à página web da ISS. 

Na ISS estamos muito agradecidos e queremos agradecer todo 
o apoio recebido. Acreditamos que a forma de continuar a 
construir sorrisos e um futuro melhor é através da educação. 

Desde 2012, a ISS entrega bolsas a familiares de 
colaboradores que colaborem com a Fundação ISS,  

Mais Um Sorriso. 
Os beneficiários das bolsas obtêm uma ajuda económica de 
2.000 euros. 

COMO SE PODE CONCORRER A UMA BOLSA? 

As Bolsas de Excelência têm o objetivo de ajudar os jovens que 
são estudantes excelentes e querem iniciar os seus estudos 
universitários. 

Estas ajudas económicas são dirigidas aos filhos/as, irmãos/
ãs ou netos/as de colaboradores da ISS que colaboram com 
a Fundação ISS, Mais Um Sorriso e que tenham alcançado 
excelentes qualificações nos seus estudos de bacharelato e nos 
exames de acesso à Universidade.

Bolsas de Excelência

15

http://www.publications.issworld.com/ISS/PT/bases-bolsas-pt/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
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REVISTA ENCONTRO

A ISS edita e distribui 
entre os seus 
colaboradores uma 
revista interna com 
informação de interesse 
comum: noticias, 
novidades e tudo o que 
esteja relacionado com 
a atualidade da ISS na 
Ibéria.

REDES SOCIAIS  
(Linkedin, Youtube, Instagram) 

Siga-nos nas nossas redes sociais:

WEB ISS IBÉRIA

Aceda à nossa página web 
www.iss.pt

Aqui irá encontrar toda a informação sobre os nossos serviços!

Queremos estar cada dia mais próximo de si, manter o contacto e conhecer a qualquer altura a sua opinião.

 

 

Mais perto de si

NOTICIAS 
ATRAVÉS DE 
E-MAIL

https://www.pt.issworld.com/
http://instagram.com/iss_iberia
pt.linkedin.com/company/issfacilityservices
https://www.youtube.com/c/ISSFacilityServicesPortugal
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COMO PODE AJUDAR A MELHORAR A SUA EMPRESA? QUAIS SÃO OS 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO? COMO DEVE ATUAR? 

A ISS disponibiliza a todos os seus colaboradores mecanismos de participação 
para conseguir uma melhor organização.

O seu Gestor Laboral e o seu Area Manager ou Facility Manager são os 
responsáveis por informá-lo e ajudá-lo. Para além disso, dispõe de uma caixa 
de sugestões na web e de um canal de denúncias online baseado no nosso 
Código de Conduta.

QUANDO DEVE CONTACTAR O SEU AREA MANAGER  
OU FACILITY MANAGER?

Quando detete alguma incidência 
relacionada com a sua segurança ou 
saúde ou com a dos seus colegas de 
trabalho.

Quando o cliente onde presta serviço, 
contacta consigo para qualquer tema 
relacionado com o trabalho. 

Relembramos que se no seu local de 
trabalho existir um/a Site Manager ou 
um/a Encarregado/a, deverá contactar 
previamente com ele/a.

1

2

3

Como comunicamos?



_2
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QUANDO DEVE CONTACTAR O/A 
SEU/SUA GESTOR/A LABORAL?

Quando necessitar de qualquer 
documento ou certificado 
relacionado com a sua condição 
de colaborador da ISS.

Quando detete qualquer erro ou 
anomalia no seu recibo.

Quando tiver alterado algum dos 
seus dados, tais como morada, 
telefone, estado civil, conta 
bancária, correio eletrónico, etc. 

Quando tenha dúvidas sobre as 
medidas de segurança e saúde 
no trabalho onde desempenha 
funções. Também pode dirigir-
se ao técnico de segurança 
responsável pelo seu local 
de trabalho. Para o contactar 
deverá ligar para o seu escritório 
ou solicitar o seu telefone ao 
seu Area Manager ou Facility 
Manager.

_1 _3

_2

_4

Assegure-se que tem o contacto 
direto do seu gestor laboral (telefone 
ou correio eletrónico), para que tudo 

seja mais simples e rápido!

Teremos em conta a suas sugestões para 
continuar a melhorar todos os dias.



