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I Enquadramento 

 

A Timor Telecom, enquanto uma das Empresas mais prestigiadas de Timor-Leste, pretende 
distinguir-se no universo Empresarial, não apenas pelo seu desempenho económico e 
financeiro mas também pelo conjunto de valores éticos fundamentais que marcam a sua 
identidade. 

 

A ética dos colaboradores da Timor Telecom é um conjunto de normas e princípios de 
conduta, consubstanciando um padrão de comportamentos, que se pretende apropriado e 
cumpridor dos valores da Empresa.  

 

Num momento em que a Timor Telecom enfrenta importantes desafios, na esfera das 
transformações tecnológicas, os investimentos feitos não se limitam a este âmbito, 
estendendo-se também aos recursos humanos da Empresa. 

 

É neste contexto de mudanças e actualizações registadas na Empresa que se entende 
apropriado proceder à revisão do código de valores éticos. 
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II Objectivos e Princípios Fundamentais 

 

 

 

 

1. Objectivos fundamentais  

 

Os objectivos fundamentais prosseguidos pelo presente Código de Ética assentam na 
formalização de padrões de comportamentos, no fomento e na partilha com os 
colaboradores dos valores e princípios associados aos fins que a Empresa pretende alcançar 
e na consolidação das bases que sustentam relações crescentes de confiança entre todos os 
stakeholders (colaboradores, accionistas, clientes e fornecedores) da Timor Telecom. 

 

2. Princípios de actuação  

 

A Timor Telecom, através dos seus colaboradores, deverá pautar a sua actuação por 
rigorosos princípios, nomeadamente, de:  

 Observância institucional e individual de elevados padrões de honestidade, lealdade 
e integridade, a todo o momento e em qualquer relacionamento; 

 Igualdade de tratamento e de oportunidades e respeito pela dignidade da pessoa 
humana; 

  Reconhecimento da não discriminação em função da nacionalidade, género, idade, 
orientação sexual, deficiência física, religião, orientação política ou qualquer outro 
tipo de opinião; 

 Boa-fé negocial e cumprimento diligente e profissional das obrigações contratuais 
relativamente a clientes e fornecedores;  

 Garantia de segurança e bem-estar no local de trabalho; 

 Sentido de responsabilidade social junto das comunidades onde as actividades da 
Empresa são desenvolvidas. 

 

Estes princípios devem evidenciar-se, tanto no relacionamento com os colegas de 
trabalho e superiores hierárquicos, como nas relações com os clientes, fornecedores, 
accionistas, autoridades, órgãos de comunicação social e público em geral; este 
comportamento deverá ser atingido através da actuação individual de cada colaborador 
da Timor Telecom, que será parte uma integrante da imagem da Empresa.  
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III Âmbito aplicativo e violação normativa 

 

1. Âmbito de aplicação  

 

As normas gerais de conduta do Código de Ética aplicam-se a todos os colaboradores da 
Timor Telecom, independentemente da posição hierárquica que ocupem, sendo entendidos 
como tal todos os membros dos órgãos sociais e demais dirigentes, directores, quadros e 
restantes trabalhadores da Timor Telecom.  

 

2. Violação do Código de Ética  

 

Caso venham a ocorrer, por qualquer colaborador, desvios ao cumprimento das Normas de 
Conduta definidas neste Código, estes serão objecto de análise e tratamento pelos órgãos 
competentes da Empresa, devendo ainda ser comunicados ao Conselho de Administração da 
Timor Telecom.  

O incumprimento das Normas de Conduta deverá ser avaliado pelo superior hierárquico que, 
por sua vez, terá o dever de comunicar à Administração, à qual competirá analisar e aplicar a 
eventual sanção.  
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IV Normas Gerais de Conduta 

 

1. Cumprimento da legalidade 

 

A Timor Telecom, através de todos os seus colaboradores, deve respeitar e zelar pelo 
cumprimento escrupuloso das normas legais e regulamentares em vigor aplicáveis à 
Empresa, nomeadamente as relativas ao sigilo das comunicações e das informações a que 
têm acesso.  

