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COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO  

MACEDO VITORINO & ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS RL 

Novembro de 2013 – janeiro de 2015 

1. GERAL 

1.1. Período coberto pela sua Comunicação de Progresso (COP) 

Novembro de 2013 a janeiro de 2015 

1.2. Declaração de apoio continuado pelo Sócio Administrador responsável 

Declaração de Apoio Contínuo (ver carta que capeia este relatório) 

2. MISSÃO  

A Macedo Vitorino & Associados foi fundada em 1996, centrando a sua actividade na assessoria a 

clientes nacionais e estrangeiros em sectores específicos de actividade, de que se destacam o 

sector financeiro, as telecomunicações, a energia e as infraestruturas. 

Porque vivemos num mundo em permanente mudança em que só os valores e os princípios 

perduram no tempo, acreditamos numa advocacia de valores, em que o rigor, a iniciativa, a 

integridade e a dedicação são a melhor medida do sucesso. 

3. PRINCÍPIOS DE DIREITOS HUMANOS 

Princípio 1: As empresas devem dar apoio e respeitar a proteção aos direitos humanos proclamados 

internacionalmente. 

Princípio 2: Certificarem‐se de que não sejam cúmplices de abusos dos direitos humanos. 

3.1. Implementação 

A Macedo Vitorino & Associados compromete-se a defender os Direitos Humanos dos seus 

Colaboradores, a tratá-los com dignidade e respeito tal como entendido pela comunidade 

internacional. Isto aplica-se a todos os Colaboradores. São vários os mecanismos que a Sociedade 

acionou para que os Direitos Humanos fossem respeitados: 

(a) Referência à Declaração Universal dos Direitos Humanos e outras normas internacionais 

através da nossa declaração de apoio internacional; e 

(b) Política escrita da empresa acerca do respeito aos Direitos Humanos no nosso Manual de 

Procedimento. 

3.2. Medição de resultados 

Revisão periódica de resultados pela administração. 
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4. PRINCÍPIOS DO TRABALHO 

Princípio 3: As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do 

direito à negociação coletiva. 

Princípio 4: A eliminação de todas as formas de trabalho forçado e compulsório. 

Princípio 5: A abolição efetiva do trabalho infantil. 

Princípio 6: A eliminação da discriminação com relação a emprego e profissão. 

4.1. Avaliação, Política e Metas 

Na Macedo Vitorino & Associados o bem-estar dos seus Colaboradores é essencial para a 

realização das suas funções.  

A Macedo Vitorino & Associados estabeleceu várias medidas com o objectivos de que os 

Colaboradores possam desempenhar o seu trabalho de forma segura e cómoda: 

(a) Divulgação interna e disponibilização de um Manual de Procedimento Interno; 

(b) Elaboração e disponibilização de um Plano de Carreira individual para os Colaboradores; 

(c) Cursos de Higiene e Segurança no Trabalho; 

(d) Acções de apoio à maternidade e à paternidade;  

(e) Promoção de relações de trabalho estáveis através das condições contratuais celebradas; 

(f) Zonas de refeição e lazer para Colaboradores; 

(g) Ações de convívio através da celebração de datas relevantes para a Sociedade e 

Colaboradores; e 

(h) Participação no Prémio Excelência no Trabalho da Heidrick & Struggles. 

4.2. Implementação 

4.2.1. Remuneração 

A remuneração paga aos Colaboradores cumpre todas as leis salariais aplicáveis, incluindo as 

relativas ao salário mínimo, horas extras e benefícios legalmente obrigatórios. Não são realizadas 

deduções dos salários como medida disciplinar.  

4.2.2. Integridade pessoal 

Não é permitido qualquer tipo de comportamento desumano ou coação física ou moral dos 

Colaboradores. 

4.2.3. Não-discriminação 

A Macedo Vitorino & Associados assegura um ambiente de trabalho livre de perseguições e 

discriminação. A Sociedade não permite qualquer tipo de discriminação baseada em raça, cor, 

idade, sexo, orientação sexual, etnia, deficiência, gravidez, religião, filiação política, filiação sindical 

ou estado civil na contratação e emprego de práticas como promoções, recompensas e acesso à 
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formação. Os Colaboradores não são submetidos a exames médicos que possam ser usados de 

forma discriminatória. 