.
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A ISS oferece a todos os seus colaboradores a possibilidade de 
enviar o recibo de vencimento por correio eletrónico. Esta opção 
trará vantagens por ser mais rápido e seguro nas comunicações 
com a empresa facilitando neste caso, a verificação  
imediata do seu recibo de vencimento.

Antes de finalizar o mês receberá o seu 
recibo provisório de vencimento.

Poderá verificar se está correto.

E no caso de detetar algum erro, poderá 
contactar o seu gestor laboral, o qual 
efetuará as correções oportunas antes do 
recibo definitivo.

Uns dias depois do final do mês 
irá receber o recibo definitivo de 
vencimento.

De vez em quando enviar-lhe-emos informação sobre a ISS

Nunca utilizaremos este canal para enviar informação que 
não seja da empresa, nem iremos fornecer o seu e-mail a 
terceiros.

Como, quando e quanto irá receber?

Receber o seu recibo por 
correio eletrónico traz três 
vantagens:

A ISS paga a todos os seus colaboradores até ao último dia útil 
de cada mês, mediante transferência bancária, a não ser que 
o contrato coletivo de trabalho estabeleça uma data anterior. 
De forma simultânea, receberá o seu recibo de vencimento por 
correio eletrónico para o e-mail que indicou à empresa, no caso 
de esta ser a forma de comunicação escolhida ou por correio 
postal uns dias mais tarde.

Se detetar algum erro no seu recibo de vencimento, deve 
comunicar de imediato ao seu gestor laboral. Uma vez realizadas 
as análises oportunas, será comunicada a resposta adequada e 
será corrigido o erro, transferindo, se for o caso a diferença para 
a sua conta bancária até ao pagamento do salário seguinte. 

A ISS respeita em todos os casos as condições salariais 
estipuladas nos contratos coletivos de trabalho, assim como 
todos aqueles conceitos salariais de carácter pessoal que  
por direito o colaborador possa ter reconhecido.  
Os recibos ou folhas de vencimento ajustam-se  
aos conceitos retributivos fixados no  
contrato coletivo de trabalho.

https://youtu.be/9iHEnqnvWc0
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Nº S.S

Designação Quantidade

TOTAIS

Remuneração Total

Assinado,
Diretor Geral de 
Pessoas e Cultura

Duodécimos Seg. Social I.R.S TOTAL LIQUIDO

Valor Abonos Desc. S.S. Descontos

Nº trabalhador Categoria Antiguidade NIF

(*) Inclui todos os descontos, sub. férias, sub. natal, prémios,etc

AGORA JÁ PODE RECEBER O SEU 
RECIBO ATRAVÉS DE E-MAIL

Inscreva-se!

Conectamos pessoas e 
espaços para contribuir 
para um mundo melhor
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1     Dados da Empresa e o e-mail do seu 
gestor laboral para facilitar a gestão 
do recibo.

2     Nome e morada.

3     Situação fiscal, nº horas/mês , 
vencimento base e período ao qual 
corresponde o recibo.

4     Os seus dados na empresa, NIF, 
número de Segurança Social, 
Categoria, etc.

5     Relação dos conceitos salariais, 
extrassalariais e deduções, 
quantidade, assim como o valor total. 

6     Soma de todos os valores, assim como 
as deduções legalmente estabelecidas.

7     Descontos segurança social e IRS

8    Valor total líquido, depois das 
deduções correspondentes.

_

_

_

_

_

_

_

_

2
3

4

87

6

5

1



21

Âmbito legal

QUE FONTES LEGAIS REGULAM A NOSSA RELAÇÃO LABORAL?

A sua relação laboral com a ISS está regulada por duas 
fontes legais principais:

• Código do Trabalho. 
• Convenções Coletivas.

Pode consultar o texto de ambas as fontes nos escritórios da 
empresa. Também pode consultá-los nas sedes das centrais 
sindicais.

Relembramos que pode dirigir-se aos representantes legais 
dos trabalhadores do seu concelho ou centro de trabalho 
sempre que necessite de aconselhamento ou esclarecer 
alguma dúvida.

CÓDIGO DO 
TRABALHO

CONVENÇÕES 
COLETIVAS
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QUE DOCUMENTOS DEVE ASSINAR?

Antes de começar a trabalhar deve assinar os seguintes documentos:

•  Assinar Contrato de Trabalho, se a sua relação laboral tiver sido sub-
rogada pela ISS, deverá obter um exemplar do dever de informação. 
Ficará sempre com um exemplar de cada documento assinado.

