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O âmbito de salvaguarda cobre  

a responsabilidade das organizações  

de assegurar que os seus 

colaboradores, operações e programas 

não prejudicam crianças e adultos  

em situação de vulnerabilidade  

ou os expõem a abuso ou exploração.

Inclui a proteção dos colaboradores 

contra abuso e exploração sexual,  

bem como contra comportamentos 

inapropriados como bullying e assédio.

Salvaguarda refere-se a um enquadramento ou medidas destinadas a 

proteger todos aqueles que trabalham ou contactam com a organização, 

através:

• Da preservação de princípios humanitários;

• Do cumprimento da Lei Internacional dos Direitos Humanos;

• Da proteção de todas as pessoas contra danos, exploração, violência  

 sexual e abuso;

• Da proteção do bem-estar e segurança de todas as pessoas.
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O Manual de Salvaguarda foi revisto e atualizado em janeiro de 2020, tendo em conta a experiência da AKF 

na implementação da sua política e procedimentos de salvaguarda ao longo do ano anterior. 

Este Manual de Salvaguarda foi desenvolvido como um documento de enquadramento 

global para todas as unidades da Fundação Aga Khan (doravante, AKF). Este documento 

estabelece a Política de Salvaguarda da AKF, o Código de Conduta, bem como 

ferramentas e recursos para o apoio ao desenvolvimento e implementação de padrões 

mínimos de salvaguarda, incluindo proteção contra abuso sexual, exploração e assédio. 

Os CEOs das unidades individuais são responsáveis pelo desenvolvimento  

de procedimentos robustos próprios, com base na sua avaliação dos riscos, tendo  

em conta o contexto local, e assegurando que estes procedimentos cumprem aqueles 

padrões mínimos.

Introdução
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Política  
de Salvaguarda

O compromisso da AKF  

para com a Salvaguarda

A AKF encontra-se comprometida com a salvaguarda, o que 

significa que promove relações respeitosas com e entre todos 

os colaboradores, beneficiários e comunidades alargadas 

com quem trabalhe; e toma todas as medidas razoáveis para 

a prevenção de danos, incluindo todas as formas de 

exploração, abuso, bullying, assédio e abuso de poder, que 

possam originar no contacto com os seus colaboradores, 

programas e operações.

A AKF compromete-se em assegurar a identificação, 

mitigação e gestão de uma ampla variedade de riscos para:

Beneficiários e comunidades alargadas – a AKF faz todos os 

esforços para garantir a segurança e proteção de indivíduos e 

grupos, incluindo crianças e adultos com quem contacta, em 

particular aqueles que possam encontrar-se em situações de 

especial vulnerabilidade ou em risco.

Colaboradores, voluntários e outros associados – a AKF 

procura criar espaços de trabalho seguros e respeitosos que 

garantam a dignidade de todas as pessoas, e onde todos 

sejam tratados com dignidade e respeito, em ambientes livres 

de assédio, abuso e discriminação.

A organização – a AKF deve preservar a sua reputação para 

boa governação e gestão abordando riscos fiduciários, e 

outros relacionados, como fraude, furto, subornos e 

corrupção, branqueamento de capitais e desvio de ajuda, por 

exemplo.
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Objetivo e âmbito

Salvaguarda refere-se à responsabilidade que as 

organizações têm de assegurar que os seus 

colaboradores, operações e programas não 

causam danos a crianças e adultos, em especial 

àqueles que estejam em risco ou em situação de 

vulnerabilidade. Inclui a proteção contra abuso ou 

exploração sexual, e contra comportamentos 

inapropriados como bullying ou assédio.

O trabalho da AKF baseia-se nos princípios de 

instrumentos e convenções internacionais, 

incluindo a Convenção sobre os Direitos das 

Crianças, a Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra as 

Mulheres e a Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência. Todas as pessoas devem 

ser tratadas com dignidade e respeito. Existe uma 

política de ‘tolerância zero’ em relação a abuso 

sexual, exploração e assédio, negligência ou 

outras transgressões por colaboradores da AKF, 

seus representantes ou parceiros.

A Política de Salvaguarda aplica-se a:

• Colaboradores – permanentes ou temporários;

• Prestadores de serviços externos/

fornecedores externos;

• Estagiários;

• Investigadores;

• Consultores;

• Voluntários;

• Membros dos órgãos dirigentes/

Representantes da AKF;

• Visitantes incluindo jornalistas, fotógrafos, 

doadores, colaboradores de outras unidades 

da AKF ou agências da AKDN, e de outras 

organizações.

• Parceiros de implementação (se eles não tiverem 

as suas próprias politicas de salvaguarda do 

mesmo standard do que a da AKF).

A AKF exige que todos os colaboradores, 

voluntários e representantes se comprometam, por 

escrito, a adotar e defender os princípios e as 
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normas desta Política de Salvaguarda e o Código de Conduta associado, através de 

uma Declaração de Compromisso (vide Anexo I). Os compromissos dos parceiros 

serão refletidos em cláusulas específicas nos seus acordos escritos com a AKF 

(para exemplos destas cláusulas, vide Anexo II). Um distinto Código de Conduta 

para Visitantes (ver exemplos no Anexo IV) aplicar-se-á a todos os visitantes.

Todos aqueles relacionados com a organização sabem como manter crianças e 

adultos em segurança e têm oportunidades de aprendizagem apropriadas para 

desenvolver e manter as necessárias atitudes, habilidades e conhecimento para tal.

Os parceiros dispõem de medidas para salvaguardar os beneficiários que sejam 

consistentes com as normasda AKF.

Crianças, adultos, as suas famílias e cuidadores compreendem os compromissos da 

AKF em relação à salvaguarda e sabem o que fazer se surgirem preocupações.

Os compromissos de salvaguarda dos beneficiários da AKF estão integrados em 

processos e sistemas organizacionais e, quando necessário, novos procedimentos 

serão introduzidos. 

A AKF tem medidas e mecanismos para monitorizar e rever as medidas de 

salvaguarda dos beneficiários e para garantir a responsabilização ascendente e 

descendente em relação à salvaguarda.

A AKF assegurará um local de trabalho baseado no respeito, tolerância, diversidade 

e inclusão que resulte num ambiente respeitoso para todos os colaboradores.

A AKF promoverá abertura e transparência, de forma a que todos os colaboradores 

estejam conscientes dos compromissos da AKF para com locais de trabalho 

respeitosos; conheçam as suas responsabilidades; e se sintam capazes de levantar 

questões ou preocupações, bem como de desafiar e/ou reportar condutas 

inapropriadas ou danosas, reais ou potenciais, com total conhecimento de que estas 

questões ou preocupações serão encaradas de forma séria.

A AKF garantirá uma proteção robusta a quem desejar levantar uma preocupação ou 

apresentar uma queixa relativamente a assédio, assédio sexual ou outra má conduta 

no local de trabalho.

Norma 01

Norma 02

Norma 03

Norma 04

Norma 05

Norma 06

Norma 07

Norma 08

As Normas de Salvaguarda da AKF
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As medidas e procedimentos para o cumprimento 

destas normas são expressos em baixo, com 

material adicional e exemplos de documentos nos 

anexos.

A AKF acredita que os colaboradores têm direito a:

• Um ambiente de trabalho inclusivo, onde as 

contribuições de todos os colaboradores 

sejam valorizadas e onde todas as pessoas 

podem ser elas mesmas e contribuir para o 

sucesso da AKF;

• Trabalhar livres de discriminação, bullying e 

assédio sexual ou de outro tipo;

• O direito de levantar problemas, colocar 

questões ou apresentar uma queixa de uma 

forma razoável e respeitosa sem serem 

vitimizados;

• Reportar casos de bullying ou assédio, ter 

acesso ao seu caso e garantia de que o seu 

caso é revisto por representantes femininos e 

masculinos em todas as fases do processo;

• Ser acompanhado por uma pessoa/companhia1 

de apoio apropriada, se assim o desejarem, 

durante quaisquer reuniões formais que 

tenham lugar como parte da aplicação desta 

Política. O Processo Disciplinar de cada 

unidade local será utilizado, quando 

apropriado, para suportar esta Política.

Para além de serem moralmente incorretos, atos 

de discriminação, bullying e assédio, são ilegais em 

diversos contextos e podem causar graves danos à 

moral, produtividade, valores, imagem e 

desempenho da Fundação Aga Khan. A AKF 

reconhece que tais más condutas no local de 

trabalho podem prejudicar seriamente o bem-estar 

1  Esta pessoa será normalmente um colega. Pode pedir para 

que seja outra pessoa, mas terá de ser concordado 
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e a saúde física e mental dos colaboradores.

A AKF não tolerará assédio por parte de terceiros. 

Isto diz respeito a comportamentos inaceitáveis de 

beneficiários ou parceiros para com colaboradores 

da AKF. Colaboradores que se deparem com este 

tipo de comportamentos deverão informar o seu 

Supervisor de forma a que medidas corretivas 

sejam postas em prática.

Qualquer forma de assédio sexual é proibida, quer 

tenha lugar nas instalações da AKF ou fora das 

mesmas, incluindo em eventos sociais, viagens de 

trabalho, formações ou conferências patrocinadas 

pela AKF. Qualquer pessoa, incluindo 

colaboradores da AKF, trabalhadores ocasionais, 

fornecedores ou visitantes que assedie 

     A AKF está comprometida em assegurar que:

• Os padrões ou normas de conduta são respeitados em todos os momentos;

• As queixas de assédio, discriminação, bullying e violência no local de trabalho são 

tratadas de forma séria;

• As queixas são atendidas de forma expedita e confidencial, bem como investigadas 

imparcialmente;

• Representantes femininos e masculinos com formação estão disponíveis no escritório para 

assistir e apoiar colaboradores e colaboradoras que tenham alguma preocupação 

relacionada com questões de dignidade no trabalho;

• São tomadas ações para assegurar que as transgressões não prosseguem;

• Os queixos e as testemunhas não são, de forma alguma, vitimizadas;

• Será assimilada na organização aprendizagem que permita uma melhoria contínua.

     Gestores e Supervisores devem:

• Dar o exemplo pessoal e modelar padrões de comportamento apropriados;

• Estar alerta para a possibilidade de bullying, discriminação e assédio acontecerem no seio 

das suas equipas e, caso tal se verifique, tomar medidas de forma rápida, de acordo com 

o procedimento;

• Dar passos para a educar e manter os colaboradores conscientes das suas obrigações 

resultantes desta Política;

• Ajudar os colaboradores a resolver as suas queixas informalmente quando apropriado;

• Agir rapidamente para resolver e reforçar padrões de comportamento no local de 

trabalho, com a certeza de que todos os intervenientes sejam ouvidos;

• Referenciar queixas formais acerca de violações da presente política para investigação.

sexualmente outra pessoa será advertido de 

acordo com esta política interna. Através da efetiva 

implementação das medidas de dignidade no local 

do trabalho, da promoção da Política de Género e 

outras políticas relevantes, como a Política de 

Igualdade de Oportunidades, Discriminação no 

Local de Trabalho, e a Política de Assédio, a 

Fundação atrairá e reterá colaboradores talentosos 

e criará um ambiente de trabalho positivo.

Enquanto que a organização fará tudo o que seja 

necessário para salvaguardar todas as pessoas 

associadas com a AKF, todos têm uma 

responsabilidade pessoal de promover ativamente 

tal ambiente. Em suma:
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Consequências do não cumprimento

Colaboradores, voluntários e outros assocados: 

para os colaboradores, ação disciplinar até e 

incluindo cessação do contrato e, para outros, o fim 

da relação através da cessação do contrato ou do 

acordo/disposições que regulam a sua associação 

com a AKF.

Visitantes e Parceiros: até e incluindo a cessação 

de todas as relações, incluindo acordos contratuais 

e de parceria com a AKF. 

Ações apropriadas, legais e outras, podem ser 

levadas a cabo por infrações ou não cumprimento.