4.2.4. Liberdade de associação 

A Macedo Vitorino & Associados reconhece aos seus Colaboradores o direito de se associarem 

livremente ou de aderir ou não aos sindicatos. Os Colaboradores podem comunicar abertamente 

e compartilhar queixas com a Macedo Vitorino & Associados sobre condições de trabalho e 

práticas de gestão, sem medo de represália, intimidação ou perseguições. 

4.2.5. Escolha livre de emprego 

A Macedo Vitorino & Associados cumpre escrupulosamente as leis laborais relativas a trabalho 

forçado e/ ou obrigatório. Todo o trabalho é voluntário e os trabalhadores são livres para deixar 

o trabalho a qualquer momento, mediante aviso prévio estipulado no contrato de trabalho.  

4.2.6. Horário de trabalho  

As semanas de trabalho não devem exceder o limite máximo estabelecido pela legislação 

portuguesa. O horário de trabalho permite a conciliação da vida profissional com a vida familiar e 

pessoal. 

4.2.7. Saúde e segurança 

A saúde e a segurança são essenciais para o bem-estar dos Colaboradores. Para garantir que 

ambas sejam asseguradas, a Macedo Vitorino & Associados adotou diversas medidas: 

(a) Contratação de seguros de saúde; 

(b) Promoção de cursos de higiene, saúde e segurança; 

(c) Aquisição de equipamentos de trabalho com menores risco para a saúde, nomeadamente 

computadores dotados de ecrãs planos, tablets, mobiliário certificado, luminosidade 

adequada ao posto de trabalho; e 

(d) As instalações são dotadas de equipamentos de climatização adequados e mantidas 

regularmente por técnicos profissionais. 

4.2.8. Estágios profissionais 

A Macedo Vitorino & Associados promove programas de estágio profissional em conformidade 

com todas as leis e regulamentos locais:  

(a) Só são empregados maiores de idade; 

(b) Foram estabelecidas parcerias com Instituições de Ensino Superior através da presença nas 

Feiras de Emprego promovidas pelas Instituições de Ensino e de protocolos com 

Instituições de Ensino com vista a realização de estágios na nossa Sociedade; 

(c) Os estágios são sempre remunerados, excepto quando o estagiário se oferece para um 

estágio não remunerado para efeitos de conclusão de programas académicos, licenciaturas 

ou outros que tenham precedência sobre a carreira dentro da sociedade; nesses casos, a 

Macedo Vitorino & Associados não estabelece os mesmos objectivos de trabalho que exige 
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a estagiários remunerados e procura oferecer horários que se adequem aos objectivos 

académicos ou outros do formando; 

(d) São realizadas sessões de formação dadas ao longo do ano sobre temas de todas as áreas 

de trabalho da Sociedade; 

(e) Foi criado um plano de carreira adaptada a cada um dos Colaboradores; e 

(f) É dado apoio à frequência de cursos académicos (pós-graduações e mestrados). 

4.3. Medição de resultados 

Revisão periódica de resultados pela administração da sociedade e apresentação de resultados de 

planos concretos de acção aos Colaboradores. 

5. PRINCÍPIOS AMBIENTAIS 

Princípio 7: As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais  

Princípio 8: Realizar iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental 

Princípio 9: Encorajar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias que não agridem o meio 

ambiente  

5.1. Avaliação, Política e Metas 

A Macedo Vitorino & Associados teve desde a sua fundação consciência da sua responsabilidade 

ambiental e desenvolveu algumas medidas para promover um uso eficiente de energia, água e 

consumíveis que quer agora aprofundar e melhorar. 

A Macedo Vitorino & Associados propõe-se até 2020: 

(a) Reduzir significativamente a nossa pegada ecológica; 

(b) Desenvolver medidas simples e eficazes que possam ser postas em prática diariamente e 

por todos os Colaboradores; e 

(c) Promover a consciência ambiental dos nossos colaboradores no trabalho e nas suas casas. 

Em concreto para o ano de 2015 propusemo-nos atingir as seguintes metas: 

(a) Reduzir o consumo de energia em pelo menos 5%; 

(b) Reduzir o consumo de água em pelo menos 10%; e 

(c) Reduzir o consumo de papel e artigos de papelaria em pelo menos 10%. 

