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A Total é uma das maiores empresas integradas de óleo e gás do mundo que desenvolve a sua 
actividade em mais de 130 países. Os seus 100 000 colaboradores aplicam o seu saber em toda 
a cadeia da indústria – pesquisa e produção de petróleo, química, marketing e novas energias. 
A Total trabalha para ajudar a satisfazer a procura global de energia, tanto hoje como amanhã. 
www.total.com

CÓDIGO DE CONDUTA
RESPEITO – RESPONSABILIDADE – CONDUTA EXEMPLAR



A
operar em mais de 130 países, incluindo ambientes complexos, 
o nosso crescimento e viabilidade a longo prazo baseiam-se 
em três valores partilhados que orientam todas as nossas actividades: 

respeito, responsabilidade e conduta exemplar

O Código de Conduta descreve a forma como colocamos em prática estes 
valores no dia-a-dia. Explica os nossos compromissos e expectativas para com 
as partes interessadas e fornece uma orientação para os colaboradores e todos 
aqueles que trabalham connosco.

OS TRÊS GRANDES PRINCÍPIOS EMPRESARIAIS SEGUINTES SÃO 
IGUALMENTE IMPORTANTES PARA O NOSSO SUCESSO ENQUANTO 
EMPRESA RESPONSÁVEL:

 Compromisso para com os mais elevados níveis de protecção e segurança 
nas nossas operações, e para com a preservação da saúde e do ambiente; 

 Conformidade com as mais rigorosas normas de integridade, em particular 
impedindo a corrupção, a fraude e as práticas anticoncorrenciais;

 Respeito pelos Direitos Humanos internacionalmente reconhecidos. 

Em todas as unidades de negócio, a administração é responsável 
pela comunicação destes valores e por se certifi car de que os nossos princípios 
empresariais são respeitados.

Poderá contactar o Comité de Ética do Grupo para resolver qualquer dúvida 
relacionada com a aplicação do Código de Conduta, especialmente para obter 
ajuda em decisões difíceis que possa ter de tomar no decurso da sua actividade 
profi ssional.

O Comité Executivo e eu acreditamos que cada um de nós exercerá 
a sua função em conformidade com o Código de Conduta. Trabalhando 
em conjunto, conseguiremos contribuir para um crescimento sustentável, 
criar valor para todas as partes interessadas e reforçar o nosso compromisso 
para uma energia melhor.

Patrick Pouyanné
Director do Conselho Executivo
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O QUE É 
O CÓDIGO DE CONDUTA?

O CÓDIGO  

DE CONDUTA

UTILIZADORES A  

QUE SE DESTINA

uuuDefine os valores que orientam 
a conduta do Grupo

uuuAnuncia os princípios empre-
sariais da Total, bem como os 
compromissos com as diferen-
tes partes interessadas

uuuDefine as nossas expectativas 
relativamente aos colaborado-
res na sua tomada de decisão 
diária e no seu relacionamento 
com as restantes partes inte-
ressadas

uuuExplica a função do Comité 
de Ética

uuu Fornece orientação em caso 
de dúvidas ou dificuldades

uuuEnumera os recursos adicio-
nais nas diversas temáticas

 
O  Cód igo  de  Condu ta  é  um documento  
de referência comum a todos os nossos gestores 
e colaboradores no mundo inte i ro,  ass im 
como às várias partes interessadas: clientes, 
fornecedores, contratantes, países anfitriões, 
comunidades locais, parceiros e accionistas.

OS GESTORES TÊM RESPONSABILIDADES 
ESPECÍFICAS:

uuuEspera-se que consultem  
o Código de Conduta com 
os membros das respectivas  
equipas e que se assegurem  
de que este foi compreendido.

uuuSão responsáveis por criar um 
clima de abertura que permita 
que os colaboradores abordem 
qualquer problema.

uuuTêm de assegurar que os  
nossos princípios empresariais 
são implementados e respeita-
dos.

uuuTêm de se comportar de um 
modo exemplar que represente 
os nossos valores.

Todos os colaboradores têm de compreender e respeitar  
os princípios empresariais contidos no nosso Código de Conduta.

É expectável que os fornecedores, empresas contratantes  
e parceiros de negócio apliquem normas equivalentes às nossas, 
especialmente em relação aos seus colaboradores.
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Enquanto empresa industrial respon-
sável, comprometemo-nos em apoiar 
uma utilização eficiente e devidamente 
gerida das nossas fontes e produtos 
de energia. 