     Todos os colaboradores devem:

• Cumprir e seguir as normas de comportamento definidos nesta Política;

• Tratar todas os colegas com dignidade, cortesia e respeito;

• Estar conscientes de comportamentos inapropriados que infrinjam esta Política e reportar 

qualquer ato de assédio cometido contra eles ou outros, e cooperar integralmente no 

caso de uma investigação;

• Frequentar formações acerca desta política e assinar a Declaração de Compromisso (ver 

Anexo I), reconhecendo que receberam, leram e compreenderam esta política;

• Reportar atempadamente preocupações acerca de comportamentos inadequados, antes 

de a preocupação se tornar numa queixa séria;

• Oferecer apoio a todos aqueles que sejam vítimas de bullying, discriminação, assédio ou 

assédio sexual e informá-los sobre onde podem obter ajuda e conselhos (não devendo, 

no entanto, abordar direta e pessoalmente o/a autor/a); e

• Manter total confidencialidade se for exigido que forneçam informação durante a 

investigação de uma queixa.
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Medidas para implementar
a Política de Salvaguarda

Esta seção fornece mais detalhes acerca das 

normas mínimas para salvaguarda na AKF. A seção 

estabelece medidas específicas e procedimentos 

que estão integrados com os sistemas 

organizacionais existentes, de forma a implementar 

a Política de Salvaguarda e ir ao encontro das suas 

normas.

Salvaguardar beneficiários  

e comunidades

A AKF assume a sua responsabilidade em cumprir 

obrigações nacionais e internacionais de 

salvaguarda, quer de adultos quer de crianças. 

Reconhecemos que todas as crianças e adultos 

são iguais, independentemente da sua idade, sexo, 

identidade de género, capacidades, língua, 

etnicidade, orientação sexual, estado civil, 

nacionalidade, classe, fé ou cultura. Reconhecemos 

o direito de todas as pessoas, sem qualquer 

discriminação, à sobrevivência, bem-estar e 

desenvolvimento, assim como à proteção contra 

danos, incluindo proteção contra abuso sexual, 

exploração e assédio.

O princípio global de salvaguardar beneficiários 

consiste em assegurar que a AKF satisfaz as 

necessidades e protege o bem-estar de crianças e 

adultos. As decisões e ações da AKF em reposta a 

preocupações de salvaguarda e violações desta 

Política guiar-se-ão pelo princípio do ‘interesse 

superior da criança ou do adulto’. 

Responsabilização perante os nossos beneficiários 

tem uma importância primordial em tudo o que 

fazemos.
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NORMA 1:

Todos aqueles relacionados com  
a organização sabem como manter 
crianças e adultos em segurança e têm 
oportunidades de aprendizagem 
apropriadas para desenvolver e manter 
as necessárias atitudes, habilidades  
e conhecimento para tal.
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1.1 Papéis e responsabilidades estabelecidas 

para a salvaguarda

Os papéis e responsabilidades estabelecidas para 

a salvaguarda encontram-se estabelecidas acima, 

na secção 5 do presente Manual de Salvaguarda.

1.2 Formação e apoio

O MS da AKF será traduzido e disponibilizado em 

línguas locais.

Como parte do processo normal de integração, 

todos os novos colaboradores, voluntários e 

representantes receberão uma cópia de e serão 

orientados para o MS e Código de Conduta de 

forma adequada ao seu papel, idealmente assim 

que integrarem a equipa, ou assim que possível.

Aos colaboradores, voluntários e representantes 

que tenham alguma exposição a e/ou 

responsabilidades de trabalho relacionadas com 

crianças ou adultos será exigido que frequentem 

formação comensurada com os seus papéis e 

responsabilidades. Esta formação pode ser 

assegurada por uma agência ou consultora 

conceituada que trabalhe na área da proteção de 

crianças e adultos e que perceba o contexto local.

Esta formação deverá ser fornecida no prazo de 

três meses após o colaborador assumir a sua 

posição e deverá ser frequentada por todos os 

colaboradores, independentemente de formação 

anterior em questões de salvaguarda.

O PFS será responsável por organizar sessões de 

orientação e formações acerca do MS; levar a cabo 

autoauditorias e avaliações de risco; exercer as 

devidas diligências em relação a parceiros; 

monitorizar e apresentar relatórios acerca da 

implementação do MS, assim como outras tarefas 

relacionadas com salvaguarda.

Os supervisores usarão o MS e o Código de 

Conduta para determinar que comportamentos são 

apropriados ou inapropriados e guiarão os seus 

colaboradores em conformidade. Os supervisores 

darão aos colaboradores oportunidades regulares 

de partilharem informação, qualquer problema que 

experienciem ou qualquer assunto com que 

estejam preocupados, incluindo condutas 

inaceitáveis.

1.3 Códigos de conduta para colaboradores, 

voluntários, representantes e visitantes

O Código de Conduta aplica-se a todos os 

colaboradores (efetivos ou temporários, em regime 

de trabalho a tempo parcial ou a tempo inteiro), 

voluntários e representantes (definidos como todas 

as pessoas envolvidas com a AKF num regime de 

subcontratação individual, voluntário ou não pago, 

incluindo estagiários, investigadores, consultores, 

membros do Comité Nacional, etc.).

Separadamente, um Código de Conduta para 

Visitantes (ver uma amostra no Anexo IV) aplicar-

se-á a todos os visitantes a locais de projetos 

(incluindo jornalistas, fotógrafos, doadores, 

colaboradores de outra unidade da AKF ou de 

outra organização, etc.). Cada local ou centro terá 

um Código de Conduta para Visitantes afixado, 

num local visível, em inglês e na(s) língua(s) 

local(ais) e/ou disponibilizado aos visitantes antes 

da sua visita num formato que garanta a 

compreensão do mesmo, tendo em conta uma 

eventual deficiência visual.

Todos os visitantes devem ser acompanhados por 

um colaborador. É da responsabilidade do 

colaborador, que supervisiona ou acompanha o 

visitante, garantir que o visitante é informado 

adequadamente e supervisionado durante 

qualquer atividade e visita.

Visitantes que não respeitem o Código de Conduta 

para Visitantes serão convidados a cessar o 

comportamento em causa e, dependendo da 

severidade da violação, poderão ser impedidos de 

visitar locais de projetos da AKF no futuro. Uma 

carta formal, apresentando uma reclamação, 

poderá ser enviada ao empregador do visitante.

Em todas as situações de não cumprimento, 

poderá ser intentada uma ação judicial, quando se 

considere necessário e apropriado.
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NORMA 2:

Os parceiros2  seguem 
normas para salvaguardar  
os beneficiários que sejam 
consistentes com  
os padrões da AKF.

2 Os parceiros são definidos pela Política de Salvaguarda como “todos  

os colaboradores e representantes de agências parceiras ou outras 

organizações que tenham uma relação contratual com a AKF que involva  

o seu contato com crianças ou adultos.”
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2.1 Devidas diligências em relação a parceiros

É importante que a AKF leve a cabo as devidas 

diligências de verificação de qualquer parceiro 

com quem trabalhe, incluindo organizações 

sediadas no próprio país e no estrangeiro que a 

AKF possa financiar ou utilizar para o fornecimento 

de serviços.

As unidades devem assegurar que as garantias de 

salvaguarda são levadas a cabo em qualquer 

organização que a Fundação use ou com que 

trabalhe. Isto é particularmente importante se as 

atividades envolverem crianças e adultos em risco. 

A AKF deve ser assegurada de que o parceiro é 

capaz de completar as atividades ou serviços, e 

que tem em vigor um sistema de controlo robusto, 

incluindo políticas e procedimentos de 

salvaguarda.

2.2 Acordos com parceiros

Antes da assinatura de qualquer acordo com um 

potencial parceiro, o PFS deverá ter acesso à 

política de salvaguarda do parceiro de forma a 

confirmar se a mesma é coerente com o MS da 

AKF. Quando a política de salvaguarda do parceiro 

for coerente com o MS da AKF, o acordo de 

colaboração deverá indicar expressamente que a 

política de salvaguarda do parceiro será aplicável. 

Quando a política de salvaguarda do parceiro não 

for coerente com o MS da AKF, o acordo de 

colaboração deverá indicar expressamente que o 

MS da AKF será aplicável. A política e práticas de 

salvaguarda do potencial parceiro serão avaliadas 

através de uma ferramenta escrita, com critérios de 

classificação, como parte do processo global de 

devidas diligências em relação a parceiros da AKF. 

Para uma ferramenta de avaliação das medidas de 

salvaguarda dos parceiros, ver o Anexo VIII.

O contrato de colaboração delineará o processo 

através do qual cada parceiro reportará à AKF 

qualquer questão ou preocupação levantada em 

relação à salvaguarda e como deverão as mesmas 

ser tratadas.

Uma questão de salvaguarda levantada em relação 

a um parceiro não significa que a parceria cesse 

automaticamente. A decisão de continuar a 

parceria deve ter em conta a reação do parceiro e 

o seu empenho em lidar com a situação. No 

entanto, os acordos com parceiros incluirão uma 

disposição expressa declarando que a constante 

inépcia em relação a questões ou preocupações 

relacionadas com a salvaguarda e/ou o não 

cumprimento das políticas de salvaguarda poderão 

resultar na cessação do contrato de colaboração.

2.3 Apoio a parceiros

Sempre que possível e apropriado, a AKF 

fornecerá apoio ao parceiro na melhoria da sua 

política e procedimentos de salvaguarda, e de 

forma a que este cumpra a mesma, inclusivamente 

através de formação e partilha de recursos e 

melhores práticas.

Sempre que possível e necessário, o parceiro será 

encorajado a incluir, no orçamento do projeto, 

financiamento para a salvaguarda (incluindo para o 

aperfeiçoamento das políticas e procedimentos 

organizacionais).

Doadores e autoridades reguladoras poderão 

responsabilizar a AKF em relação à adequação e 

gestão das relações de parceria, incluindo a 

supervisão de riscos de salvaguarda e qualquer 

prova de que a AKF tenha exposto a Fundação, os 

seus bens, beneficiários ou outros relacionados 

consigo a danos ou risco indevido. Isto pode incluir 

o não cumprimento de boas práticas de 

salvaguarda; sendo, assim, da maior importância 

que a AKF monitorize os seus parceiros nestas 

matérias. 
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Os Gestores de Projetos ou Programas deverão 

garantir que crianças, famílias e membros das 

comunidades com quem a organização trabalha 

estão cientes do MS e do Código de Conduta de 

forma a que saibam que comportamentos podem 

esperar dos colaboradores, voluntários, 

representantes, visitantes e colaboradores e 

representantes dos parceiros, assim como uns dos 

outros. Isto deve ser feito de forma adequada ao 

contexto local e acessível a todos os membros da 

comunidade i.e. de forma a que todas as crianças, 

famílias e membros da comunidade – 

especialmente raparigas e mulheres que possam 

não ter acesso a informação, pessoas com baixa 

literacia e pessoas com deficiências visuais ou 

auditivas – conheçam os códigos e mecanismos 

de denúncia.

Os Gestores de Projetos ou Programas deverão 

assegurar que crianças, famílias e membros da 

comunidade sabem como e a quem podem 

reportar preocupações de salvaguarda, assim 

como as formas como as suas preocupações serão 

tratadas.

Os Gestores de Projetos ou Programas deverão 

conceber formas de receber queixas e opiniões de 

crianças, famílias e membros da comunidade 

acerca das suas perceções sobre o que está a ser 

feito corretamente e o que, e como, poderá ser 

melhorado em relação a questões de salvaguarda. 

Isto deve, igualmente, ser feito de forma adequada 

ao contexto local.