•  Declaração de circunstâncias pessoais para efeitos de apuramento da 
sua taxa de IRS.

•  Comprovativo da entrega de fardamento e demais instrumentos de 
trabalho.

•  Documentação que comprova que recebeu informação e formação 
suficiente e necessária de segurança e saúde no trabalho, assim como 
das políticas da organização que deve seguir tendo em conta o posto 
de trabalho que ocupe.

•  Registo criminal para os casos em que tal seja solicitado e sempre que a 
legislação o permita.

No estrito respeito pelas normas legais aplicáveis aos dados pessoais, 
efetuar-se-á uma fotocópia do seu cartão do cidadão ou passaporte (no 
caso dos colaboradores estrangeiros), documento de inscrição no regime 
geral da Segurança Social que inclui o seu número pessoal e dados 
bancários para o pagamento do seu recibo de vencimento mediante 
transferência.
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O QUE DEVE FAZER EM CASO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA 
OU PERMANENTE? 

Em caso de baixa médica por incapacidade temporária, deve:

1.  Avisar imediatamente o seu Responsável Operacional 
(Supervisor) indicando-lhe que não vai poder comparecer ao 
trabalho.

2.  Fazer chegar à empresa, assim que possível, a baixa médica, 
utilizando o meio mais rápido, podendo fazê-lo por correio 
eletrónico ou por fax, ao cuidado do seu Gestor Laboral ou 
Supervisor. Posteriormente deverá entregar o original na 
empresa.

3.  Quando receber a alta médica, deverá comunicá-lo 
imediatamente ao seu Responsável Operacional e enviá-
lo por fax ou correio eletrónico ao seu Gestor Laboral. Deve 
apresentar a Alta original nos escritórios da sua Unidade de 
Negócio no prazo máximo de 24 horas a contar desde o dia 
da emissão.

4.  Quando aplicável, deverá comunicar e enviar imediatamente à 
empresa o reconhecimento ou recusa de incapacidade.

O QUE DEVE FAZER EM CASO DE ACIDENTE  
DE TRABALHO

Em geral, um acidente de trabalho é aquele que ocorre durante 
o tempo, no local e como consequência do trabalho para a ISS, 
ou aquele que acontece a ir ou a voltar do trabalho. No caso de 
acidente grave ou urgência justificada, dirija-se ao hospital 
mais próximo para assistência médica e comunique ao seu 
Responsável Operacional.

Nos restantes casos, deve:

1.  Informar em detalhe o que aconteceu ao seu Responsável 
Operacional. Seguidamente este deverá informar os serviços 
administrativos da ISS do acidente, para que seja efetuada 
uma participação de acidente à seguradora e enviada para a 
clínica da seguradora mais próxima da sua residência.

2.  Dirigir-se para o centro de assistência da seguradora que 
lhe deverá ser indicado pelo seu Responsável Operacional 
ou Gestor Laboral. As despesas com a deslocação serão 
reembolsadas pela seguradora. Legalmente, os sinistrados 
deverão usar transporte próprio ou transportes públicos, salvo 
exceções previstas na lei (como inexistência de transportes 
públicos - a comprovar com atestado da rodoviária local; Em 
caso de assistência urgente e imediata - face à gravidade da 
lesão; Expressa indicação médica).

Âmbito social
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COLABORADORES COM CAPACIDADES DISTINTAS

Na ISS Ibéria existem oportunidades para trabalhar em 
diferentes atividades e em diversas funções e perfis 
profissionais adequados para pessoas com incapacidade. Se 
este é o seu caso, não hesite em comunicá-lo à empresa, que 
de forma absolutamente confidencial tratará esta informação 
para lhe proporcionar as condições favoráveis e adequadas de 
acordo com a sua incapacidade, bem como também vigiar a 
sua saúde e a sua correta integração no posto de trabalho.

3.   Enviar por correio eletrónico ou por fax a baixa ou a 
declaração do médico assistente sem baixa ao seu Gestor 
Laboral. O original deverá ser entregue na ISS no prazo 
máximo de 3 dias desde a emissão. 