Levamos em conta as necessidades 
dos consumidores actuais e os interes-
ses das gerações futuras. Praticamos 
uma política activa de gestão ambiental 
que é parte integrante da nossa estra-
tégia de desenvolvimento sustentável 
e apresentamos relatórios regulares e 
transparentes.

Nas situações em que existe uma 
divergência entre um requisito legal  
e o nosso Código de Conduta, procu-
ramos aplicar a norma mais rigorosa.

Estabelecemos ligações com organiza-
ções internacionais, governamentais e 
não-governamentais em matérias rela-
cionadas com as nossas operações e 
reagimos às preocupações por elas 
manifestadas.

Os seguintes princípios empresa-
riais são um ponto de referência e 
complementam as nossas metas de 
crescimento contínuo. Estes princípios 
beneficiam as partes interessadas, 
clientes e colaboradores, contribuindo 
em simultâneo para o desenvolvimento 
económico e social dos países nos 
quais exercemos a nossa actividade.

OS NOSSOS PRINCÍPIOS  
EMPRESARIAIS

Respeitamos toda a legislação e normas nacionais  
e internacionais aplicáveis
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O Comité de Ética do Grupo é responsável pela supervisão geral  
do respeito ao Código de Conduta nas nossas operações.

Na Declaração Universal 
dos Direitos do Homem 

Nas principais Convenções  
da Organização  
Mundial do Trabalho

Nos Princípios Orientadores 
sobre as Empresas  
e os Direitos Humanos 
conforme aprovados pelo 
Conselho dos Direitos  
do Homem das Nações 
Unidas em 2011

Nos Princípios  
Voluntários  

de Segurança e 
Direitos Humanos

Nas Directrizes  
da OCDE para 
Empresas  
Multinacionais

No Pacto Global  
da Organização  

das Nações Unidas

3 PRINCÍPIOS  

PRIORITÁRIOS

EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO  
APLICÁVEL E AS REGRAS DO GRUPO, QUALQUER 
VIOLAÇÃO DESTES PRINCÍPIOS EMPRESARIAIS 
PODE LEVAR A SANÇÕES INTERNAS E/OU LEGAIS.

uuuA Total procura assegurar os mais elevados padrões de 
Protecção, Saúde, Segurança e Ambiente onde quer que 
desenvolva a sua actividade.

uuuA Total tem um Programa de Conformidade rigoroso baseado  
no princípio de “tolerância zero”, concebido para evitar e detectar 
violações da legislação antimonopolização, antifraude, anti-
suborno e anticorrupção aplicável a nível mundial.

uuuA Total compromete-se a respeitar normas internacionalmente 
reconhecidas em matéria de Direitos Humanos nas suas operações.

A TOTAL RESPEITA  
OS PRINCÍPIOS  

DEFINIDOS:
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OS NOSSOS  
COLABORADORES

Prestamos particular atenção às condições laborais  
dos colaboradores, particularmente o respeito  

por cada indivíduo

Confiamos na lealdade, motivação, 
competência e sentido de responsa-
bilidade dos nossos gestores e cola-
boradores. 

Acreditamos que o nosso desen-
volvimento depende da confiança  
e respeito entre o Grupo e os colabo-
radores e entre os próprios colabora-
dores.

Todos os colaboradores têm de pôr 
em prática os nossos valores através 
dos comportamentos fundamentais da 
Total Attitude: Escuta, Solidariedade, 
Transversalidade e Audácia.

Os colaboradores têm de se certificar 
de que executam as suas actividades  
diárias em conformidade com o Código 
de Conduta.
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OS COMPROMISSOS  
DO GRUPO

1. Todos os colaboradores são  
sujeitos a uma avaliação anual 
durante a qual, são definidos  
ob j ec t i vos ,  são  ap rec i ados  
o desempenho, o respeito pelo 
Código de Conduta e é debatida  
a evolução na carreira, apoiada  
por uma formação adequada.

2. Prestamos especial atenção às 
condições de trabalho dos colabo-
radores, particularmente ao respeito 
por cada indivíduo, à inexistência 
de discriminação, à liberdade de 
associação e à negociação colec-
tiva, bem como à protecção da sua 
saúde e segurança. Não é tolerada 
qualquer forma de assédio.

3. Incluímos os colaboradores no 
nosso desenvolvimento, iniciando 
e proporcionando a distribuição 
de informação relevante, através  
de consultas e de manutenção  
de um diálogo contínuo.

4. Respeitamos a vida privada e, 
mais especificamente, os dados 
pessoais de todos os colaboradores  
e outras partes interessadas.