NORMA 3:

Crianças e as suas famílias 
compreendem os compromissos 
da AKF em relação  
à salvaguarda e sabem o que 
fazer se surgirem preocupações.
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NORMA 4:

Os compromissos de salvaguarda  
da AKF estão integrados em processos 
e sistemas organizacionais e, quando 
necessário, novos procedimentos 
serão introduzidos. 
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4.1 Recrutamento e desempenho

As descrições de posições de trabalho ou 

funções para todos os colaboradores, 

consultores e voluntários – quer pagos ou 

não pagos, em regime de trabalho a 

tempo parcial ou a tempo inteiro, efetivo 

ou temporário – incluirão uma declaração 

sobre a responsabilidade de cumprir as 

normas do MS da AKF. Estas 

responsabilidades terão em consideração 

os processos de gestão de desempenho, 

incluindo metas de avaliação de 

desempenho.

Todos os anúncios para posições que 

envolvam o trabalho com crianças e 

adultos incluirão uma referência ao 

compromisso da AKF para com a 

salvaguarda. O uso de um formulário de 

candidatura permitirá a pré-triagem e uma 

declaração do próprio, na qual os 

candidatos fornecem informação sobre 

investigações, passadas ou pendentes, 

sobre alegações de má conduta e 

processos ou medidas disciplinares.

Para todas as posições que envolvam o 

trabalho com crianças e adultos, pelo 

menos uma pessoa no painel de 

entrevistadores deverá ter formação em 

questões de salvaguarda e deverá ser 

responsável por garantir que algumas 

questões específicas são colocadas 

durante a entrevista de forma a delinear as 

atitudes, valores e competências do 

candidato, e de maneira a que seja 

sublinhado o compromisso da organização 

para com o MS. Qualquer intervalo no 

histórico de emprego do candidato ou 

mudanças frequentes de emprego 

deverão ser clarificadas com o candidato. 

Ver, no Anexo III, um exemplo de questões 

que podem ser colocadas durante as 

entrevistas para avaliar quaisquer fatores 

de risco. 

Para todas as posições que envolvam o 

trabalho com crianças e adultos, pelo 

menos duas referências, incluindo 

anteriores empregadores ou outros que 

tenham conhecimento da experiência e da 

adequação do candidato para trabalhar 

com crianças e adultos, deverão ser 

obtidas e verificadas. Para este fim, uma 

questão específica deverá ser incluída no 

pedido de referências, i.e. “De acordo com 

o seu conhecimento, foi aplicada alguma 

medida disciplinar ao candidato, foi o seu 

contrato terminado ou não renovado ou o 

mesmo despediu-se durante a 

investigação ou um processo disciplinar, 

por ou em conexão com (alegações de) 

práticas fraudulentas, coniventes, 

obstrutivas ou antiéticas, assédio, assédio 

sexual, abuso da autoridade, exploração 

sexual, abuso sexual ou retaliação?” 

Qualquer intervalo no histórico de 

emprego do candidato ou mudanças 

frequentes de emprego deverão, tanto 

quanto possível, ser clarificadas com os 

referenciadores.

O departamento de RH da AKF levará a 

cabo, junto da polícia, uma verificação de 

antecedentes, ou equivalente, dos 

candidatos para todas as posições que 

envolvam o contacto direto com crianças 

ou adultos ou nas quais os riscos de 

salvaguarda relevantes para as funções 

tenham sido identificados. A AKF poderá, 

também, consultar a base de dados 

World-Check. Deverá ser obtida do 

candidato uma autorização escrita antes 

da verificação de antecedentes. A 

informação obtida será tratada com estrita 

confidencialidade dentro da organização.

O trabalho com a unidade da AKF não 

deverá começar antes da verificação de 

antecedentes ter sido completada.

Tendo conhecimento, a AKF não 

selecionará nem contratará qualquer 
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pessoa que tenha um histórico de violência, 

comportamentos inadequados com crianças ou 

adultos, uma condenação por abuso ou uma 

acusação séria relacionada com narcóticos.

Todos os contratos de trabalho e contratos com 

voluntários e representantes incluirão uma 

disposição de ação disciplinar por incumprimento 

do MS ou do Código de Conduta, até e incluindo a 

cessação do mesmo.

Todos os colaboradores e representantes deverão, 

antes do início das suas funções e como condição 

de trabalho ou envolvimento com a AKF, assinar a 

Declaração de Compromisso (ver Anexo I) para 

com o MS da AKF e o Código de Conduta. Cada 

unidade deve manter, em arquivo, o registo destas 

Declarações.

4.2 Gestão do ciclo de programa

Novos projetos que envolvam o contacto com 

crianças/adultos incluirão uma avaliação, na fase 

de planeamento, da situação das crianças/adultos 

vis-à-vis o contexto do projeto. O objetivo será 

tentar priorizar as necessidades de salvaguarda 

das crianças/adultos; e ter em consideração como 

as normas e diretrizes do MS serão seguidas na 

implementação do projeto. Ver Anexo VII para um 

exemplo de uma ferramenta de avaliação do risco.

Aquando da implementação de atividades para 

crianças/adultos, a organização manterá o 

interesse superior da criança ou do adulto em 

mente e evitará prosseguir com atividades que 

possam pôr em risco o seu bem-estar físico, mental 

ou emocional.
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As avaliações de projetos que envolvam o 

contacto com crianças/adultos incluirão, também, o 

quão bem os projetos cumpriram os seus objetivos 

de salvaguarda, assim como qualquer impacto 

negativo na segurança das crianças/adultos não 

previsto.

4.3 Comunicações

As normas éticas relativas ao uso de imagens e 

informações abaixo listadas devem ser observadas.

• Respeite o SM e o Código de Conduta quando 

fizer fotografias ou gravações de crianças/adultos.

• Garanta que a segurança da criança/adulto não 

será comprometida se as imagens da sua casa, 

comunidade ou ambiente forem disseminadas.

• Obtenha permissão da criança/adulto e da 

pessoa por si responsável. Se e se tratar de 

uma criança, explique o propósito da 

fotografia/vídeo e obtenha permissão do 

adulto/pessoa que cuida da criança. As 

crianças não são consideradas aptas a prestar 

consentimento por elas próprias. Quando as 

crianças/adultos e os seus pais/tutores são 

iletrados, o colaborador deverá explicar o 

conteúdo do formulário de consentimento e, 

de seguida, assinar em nome da criança/adulto 

ou os seus pais/tutores, indicando que o 

consentimento verbal foi dado. Em alternativa, 

um modo de obtenção de consentimento 

acordado ou normalmente usado (impressão 

digital, por exemplo) ou a gravação do 

consentimento verbal – com o cuidado de 

guardar o ficheiro de áudio de forma adequada 

– poderão ser usados.
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• Assegure que a criança/adulto não posa de 

forma inapropriada.

• Não tire ou publique fotografias ou gravações 

de crianças/adultos que estejam despidos ou 

vestidos de forma inapropriada. Imagens de 

crianças/adultos que sejam exploratórias ou 

ofensivas não deverão ser capturadas nem 

usadas.

• Respeite, sempre, a dignidade da criança/

adulto. Não represente as crianças/adultos 

como ‘vítimas’ (fracas, desesperadas, etc.). As 

imagens devem apresentar as crianças/adultos 

de forma positiva. Igualmente, histórias sobre 

crianças/adultos devem ter como objetivo 

relatar não só os aspetos negativos das suas 

vidas, mas também os seus pontos fortes.

• Fotografias e gravações deverão ser usadas 

apenas para propósitos profissionais. 

Fotografias não oficiais não devem ser 

publicadas ou carregadas em websites ou 

redes sociais.

• Nunca inclua, nos ficheiros (título, meta dados, 

descrições), qualquer informação que possa 

colocar em risco crianças/adultos que sejam 

vítimas de abuso. Aquando da publicação/

distribuição de imagens/histórias, devem ser 

removidas informações pessoais para garantir a 

privacidade (i.e., nomes e moradas não devem 

ser incluídas e, se necessário, outras 

características identificadoras, como o nome de 

escolas/centros, também devem ser omitidas).

• Qualquer acesso inapropriado a websites ou 

outros conteúdos digitais que sejam ilegais, 

ofensivos, inapropriados, que possam ser 

prejudiciais para a reputação da AKF e que 

violem o MS e o Código de Condutam, são 

estritamente proibidas e poderão justificar o 

despedimento com efeito imediato.

• Qualquer acesso não intencional ou a 

transferência acidental de dados danosos ou 

imagens ofensivas deverão ser imediatamente 

reportados aos gestores de forma a evitar 

qualquer mal-entendido.

• Se qualquer material ofensivo ou não solicitado 

for recebido através de mensagens/chats, este 

deverá, também, ser reportado aos/às gestores 

de linha. Os gestores de linha deverão reportar 

os mesmos ao Ponto Focal de Salvaguarda e 

ao CEO para ação futura.

4.4 Protocolos para a denúncia de preocupações 

de salvaguarda

Preocupações e denúncias podem ser recebidas 

através de diversas fontes – incluindo 

colaboradores, voluntários, representantes e 

parceiros, crianças e famílias/membros da 

comunidade. Todas as preocupações e denúncias 

devem ser encaradas com seriedade e o superior 

interesse da criança ou do adulto deverão ser 

considerados em todos os momentos.

Todas as denúncias devem ser transmitidas, num 

primeiro momento, ao PFS. Se o PFS não estiver 

disponível (e.g. encontra-se em licença), as 

preocupações deverão ser transmitidas ao CEO ou 

outro colaborador designado (ver Anexo X).

Todas as denúncias que envolvam colaboradores 

devem ser transmitidas ao Global Safeguarding 

Lead em Genebra. Os detalhes de contacto 

encontram-se no Anexo X.

Na secção da política de ‘Falar abertamente’, 

encontra-se um fluxograma do processo de reporte 

que indica como as preocupações serão 

reportadas e escaladas.

Denúncias de violações por partes externas à 

organização (e.g. família ou membros da 

comunidade) serão tratadas através da 

referenciação para agências ou organismos 

responsáveis por receber e responder às mesmas 

(identificadas por mapas locais – ver Anexo IX).

Denúncias de violações internas (e.g., por 

colaboradores, voluntários e representantes) serão 

tratadas através de um processo de denúncias e 

investigações interno. Quando é conhecida que a 

causa da preocupação é um colaborador, as 

políticas disciplinares da AKF serão invocadas. 

Dependendo da severidade da violação, as 

consequências poderão incluir ação disciplinar até, 

e incluindo, o despedimento imediato. Quando for 
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conhecida causa de preocupação em relação a um 

representante, ações deverão ser tomadas, 

incluindo a cessação do contrato.

Quando a preocupação estiver relacionada com 

um parceiro, a informação será transmitida ao 

Diretor Executivo da organização parceira, para 

que seja tratada de acordo com a política de 

salvaguarda do parceiro em vigor.

Em casos em que a denúncia indique que uma 

ofensa criminal tenha, ou possa ter, ocorrido a 

decisão de notificar as autoridades locais deve ser 

tomada em linha com os procedimentos de 

referenciação locais.

No entanto, esta decisão deve ser tomada em 

plena consideração dos riscos envolvidos, 

particularmente para a alegada vítima, tendo em 

conta as circunstâncias locais e o que é conhecido 

acerca da forma como as autoridades lidam com os 

casos, a confidencialidade de processos externos 

e as potenciais consequências para os indivíduos 

envolvidos.

O principal ponto de referência para todas as 

preocupações relacionadas com salvaguarda é o 

PFS local. Isto serve para garantir que as 

preocupações são geridas de forma sistemática e 

que são aprendidas lições em relação à 

implementação da política. Isto não significa que o 

PFS é unicamente responsável pela resposta, mas 

este assumirá a liderança no processo de 

documentação da preocupação e assegurará que 

esta é levada adiante.

Não é necessário que queixas/alegações/

denúncias de preocupações sejam submetidas por 

escrito mas, em todos os casos, um Relatório de 

Denúncia escrito deve ser elaborado pela pessoa 

que tenha recebido a queixa e submetido a mesma 

ao PFS local.