Os colaboradores não deverão executar qualquer acção, em nome da Timor Telecom, que 
possa violar a lei geral e a regulamentação aplicável às suas actividades. 

 

2. Dever de lealdade  

 

Os colaboradores devem assumir um comportamento de lealdade para com a Empresa e 
agir, quer no exercício das suas funções profissionais quer fora delas, por forma a 
salvaguardar a boa imagem da Empresa e o seu prestígio, abstendo-se de invocar, na 
qualidade de colaboradores da Timor Telecom, contrariamente aos interesses desta.  

 

3. Responsabilidade  

 

Os colaboradores devem usar o poder que lhes tenha sido delegado de forma não abusiva, 
orientado para a consecução dos objectivos da Empresa e não para a obtenção de vantagens 
pessoais.  

Todos os colaboradores deverão pautar a sua actuação pelo cumprimento rigoroso e zeloso 
das tarefas que lhe forem atribuídas, de acordo com a posição hierárquica que ocupem.  

 

4. Confidencialidade e sigilo profissional 

 

Todos os colaboradores estão sujeitos ao sigilo profissional, mesmo depois de cessarem as 
suas funções na Empresa, em particular nas matérias que, pela sua importância ou legislação 
existente, não devam ser do conhecimento geral. 

Devem usar de reserva e discrição relativamente aos factos e informações de que tenham 
conhecimento no exercício das suas funções ou por causa dele, respeitando as regras 
instituídas quanto à confidencialidade da informação.  
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5. Aperfeiçoamento e mérito profissional 

 

A Timor Telecom pode e deve avaliar regularmente o desempenho dos seus colaboradores 
com base no mérito demonstrado, devendo estes, de forma contínua, aperfeiçoar os seus 
conhecimentos, tendo em vista a manutenção ou melhoria das suas capacidades 
profissionais, devendo tirar o máximo proveito das acções de formação que  frequente e que 
sejam dadas de forma directa ou indirecta pela Timor Telecom..  

Ao mesmo tempo o colaborador, deve abster-se de declarar ser especialista ou ter expertise 
sobre softwares, aplicações, ferramentas e/ou processos cujos conhecimentos forem 
adquiridos em formações no âmbito de licenciamento desses mesmos softwares, aplicações, 
ferramentas e/ou processos, por Empresa com a qual a Timor Telecom contrate. 

 

6. Relacionamento interpessoal 

 

Todos os colaboradores devem contribuir para a criação e manutenção de um bom 
ambiente de trabalho, nomeadamente pela cooperação mútua.  

O trabalho de equipa deverá ser promovido com a colaboração de todos os trabalhadores, 
que não deverão obter vantagens pessoais à custa de colegas, implementando as decisões 
dos seus superiores, tomadas de acordo com as políticas da Empresa. 

 

7. Relacionamento entre diferentes posições hierárquicas 

 

O exercício de funções de administração, de direcção e de chefia deve ser desenvolvido com 
rigor, zelo e transparência, estimulando o diálogo e a partilha de informação.  

O relacionamento das chefias com os subordinados deve pautar-se pela correcção no 
tratamento, lealdade e exigência, incentivadoras do espírito de equipa, promovendo a 
igualdade de oportunidades, a não discriminação e o mérito individual.  
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8. Deveres Gerais de Isenção e Imparcialidade 
 

 

Os colaboradores da Timor Telecom não devem e não podem de forma alguma, aceitar ou 
recorrer a pagamentos ou favores, de clientes ou fornecedores, nem entrar em 
cumplicidades para obter vantagens sobre os concorrentes ou trazer desvantagens para a 
Empresa, e devem recusar obter ou transferir informações comerciais através de meios 
ilegais. 