5.  Recrutamos colaboradores  
exclusivamente com base nos 
nossos requisitos e nas capacida-
des específicas de cada candidato.

6. A diversidade é um factor deci-
sivo para a nossa competitividade, 
atractividade e capacidade de 
inovar e adaptar. Desenvolvemos 
as competências profissionais e as 
carreiras dos nossos colaboradores 
sem qualquer discriminação, seja ela 
baseada na origem, género, idade, 
incapacidade, orientação sexual, 
identidade de género ou filiação num 
grupo político, religioso, organização 
sindical ou grupo minoritário.
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Pede-se aos 
colaboradores 

para respeitarem 
os Direitos Humanos. 

O que são Direitos 
Humanos para 

a Total e porquê que isso 
me diz respeito?

7
UTILIZAÇÃO 

DE RECURSOS 
DE TI E 

COMUNICAÇÃO 
•

5
CONFIDENCIALIDADE 

E PROPRIEDADE 
INTELECTUAL 
E INDUSTRIAL

•

4
DECLARAÇÃO 
DE CONFLITOS 
DE INTERESSES 

•

3
REJEIÇÃO DE 

TODAS AS FORMAS 
DE CORRUPÇÃO, 

FRAUDE E PRÁTICAS 
ANTICONCORRENCIAIS

•

8
ENVOLVIMENTO 

EM ACTIVIDADES 
POLÍTICAS

•

6
ABUSO 

DE INFORMAÇÃO 
PRIVILEGIADA

•

1
DIREITOS 
HUMANOS

• 2
PROTECÇÃO, 

SAÚDE, SEGURANÇA, 
RESPONSABILIDADE 
SOCIAL E AMBIENTE

•

OS COLABORADORES DEVEM CERTIFICAR-SE DE QUE DESEMPENHAM AS 
SUAS FUNÇÕES DIÁRIAS EM CONFORMIDADE COM O CÓDIGO DE CONDUTA

AS EXPECTATIVAS 
DO GRUPO

RESPOSTA DA TOTAL:
O respeito pelos Direitos Humanos é um requisito fundamental para 
nós, uma vez que trabalhamos em ambientes variados, frequentemente 
complexos. Identifi cámos três áreas que são relevantes para as nossas 
operações:

Direitos Humanos no local de trabalho: nas nossas instalações, 
os Direitos Humanos dizem respeito às condições de contratação 
e de trabalho dos colaboradores, bem como às dos colaboradores dos 
nossos fornecedores e empresas contratantes (por exemplo, rejeição 
da discriminação e assédio, acesso a um ordenado mínimo, liberdade 
de associação, etc).
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1. DIREITOS HUMANOS
A vigilância e o envolvimento pessoal dos colaboradores 
em questões de Direitos Humanos no desenrolar das 
suas actividades diárias são essenciais. O Guia de Direi-
tos Humanos da Total fornece informações detalhadas 
sobre os seus compromissos e expectativas.

2. PROTECÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, 
RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTE
Os colaboradores têm de estar conscientes da sua 
responsabilidade pessoal nas suas actividades diárias, 
prestando a devida atenção à prevenção de acidentes, 
danos para a saúde, danos ambientais ou impactos 
negativos nas comunidades locais. Espera-se que os 
colaboradores compreendam as normas internas, bem 
como o impacto das nossas operações e que melhorem 
a gestão do risco.

3. REJEIÇÃO A CORRUPÇÃO,  INCLUINDO 
PAGAMENTOS FACILITADOS, FRAUDE E 
PRÁTICAS ANTICONCORRENCIAIS
O Grupo adopta uma abordagem de tolerância zero 
relativamente a estas matérias e às mais rigorosas 
normas de integridade. Os colaboradores têm de esta-
belecer relações sólidas com todas as partes interessa-
das e evitar, identifi car e resolver situações que possam 
ser inaceitáveis. O Guia de Integridade Empresarial da 
Total apresenta recomendações para o cumprimento 
das regras aplicáveis e esperamos que os colaborado-
res recorram aos respectivos departamentos jurídicos 
e equipas de conformidade para obterem orientação.