Decisões acerca de incidentes de salvaguarda não 

deverão ser feitas isoladamente por trabalhadores 

individuais. No entanto, em circunstâncias 

excecionais – como uma situação de risco de vida 

– colaboradores, voluntários e representantes 

podem levar a cabo qualquer ação que 

considerem necessária para proteger a criança ou 

o adulto de um risco significativo e imediato. Ainda 

assim, esta situação deve ser reportada assim que 

possível de acordo com o processo de denúncia.

Contactos locais de agências de serviços sociais 

relevantes e órgãos de polícia criminal devem ser 

identificados com antecedência de forma a permitir 

a referenciação para uma agência exterior se 

necessário para proteger a criança ou o adulto (ver 

Anexo IX para uma ferramenta de referenciação e 

um guia). Os detalhes do contacto devem ser 

conservados pelo PFS local de forma a que a 

referenciação seja feita rápida e eficientemente.

As considerações acerca da referenciação de uma 

criança ou adulto para uma agência exterior, por 

motivos de salvaguarda, devem ser feitas dentro 

do quadro legal do país e tendo em conta o 

superior interesse e a vontade da criança.

Quando sejam levantadas preocupações ou 

apresentadas denúncias, deve ser dada 

importância à confidencialidade, quer do 

referenciador quer da criança/adulto envolvidos. 

Deve ser apenas partilhada a informação 

necessária para assegurar a segurança e 

assistência adequada da criança/adulto.

Quando sejam levantadas preocupações em 

boa-fé e sem intenção dolosa, mesmo que não 

substanciadas, não será levada a cabo qualquer 

ação punitiva contra a pessoa que as levantaram 

tais preocupações ou que apresentaram a queixa.

O PFS deverá manter registos escritos de todas as 

queixas recebidas, num local seguro e confidencial. 

Nalguns casos, quando o programa ou projeto 

aborde especificamente questões de salvaguarda 

e a gestão de casos fizer parte da intervenção 

planeada, em alternativa, os registos podem ser 

mantidos pela equipa responsável pelo programa. 

Isto necessita, porém, de ser autorizado, por 

escrito, pelo CEO na conceção do programa.

Quaisquer relatórios de monitorização da política 

de salvaguarda deverão assegurar a 

confidencialidade (i.e., não fazer menção a factos 

identificadores).
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NORMA 5:

A AKF tem medidas  
e mecanismos  
para monitorizar e rever  
as medidas de salvaguarda 
e para garantir  
a responsabilização 
ascendente e descendente 
em relação à salvaguarda.
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As unidades da AKF levarão a cabo uma 

autoavaliação anual para avaliar em que medida 

estão a cumprir a Política de Salvaguarda e as suas 

normas, registar boas práticas e identificar áreas 

carentes de melhorias. Ver no Anexo VI uma 

ferramenta de autoavaliação.

Os resultados da autoavaliação serão partilhados 

com os colaboradores e usados para delinear 

planos de ação anuais que abordem as falhas e 

mitiguem os riscos identificados.

O CEO reportará os resultados da autoavaliação 

anual e apresentará o plano de ação anual ao 

Conselho Nacional da AKF (ou equivalente) e ao 

Global Safeguarding Lead em Genebra.

O processo de autoavaliação e criação do plano 

de ação é um exercício de equipa que será, no 

entanto, coordenado pelo PFS local.

O MS será revisto todos os anos de forma a 

consagrar quaisquer desenvolvimentos legais, 

regulamentares ou do sector e a garantir que os 

detalhes de contacto se encontram atualizados. 

Este processo será liderado pelo CEO com o apoio 

do Global Safeguarding Advisor, do PFS local e 

quaisquer outros colegas conforme necessário.
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NORMA 6:

A AKF assegurará um local  
de trabalho baseado no respeito, 
tolerância, diversidade e inclusão 
que resulte num ambiente 
respeitoso para todos  
os colaboradores.
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• A AKF fornecerá, a todos os colaboradores, 

formação sobre locais de trabalho respeitosos 

e, em particular, fornecerá aos líderes/gestores 

de linha formação adicional sobre como ir ao 

encontro das suas responsabilidades no 

âmbito desta Política;

• A AKF assegurará que os parceiros e outras 

partes interessadas sabem quais os 

compromissos da AKF nesta área e apoiará os 

mesmos a trabalhar de formas que sejam 

consistentes com os seus valores e princípios, 

de modo a que os colaboradores não sejam 

expostos a assédio, bullying, discriminação e 

outros fatores, no contacto com outras 

organizações;

• A AKF contará com que todas as unidades 

estabeleçam planos claros para abordar a 

cultura no local de trabalho e assegurar todos 

os aspetos de um local de trabalho respeitoso 

estão a ser abordados;

• A AKF conduzirá questionários regulares a 

colaboradores de forma a reunir opiniões dos 

colaboradores, apoiar a monitorização de 

desempenho e as melhorias nesta área.
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NORMA 7:

A AKF promoverá abertura  
e transparência de forma a que todos  
os colaboradores estejam conscientes 
do compromisso da AKF para  
com locais de trabalho respeitosos; 
conheçam as suas responsabilidades;  
e se sintam capazes de levantar 
questões ou preocupações, bem como 
de desafiar e/ou reportar condutas 
inapropriadas ou danosas, reais  
ou potenciais, com total conhecimento 
de que estas questões ou preocupações 
serão encaradas de forma séria.
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• A AKF assegurará que as políticas e processos 

são comunicados através da iniciação e 

formação e que todos os colaboradores e 

partes interessadas conhecem os seus direitos 

e responsabilidades;

• A AKF forncerá uma gama de canais através 

dos quais os colaboradores possam levantar 

as suas preocupações, incluindo mecanismos 

de reporte anónimos, que permitirão a 

qualquer pessoa a falar abertamente sobre 

assédio e outras infrações de que tenha sido 

alvo. Iremos medir a utilização da linha ‘Falar 

Abertamente’ e, de forma mais geral, o reporte 

de preocupações;

• A AKF assegurará que todos as denúncias 

serão tratadas seriamente, serão respondidas 

de forma apropriada e tratadas de forma 

imparcial através da disponibilização de 

colaboradores formados que sejam capazes 

de dar seguimento/investigar tais denúncias;

• A AKF tratará todas as denúncias de forma 

sensível, justa, de modo confidencial e 

oportuno, monitorizando o tempo que leva a 

completar a investigação;

• Os supervisores, gestores e aqueles 

responsáveis por lidar com casos de assédio 

sexual, reportarão, pelo menos anualmente, ao 

Global Safeguarding Lead de Genebra acerca 

da observância desta Política, incluindo a forma 

como foram tratados e quaisquer 

recomendações, para avaliar a eficácia desta 

política e proceder a alterações/melhorias.
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NORMA 8:

A AKF garantirá uma proteção 
robusta de quem desejar levantar 
uma preocupação ou apresentar 
uma queixa relativamente  
a assédio, assédio sexual ou outra 
má conduta no local de trabalho.
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• A AKF estabelecerá procedimentos para 

proteger as pessoas que denunciem casos de 

assédio sexual de vitimização, de forma a 

garantir uma resposta rápida e incluir 

disposições para a remoção imediata do/a 

alegado/a agressor/a da sua função na 

pendência da investigação;

• A AKF assegurará uma variedade de medidas 

de proteção para queixosos de forma a que se 

sintam apoiados aquando da apresentação da 

queixa e para que tenham acesso a apoio e 

proteção adequado à sua situação;

• A AKF proibirá práticas como acordos que 

requeiram a confidencialidade acerca de 

assédio ou que forcem vítimas de assédio a 

despedirem-se.

Por favor, veja o Anexo XII para definições e 

exemplos de bullying, assédio, abuso, exploração, 

discriminação e vitimização.
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Salvaguardar a Organização
Infrações financeiras e outras relacionadas

Conforme estabelecido no Código de Ética 

Empresarial da AKDN a governança das suas 

agências, filiais e programas é na transparência, 

honestidade, confiança, probidade, equidade e 

responsabilização.

É, portanto, política da AKF assegurar que as 

atividades são conduzidas pelo pessoal da AKDN, 

e todos os outros indivíduos associados, de acordo 

com os mais altos padrões de honestidade, 

integridade e profissionalismo.

Requeremos total observância e temos uma 

política de ‘tolerância zero’ relativamente a 

atividades corruptas de qualquer tipo, quer sejam 

levadas a cabo por colaboradores da AKF ou por 

terceiros que ajam para ou em nome da AKF.

A prática de infrações financeiras que incluem 

fraude, subornos, branqueamento de capitais, 

financiamento de atividades terroristas ou desvio 

de ajuda de qualquer tipo e o conhecimento de 

práticas corruptas por parte de colegas ou outros é 

proibida e será tratada na máxima extensão 

permitida por lei. Suborno é uma ofensa criminal 

em muitos países. Branqueamento de capitais é o 

termo utilizado para descrever um número de 

ofensas que envolvem os proveitos de fundos 

criminosos ou terroristas. Inclui possuir, ou de 

alguma forma lidar com, ou ocultar os proveitos de 
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qualquer crime. Os CEOs devem garantir que 

nenhum colaborador pratica comportamentos 

corruptos de qualquer tipo.

 

Para salvaguardar a Organização:

• A AKF documentará, de forma clara, 

procedimentos e instruções antifraude e 

anticorrupção; e comunicar, também de forma 

clara, os mesmos a todos os colaboradores, 

fornecedores, cessionários, e outras partes 

interessadas; nenhum colaborador deverá 

praticar fraude;

• A AKF efetuará uma avaliação de risco e 

produzirá uma estratégia de controlo de fraude 

que conterão processos e procedimentos 

apropriados para a prevenção, deteção, 

investigação e denúncia de fraude, incluindo, 

por exemplo, para autoridades exteriores 

relevantes e doadores, em linha com os seus 

requisitos de denúncia de fraude;

• A AKF recuperará quaisquer fundos ou 

propriedades adquiridos ou distribuídos 

através de fraude, e levará, inclusivamente, a 

cabo ações de recuperação de acordo com os 

procedimentos de recuperação (incluindo 

litígios civis) disponíveis no país;

• A AKF fará a gestão das finanças e ativos de 

programas de forma detalhada, incluindo através 

da utilização e manutenção de registos de ativos;

• A AKF assegurará que os fornecedores, 

cessionários ou representantes cumprem os 

requisitos da AKF e gerem o risco de fraude ou 

corrupção; 

• A AKF assegurará que os colaboradores que 

estão na primeira linha de deteção ou 

investigação de fraude ou corrupção têm a 

competência e experiência necessária;

• A AKF proporcionará, a todos os 

colaboradores, formação para a 

consciencialização sobre fraude, incluindo um 

programa rotativo de formações regulares para 

a consciencialização e prevenção destinado a 

todos os colaboradores, fornecedores, 

cessionários, agentes e representantes;

• A AKF disponibilizará formação sobre fraude 

como parte dos programas de iniciação do 

colaborador e todas as formações sobre 

fraude frequentadas pelos colaboradores 

devem ser registadas;

• A AKF avaliará os Programas de formação para 

determinar se os participantes estão, de facto, 

mais conscientes acerca do controlo de fraude 

e das suas responsabilidades;

• A AKF garantirá que os parceiros 

implementadores e os fornecedores são 

obrigados a apresentar um código de conduta, 

políticas de controlo de fraude e políticas de 

anticorrupção/suborno, para assegurar que 

cumprem as normas da AKF.
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Medidas para lidar com suborno e corrupção são, não estando limitadas a:

• É proibido, direta ou indiretamente, oferecer, dar, pedir ou aceitar qualquer suborno, i.e. um presente, 

empréstimo, recompensa ou vantagem, quer em dinheiro, quer em qualquer outra forma de incentivo, a 

ou de qualquer pessoa ou empresa de forma a obter um ganho contratual ou uma vantagem regulatória 

para a AKF, ou de forma a obter qualquer vantagem pessoal para um indivíduo, ou alguém relacionado 

com esse indivíduo, de forma antiética. 