4.  Deve também informar o/a seu/sua Gestor/a de qualquer 
efeito secundário relacionado com o acidente. 
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CONDUTA PESSOAL DOS COLABORADORES

•   Os colaboradores devem cumprir a legislação em vigor.
•  A ISS espera que os seus colaboradores atuem de acordo com 

os Valores da ISS: Honestidade, Iniciativa, Responsabilidade e 
Qualidade.

•  Quando não existir legislação ou regras orientadoras de 
conduta pessoal, cada colaborador deverá exercer um 
julgamento sensato e ter o devido cuidado.

•  Os colaboradores da ISS devem evitar atividades que entrem 
em conflito com os interesses da ISS e são obrigados a informar 
o seu superior sobre potenciais conflitos de interesses.

•  Colegas, clientes e parceiros de negócio devem ser tratados 
com respeito e justiça.

•  A discriminação e o assédio, incluindo o assédio sexual, são 
inaceitáveis na ISS.

•  Os colaboradores da ISS devem desempenhar as suas funções 
sem a influência de álcool ou drogas.

•  Em caso de dúvida, os colaboradores devem questionar o 
seu superior hierárquico ou outro elemento responsável pela 
equipa de trabalho.

ANTI-CORRUPÇÃO E SUBORNO

•   A ISS é contra qualquer forma de corrupção e suborno, estando 
empenhada no combate a tais práticas.

•   A ISS compete no negócio de forma justa e exclusivamente 
através do mérito dos seus serviços.

•   Independentemente das práticas locais, quaisquer pagamentos 
pessoais, comissões ou subornos entre a ISS e o cliente, 
fornecedores ou funcionários públicos, são estritamente 
proibidos.

•   É inaceitável receber presentes ou outras gratificações de 
clientes ou fornecedores, a menos que seja habitual localmente 
e sempre que seja de um valor modesto. 

CUMPRIMENTO DAS LEIS DE CONCORRÊNCIA
•   A prática empresarial da ISS está baseada no cumprimento 

de todas as normas e da legislação aplicável em matéria de 
concorrência.

•   A ISS não estabelece acordos com empresas da concorrência 
para fixar preços, alocar serviços, cotas de vendas ou dividir 
mercados.

•   A ISS não manipula propostas, nem partilha informação sobre 
licitações  com outras empresas concorrentes.

•   A ISS não partilha informação às empresas da concorrência, tais 
como preços, descontos, bonificações e condições de venda, 
etc.  

São os princípios básicos aplicáveis a todas as nossas 
atividades e que guiam o comportamento de todos os 
nossos colaboradores.

Código de conduta
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RELAÇÕES COM CLIENTES E FORNECEDORES

•    A ISS irá garantir que os seus fornecedores estejam familiarizados com 
o Código de Conduta para Fornecedores da ISS, e que os clientes e 
outros parceiros de negócio estejam familiarizados com o Código de 
Conduta da ISS.

•    O serviço prestado pela ISS irá cumprir os requisitos de Qualidade, 
Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança acordados nos sites do cliente.

•    A privacidade do cliente é respeitada e os dados utilizados protegidos.
•    As reclamações do cliente são abordadas com eficácia e consideradas 

uma valiosa contribuição para garantir constantemente elevados níveis 
de serviço.

NORMAS DA ISS PARA OS LOCAIS DE TRABALHO

•     A ISS assegura condições de trabalho adequadas aos seus 
colaboradores, incluindo normas de Saúde e Segurança adequadas.

•    A ISS não tolera nenhuma forma de discriminação contra os seus 
colaboradores em matéria de emprego e ocupação. Todos os 
colaboradores têm direito a um tratamento justo e igual.

•    A ISS respeita a liberdade de associação e o direito à negociação 
coletiva; todos os colaboradores têm o direito de participar em 
sindicatos.

•    A ISS não recorre a trabalho forçado.
•    De acordo com as convenções internacionais, a ISS não emprega 

menores.
•    A ISS oferece remunerações adequadas que, no mínimo, cumpram os 

acordos e regulamentações locais.

•    A ISS apoia a introdução e manutenção de salários 
mínimos.

•    É facultada aos colaboradores formação relevante para a 
função que desempenham.

•    A ISS respeita a privacidade dos seus colaboradores e 
protege os dados aplicáveis em conformidade com a 
legislação e regulamentação aplicável.

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

•    A ISS é signatária do Pacto Global das Nações Unidas  
(United Nations Global Compact) e está comprometida com 
os dez princípios do mesmo.