4. DECLARAÇÃO DE CONFLITOS DE INTERESSES
Espera-se que os colaboradores revelem os confl itos de 
interesses. A identifi cação e comunicação de confl itos 
de interesses potenciais ou existentes permitem que 
estes sejam geridos. Os colaboradores podem minimi-
zar potenciais confl itos de interesses:
- evitando associar-se à empresa de um concorrente, 
fornecedor ou cliente sem a aprovação prévia, por escri-
to, do respectivo gestor;

- não exercendo qualquer actividade profi ssional fora 
da empresa sem antes obter a aprovação, por escrito, 
do respectivo gestor, se contratado pela Total a tempo 
inteiro.
O Guia de Integridade Empresarial da Total contém 
orientações adicionais.

5. CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE 
INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Os colaboradores não podem divulgar informação confi -
dencial, quer seja oralmente, por escrito ou via electró-
nica. Têm igualmente de respeitar as regras que regem 
a propriedade intelectual e industrial. Esta obrigação 
mantém-se mesmo após a saída de um colaborador 
da empresa.

6. ABUSO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA
O abuso de informação privilegiada é um delito do mer-
cado de acções relativamente à utilização de informa-
ção, ainda não divulgada, para a aquisição ou venda de 
acções ou de outros títulos da empresa. Espera-se que 
os colaboradores contactem o departamento jurídico 
em caso de dúvida.

7. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE TI E 
COMUNICAÇÃO
Os recursos de TI e comunicação destinam-se à uti-
lização profi ssional. Pode ser tolerada uma utilização 
pessoal razoável em conformidade com a legislação 
aplicável e os regulamentos internos.

8. ENVOLVIMENTO EM ACTIVIDADES POLÍTICAS
Reconhecemos o direito dos nossos colaboradores 
de participar em actividades políticas a título individual. 
Nesse caso, esperamos que os nossos colaboradores:
- indiquem claramente que não estão a representar a 
Total;
- informem o seu gestor, no caso de as suas actividades 
políticas poderem gerar um confl ito de interesses.

Direitos Humanos e comunidades locais: 
devido ao impacto das nossas operações, deve 
ser prestada especia l  atenção aos di re i tos e 
preocupações das comunidades locais nos países 
nos quais trabalhamos (direitos de propriedade 
ou outros direitos relevantes).

Direitos Humanos e segurança: a util ização 
proporcional da força, as aval iações de risco 
e as interacções com forças públicas e privadas no 
âmbito da segurança dos nossos colaboradores 

e instalações asseguram uma melhor integração da 
empresa no ambiente local. 

O Guia de Direitos Humanos da Total apresenta 
exemplos concretos de desaf ios de Dire i tos 
Humanos e fornece orientações. Se necessitar 
de aconselhamento, não hesite em contactar 
o seu superior hierárquico, o Departamento Jurídico 
ou o Comité de Ética.
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OUTRAS 
PARTES INTERESSADAS

O Código de Conduta explica os nossos compromissos 
e expectativas relativamente às partes interessadas, 

que são fundamentais para o nosso sucesso a longo prazo.

CLIENTES

FORNECEDORES  

E EMPRESAS  

CONTRATANTES
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CLIENTES A Total fornece produtos e serviços de qualidade aos seus clientes  
e esforça-se constantemente por oferecer um bom desempenho a preços  
competitivos para as suas solicitações específicas.

Estamos atentos às solicitações dos nossos clientes. Monitorizamos, avaliamos  
e aperfeiçoamos continuamente os nossos produtos, serviços, tecnologia e proce-
dimentos para fornecermos qualidade, segurança, eficiência energética e inovação 
em todas as fases do processo de desenvolvimento, produção e distribuição.

FORNECEDORES  

E EMPRESAS  

CONTRATANTES

A política da Total relativamente a fornecedores e empresas contratantes  
é respeitar os interesses de todas as partes com condições de contratação 
transparentes e justas. Baseia-se em três pilares: diálogo, profissionalismo e 
respeito pelos compromissos.

ESPERAMOS QUE OS NOSSOS FORNECEDORES:

uuu Respeitem princípios equivalentes 
aos contidos no nosso Código de 
Conduta, especificados nos Princípios 
Empresariais Fundamentais de Com-
pra e que aceitem ser auditados;

uuu Se certifiquem de que os respecti-
vos fornecedores e subcontratados 
respeitam princípios equivalentes  
aos nossos;

uuu Prestem especial atenção às res-
pectivas normas e procedimentos 
de Direitos Humanos, incluindo as 
condições de trabalho dos seus  
colaboradores.

Enquanto  
fornecedores, esperam 
que adoptemos normas 
equivalentes às vossas. 
Quais são as normas da 

Total relativamente  
à integridade?