• É, igualmente, proibido agir da forma acima descrita com o propósito de influenciar um indivíduo na sua 

capacidade de oficial público estrangeiro. A AKF não deve fazer pagamentos a uma parte terceira em 

nome de um oficial público estrangeiro.

• Se a alguém for oferecido um suborno, ou for solicitado um suborno, este deve ser recusado a menos 

que a segurança imediata esteja em perigo e a questão seja imediatamente reportada aos/às gestores 

relevantes, i.e. Gestores de Linha, ou qualquer outro membro da Equipa Sénior de Gestão.

• Pagamentos de facilitação não são permitidos. Pagamentos deste tipo consistem em pequenos 

pagamentos a oficiais públicos, feitos para assegurar ou agilizar o desempenho de ação esperada ou 

rotineira a que a pessoa que faz o pagamento está intitulada. Estas situações são equivalentes a subornos.

• Verificações adequadas devem ser feitas antes de contratar fornecedores ou qualquer outra terceira 

parte de forma a reduzir o risco de os parceiros de negócios da AKF não cumprirem as nossas normas 

anti suborno.

• A AKF deve assegurar que todas as suas transações, incluindo qualquer patrocínio ou doação de 

caridade, são transparentes e legítimas.

• A AKF cumprirá as leis relacionadas com suborno, iniciará procedimentos disciplinares e levará a cabo 

ações disciplinares adequadas contra qualquer colaborador, ou qualquer outra ação relevante contra 

pessoas a trabalhar em nosso nome ou em conexão connosco, caso consideremos que ocorreu um ato 

de suborno, ou uma tentativa de suborno. Estas ações podem resultar no despedimento de pessoal 

caso se tratem de colaboradores, ou a cessação dos acordos da AKF com trabalhadores 

independentes, uma agência de trabalho, um fornecedor, etc.
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Avaliação de risco de branqueamento de capitais

Existe um número de áreas específicas nas quais a 

AKF se encontra potencialmente vulnerável a 

tornar-se alvo de branqueamento de capitais:

• As unidades podem receber pedidos invulgares 

de transações, como o pedido para fazer passar 

fundos pela conta do escritório, ou guardar 

dinheiro em nome de uma parte terceira, ou 

passar os fundos de volta para a AKF;

• Os programas e parceiros podem ser sujeitos 

a transações invulgares ou suspeitas em 

resultado de branqueamento de capitais;

• Empréstimos sem juros;

• Os doadores podem colocar restrições 

invulgares ou demasiado específicas quanto a 

uma doação, ou pedir o seu retorno, na 

totalidade ou em parte;

• Pedidos para utilizar a AKF como veículo para 

fazer passar dinheiro;

• Usar os colaboradores como correio para 

transportar dinheiro ou pequenos itens de 

valor para organizações ou pessoas que se 

encontrem no estrangeiro; e

• Os fornecedores podem ser levados a 

fornecer facilidades ao branqueamento de 

capitais, assim, a AKF deve assegurar que o 

devido cuidado e os processos de adjudicação 

são seguidos e que os fornecedores agem em 

boa fé. 

Para efeitos de clareza, as definições destas 

práticas corruptas encontram-se claramente 

listadas na próxima página.
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FRAUDE

• Roubo;

• Obter propriedade, uma vantagem financeira ou qualquer 

outro benefício através de engano;

• Causar a perda, ou evitar ou criar um risco através de 

engano;

• Fornecer informações falsas ou enganadoras, ou falha em 

fornecer informação quando existe uma obrigação de o fazer;

• Fazer, usar ou ter a posse de documentos forjados ou 

falsificados;

• Suborno, corrupção ou abuso de posição;

• Uso ilegal de computadores, veículos, telefones e outros 

bens ou serviços da AKF;

• Divulgar informação confidencial a fontes exteriores;

• Piratear ou interferir nos sistemas de computadores da AKF; e

• Facilitar pagamentos ou subornos semelhantes para expedir 

ou assegurar o desempenho de uma ação governamental 

rotineira de caráter menor ou 

• Quaisquer ofensas de natureza similar às listadas acima.

O processo de branqueamento de capitais é constituído por três 

fases: 

• Posicionamento, através do qual os fundos (muitas vezes em 

dinheiro) entram nos sistemas financeiros;

• Estratificação, através da qual os fundos passam por uma 

complexa sequência de transações concebidas para 

impossibilitar os investigadores de seguir o rasto de provas 

que os conduzam até à origem dos fundos; e

• Integração, o ponto em que os fundos emergem do processo 

de volta para a economia legítima, de tal forma que são 

irreconhecíveis como proveitos de um crime.

• are unrecognisable as the proceeds of crime.

BRANQUEA- 
MENTO

DE CAPITAIS

• Oferecer um suborno

• Aceitar um suborno

• Falha em impedir um suborno

SUBORNO
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Qualquer pessoa acusada por um tribunal de 

suborno, pode deparar-se com uma pena de prisão 

substancial e/ou uma pena de multa ilimitada. 

Segundo o artigo 363.º do Código Penal 

Português, a prática de suborno é punida com 

pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa 

até 240 dias. A organização pode, também, 

enfrentar uma acusação judicial e ser obrigada a 

pagar uma multa.

Os colaboradores devem ter presentes a política e 

procedimento de ‘Falar abertamente’ para a 

denúncia de preocupações relativas a suborno e 

corrupção.

Se algum colaborador, ou qualquer outra pessoa 

que trabalhe em nome da AKF, suspeitar da 

ocorrência de um suborno, ou uma tentativa de 

suborno, mesmo não estando pessoalmente 

envolvido, é esperado que denuncie a situação ao 

seu gestor que, por sua vez, deve reportar a 

mesma a um membro da Equipa Sénior de Gestão.

A AKF deve tratar de forma extremamente séria 

qualquer violação desta política, ainda que se trate 

apenas de uma suspeita, e levará a cabo uma 

investigação rigorosa se alguma destas 

circunstâncias se verificar.

As Fundações podem ser especialmente 

suscetíveis às atenções de potenciais agentes 

branqueadores de dinheiro. A sua presença 

internacional, muitas vezes em regiões onde 

existem sérias dificuldades de controlo e 

regulação, torna-as particularmente atrativas como 

palco para processos de estratificação.

Considerações Antiterroristas 

A AKF recebe e aloca fundos a parceiros para o 

uso exclusivo destes no desenvolvimento de 

atividades. Terrorismo, em conjunto com outros 

atos criminais, infringe os direitos fundamentais de 

pessoas inocentes e impotentes e desvia dinheiro 

e atenção das necessidades reais das 

comunidades que estamos comprometidos a 

ajudar.

A AKF não concede dinheiro ou apoio a 

organizações terroristas ou a parceiros que levem 

a cabo, financiem ou defendam atividades 

terroristas. A AKF está inteiramente comprometida 

a assegurar que todos os seus processos 

empresariais minimizam o risco de fundos serem 

desviados para terrorismo ou qualquer outro 

propósito criminoso. A AKF trabalha dentro dos 

limites da lei para garantir que as suas operações e 

as dos seus parceiros são livres de interferência e 

que todos os recursos são utilizados para os fins 

destinados.

Obrigações de todos os colaboradores, 
fiduciários, voluntários, consultores, 
pessoal destacado e estagiários

A lei penal atual coloca, em todas as pessoas, as 

seguintes três obrigações: 

• Não dar assistência a processos de 

branqueamento de capitais através da 

aquisição, ocultação, dissimulação, retenção 

ou uso dos proveitos de crime;

• Não prejudicar uma investigação;

• Não contactar qualquer pessoa que seja 

suspeita de, ou acusada de alegado 

branqueamento de capitais de forma a dar 

conhecimento a essa pessoa da suspeita ou 

da queixa (alertar ou avisar). É importante ter 

em mente que a lei requer que todas as 

suspeitas sejam reportadas, 

independentemente da sua dimensão.

Procedimentos de denúncia  
de branqueamento de capitais 

Em alguns países, no Reino Unido, por exemplo, é 

um requerimento legal nomear colaborador 

encarregado da luta contra o branqueamento de 

capitais (um Ponto Focal sobre Branqueamento de 

Capitais) que seja responsável, de acordo com a 

lei, por receber suspeitas/denúncias numa 

organização e transmiti-las às autoridades 

relevantes .

Salvo se a legislação ou regulamentos locais 

determinem o contrário, quaisquer preocupações 

deste género deverão ser levantadas através do 

procedimento de denúncia descrito na política de 

‘Falar abertamente’ da AKF e, em linha com 

preocupações ou suspeitas relativas a qualquer 

matéria de salvaguarda descrita acima, suspeitas 

de fraude ou de branqueamento de capitais devem 

ser reportadas de imediato e serão tratadas de 

acordo com os processos descritos neste 

documento.



40 FUNDAÇÃO AGA KHAN

Outras más condutas financeiras

A AKF proíbe quaisquer práticas que tenham como 

seu objeto ou efeito a prevenção, restrição ou 

distorção da concorrência.

Será esperado que todos os indivíduos que sejam 

entidades nomeadas da AKF e/ou da AKDN e/ou 

representantes que possam estar envolvidos nas 

empresas afiliadas da AKF ou da AKDN que 

estejam no domínio público ou cotadas na bolsa, 

sigam as regras e regulamentos estabelecidos 

pelas autoridades reguladoras e bolsas de 

mercado no respetivo país de operação.

Os indivíduos irão aderir a todas as listagens, 

transparência ou qualquer outro requisito de 

denúncia e deverão desempenhar todos os seus 

deveres com honestidade, seguindo as melhores 

práticas em todos os momentos.

Todas as transações comerciais e pagamentos 

devem ser documentados de forma apropriada. 

Todos os contratos devem ser escritos. Além do 

mais, as seguintes práticas são proibidas:

• Licitação fraudulenta

• Conspiração entre ou coação de licitantes

• Propostas fraudulentas

• Fraude num contrato de desempenho

• Substituição de produtos

• Preços ou partes defeituosas

• Cobrar de forma errada custos ou trabalho

• Suborno e aceitação de gratificações

• Fraude em viagens ou despesas de viagens

• Roubo e peculato

• Fraude em despesas profissionais

Ofertas e Hospitalidade

A organização proíbe expressamente o 

oferecimento ou recebimento de hospitalidade/

presentes e similares quando a intenção é conferir 

ou receber uma vantagem em troca do 

oferecimento ou recebimento de hospitalidade/

presentes de negócios ou similares.

Os indivíduos associados à AKF encontram-se 

proibidos de oferecer presentes, entretenimento 

ou hospitalidade que saibam ou acreditam que 

constituirá um suborno ou que será uma violação 

da política de presentes e entretenimento aplicável 

ao destinatário. É necessária particular vigilância 

nas relações com oficiais públicos porque algo que 

vá para além das cortesias habituais e despesas de 

promoção poderão parecer um suborno.

Presentes acima de 50€ ou hospitalidade não 

devem ser oferecidos por um colaborador ou 

qualquer outra pessoa que trabalhe em nosso 

nome a outra parte em conexão com a nossa 

organização sem a autorização escrita prévia do 

CEO ou do Diretor do Departamento Financeiro. 

Igualmente, nenhum presente ou oferta de 

hospitalidade acima dos 50€ deverá ser aceite por 

colaborador ou qualquer outra pessoa que 

trabalhe em nosso nome a outra parte em conexão 

com a nossa organização sem a autorização escrita 

prévia do CEO ou do Diretor do Departamento 

Financeiro.

Todas as despesas para presentes ou 

hospitalidade conferidas devem ser submetidas 

aos sistemas de despesas relevantes. Assim, um 

registo de todas as despesas deste género será 

mantido.

Doações

Qualquer doação deve ser consistente com os 

objetivos da AKF, definidos na carta fundadora, e 

devem estar em linha com os requisitos 

estabelecidos pelas autoridades reguladoras 

locais.

A organização proíbe expressamente doações a 

partidos políticos.