•    A ISS respeita, apoia e promove os Direitos Humanos 
estipulados na Declaração dos Direitos Humanos das 
Nações da Unidas e as Convenções fundamentais da 
Organização Internacional do Trabalho.

•    A ISS opera de acordo com os princípios da boa gestão 
corporativa.

•    A ISS está empenhada em reduzir continuamente os efeitos 
ambientais negativos das suas operações.

•    A ISS age como um bom cidadão corporativo em todas as 
sociedades em que atua.

•    Os compromissos sociais, ambientais e éticos da ISS 
devem ser refletidos em todas as relações com clientes, 
colaboradores, fornecedores e outras partes interessadas.
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CANAL DE DENÚNCIAS: “SPEAK UP”

Em linha com os Valores e o Código de Conduta da ISS, a 
integridade empresarial da ISS não é negociável. Estamos 
totalmente comprometidos com o desenvolvimento do nosso 
trabalho de acordo com a lei e elevados padrões éticos.

Por isso, estabelecemos um canal de denúncias (Política “Speak-
Up”) assim como um Guia explicativo desta política,  que permite 
que todos os colaboradores da ISS, clientes, fornecedores e todas 
as partes interessadas possam denunciar qualquer assunto grave 
que afete negativamente a atividade e reputação da ISS e que 
não pode ser comunicada pela via habitual.

No site da ISS irá encontrar o canal de denúncias para assuntos, tais 
como:

• Atividades ilícitas.

•  Fraude financeira. Por exemplo, manipulação de contas, 
incumprimento de procedimentos de controlo internos, 
apropriação ilícita de bens ou declarações fraudulentas.

•  Suborno ou corrupção: conflitos de interesse, suborno, 
patrocínios & donativos, presentes ou agradecimentos.

•  Violação das leis de concorrência (por exemplo, acordos de 
fixação de preços, troca de informações sensíveis, acordos com os 
concorrentes).

•  Riscos graves para o ambiente, saúde e segurança, 
ou atividades que, por lei, tratado ou acordo constituem 
uma conduta grave e imprópria (por exemplo, práticas 
discriminatórias, trabalho infantil, violações dos direitos 
humanos).

Todas as comunicações levadas a cabo no procedimento 
das denúncias serão estritamente confidenciais, a não ser 
que indique o contrário. É encorajado a identificar-se e a 
explicar o problema o mais detalhado possível para facilitar a 
investigação do mesmo.

O follow-up da investigação poderá não ser possível, a 
não ser que a fonte de informação seja identificada. Com 
o intuito de ajudar a que a ISS leve a cabo a investigação 
de forma adequada, pedimos-lhe que forneça a maior 
quantidade de informação possível.

Toda a informação será tratada de forma séria e correta, 
garantindo que qualquer pessoa que faça uma denúncia 
de boa fé será tratada com respeito e protegida de 
discriminação ou represália.

Canal de denúncias: (Speak-Up Policy)
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MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DA ISS 

Na ISS damos muita importância a que os ambientes de 
trabalho sejam saudáveis para todas as pessoas que prestam 
serviços nos mesmos. Por isso, temos um manual de boas 
práticas que explica que condutas podem constituir assédio 
moral, sexual ou de género, dependendo do contexto em 
que sucedam. O manual contém um protocolo que indica 
como atuar se sofremos ou se conhecemos uma situação de 
assédio, a quem reportar, etc., e as medidas que a ISS poderá 
adotar no caso de a conduta denunciada ser efetivamente 
verificada.

Tendo em conta que na ISS levamos muito a sério a proteção 
dos direitos das pessoas, devemos saber que as denuncias 
manifestamente falsas podem levar a sanções disciplinares 
para quem faça um uso desadequado do protocolo.

POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADULTOS 
VULNERÁVEIS

Como colaboradores da ISS ajudamos os nossos clientes para 
que as suas instalações tenham ambientes seguros e fazemo-
lo prestando os serviços a pensar nas pessoas que ocupam 
as instalações, especialmente quando se trata de pessoas 
vulneráveis como crianças ou adultos que não possam cuidar 
de si mesmos. Por isso, dispomos de diretrizes simples que 
nos indicam como prestar os nossos serviços de acordo com 
as necessidades dos nossos clientes e além disso, com o 
cuidado e respeito necessário quando atuamos em hospitais, 
colégios, centros de menores, etc., evitando situações que 
possam ser consideradas de abuso ou de risco.