RESPOSTA DA TOTAL:
O nosso compromisso com a integridade requer que cada um de nós 
desempenhe um papel activo esperando que todos nos comportemos de 
modo exemplar. Cumprir os nossos objectivos de integridade para com a 
empresa e nas nossas relações empresariais significa combater todas as 
formas de corrupção, rejeitar a fraude, evitar e denunciar conflitos  
de interesses, cumprir a legislação em matéria de concorrência e assumir  
os nossos compromissos.
Estas expectativas são mencionadas nos Princípios Empresariais 
Fundamentais de Compra. Para saber mais acerca das nossas normas 
de integridade, pode ainda ler o Guia de Integridade Empresarial da Total,  
que ilustra estas temáticas com casos concretos e recomendações.

Pretendem transmitir 
a imagem de uma 

empresa responsável.  
O que estão a fazer  

para melhorar  
o desempenho 

ambiental dos vossos 
produtos e serviços?

RESPOSTA DA TOTAL: 
O nosso compromisso em relação ao desenvolvimento sustentável é uma 
condição essencial da nossa licença social para desenvolvermos a nossa 
actividade, bem como a nossa viabilidade a longo prazo. Nos últimos anos, 
desenvolvemos soluções economizadoras de energia com um impacto 
ambiental mais reduzido sobre as suas fases de produção e utilização, 
mas que apresentam qualidade e desempenho equivalentes ou superiores 
aos dos produtos e serviços concorrentes. Por exemplo, em 2009 lançámos  
o programa de rotulagem Total Ecosolutions que pretende desenvolver soluções 
que ajudem os nossos clientes a reduzir o seu consumo de energia e o seu 
impacto ambiental. Pode encontrar informações adicionais no nosso website:  
www.total.com/en/society-environment/environment/eco-efficient-solutions
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RESPOSTA DA TOTAL: 
A protecção dos nossos colaboradores e das nossas instalações é uma das nossas 
principais prioridades. Os prestadores de serviços de segurança públicos e privados 
são responsáveis pela gestão dos riscos de segurança e, em simultâneo, têm de 
velar para que os direitos das comunidades vizinhas sejam respeitados.

É por este motivo que tomamos todas as medidas necessárias para assegurar o 
respeito dos Princípios Voluntários de Segurança e Direitos Humanos (PVSDH). 

Os PVSDH promovem o diálogo entre governos, ONG e empresas e apresentam 
recomendações para que as indústrias extractoras respeitem os Direitos Humanos 
quando recorrem a prestadores de serviços de segurança públicos ou privados. 

Integrámos os PVSDH na nossa Política de Segurança, tendo sido identifi-
cadas cinco áreas prioritárias:
-  O estabelecimento de relações formais entre as subsidiárias e os Estados para a 

organização do destacamento de forças de segurança em conformidade com os 
nossos princípios;

- A transferência de equipamento, que só deve acontecer a título excepcional e 
sujeita a um controlo rigoroso;
- A verificação dos procedimentos de recrutamento das empresas de segurança;
- A formação específica;
- A elaboração de relatórios de acidentes.

Em Março de 2012, reafirmámos o nosso empenho, quando nos tornámos 
participantes oficiais desta iniciativa.

A Total é 
membro dos 

Princípios 
Voluntários 

de Segurança 
e Direitos 

Humanos.  
O que é que  

isso implica?

E COMUNIDADES  

LOCAIS

PAÍSES  

ANFITRIÕES 

Os Princípios Orientadores sobre as 
Empresas e os Direitos Humanos 
conforme aprovados pelo Conselho 
dos Direitos do Homem das Nações 
Unidas em 2011 reconhecem as obri-
gações dos Estados em respeitar, pro-
teger e cumprir os Direitos Humanos.

No desenvolvimento da nossa activida-
de, respeitamos o ambiente natural e a 
cultura dos países anfitriões.

A Total respeita a soberania dos países 
anfitriões e não intervém nem financia 
processos políticos. Reservamo-nos o 
direito de, quando necessário, mani-
festar junto dos governos as nossas 
posições relativamente às nossas 
operações, colaboradores e partes 
interessadas e a nossa convicção 
sobre importância do respeito pelos 
Direitos Humanos.

16 - CÓDIGO DE CONDUTA



RESPOSTA DA TOTAL: 
As nossas operações podem suscitar várias expectativas por parte das 
comunidades locais em termos de emprego, desenvolvimento local, etc.  
A Total possui uma directiva social que enumera os nossos procedimentos 
principais relativamente a todas as nossas operações, por exemplo, a 
consulta regular das partes interessadas, a familiarização com o contexto 
da comunidade e a introdução de um plano de acção e de um sistema  
de gestão.