Esta política encontra-se sujeita a revisões e a 

organização reserva a si o direito de emendar esta 

política sem aviso prévio, de forma a garantir o 

respeito e cumprimento de legislação em vigor.
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Conflitos de interesses

A AKF não deverá solicitar a um indivíduo que 

desempenhe um trabalho que possa resultar num 

conflito de interesses.

Todos os indivíduos associados com a AKF, 

independentemente do seu estatuto ou posição, 

deverão aplicar a máxima objetividade e evitar 

situações de conflitos de interesse entre os seus 

interesses pessoais, diretos ou indiretos, incluindo 

os interesses de familiares próximos, e os 

interesses da AKF.

Os indivíduos devem notificar, por escrito, o seu 

supervisor direto de qualquer efetiva ou potencial 

situação de conflito de interesses. A falha em 

fazê-lo resultará num procedimento disciplinar. Em 

caso de dúvida, os indivíduos em causa devem 

consultar, sem demora, o seu supervisor direto.

Deverá considerar-se que um indivíduo está num 

conflito de interesses, ou num aparente conflito de 

interesses, numa situação em que o seu 

julgamento ou lealdade para com a AKF e a sua 

rede mais extensa possam ser toldados.

Atividades proibidas

Obrigações de probidade

Todos os indivíduos que façam parte da AKF, não 

devem aceitar posições e/ou ser parte de, ou ter 

afiliações com qualquer organização (comercial ou 

não comercial) que possa estar envolvida ou ter 

relações com instituições que possam trazer 

descrédito para a AKF ou qualquer das suas 

organizações afiliadas.

informação privilegiada

Nenhum indivíduo associado com a AKF, 

independentemente do seu estatuto ou posição, 

pode comprar ou vender ações, ou outros títulos 

de um empreendimento comercial, ou dar 

conselhos sobre o mesmo, se tiverem acesso, em 

razão da sua atividade profissional, a qualquer 

informação não pública acerca desse 

empreendimento comercial.
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Código de Conduta
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O Código de Conduta da AKF estabelece a ética e 

os comportamentos exigidos de todos os 

indivíduos associados com a AKF, 

independentemente da hierarquia, estado ou 

posição. Este Código é desenhado para manter 

uma cultura de melhores práticas para assegurar 

um ambiente de salvaguarda que é fundamentar 

para os valores da AKF. É esperado de todos 

aqueles associados com a AKF que demonstrem o 

mais elevado nível de honestidade, integridade e 

profissionalismo

O Código também estabelece a base dos 

mecanismos de reporte e proteção delineados 

para assegurar uma aplicação rigorosa dos 

princípios descritos.

O presente Código aplica-se antes, durante e depois 

das horas de trabalho ou funcionamento; deve ser 

reconhecido que infrações praticadas para além da 

esfera da AKF, no domínio privado, podem, também, 

necessitar de ser tratadas, quando se tornem 

conhecidas. Atos criminais ou antiéticos cometidos 

fora da AKF poderão resultar em ação disciplinar.

Todas as interações pessoais e profissionais dentro 

da AKF, independentemente das relações 

hierárquicas ou de poder existentes, devem ser 

baseadas na integridade e no respeito mútuo.

Em relação aos beneficiários
Todo o nosso trabalho com crianças é baseado nos 

princípios da Convenção sobre os Direitos das 

Crianças. De igual forma, os adultos com quem 

estamos em contacto, e especialmente aqueles 

que possam encontrar-se em situações de 

vulnerabilidade ou em risco, devem ser tratados 

com dignidade e respeito e em linha com as 

convenções e instrumentos internacionais 

relevantes, e.g. Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra as 

Mulheres, Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, etc.

Espera-se que todas as pessoas demonstrem, 

consistentemente, altos padrões de conduta 

pessoal, ética e profissional e que partilhem um 

compromisso comum quanto à prevenção de más 

condutas e proteção de crianças e adultos.

Em relação à salvaguarda de crianças, em 

particular, é proibido:

• Explorar ou abusar sexualmente de uma criança 

(i.e., uma pessoa com menos de 18 anos);

• Tomar parte em qualquer atividade sexual com 

uma criança ou várias crianças, 

independentemente da idade de maioridade 

ou da idade estabelecida para o 

consentimento a nível local; um erro quanto à 

idade da criança não constitui uma defesa;

• Agir de uma maneira que possa colocar uma 

criança em risco de abuso, incluindo não levar 

a cabo uma avaliação de risco adequada antes 

de implementar atividades ou eventos com 

crianças;

• Ter comportamentos ou tomar parte em ações 

violentas para com crianças. Estes 

comportamentos e ações incluem, mas não 

são limitados a, usar linguagem ou ter 

comportamentos inapropriados no trato com 

uma criança ou várias crianças, fazer bullying 

contra ou assediar uma criança verbal ou 

fisicamente, persuadir uma criança a envolver-

se em atividades que não são apropriadas 

para crianças ou para a sua idade, punir 

fisicamente uma criança, expor a criança a 

imagens indecentes, aliciamento e tráfico 

online, qualquer comportamento que 

represente abuso emocional ou psicológico;

• Desenvolver relações sexuais ou inapropriadas 

com beneficiários;

• Consumir, comprar, vender ou ter a posse, criar 

e distribuir qualquer formato de imagens 

indecentes de crianças;

• Tomar parte em quaisquer formas de 

comportamentos humiliantes, degradantes ou 

de exploração contra crianças;

• Usar tecnologia de forma inapropriada, quer 

profissional quer pessoalmente (em 

circunstância alguma é apropriado - e constitui 

uma ofensa criminal em alguns países - ver 

imagens abusivas de crianças online);

• Obter ou utilizar imagens de crianças sem o 

consentimento informado ou de qualquer outra 

forma que viole as boas práticas contidas 

neste documento.
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Nenhum indivíduo deve ser submetido pelos 

colegas ou supervisores (diretos ou indiretos) a 

comportamentos ofensivos ou humiliantes, gestos 

ou contactos de natureza sexual, ou a atos de 

bullying ou assédio (incluindo assédio sexual). Tais 

comportamentos violam os seus direitos 

fundamentais, dignidade, saúde física ou mental e 

o futuro profissional, e podem, também, causar ou 

resultar na deterioração das condições de trabalho.

Qualquer ato ou suspeita de bullying, assédio ou 

discriminação deve ser reportado de acordo com o 

processo ‘Falar abertamente’, descrito neste 

documento, para que sejam tomadas as medidas 

apropriadas quando se considere que ocorreram 

violações deste Código ou de outros elementos do 

enquadramento de salvaguarda.

Observância de leis e regulamentos 

As atividades e operações da AKF deverão ser 

desenvolvidas em estrito cumprimento dos mais 

altos padrões éticos e legais. Todas as interações 

com beneficiários, fornecedores e parceiros 

Em relação aos colaboradores

A autoridade hierárquica não deverá ser usada 

para meios que não a garantia de que a AKF é 

gerida adequadamente. Esta deve ser exercida 

apropriadamente e com discernimento e não deve 

resultar em qualquer forma de abuso ou assédio.

A AKF não discriminará de qualquer forma e 

deverá tratar todas as pessoas com dignidade e 

com respeito. Em relação à salvaguarda no local de 

trabalho, a AKF guia-se pelas disposições da 

Convenção 190 (2019) sobre Violência e Assédio 

no Mundo do Trabalho da Organização 

Internacional para o Trabalho (OIT).

Todos os indivíduos associados com a AKF devem 

respeitar e aderir aos valores definidos pela AKF. O 

seu comportamento profissional não deve causar 

quaisquer danos ou prejuízos para a imagem da 

instituição, quer interna quer externamente. Ademais, 

devem reconhecer o seu papel de embaixadores da 

AKF e ser um bom modelo para os seus 

colaboradores e para a organização como um todo.
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empresariais deverão ser justas, honestas e 

cumpridoras dos acordos contratuais, leis e 

regulamentos aplicáveis.

Observância de costumes e tradições locais

Todos os indivíduos associados com a AKF devem 

respeitar os costumes e tradições dos países em 

que trabalham, a menos que agir em conformidade 

com esses costumes e tradições os coloque em 

conflito com disposições da política de salvaguarda 

ou o presente Código de Conduta.

Política e procedimento de ‘Falar abertamente’

Qualquer pessoa que tenha suspeitas ou 

preocupações relacionadas com salvaguarda, 

como abuso de um beneficiário, assédio de 

colaboradores, fraude ou práticas corruptas, deve 

reportá-las, assim que possível, ao seu gestor, 

Ponto Focal de Salvaguarda ou qualquer outro 

colaborador designado (ver Anexo X) ou usar o 

serviço confidencial de ‘Falar abertamente’ (ver 

detalhes abaixo).

Procedimentos e Sanções Disciplinares

Os indivíduos que não cumpram os termos deste 

Código de Conduta serão sujeitos a uma ação 

disciplinar e podem incorrer em sanções 

(consistentes com as leis e regulamentos dos 

países em que tais indivíduos trabalhem), que 

podem incluir a cessação do contrato de trabalho, 

o despedimento e/ou exclusão de qualquer futuro 

envolvimento nas atividades Rede Aga Khan para o 

Desenvolvimento (doravante, AKDN).

Outros sistemas de denúncia

Alguns casos podem requerer que a AKF os 

referencie para ou, tratando-se de incidentes 

sérios, os denuncie a agências externas, como 

órgãos de polícia criminal e outras agências 

estatais, autoridades reguladoras, doadores, 

organismos profissionais e assim por diante (para 

mais informação, consulte o Global Safeguarding 

Lead).
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Reportar violações ou o não 
cumprimento da política  
de salvaguarda da AKF  
e suas normas
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A importância de falar abertamente 

Colaboradores, beneficiários e outras partes 

interessadas deverão ter uma voz nas matérias que 

os afetam. Dentro da AKF, queremos encorajar 

todas as pessoas a ‘falar abertamente’. Esta é uma 

ação positiva que nos permite remediar problemas 

quando e à medida que estes têm lugar, bem como 

prevenir que a questão se torne num problema 

maior. A AKF tem um procedimento claro que é 

acessível a todos os colaboradores. Sempre que 

alguém se sentir infeliz ou desconfortável em 

relação a algo – talvez porque pensem que não 

está correto ou que, de alguma forma, está a 

causar danos a um indivíduo, um grupo ou à 

organização como um todo – deve falar 

abertamente. ‘Falar abertamente’ permite que 

sejam levantadas que sejam levantadas questões 

de salvaguarda e que estas sejam resolvidas o 

mais rapidamente possível e ao nível apropriado.

A AKF quer, também, tranquilizar todos aqueles 

que apresentem uma preocupação de que 

encarará a mesma seriamente e fornecerá apoio 

para garantir, tanto quanto possível, que não serão 

negativamente afetados em consequência da sua 

decisão de falar abertamente. A AKF compreende 

que falar abertamente nem sempre é fácil, 

especialmente se o assunto envolve algum colega, 

deixando, por isso, claro que não existirão 

represálias para quem o fizer. Se for levantada um 

eventual problema de salvaguarda que se prove vir 

a ser infundado, não será levada a cabo nenhuma 

ação contra o denunciante. A AKF não se coaduna 

com vitimização ou retaliação contra quem fale 

abertamente. Qualquer colaborador que reporte 

preocupações ou apresente uma denúncia será 

protegido pelo processo de ‘Falar Abertamente’. 

No entanto, é provável que seja iniciada uma ação 

disciplinar, e que as sanções apropriadas sejam 

aplicadas, em casos de acusações falsas e 

maliciosas deliberadas.