Proteção e cuidado das pessoas
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O QUE SÃO DADOS PESSOAIS?

Qualquer informação que permita identificar uma 
pessoa. Por exemplo, nome, apelido, morada, correio 
eletrónico, dados de contacto, número de cartão do 
cidadão ou passaporte, fotografia, informação sobre 
saúde, etc.

PORQUE QUEREMOS PROTEGER OS DADOS PESSOAIS 
NA ISS?

Queremos proteger os dados pessoais para protegê-lo 
a si, proteger os seus colegas e os nossos clientes face a 
perdas, utilização abusiva e acessos irregulares a esses 
dados.

COM QUEM TENHO DE CONTACTAR?

Se nalgum momento lhe sugirem dúvidas ou 
se pretende fazer alguma pergunta sobre a 
proteção de dados, contacte com o Responsável 
Local de Proteção de Dados. Pode encontrar os 
seus dados, assim como informação útil sobre a 
política de privacidade da ISS, no site da ISS.

Na ISS, todos os dias tratamos milhares de dados pessoais e asseguramo-
nos de o fazer de forma ordenada, cumprindo os standards mais 
rigorosos. A proteção dos dados pessoais dos nossos colaboradores, 
clientes e utilizadores é essencial para a ISS, e por este motivo a ISS 
respeita os princípios de equidade e boas práticas, transparência e 
confidencialidade, assegurando de que são tratados somente os dados 
imprescindíveis com a finalidade para a qual foram solicitados.

Proteção de dados pessoais
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O QUE DEVO FAZER/NÃO DEVO FAZER?

•  Guarde os seus dados pessoais de forma segura e 
não os partilhe com quem não deva ter acesso aos 
mesmos.

•  Elimine os documentos ou e-mails quando já não 
necessite deles (se são confidenciais ou contenham 
dados pessoais devem ser enviados para os 
contentores de destruição confidencial.) 

•  Informe o seu responsável se no seu trabalho tenha 
acesso a informação e documentos com dados 
pessoais aos quais na realidade não deveria ter acesso.

•  Não deixe documentos com dados pessoais em 
zonas comuns ou públicas, tais como mesas, salas de 
reuniões, zonas de impressoras ou receções.

•  Não deixe arquivos ou armários com documentação 
confidencial ou dados pessoais abertos. Deve sempre 
fechá-los à chave.

•  Não divulgue informação confidencial sem autorização, 
nem partilhe as suas palavras-passe de acesso a 
computadores ou outros dispositivos.

UTILIZE O SENSO COMUM

Quando tenha de tratar dados 
pessoais, questione-se a si mesmo 
antes se gostaria que tratassem os 
seus dados da mesma forma. 

SIM

NÃO
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É OBRIGATÓRIO UTILIZAR O FARDAMENTO DA EMPRESA E OS 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL?

O fardamento da ISS foi desenhado para reduzir o risco de 
acidentes laborais, facilitar o trabalho e destacar a imagem da 
empresa. Por isso, o seu uso é obrigatório e não é permitido 
fazer “ajustes” que modifiquem o seu desenho original; da 
mesma forma, que a sua utilização é exclusiva para prestar o 
serviço e não é permitida para outras atividades.

Também é obrigatório utilizar todos os Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) que a empresa disponibilize no local 
e situação que lhe tenha sido explicado previamente. Cada 
vez que lhe seja entregue um EPI, deve assinar um recibo de 
receção do mesmo. A correta conservação do fardamento e 
dos EPI distinguem sempre o bom colaborador. Quando a vida 
útil do equipamento terminar, deverá comunicá-lo para sua 
substituição se não forem trocados antes pela empresa.

QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM MATÉRIA DE 
SEGURANÇA E SAÚDE?

Direitos:

•  Receber informação sobre os riscos do seu posto de trabalho, as 
medidas de proteção ou prevenção para os evitar e as medidas 
de atuação em caso de emergência.

•  Receber a formação adequada sobre os riscos relativos ao seu 
posto de trabalho assim como as medidas de segurança para os 
evitar.