As equipas locais são formadas no sentido de debaterem este tipo de 
assuntos com as comunidades locais e de implementarem projectos que 
beneficiem tanto as nossas actividades como as comunidades anfitriãs. 
Para apoiar as nossas equipas no terreno, disponibilizamos uma série 
de ferramentas como os guias internos sobre o diálogo com as partes 
interessadas ou os mecanismos de reparação de injustiças para as 
comunidades. Implementámos igualmente o SRM+, uma ferramenta de 
gestão das partes interessadas, que ajuda a identificar as opiniões das 
partes interessadas externas através de debates com a comunidades locais, 
bem como a desenvolver um plano de acção conjunto que satisfaça as 
expectativas destas.

O que é 
efectivamente feito 

para assegurar o 
diálogo com as 

comunidades locais?

E COMUNIDADES  

LOCAIS

A Total realiza operações que têm 
impactos sociais e ambientais a nível 
local e consulta regularmente as comu-
nidades.

Através das nossas operações, contri-
buímos para o desenvolvimento social 
e económico dos países onde desen-
volvemos a nossa actividade. 

Prestamos especial atenção às opor-
tunidades de desenvolvimento para as 
comunidades locais.

Respeitamos os direitos das comuni-
dades, identificando, evitando e miti-
gando os impactos, especialmente 
no seu ambiente e forma de vida e, 
quando aplicável, disponibilizando 
soluções. Procuramos estabelecer 
um diálogo e relações duradouras com 
estas comunidades desde o início.

Concebemos e implementamos meca-
nismos de reparação de injustiças e 
processos de remediação eficazes 
a nível local, sobretudo em relação a 
grupos vulneráveis, incluindo os povos 
indígenas.
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PARCEIROS  

DE NEGÓCIO

ACCIONISTAS

18 - CÓDIGO DE CONDUTA



RESPOSTA DA TOTAL: 
Antes de investirmos em qualquer ambiente complexo, garantimos 
que conseguimos cumprir a legislação e os regulamentos aplicáveis 
e que podemos gerir as nossas operações em conformidade com  
o nosso Código de Conduta.

Para ajudar os nossos colaboradores a respeitar as nossas normas,  
disponibilizamos formação e publicámos várias normas e docu-
mentos, como o Guia de Direitos Humanos e o Guia de Integridade 
Empresarial da Total. Para assegurar a conformidade com o nosso 
Código de Conduta, pedimos a terceiros independentes que façam 
avaliações éticas das nossas operações. Também participamos 
em iniciativas internacionais, por exemplo, a Iniciativa para a Trans-
parência das Empresas Extractivas e os Princípios Voluntários de 
Segurança e Direitos Humanos.

Os projectos da Total 
podem estar expostos 

a riscos específicos 
em termos de Direitos 

Humanos ou de 
Integridade. 

Como se certificam de 
que é possível aplicar 

os princípios definidos 
no vosso Código de 

Conduta?

PARCEIROS  

DE NEGÓCIO

Aplicamos o nosso Código de Conduta sempre que controlamos uma joint 
venture. Noutras situações, envidamos esforços contínuos no sentido de o 
parceiro que controla a joint venture aplicar princípios equivalentes ao nosso 
Código de Conduta.

ACCIONISTAS Esforçamo-nos por merecer a confiança dos nossos accionistas, com o objec-
tivo de lhes garantir um investimento rentável e sustentável.

Cumprimos os regulamentos aplicáveis da bolsa de valores e comunicamos 
com rigor as nossas actividades nas declarações financeiras.

Fornecemos regularmente informação completa e transparente a todos os 
accionistas. Estabelecemos um diálogo permanente e construtivo com os 
mesmos através de vários canais de comunicação. Estamos atentos às suas 
expectativas, preocupações e perguntas sobre qualquer assunto.

RESPOSTA DA TOTAL: 
A Total privilegia a selecção dos seus parceiros industriais e de 
negócios com base na respectiva capacidade para cumprir os nossos 
princípios empresariais, especialmente no que respeita à segurança, 
saúde, ambiente e qualidade. Procuramos estar totalmente informados 
das políticas e procedimentos adoptados pela joint venture e da forma 
como estes são aplicados, apresentando qualquer dúvida através do 
órgão de direcção apropriado da joint venture. Trabalhamos igualmente 
com os nossos parceiros da joint venture para promover e apoiar a 
adopção por parte da mesma de políticas e princípios de segurança 
equivalentes aos nossos.