Através desta Política, a AKF quer assegurar que os 

colaboradores e outros estão esclarecidos acerca 

de como falar abertamente na AKF e acerca do 

compromisso da mesma em ouvir e agir em 

relação a preocupações que sejam levantadas

Reportar e responder – o que fazer 

se tiver uma preocupação de 

salvaguarda

Fale abertamente com o seu gestor, Ponto Focal 

de Salvaguarda ou qualquer outro membro 

designado da equipa a nível local. Não tem que 

fornecer todos os factos ou detalhes. Isto garantirá 

que o assunto é tratado prontamente antes que se 

torne um problema mais sério. Se se sentir 

desconfortável em falar abertamente com uma 

destas pessoas, se acredita que a pessoa pode 

estar implicada no assunto, ou se reportou o 

assunto previamente e este não foi tratado 

seriamente, levante a questão junto do gestor 

sénior ou um membro da equipa de RH.

Poderá preferir usar a linha ‘falar abertamente’, que 

é um serviço externo e independente fornecido 

pela AKF. Este serviço encontra-se disponível 24 

horas por dia e poderá falar com alguém na sua 

própria língua. Os operadores que recebem a 

chamada anotarão os detalhes da sua 

preocupação/questão e passá-los-ão à AKF 

Genebra. Poderá manter-se em completo 

anonimato, se assim o desejar. Veja mais detalhes 

aqui: https://www.safecall.co.uk/

Serviço SAFECALL Speak Up

Linha direta para denúncias (24/7): 0080072332255

Website: https://www.safecall.co.uk/file-a-report/

Se desejar, poderá contactar o Global 

Safeguarding Lead da AKF, o Diretor Geral de 

Operações da AKF, e/ou o Diretor de Recursos 

Humanos da AKDN e Conselho de Administração 

dos Recursos Humanos da AKF (ver Anexo X para 

mais detalhes).

A AKF aceitará, também, queixas de fontes 

externas como membros do público, parceiros e 

organismos oficiais.
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O que reportar?
Esta lista não é exaustiva, mas 

fornece algumas noções acerca dos 

assuntos que podem surgir e sobre 

os quais a AKF necessita de saber.

• Um beneficiário ser maltratado, 

abusado ou explorado;

• Assédio de um colaborador 

júnior por um colaborador sénior;

• Discriminação de um colaborador 

com base no seu sexo;

• Um colaborador assediar 

sexualmente um colega no 

contexto da AKF ou de uma 

organização parceira;

• Alguém ser suspeito de furtar a 

AKF;

• A atividade de um programa ser 

delineada ou implementada de 

uma forma que coloque os 

beneficiários em risco de danos.

A Política e procedimento ‘Falar Abertamente’ da 

AKF é a seguinte: 

• Qualquer pessoa que receba uma queixa ou 

informação acerca de preocupações de 

salvaguarda deve notificar o colaborador 

designado (o PFS/ Gestor Sénior) 

imediatamente ou dentro das 24 horas 

seguintes. A queixa deve ser registada 

utilizando-se o formato no Anexo V.

• Qualquer atenção urgente e necessária deve 

ser dada às partes envolvidas num incidente 

(e.g. quando uma criança ou um adulto tenham 

sido lesados), como cuidados médicos ou 

proteção imediata contra danos adicionais;

• A alegação, suspeita ou incidente deve ser 

reportado a Genebra (Global Safeguarding 

Lead) imediatamente ou assim que 

razoavelmente possível;

• Em discussão entre os colaboradores da 

unidade e de Genebra, a queixa será avaliada 

e decisões serão tomadas acerca da natureza 

da preocupação de salvaguarda, a sua 

seriedade, a necessidade de envolver/informar 

outros (incluindo doadores ), próximos passos, 

etc.;

• Um gestor sénior (normalmente o CEO ou, se o 

caso for referenciado para Genebra, o Diretor 

Geral de Operações do Global Safeguarding 

Lead) assumirá a responsabilidade e 

supervisionará o caso;

• Uma equipa será formada, composta por 

colaboradores que se considere mais 

relevantes envolver, com base na natureza do 

caso, para aconselhar acerca de ações 

imediatas a tomar para lidar com a situação;

• Será levado a cabo um inquérito preliminar 

para reunir mais informação relacionada com a 

alegação. Com base nos resultados deste 

inquérito, a situação poderá não requerer ação 

futura, poderá requerer mais investigação ou 

poderá ser referenciada externamente, se 

aparentar tratar-se uma situação de crime;

• No entanto, subsequentemente, se o caso 

aparentar tratar-se de uma situação para 

acompanhamento, uma investigação mais 

profunda e confidencial será levada a cabo.

O Anexo IX detalha os processos de resposta. 

Detalhes sobre o processo de investigação estão 

contidos num documento separado não destinado 

a publicação.

Quando falar abertamente, por favor seja o mais 

específico possível em relação à sua preocupação, 

por exemplo:
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• Natureza da infração que está a ser reportada;

• Altura(s) em que ocorreu;

• Localização(ões) específica(s) em que ocorreu;

• Maneira como a alegada infração foi cometida 

pelo indivíduo ou organização;

• Qualquer documentação existente que 

corrobore a alegação;

• Detalhes sobre quaisquer outras testemunhas.

De qualquer forma, não interessa se não tem todas 

as informações – deverá reportar a situação 

independentemente desse fator, de forma a que 

seja abordada.

O que irá acontecer?

1. A AKF encarará todas as denúncias que sejam 

feitas de forma séria, e tratará as mesmas de 

uma forma consistente, atempada e justa;

2. A AKF tomará os passos apropriados para 

garantir que não se verifica retaliação contra 

um colaborador que apresente uma denúncia;

3. A AKF lidará com todas as denúncias de forma 

confidencial e será esperado de todos os 

envolvidos que mantenham o seu 

envolvimento e todos os detalhes relacionados 

com a denúncia em confidencialidade;

4. Os colaboradores que queiram denunciar 

casos de assédio sexual terão o seu caso 

considerado por um representante da equipa 

do sexo masculino ou feminino em todos as 

etapas do processo;

5. Durante quaisquer reuniões que tomem lugar 

como parte desta política, os colaboradores 

podem, se assim o desejarem, ser 

acompanhados por um representante 

adequado;

6. Os Procedimentos Disciplinares da unidade em 

questão serão usados, quando adequado, para 

suportar esta política.

Proteção daqueles que falam 
abertamente 

A AKF tomará os passos necessários para assegurar 

que não existe qualquer retaliação contra um 

colaborador que apresente uma denúncia.

Indivíduos que tenham reportado casos de, por 

exemplo, abuso, exploração, discriminação, assédio, 

fraude ou práticas corruptas na AKF estão intitulados 

ao pleno apoio e proteção da organização, e não 

devem ser punidos ou discriminados (direta ou 

indiretamente) em resultado das suas declarações.

Indivíduos que sintam que estão a ser, ou que 

podem vir a ser, sujeitos a atos de assédio, 

represálias e retaliações por colegas ou 

supervisores (diretos ou indiretos) em resultado de 

terem falado abertamente, devem notificar o gestor 

sénior relevante ou outro representante de 

salvaguarda da AKF, e serão imediatamente 

tomadas medidas para lidar com a situação. Se 

necessário, a AKF investigará e iniciará uma ação 

disciplinar contra os autores, o que poderá resultar 

na cessação do contrato, despedimento e/ou 

exclusão de qualquer futuro envolvimento nas 

atividades da AKF. Em alguns casos, estas violações 

podem, também, constituir uma infração da lei.

Dependendo da natureza do caso, para proteger as 

vítimas ou aqueles que reportaram as infrações em 

questão, a AKF poderá necessitar de tomar ação 

imediata para remover o alegado autor da sua 

posição durante a pendência da investigação. A 

AKF assegurará a proteção total da(s) pessoa(s) que 

denuncie(m) e prevenirá qualquer possível 

interferência no processo de investigação.

É essencial que a confidencialidade seja mantida 

em todas as fases do processo quando se lidam 

com preocupações de salvaguarda. A informação 

relacionada com o caso e a sua subsequente 

gestão deverá ser partilhada apenas com base na 

necessidade de tomar conhecimento e deverá ser 

mantida em segurança a todo o tempo.

Se o caso aparentar tratar-se de uma situação para 

acompanhamento, uma investigação mais profunda 

e confidencial será levada a cabo.

O Anexo IX detalha os processos de resposta. 

Detalhes sobre o processo de investigação estão 

contidos num documento separado não destinado a 

publicação.
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Visão geral do processo ‘Falar abertamente’

Contacto com o gestor/ 
Ponto Focal

Contactos de 
salvaguarda de Genebra 

da AKF
 

Diretor de RH da AKDN
 

Linha SAFECALL “Speak 
Up”

(denunciante poderá 
permanecer no 

anonimato)

Bullying, assédio 
e discriminação 

de colaboradores*

Follow-up  
dos RH / inquérito

* Casos relacionados  
com colaboradores,  
como bullying ou assédio 
podem ser resolvidos 
através de processos 
informais. 

Segurança 
imediata/

necessidades  
de proteção 
analisadas

Preocupação /
Denúncia

Como reportar?

24 Hours Max



51MANUAL DE SALVAGUARDA

Conclusões levam a 
decisões disciplinares

Grupo de Gestão  
do Caso

Preocupação definida
assuntos de salvaguarda 

dizem respeito a  beneficiário/
colaboradores/

outros

Follow-up de salvaguarda / Processo  
de Investigação

Abuso sexual/
exploração / assédio

Formação de uma equipa com base na natureza 
do caso.
Casos que envolvam um membro SMT, beneficiá-
rios ou de natureza sexual deverão ser reportados 
a GVA e incluir uma resposta de gestão de crise.

A investigação podem dar origem a uma série de 
resultados – o assunto pode ficar resolvido, 
encerrado, pode ser considerado falso/malicioso, 
sustentado, caso em que um processo disciplinar 
será iniciado.

Ofensas criminais podem ser 
reportadas às autoridades após  
uma avaliação de risco

Formulário de denúncia

Más condutas 
relacionadas  

com beneficiários

2
4

 - 7
2

  H
o

ra
s

Auditoria financeira / 
processo de follow up

Infrações Financeiras
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Os CEOs são responsáveis por lidar com qualquer 

questão de salvaguarda levantada na sua unidade, 

mas a responsabilidade última da salvaguarda na 

AKF assenta em Michael Kocher, como Diretor 

Geral da AKF, em Shams Jaffer, Diretor de Recursos 

Humanos da AKDN e num membro do Comité de 

Recursos Humanos, um subcomité da Direção.

O CEO de cada unidade será, em última instância, 

responsável por garantir que todos os 

colaboradores adiram aos princípios do Manual de 

Salvaguarda (doravante, MS) a nível local e as 

normas associadas. Este será responsável, perante 

o Comité Nacional/Liderança da AKF em Genebra, 

e fornecerá relatórios de gestão periódicos sobre o 

progresso e o desempenho nesta área.

Em cada unidade, um membro da equipa será o 

Ponto Focal de Salvaguarda (PFS). Esta pessoa 

receberá formação relevante sobre como apoiar os 

colaboradores, representantes e parceiros de 

forma a aderirem ao MS, bem como sobre como 

reencaminhar os mesmos para agências ou 

profissionais especializados, conforme necessário.

O Ponto Focal de Salvaguarda é responsável por 

organizar formações acerca do MS; levar a cabo 

autoauditorias e avaliações de risco; levar a cabo 

as devidas diligências em relação a parceiros; e 

monitorizar e reportar acerca da implementação do 

MS, assim como por outras tarefas relacionadas 

com salvaguarda.

Todos os Gestores são responsáveis por assegurar 

que as medidas de salvaguarda que guiam a 

implementação do MS são plenamente integradas 

nas suas áreas de responsabilidade.

No âmbito de cada projeto ou programa, o gestor 

de projeto o programa será responsável por 

implementar o MS e as Orientações no seu projeto 

ou programa.

O CEO deve designar um ou mais Pontos Focais 

de Salvaguarda de projetos/programas - para 

além do PFS - que estabeleçam contacto com as 

comunidades e os beneficiários acerca de 

assuntos relacionados com a salvaguarda.

Será designado, no Comité Nacional da AKF (caso 

aplicável) ou na Equipa de Gestão Sénior de 

Genebra, um contacto de salvaguarda. A sua 

função será responsabilizar o CEO pela produção 

de relatórios sobre salvaguarda.