•  Receber formação específica sobre como atuar em caso de 
emergência

•  Receber formação dada por pessoal competente sobre o uso 
adequado de equipamentos ou máquinas, quando tiver de 
utilizar os mesmos, e, se for necessário, sobre a sua manutenção 
diária.

A Prevenção de Riscos Laborais na ISS está perfeitamente integrada no processo produtivo e tem como finalidade garantir as 
condições de Segurança e Saúde de todos os colaboradores. Para isso, a empresa dispõe de Serviços Internos de Segurança no 
Trabalho devidamente constituídos e formados integralmente por técnicos superiores, com uma larga experiência na área de 
prevenção. 

Sempre que considerar conveniente ou tenha alguma dúvida no âmbito da Prevenção, pode contactar com o seu Encarregado/
Supervisor/Gestor Laboral, e/ou diretamente com a equipa Técnica Interna de Segurança no Trabalho.

Prevenção de riscos laborais



32

•  Dispor dos equipamentos e meios de segurança adequados, 
assim como receber formação dada por pessoal qualificado 
para usá-los corretamente e em local adequado.

•  Comunicar ao seu encarregado/Gestor de Serviço/Facility 
Manager ou à empresa qualquer situação de risco que detete, 
especialmente, se esse risco for grave e iminente para si ou 
para os seus colegas.

•  Tem direito à vigilância periódica do seu estado de saúde em 
relação aos riscos inerentes ao seu posto de trabalho.

Obrigações:

•  Cumprir as medidas de segurança estabelecidas no seu centro 
de trabalho e normas da ISS.

•  Cumprir de forma diligente as instruções comunicadas pelo seu 
Encarregado/Gestor de Serviço/Facility Manager em matéria de 
Prevenção.

•  Utilizar e conservar corretamente os meios e equipamentos 
de proteção disponibilizados pela empresa, de acordo com as 
instruções recebidas.

•  Cooperar com a empresa na implementação e acompanhamento 
dos sistemas de segurança e saúde adequados.

•  Comparecer às consultas e aos exames de medicina do 
trabalho sempre que for convocado.

A empresa avalia sempre os diferentes postos de trabalho e 
tem em conta neste serviço os riscos para os colaboradores 
especialmente sensíveis e para as colaboradoras grávidas e em 
período de amamentação. É muito importante que a empresa 
tenha conhecimento se pertence a algum destes dois grupos de 
colaboradores, para poder ajustar o trabalho a um local adequado, 
quer seja de forma temporária ou definitiva.

As obrigações mencionadas são fundamentais e o seu 
incumprimento poderá levar uma sanção disciplinar.



A situação provocada pelo coronavírus (COVID-19) afeta-nos  
a todos, famílias e empresas. É por isso que queremos 
transmitir-lhe o nosso ânimo e forças contribuindo com tudo 
o que está nas nossas mãos. Neste sentido, criámos este 
pequeno guia de boas práticas, na sequência do estabelecido 
pelo Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março que estabelece 
medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia 
SARSCoV-2. 

Neste guia irá encontrar recomendações e algumas das 
principais medidas preventivas para evitar o contágio. A 
eficácia destas medidas irá depender da consciencialização, 
responsabilidade e solidariedade de todos, motivo pelo qual 
aproveitamos a ocasião para pedir-lhe a sua colaboração no 
cumprimento das mesmas.

Boas práticas face à COVID-19
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Entre todos podemos fazer 
frente à pandemia do 
coronavírus

CONSULTE 
AQUI O GUIA 
COMPLETO

http://www.publications.issworld.com/ISS/PT/servicos/boas-praticas-nos-locais-de-trabalho/?page=1
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SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
A normas de segurança da ISS contemplam as seguintes atividades:

ISOLAMENTO DE ENERGIA

Recorde-se de isolar qualquer fonte de energia 
antes de levar a cabo uma operação de manutenção 
sobre um equipamento específico. Os isolamentos 
e descargas controladas de energia devem levar-
se a cabo por pessoal devidamente qualificado 
e autorizado. Para restringir o acesso aos 
equipamentos isolados devem ser utilizados 
sistemas de bloqueio (ex. cadeados, etc.) e sinalizar 
com etiquetas.

CONDUZA COM SEGURANÇA

A Segurança durante a condução é essencial para 
evitar acidentes. Quando conduz um veículo, 
quer seja como parte do seu trabalho na ISS ou 
durante o seu tempo livre, respeite todas as normas 
estabelecidas no Código da Estrada, assegure-se 
que o veículo se encontra em perfeitas condições e 
evite o uso de telemóveis ou outros dispositivos ao 
volante durante a condução.