5.2. Implementação 

5.2.1. Energia 

Redução de consumo de energia através da utilização de lâmpadas de baixo consumo nos 

gabinetes e alguns espaços comuns, que consomem cerca de menos 80% e duram até 15 vezes 

mais. As janelas do escritório são de vidro duplo, o que permite reduzir a utilização do ar 

condicionado. Aquisição de equipamentos de classe energética A+. Outras medidas propostas: 
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(a) Desligar ecrãs dos computadores durante a hora de almoço e à noite; 

(b) Desligar luzes de focos; 

(c) Substituição de focos tradicionais por iluminação “LED”; 

(d) Desligar as luzes durante a hora de almoço nas zonas de open space, gabinetes e, quando 

não há reuniões com clientes também nas xonas comuns (entrada, escada de luz e 

corredores); 

(e) Ativar dispositivos de economia de energia nos computadores; 

(f) Desligar ecrãs à hora de almoço e no fim do dia de trabalho; 

(g) Desligar aparelhos elétricos, ar condicionado e computadores que não são necessários; 

(h) Desligar todos os aparelhos de ar condicionado às 18:00; e 

(i) Aconselhar o uso de roupa mais quente no Inverno. 

5.2.2. Água 

Redução do consumo de água não deixando torneiras abertas ou a pingar. Utilização periódica de 

máquinas de lavar loiça e com carga máxima. Substituição de água engarrafada por jarros com 

filtros. Manutenção das instalações sanitárias e cozinhas em bom funcionamento. 

(a) Assegurar que todos os colaboradores estão cientes da necessidade de reduzir o consumo 

de água; 

(b) Procurar não abrir as torneiras no máximo e ter atenção ao consumo de água para evitar o 

desperdício de água; 

(c) Evitar lavar a loiça com água corrente; 

(d) Instalar medidores de água para controlar a quantidade de água utilizada; e 

(e) Instalar redutores de caudal para reduzir o consumo. 

5.2.3. Papel 

Procuramos reduzir o consumo de papel imprimindo e fotocopiando apenas num dos lados da 

filha (função duplex) e evitar imprimir a cores (estas definições estão configuradas por defeito para 

todas as impressoras e computadores), reutilizando de dossiers, embalagens de cartão e envelopes 

e utilizando preferencialmente o email, a intranet e base de dados digitais como forma de 

transmissão, arquivo e partilha de informação. Adotámos ainda as seguintes medidas: 

(a) Utilizar preferencialmente o suporte informático como forma de analisar documentos e leis; 

(b) Informar todos os colaboradores sobre como usar a impressora e fotocopiadora; e 

(c) Alertar os interessados nos estudos e newsletters sobre a sua versão digital. 

5.2.4. Informática 

Os nossos fornecedores informáticos (Canon, Kyocera e HP) regem-se pela norma ISSO14001 (uma 

série de normas que estabelecem diretrizes sobre a área de gestão ambiental dentro de empresas). 

Os nossos tonners depois de utilizados são depositados em contentores de reciclagem 



 

- 6 - 

apropriados. O equipamento informático é desligado durante a noite e toos os nossos monitores 

são planos (TFT) que consomem menos energia do que os convencionais. 

5.2.5. Reciclagem 

Todos os colaboradores foram informados da forma correta de utilização com a publicação de 

uma notícia interna, onde se explicam os procedimentos de separação seletiva. Todos os 

computadores e respectivo hardware são depositados nos locais criados para o efeito que se 

encontram em muitos centros comerciais e hipermercados.  

5.3. Medição de resultados 

Revisão e medição anual de resultados pela administração da sociedade e apresentação de 

resultados de planos concretos de acção aos Colaboradores. 

Em 2014 os resultados verificados foram os seguintes: 

(a) Energia: consumimos 32.429 kWh em 2012, e reduzimos para 24.667 kWh em 2014. 

Poupámos cerca de 7.772 kWh. 

(b) Água: consumimos 258.000 litros por ano (média de 21.500 litros por mês) em 2012, e 

reduzimos para 231.000 litros por ano (média de 19.000 litros por mês) em 2014. 

Poupámos cerca de 27.000 litros. 

(c) Papel: consumimos 7.121,6 kg de papel em 2012, e reduzimos para 4.199,2 kg de papel em 

2014. 

Poupámos cerca de 2.922,4 kg de papel. 

No final de 2015, faremos uma revisão destes objetivos e analisaremos o que conseguimos cumprir 

e faremos novas propostas para melhorar continuamente os níveis de sustentabilidade da 

sociedade. 