 

9. Conflito de interesses 

 

Os colaboradores da Timor Telecom devem abster-se de exercer quaisquer funções fora da 
Empresa, sempre que estas actividades ponham em causa o cumprimento dos seus deveres 
na Timor Telecom, ou em entidades cujos objectivos possam colidir ou interferir com os 
objectivos da Empresa.  

Sempre que, no exercício da sua actividade, os colaboradores sejam chamados a intervir em 
processo de decisão que envolva directa ou indirectamente organizações com que 
colaborem ou tenham colaborado, ou pessoas a que estejam ou tenham estado ligados por 
laços de parentesco ou afinidade, devem comunicar a existência dessas ligações às 
respectivas chefias.  

O exercício de outra actividade profissional, ainda que a título provisório e/ou em tempo 
parcial, deve ser do conhecimento prévio da chefia, que terá o direito de o apreciar para 
efeitos de o poder vir a autorizar ou proibir, se encontrar conflito de interesses ou qualquer 
outro motivo que tal o determine.  

 

10. Transacções particulares efectuadas por colaboradores 

 

Os colaboradores da Timor Telecom devem abster-se de participar em acordos, contratos ou 
transacções em condições diferentes das normais de mercado com entidades com as quais a 
Timor Telecom mantenha relações comerciais, nomeadamente na negociação de prazos de 
pagamento, ou venda de bens ou serviços que possam interferir com relações institucionais 
ou comerciais entre as Empresas e a Timor Telecom ou entre os colaboradores da Timor 
Telecom beneficiários das transacções e essas Empresas.  
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11. Utilização dos recursos da Empresa 

 

Os recursos da Empresa devem ser usados de forma eficiente e prudente, com vista à 
prossecução dos objectivos definidos para a Timor Telecom, devendo os colaboradores zelar 
pela protecção e bom estado de conservação do património físico, financeiro e intelectual 
daquela, procurando sempre que possível obter o máximo de sinergias dentro da Empresa.  

Os colaboradores devem saber e aplicar as normas de utilização e segurança sobre o uso de 
equipamentos da Empresa, bem como conhecer o responsável pela manutenção desses 
mesmos equipamentos. 

Os trabalhadores devem abster-se de utilizar todo e qualquer tipo de propriedade 
intelectual da Empresa, o que inclui trabalhos realizados, durante as horas de serviço ou com 
os recursos da mesma, para outros fins que não os da Timor Telecom.  

 

12. Condições comerciais 

 

Dentro do princípio de honestidade, que deve reger todas as actuações da Timor Telecom, 
as condições de venda devem ser claramente definidas e de forma não ambígua.  

A Timor Telecom e os seus colaboradores devem assegurar o cumprimento escrupuloso das 
condições acordadas quanto à qualidade dos produtos ou serviços, e as suas respectivas 
garantias.  

 

13. Relacionamento com o cliente 

 

Os colaboradores deverão evidenciar elevado profissionalismo, respeito e delicadeza no 
trato com o cliente, prestando-lhe um serviço de atendimento e todo o apoio necessário e 
válido de forma competente e eficiente.  

Ao prestar um serviço ao cliente, os colaboradores da Timor Telecom deverão procurar 
conhecer e perceber de forma profunda a realidade e necessidade de cada cliente, 
informando-o sobre produtos/serviços/preços, de modo a apoiá-lo na tomada de decisão.  
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14. Relacionamento com os fornecedores 

 

A Timor Telecom deverá honrar integralmente os seus compromissos com os fornecedores 
de produtos ou serviços, ao mesmo tempo que deve verificar o integral cumprimento pelos 
fornecedores das normas definidas contratualmente, sensibilizando-os para o cumprimento 
de princípios éticos alinhados com os princípios e valores da Timor Telecom, nomeadamente 
no que se refere à confidencialidade da informação.  

 

15. Relacionamento com os Accionistas  

 

Os colaboradores da Timor Telecom devem actuar sempre de forma a proteger os interesses 
dos accionistas, sendo zelosos e transparentes no que concerne aos objectivos, estratégias e 
avaliação de desempenho da Empresa.  