PARE O TRABALHO INSEGURO

Não serão realizados aqueles trabalhos que por 
falta de segurança, possam prever um risco grave 
ou eminente para nós ou para os nossos colegas 
de trabalho (quedas em altura, espaços confinados, 
manuseamento de produtos químicos). Caso se 
encontre numa situação destas, comunique-o de 
imediato ao seu responsável.

SEGURANÇA ELÉTRICA

Os perigos elétricos podem causar descargas elétricas, 
queimaduras, electrocução ou até a morte. Antes de 
iniciar qualquer operação deste tipo assegure-se que 
identifica corretamente todos os riscos, avalia-os e 
ativa todas as medidas de segurança necessárias.

Com a nossa visão 100 para a Saúde, Segurança e para o Ambiente procuramos:
:O nosso objetivo é ser o número 1 no nosso setor, reconhecidos como uma empresa líder na forma como encaramos a 
saúde, a prevenção de riscos laborais, a segurança e o ambiente.
: Alcançar a meta de 0 acidentes mortais nos nossos locais de trabalho.
: Desenvolver a nossa atividade com 0 incidentes e lesões laborais graves.

1

0
0

Normas de segurança
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ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA
A ordem e limpeza no local de trabalho promove boas 
práticas, facilita a intervenção em caso de emergência 
ou evacuação, e minimiza o risco de lesões por quedas 
ou tropeções nas zonas de trabalho, quer dos nossos 
colaboradores como de visitantes e público no geral. As 
saídas de emergência e os elementos contra incêndios 
(extintores, bocas de incêndio…), assim como as áreas 
de passagem e as escadas devem estar sempre livres de 
obstáculos.

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS
O manuseamento correto, o uso e armazenamento 
dos produtos químicos é essencial para evitar danos 
às pessoas e/o ao ambiente. Nunca misture produtos 
químicos e utilize exclusivamente aqueles que sejam 
autorizados pela ISS, sempre com os EPI (luvas, óculos, 
etc.). Mantenha os produtos com o rótulo adequado e 
afastados de fontes de calor. Se tem qualquer dúvida 
consulte o seu responsável, ou a Ficha de Dados de 
Segurança do produto.

MANIPULAÇÃO MANUAL DE CARGAS
A manipulação manual de cargas é qualquer operação 
de transporte ou acondicionamento de uma carga, 
que pelas suas caraterísticas ou condições que podem 
comportar riscos. Antes de realizar a atividade, certifique-
se se é possível eliminar a tarefa de manipulação manual 
mediante o uso de um método alternativo mais seguro. 
Se não dispõe de meios adequados, examine a carga e 
adote uma postura adequada (evite dobrar as costas). 
Peça ajuda aos seus colegas se for necessário.

ACESSO OU ENTRADA EM ESPAÇOS CONFINADOS
Qualquer atividade num espaço confinado, deverá 
levar-se a cabo por pessoal devidamente qualificado 
e autorizado. Ao mesmo tempo, em termos gerais, 
será necessário um controlo contínuo da atmosfera 
no interior do espaço, dispor de uma autorização 
de trabalho de acordo com as atividades previstas, 
formação específica devidamente acreditada e um 
certificado de aptidão médica recente.

TRABALHO EM ALTURAS
Evite sempre que seja possível os trabalhos em altura. 
Quando não pode evitar o trabalho em altura, devem 
ser adotadas medidas de segurança para reduzir 
o risco de queda, adotando medidas de proteção 
coletiva e os EPI. Os trabalhos em alturas requerem 
uma autorização de trabalho de acordo com as 
atividades previstas, formação específica devidamente 
acreditada e um certificado médico de aptidão 
recente.

AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO
A autorização de trabalho é um sistema de 
autorização que serve para garantir que a realização 
de determinados trabalhos, se realizem sob 
condições controladas. É muito importante o uso de 
tal autorização nas atividades, cujo risco de acidente 
pode trazer consequências graves (trabalhos em 
alturas, espaços confinados, trabalhos elétricos, 
isolamento de fontes de energia...). É proibida a 
realização destas atividades sem a autorização 
correspondente de trabalho.
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