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Valores e Princípios do Negócio 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

1. Resumo 
 

Vivemos os nossos Valores e trabalhamos de acordo com o nosso Código de Ética e Políticas de Corporate Governance. 
 
A Securitas tem como eixos centrais da sua atividade três valores fundamentais, o propósito e um conjunto de 
princípios de atuação que regem a conduta dos seus Colaboradores: 
 
 

2. Valores 
• Integridade 

Integridade significa ser honesto e agir de uma forma ética. A Securitas é intransigente nas suas exigências de 
integridade e honestidade, e insistimos no direito dos nossos colaboradores de expressarem abertamente as 
suas opiniões e o seu dever de denunciar irregularidades e de comunicar outras informações relevantes sem 
correr o risco de represálias. 

 

• Vigilância 
Vigilância significa prestar uma atenção ativa. Os nossos colaboradores devem estar muito atentos e ser 
capazes de observar, ouvir e avaliar a fim de proteger as instalações e a propriedade dos clientes bem como 
os valores e a ética que a Securitas representa. 

 

• Serviço 
Serviço significa estar focado no desempenho e ajudar os nossos clientes, colegas e outras pessoas que 
necessitem de assistência, sempre que necessário. 

 
 

3. Propósito 
 

“Nós ajudamos a tornar o seu mundo um lugar mais seguro” 
 

NÓS – Todas as pessoas da Securitas que compartilham valores sólidos 

AJUDAMOS – Pessoas prestáveis, dedicadas e unidas 

A TORNAR – Aumentar a nossa presença, conhecimento e a nossa oferta 

O SEU – Pessoal, independentemente de se tratar de uma pessoa particular ou uma grande empresa 

MUNDO - Sociedade, onde quer que esteja, o ambiente 

UM LUGAR MAIS SEGURO – Paz de espírito, continuidade do negócio, qualidade de vida. 
 
O nosso propósito está no centro da nossa estratégia e ajuda-nos a criar valor e consequentemente um impactp 
positivo na sociedade. Irá ajudar-nos a sustentar um crescimento rentável, a permanecer um passo à frente num 
mundo em rápida mudança e a aprofundar os nossos laços com os nossos parceiros de negócio.  
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4. Conformidade Legal e Regulamentar 
• A Securitas dá grande ênfase à ética, à integridade, à conformidade e está fortemente empenhada em manter 

os mais elevados padrões éticos de negócio e no cumprimento das leis, regras e regulamentos. 
• A Securitas apoia e respeita os direitos humanos fundamentais estabelecidos na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos das Nações Unidas e nos Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Negócios e 
Direitos Humanos (incluindo os expressos na Declaração Internacional de Direitos) e reconhece a nossa 
responsabilidade de promover e observar esses direitos na condução dos nossos negócios globais. 

• A Securitas é uma das signatárias do Pacto Global das Nações Unidas e apoia os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) das Nações Unidas, tendo em consideração os ODS relevantes no nosso trabalho 
estratégico e nas nossas operações diárias. 
 

5. Governação Interna 
• A Securitas promove a honestidade, integridade e justiça e está fortemente empenhada na defesa e promoção 

dos mais elevados padrões de ética empresarial em todos os aspetos da sua atividade. Atuamos com 
transparência e partilhamos informação fidedigna com as nossas partes interessadas. 

• A Securitas assume a responsabilidade pelas suas ações e presta contas pela sua conduta, sempre que 
necessário. 

• Ouvimos as nossas partes interessadas, porque estabelecemos com as mesmas relações de parceria 
continuadas no tempo. Esta forma de estar que nos caracteriza permite-nos fortalecer a confiança nas 
relações e melhorar continuamente. 

• Reconhecemos os aspetos da responsabilidade social significativos, tendo em conta o desenvolvimento da 
nossa atividade. 

• A Securitas identifica os impactes da sua atividade e integra os mesmos nos processos de tomada de decisão 
da empresa. 

• Prevenimos e combatemos a corrupção em todas as suas formas, através da aplicação da Política e 
orientações internas, da formação dos nossos colaboradores e da vigilância sobre potenciais condutas 
antiéticas. 

• A Securitas não utiliza as disposições desta Norma como fundamento para reduzir os níveis de desempenho 
em responsabilidade social já alcançados. 

 
 

6. Empregador de Referência 
• A Securitas é uma empresa de pessoas e as nossas pessoas são o nosso maior património.  
• A Securitas respeita os direitos dos colaboradores nos domínios das condições de trabalho, liberdade de 

associação, saúde e segurança e igualdade de oportunidades. 
• A Securitas promove o desenvolvimento social, apostando nas pessoas e impulsionando o seu 

desenvolvimento dando condições de trabalho dignas, assegurando o respeito pelos Direitos Humanos, pela 
diversidade e igualdade de oportunidades. 

• A Securitas está comprometida com o desenvolvimento da comunidade onde opera e com a inclusão laboral 
de grupos vulneráveis. 
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 7. Sustentabilidade e Responsabilidade Ambiental 

• A Securitas esforça-se por conduzir as suas atividades de forma sustentável, com respeito e consideração pelo 
meio ambiente, desenvolvendo a sua atividade de forma a contribuir para um futuro mais sustentável. 

• Temos como meta reduzir ou minimizar continuamente o impacto das nossas atividades no meio ambiente, 
ao mesmo tempo que, procuramos formas de melhorar o desempenho ambiental das nossas operações. Os 
objetivos relacionados com as emissões para os veículos da empresa estão estabelecimentos na Política de 
Emissões do Grupo Securitas. Cumprimos e tentamos sempre ir mais além dos requisitos ambientais 
estabelecimentos pelas leis, regulamentos e acordos internacionais aplicáveis. 

• Estamos comprometidos com a Sustentabilidade, criando valor a longo prazo para as nossas partes 
interessadas, nas áreas Económica, Ambiental, Social e de Governance. 

• A nossa estratégia de Sustentabilidade ajuda-nos s criar valor, a minimizar os riscos do negócio e a gerar mais 
oportunidades de crescimento. 
 

 