 

16. Relacionamento com Entidades Reguladoras  

 

A Timor Telecom deve prestar às autoridades de supervisão e fiscalização do sector das 
telecomunicações ou outras autoridades nacionais toda a colaboração ao seu alcance, 
satisfazendo as solicitações que lhe forem dirigidas, não adoptando qualquer 
comportamento que possa impedir o exercício das competências de supervisão pelas 
autoridades reguladoras, desde que as mesmas estejam definidas pela Lei de Timor-Leste.  

 

17. Relacionamento com os Operadores concorrentes 

 
No relacionamento com os Operadores concorrentes do Sector das Telecomunicações em 
geral e dos de Timor-Leste em particular, todos os colaboradores da Timor Telecom deverão 
seguir um comportamento que se deve pautar pelos princípios da leal concorrência, ou seja, 
deve ser um relacionamento estritamente correcto e meramente institucional. 
 
Os Colaboradores da Timor Telecom, deverão abster-se de passar qualquer tipo de 
informação para o exterior, nomeadamente para os Operadores concorrentes, devendo 
guardar total sigilo sobre tudo o que se passa na Empresa, devendo esse dever de total sigilo 
prolongar-se para além do fim das relações laborais entre a Empresa e cada um dos seus 
colaboradores. 
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18. Segurança e bem-estar no trabalho 

 

A Empresa assegura o cumprimento das normas aplicáveis em matéria de segurança, saúde, 
higiene e bem-estar no local de trabalho, devendo os seus colaboradores observar 
estritamente as leis, regulamentos e instruções internas sobre esta matéria. 

 

19. Comunicação para a Imprensa e Publicidade  

 

As informações prestadas aos meios de comunicação social e através da publicidade devem 
possuir carácter informativo e verdadeiro, devendo a sua actuação ser validada pelo 
Administrador-Delegado, que será o único porta-voz, na qualidade de representante da 
Timor Telecom com exterior.  

As competências da Comunicação Interna à Empresa e da Comunicação Externa, são da 
responsabilidade única e exclusiva do Administrador-Delegado, ou de quem este designar 
para o efeito, sem prejuízo das competências próprias na matéria do Presidente do Conselho 
de Administração.  

 

20. Responsabilidade social 

 

A Timor Telecom assume a sua responsabilidade social junto de todas as entidades com as 
quais se relaciona e das comunidades onde desenvolve as suas actividades empresarias, com 
o objectivo de se tornar um agente impulsionador do progresso e do bem-estar económico-
social e cultural de Timor-Leste.  

Os compromissos da Timor Telecom em matéria de responsabilidade social assentam no 
apoio a projectos em diversas áreas, tais como educação, cultura e saúde, de modo a 
contribuir para um maior desenvolvimento da Sociedade de Informação d Timor-Leste.  
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V Disposições Transitórias e Finais 

 

1. Disposições Transitórias e Finais 

 

Este Código de Ética pode ser sujeito a actualizações e correcções, que se adaptem às 
evoluções futuras da Timor Telecom e da sua envolvente externa, como eventuais 
normativas legais que venham a ser aplicáveis. 

As dúvidas que forem suscitadas relativamente à aplicação e ao sentido das normas éticas 
anteriores poderão ser esclarecidas pelos colegas e/ou superiores hierárquicos. Os casos 
omissos no presente código deverão ser esclarecidos pela Direcção Jurídica da Timor 
Telecom.  

 

 

 

 
Díli, 16 de Agosto de 2012 
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Declaração 
 
 
 

Eu (nome completo), portador do (Cartão de Eleitor/Passaporte) com o n.º (…), declaro por 

minha honra ter recebido o Código de Ética da Timor Telecom, S.A., bem como declaro ainda 

que o li e o entendi na íntegra. 

 

 

 

 

Díli, (…) de (…) de 2013 