Operamos uma 
joint venture, tendo 

como parceiro a 
Total. Quais são as 

vossas expectativas 
relativamente a nós em 
matéria de segurança?
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O COMITÉ DE ÉTICA
DO GRUPO

O Comité de Ética do Grupo é responsável  
pela supervisão geral da implementação do Código  

de Conduta.

COMPOSIÇÃO  

E NOMEAÇÃO  

DOS MEMBROS  

DO COMITÉ

O Comité de Ética inclui um Presidente, indigitado pelo CEO  
e membros das principais actividades do Grupo. Os membros 
são nomeados pelo Comité Executivo por recomendação  
do Presidente do Comité de Ética.

Os membros são funcionários do Grupo que, em conjunto,  
detêm uma experiência alargada das diversas áreas de negócio  
do Grupo e que demonstraram possuir a independência e liberdade 
de pensamento necessárias.

O Presidente do Comité de Ética do Grupo está sob ordens 
directas do Director do Conselho Executivo.

ÂMBITO  

DO  

TRABALHO
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O Comité de Ética pode solicitar  
a assistência de quaisquer recursos 
do Grupo no exercício das suas 
responsabilidades e trabalha em 
colaboração com o Departamento 
Jurídico do Grupo.

O Comité tem direito de visitar 
qualquer instalação ou subsidiária 
do Grupo. As avaliações éticas 
são realizadas por terceiros para 
verificar a implementação dos nossos 
princípios empresariais e o Presidente  
do Comité de Ética do Grupo analisa 
os resultados destas avaliações.

O Presidente do Comité de Ética do 
Grupo elabora relatórios regulares 
para o Comité Executivo e para o 
Comité de Ética e Gestão do Conselho 
de Administração.

ÂMBITO  

DO  

TRABALHO

O COMITÉ DE ÉTICA DO GRUPO:
uuuAssegura que o Código de Condu-

ta é amplamente divulgado e propõe 
quaisquer alterações que considere 
necessárias;

uuuOuve, apoia e aconselha os colabo-
radores e outras partes interessadas;

uuu Faz recomendações à admi-
nistração relativamente a todas  
as questões éticas e chama atenção 
para quaisquer riscos que as activi-
dades possam implicar em termos 
éticos;

uuuConforme necessário, pode analisar 
as comunicações relacionadas com 
a ética no Grupo, em especial com 
organizações internacionais, gover-
namentais e não-governamentais;

uuuA pedido, pode prestar assistência 
na preparação de quaisquer práticas 
ou políticas locais específicas;

uuuAconselha os departamentos  
de formação relativamente à incorpo-
ração de apresentações do Código de 
Conduta em programas de formação, 
em especial nos que se destinam  
a funcionários recentemente contrata-
dos e à administração.
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DIZER O QUE SE PENSA

Somos responsáveis por garantir que 
o Código de Conduta é aplicado. 
Compreendemos que possa neces-
sitar de aconselhamento para se 
assegurar de que cumpre o Código 
de Conduta.

Se necessitar de orientação sobre 
qualquer assunto relacionado com 
o Código de Conduta, a melhor 
opção será contactar o seu superior 
hierárquico directo. Se se sentir mais 
confortável, contacte o departamento 
de Recursos Humanos local ou outros 
gestores.

Todos os membros do Comité  
de  É t i ca  es t ão  empenhados  
em proteger a confidencialidade  
e os dados pessoais. Não toleramos 
retaliações contra colaboradores  
que apresentem dúvidas de boa-fé.

As partes interessadas externas 
também podem contactar o Comité  
de Ét ica para fazer quaisquer  
perguntas sobre a implementação  
do nosso Código de Conduta.

Incentivamos uma cultura de abertura, na qual pode 
apresentar as suas dúvidas e opiniões relativamente 
ao nosso Código de Conduta, com a certeza de que 

receberá o apoio da nossa administração.

RESPOSTA DA TOTAL: 
Quando quiser saber se está a respeitar os nossos valores,  
primeiro pode perguntar a si próprio:

A acção/decisão é legal?
Está isenta de interesses pessoais?
Tem um impacto negativo nas partes interessadas?
Como soaria num artigo de imprensa?
Como seria avaliada daqui a cinco anos?

Também pode ler os nossos guias e outros documentos  

(consulte a secção “Saber mais”).

Como posso 
saber se uma 

situação suscita 
problemas éticos?