6. PRINCÍPIOS ANTICORRUPÇÃO 

Princípio 10: As empresas devem trabalhar contra a corrupção em todas as suas formas, incluindo 

extorsão e suborno. 

6.1. Avaliação, Política e Metas 

Na Macedo Vitorino & Associados procuramos cumprir com as nossas responsabilidades sociais 

e para obter sucesso no mercado mantemos os mais elevados padrões de ética. 

(a) Avaliação de risco da corrupção e suborno no segmento de mercado e no país de operação 

da empresa e cliente/potencial cliente;  

(b) Políticas escritas da empresa de tolerância zero à corrupção, ao suborno e à extorsão; 

(c) Referência à Convenção das ONU Contra a Corrupção e outros instrumentos internacionais 

através da nossa declaração de apoio contínuo; e 

(d) Política exigindo que parceiros de negócios e fornecedores adotem os princípios 

anticorrupção. 
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6.1.1. Integridade empresarial 

A Macedo Vitorino & Associados exige que todas as interações empresariais sejam realizadas com 

elevados padrões de integridade. Na Sociedade existe uma política de tolerância zero que proíbe 

toda e qualquer forma de suborno, corrupção, extorsão e fraude. Todos os negócios devem ser 

realizados de forma transparente e registados com precisão (partilha de documentação e acesso 

às mesmas no Outlook e MVNet). 

6.1.2. Vantagem indevida 

Subornos ou outros meios de obtenção de vantagem indevida ou inadequada não são oferecidos 

ou aceites. 

6.1.3. Divulgação de Informação 

Informações sobre as atividades de negócios, estrutura, situação financeira e desempenho deve 

ser divulgado de acordo com as normas vigentes e as práticas aplicáveis do setor. A falsificação 

de registos ou deturpação de condições ou práticas são inaceitáveis. 

6.1.4. Propriedade intelectual 

Os direitos de propriedade intelectual são respeitados e protegidos.  

6.1.5. Direito à Privacidade  

A Macedo Vitorino & Associados garante a privacidade de informações pessoais de todas as 

pessoas que que fazem negócios com a sociedade, nomeadamente colaboradores, fornecedores 

e clientes e cumpre rigorosamente as leis de privacidade e segurança da informação e os requisitos 

regulamentares, quando as informações pessoais são recolhidos, armazenados, processados, 

transmitidos e compartilhados.  

6.2. Implementação 

A Macedo Vitorino & Associados proíbe a oferta e pagamento de subornos e presentes como 

forma de reter ou influenciar um negócio/ operação. Os Colaboradores da Sociedade estão 

expressamente proibidos de oferecer dinheiro ou outro tipo de bem valioso, direta ou 

indiretamente, com a intenção de obter manter negócios e/ ou vantagem comercial indevida. 

É proibido aceitar qualquer tipo de remuneração ou comissão por operações efetuadas em nome 

da Macedo Vitorino & Associados, bem como obter de outro modo proveito da posição 

hierárquica ocupada. 

(a) Formação dos funcionários acerca das políticas da empresa que tratam de anticorrupção e 

extorsão (por exemplo, correspondências, Internet, comunicação interna, etc.);  

(b) Participação em iniciativas do segmento de mercado quanto a anticorrupção; e 

(c) Registo informático de todo o trabalho realizado, tempo despendido e custos incorridos 

com os processos ou por conta dos clientes. 

A Macedo Vitorino & Associados não faz ofertas a clientes ou fornecedores ou colaboradores nem 

permite que os seus colaboradores aceitem, no âmbito da sua actividade profissional na 

Sociedade, presentes, convites, favores ou benefícios semelhantes. 
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Não se incluem na referida proibição: 

(a) Material de merchandising de baixo valor; 

(b) Ofertas ou convites de valor razoável; e 

(c) Pequenas lembranças e ofertas de valor razoável (nunca em numerário) para celebração de 

ocasiões festivas, nomeadamente presentes de Natal, casamento, aniversário ou para 

comemoração do nascimento de filhos. 

6.3. Medição de resultados 

Auditorias internas para assegurar a consistência com compromisso anticorrupção, incluindo 

revisões periódicas pela administração. 

 

Lisboa, 10 de fevereiro de 2015 

Macedo Vitorino & Associados 