Pode sempre tentar obter informações através  
do Comité de Ética:

ethics@total.com
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SABER
MAIS

— 

RECURSOS DA TOTAL

As políticas de ética da Total são apresentadas  
na Intranet do Grupo para colaboradores  

e no website institucional 
www.total.com

GUIA DE  

DIREITOS HUMANOS 

Este guia facilita a compreensão e a aplicação da 
política de Direitos Humanos da Total. Complementa 
o Código de Conduta e outros recursos utilizados 
pela Total no processo de due diligence.

GUIA  

DE INTEGRIDADE  

EMPRESARIAL 

Este Guia apresenta as normas de integridade do 
Grupo que são expressas em cinco prioridades 
principais: o combate à corrupção, a rejeição de 
práticas fraudulentas, a declaração de conflitos  
de interesses, o cumprimento da legislação  
de concorrência e a assumpção de compromissos.
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CARTAS ASSOCIADAS

Política Social  
(documento interno)

Princípios Empresariais  
Fundamentais de Compra 

Regulamento do Conselho  
de Administração

Política e Programa  
de Conformidade  

(documento interno)

Regras de Ouro  
de Segurança

Código  
de Ética  

Financeira

Carta Ética  
para Grupos  
de Pressão

Carta de Segurança,  
Saúde, Ambiente 

e Qualidade 

Carta de Utilização  
de Recursos  

de TI e Comunicação

Carta dos Povos  
Indígenas e Tribais

Carta  
de Segurança

Carta de Gestão de 
Risco, Controlo Interno  

e Auditoria

PRINCIPAIS POLÍTICAS, DIRECTIVAS E REGRAS

Em Janeiro de 2015, a Total fortaleceu o seu compromisso como empregador ao assinar o acordo global com 
o Sindicato Global IndustriALL. Este sindicato global representa 50 milhões de trabalhadores em 140 países.

http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/total_global_agreement_va.pdf

ASSINATURA DO ACORDO GLOBAL COM O SINDICATO  
GLOBAL INDUSTRIALL
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SABER
MAIS

—

RECURSOS EXTERNOS

O Pacto Global da Organização das Nações Unidas é uma iniciativa 
que une milhares de empresas que são convidadas a proferir 
uma Comunicação sobre Progesso relacionada com dez princípios dos 
Direitos Humanos, normas de trabalho, ambiente e o combate à corrupção.

www.unglobalcompact.org

O Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas aprovou em 2011 
um conjunto de princípios que clarifi cam as funções e as responsabilidades dos Estados 

e das empresas em matéria de negócios e de Direitos Humanos. 

www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

Consulte os websites destas organizações internacionais 
para saber mais sobre os compromissos da Total

A OIT é uma agência da ONU que publica convenções e normas interna-
cionais para promover os direitos no trabalho, incentivar oportunidades 
de emprego decentes, aumentar a protecção social e reforçar o diálogo sobre temas 
relacionados com o trabalho.

www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
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A EITI é uma iniciativa que reúne as indústrias extractivas, 
os representantes dos Estados e da sociedade civil para aumentar 
a transparência das transacções entre os governos e as indústrias 

petrolíferas e de mineração.

www.eiti.org

Criada em 1974, a Associação Global da Indústria de Petróleo e Gás 
para Assuntos Ambientais e Sociais ajuda a indústria do petróleo e do gás 
a melhorar o seu desempenho ambiental e social, para o desenvolvimento, 
promoção e partilha das melhores práticas. Através dos seus grupos de trabalho 
geridos por membros, foi publicada uma série de ferramentas, como, por exemplo, 
o Kit de Ferramentas para a Formação em Direitos Humanos e os guias práticos 
sobre como integrar os Direitos Humanos nas avaliações de impactos ambientais, 

sociais e sanitários ou sobre a devida diligência dos Direitos Humanos.

www.ipieca.org

Os PVSDH são uma iniciativa que une as indústrias extractivas, 
os representantes dos Estados e da sociedade civil para forne-
cer uma orientação concreta em termos de avaliação do risco 
e das interacções com as forças de segurança privadas e públicas.

www.voluntaryprinciples.org

As Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais são um conjunto 
de recomendações para as empresas em áreas como o emprego, os Direitos 
Humanos, o ambiente, a divulgação de informação, o combate ao suborno, 
a concorrência e a tributação. As Directrizes foram actualizadas várias vezes desde 
a primeira vez que foram adoptadas, em 1976. A última revisão foi aprovada 
em 2011.

www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
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