Supervisores usarão o MS e o Código de Conduta 

para determinar que comportamentos são 

apropriados e que comportamentos são 

inapropriados, e guiarão os colaboradores em 

concordância. Os Supervisores fornecerão aos 

seus colaboradores oportunidades para a partilha 

que informação, qualquer problema que 

experienciem ou qualquer preocupação que 

tenham, incluindo condutas inaceitáveis.

Independentemente de funções individuais, a responsabilidade  

pela salvaguarda assenta em todos aqueles ligados à organização.

Funções & Responsabilidades
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Anexos
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Anexo I

Esta Declaração de Compromisso para com a Política de Salvaguarda e Código de Conduta da Fundação Aga Khan deve 

ser assinada por todos os colaboradores e representantes da AKF, conforme definido no Manual Global de Salvaguarda, 

e mantido em registo antes do começo de funções.

Eu, ____________________________________, recebi, li e entendi os conteúdos do Manual Global de Salvaguarda 

da AKF.

Concordo com os princípios e valores contidos naquele Manual e aceito trabalhar de acordo com o Manual enquanto 

exercer funções na Fundação Aga Khan.

Compreendo que qualquer falha em cumprir a Política de Salvaguarda e o Código de Conduta pode resultar na terminação 

da minha relação com a AKF ou noutras ações disciplinares e possível referenciação da violação a organismos exteriores 

relevantes, incluindo autoridades estatais, por exemplo quando esteja envolvida uma possível ofensa criminal.

Ao usar a Linha Safecall Speak-Up e/ou a plataforma online, consente explicitamente o processamento dos seus dados 

pessoais pela Fundação Aga Khan (1-3 Avenue de la Paix, 1202 Geneva, Suíça) (doravente, “AKF”) e SAFECALL LIMITED 

(100 Wood Street, Londres, EC2V 7EX, Reino Unido) (doravante “SAFECALL”) que fornecerá aos mesmos de forma a 

beneficar de serviços online e por telefone oferecidos pela SAFECALL. Sob reserva de qualquer requesito legal aplicável, 

os seus dados pessoais serão guardados apenas pelo tempo que for necessário para o propósito pelo qual os forneceu. 

Reconhece que os seus dados pessoais serão processados de acordo com os requisitos da Lei Federal sobre Proteção 

de Dados e Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 2016/679 (incluindo todas as futuras alterações destas leis), 

que podem diferir dos requisitos de proteção de dados do seu país. Apesar de os seus dados pessoais virem a ser 

maioritariamente processados pela AKF na Suíça e pela SAFECALL no Reino Unido, reconhece que (i) a AKF poderá 

necessitar de transferir os seus dados pessoais para uma das suas empresas filiadas para permitir o tratamento dos 

casos reportados. Estas empresas filiadas da AKF podem estar localizadas dentro e fora da Espaço Económico Europeu, 

incluindo os países que são considerados pela Comissão Europeia e/ou o Comissário de Proteção de Dados e Informação 

da Federação Suíça como não garantindo um nível adequado de proteção de dados pessoais. Nestes casos particulares, 

a AKF e a SAFECALL implementarão as garantias necessárias, tais como as cláusulas contratuais-tipo da Comissão 

Europeia ou qualquer outra garantia prevista nas leis de proteção de dados europeias ou suíças. Poderá obter uma cópia 

destas garantias contactando a AKD e/ou a SAFECALL através dos detalhes de contacto apresentados em baixo.

Para exercer qualquer um dos seus direitos (i.e. direito de acesso, direito de retificação, direito de supressão, direito de 

restrição do processamento, direito de contestar o processamento, direito à portabilidade de dados, desistência de 

qualquer consentimento previamente concedido), por favor contacte a AKF através de data.protection@akdn.org.

Tenha em conta, no entanto, que a SAFECALL irá agir como um controlador de dados independente, no que diz respeito 

aos dados que fornecer à SAFECAL,L mas que recusar à AKF, ou dados pessoais que não sejam disponibilizados à AKF 

para proteger a sua identidade. Para questões relacionadas com estes dados, por favor contacte diretamente a SAFECALL 

e a sua própria Política de Privacidade que poderá encontrar em www.safecall.co.uk/pp de forma a exercitar qualquer um 

Declaração de Compromisso
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dos direitos acima mencionados. Por favor tenha, também, em consideração que (i) retirar o sei consentimento não afeta 

a legalidade do processamento dos seus dados pessoais antes daquela retirada de consentimento, (ii) o exercício de 

alguns dos seus direitos (e.g. objeção do processamento, retirada de qualquer consentimento previamente concedido, 

etc.) pode, em alguns casos, ser limitado (e.g. quando os seus dados pessoais são necessários para que a AKF e/ou a 

SAFECALL cumpram a lei ou se defendam em ações judiciais, etc.). A AKF e a SAFECALL estão comprometidas a trabalhar 

consigo para obter uma resolução justa de qualquer queixa ou preocupação acerca de privacidade. Se, no entanto, 

acreditar que a SAFECALL não foi capaz de o assistir com a sua queixa ou preocupação, tem o direito de apresentar uma 

reclamação à autoridade competente para a proteção de dados.

Nome (impresso)

Assinatura

Data

Designação / Função
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Exemplo 13 :

O Manual Global de Salvaguarda da AKF (Anexo ...) constitui parte integral deste acordo. O parceiro ou grupo de 

voluntários leu e entendeu esta política antes de assinar o presente acordo e aceita cumprir em pleno a mesma.

O parceiro ou grupo de voluntários deverá garantir:

(i) Que os seus colaboradores frequentaram formações/briefings acerca do Manual Global de Salvaguarda da AKF 

fornecido pela mesma; e

(ii) Que preocupações acerca de possíveis violações do Manual Global de Salvaguarda são imediatamente levadas à 

atenção da AKF. As partes acordarão a forma como tais preocupações serão investigadas de forma segura, confidencial 

e atempada. Qualquer investigação de uma violação do Manual Global de Salvaguarda deve ter em consideração os 

melhores interesses e segurança daqueles envolvidos.

 Exemplo 24:

A Empresa/Organização (ISTO DEVE SER DEFINIDO PREVIAMENTE NO DOCUMENTO QUE CONTEM A PRESENTE 

CLAÚSULA) reconhece que recebeu uma cópia de e leu o Manual Global de Salvaguarda (MS) da AKF (ISTO DEVE SER 

DEFINIDO PREVIAMENTE NO DOCUMENTO QUE CONTEM A PRESENTE CLAÚSULA) e todos os documentos de suporte 

e briefing que a AKF considere necessários para descrever os compromissos de salvaguarda da AKF.

É um requisito absoluto da AKF e uma condição deste acordo que nenhuma pessoa ou organismo que desempenhe 

trabalho em nome da AKF em resultado do presente acordo, esteja, tenha estado ou estará envolvido ou associado de 

qualquer forma com abuso ou exploração de grupos vulneráveis em situação de vulnerabilidade conforme descrito no 

MS.

A Empresa/Organização, como condição deste acordo, concorda em levar à atenção dos seus colaboradores, agentes, 

cessionários ou outros trabalhadores responsáveis por levar a cabo parte ou todo o trabalho contratado a ser feito para 

a AKF, e em instruí-los a observar e aplicar, com rigor, o MS em todas negociações com ou em nome da AKF.

Caso se torne conhecido para a Empresa/Organização que algum dos seus colaboradores, agentes, cessionários ou 

outros trabalhadores estão envolvidos em violações do MS ou, de outra forma, se comportaram de forma a comprometer 

a segurança dos beneficiários, colaboradores ou outros indivíduos ou bens, comprometendo, assim, a integridade e 

reputação da AKF, isto deve constituir uma violação dos termos deste acordo e resultará no direito da AKF a terminar o 

acordo sumariamente. Tais violações devem ser imediatamente notificadas à AKF.

3 Com base no trabalho de Save the Children UK.
4 Ibid.

Exemplos de Cláusulas de Parceria ANEXO II
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1. Introdução e objetivo

No âmbito de uma entrevista breve, poderá ser apenas possível colocar uma questão relacionada com salvaguarda, 

caso em que a questão mais apropriada, de entre as questões listadas em baixo, deve ser selecionada. Sempre que 

possível, uma questão geral e, de seguida, uma questão específica devem ser colocadas – uma questão de cada 

conjunto listado abaixo. A secção de salvaguarda da entrevista deve ser tratada como uma oportunidade para indagar, 

ao invés de procurar uma resposta para uma única pergunta5 .

Questões comportamentais (com base no que o candidato fez no passado) são geralmente mais fiáveis, e preferíveis, a 

questões situacionais (normalmente baseadas em cenários e no que o candidato poderá fazer nas circunstâncias descritas).

As questões devem, também, ser o mais específicas possível em relação à salvaguarda – uma questão geral relacionada 

com relações com colaboradores e assim por diante, podem dar pouca ou nenhuma indicação da abordagem do 

candidato em relação a trabalho com e proteção de grupos vulneráveisem situação de vulnerabilidade.

Questões que começam por testar a competência em relação à consciencialização sobre abuso, proteção de grupos 

vulneráveisem situação de vulnerabilidade, resposta a preocupações e assim por diante, devem proceder uma discussão 

inicial e quaisquer perguntas gerais. É importante tentar testar a consciência dos riscos, quer externos quer internos. 

Algumas das questões abaixo focam-se na sensibilidade ao abuso de crianças/grupos externos à organização e também 

em assuntos de salvaguarda internos – riscos potenciais colocados pelos colaboradores, voluntários, parceiros, etc., da 

AKF. É igualmente importante, neste contexto, olhar para questões relacionadas com os limites profissionais/pessoais 

cobertos pela política de salvaguarda.

2. Formular questões de salvaguarda de forma a que correspondam a posições individuais  

As questões em baixo representam um conjunto mínimo de questões de entrevistas de entre as quais escolher. 

Dependendo da natureza e localização do posto de trabalho, de os candidatos serem internos ou externos, da experiência 

específica que possam ter em relação a esta área, e assim por diante, poderá fazer sentido adaptar estas questões ou 

usar questões alternativas que sejam mais pertinentes, desde que as mesmas se relacionem com os critérios de seleção 

que estamos a aplicar.

3. Quão longe devemos ir em relação a estas perguntas?

Se existir alguma pergunta ou dúvida relacionada com a resposta do candidato ou se o painel de entrevistadores se 

sentir inseguro ou desconfortável acerca da resposta, é importante que os entrevistadores continuem a indagar.

É, também, importante prestar atenção à comunicação não verbal quando estas questões são colocadas. Sinais de 

ansiedade, desconforto, hesitação ou evasão, por exemplo, podem sugerir que há um problema que deve ser indagado. 

“Não posso deixar de reparar que pareceu desconfortável ao falar do problema do abuso sexual de crianças – pode 

explicar porquê?”, por exemplo.

Recrutamento seguro – questões em entrevistas ANEXO III

5 Com base no trabalho de Save the Children UK.
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Para além de respostas a perguntas, outros fatores podem sugerir que é importante colocar questões inquiridoras. Se, 

por exemplo, alguém trabalhou em países que possam ser vistos como de alto risco em relação a exploração sexual de 

crianças e teve tempos de serviço muito curtos, isto, possivelmente combinado com outros fatores que levantem dúvidas 

aos entrevistadores, poderá ser considerado uma razão para perguntar ao/à candidato sobre o seu padrão de emprego.

No entanto, apesar de, em algumas circunstâncias, colocarmos perguntas sobre os valores e crenças do candidato, 

devemos ser cuidadosos para não inquirir acerca de assuntos pessoais que não estão relacionados com a posição ou 

esta área de questões (a sexualidade do candidato, por exemplo).

4. Acompanhamento de preocupações adicionais

Se permanecerem preocupações, estas devem ser discutidas com os outros membros do painel no final do processo de 

entrevista para estabelecer a base destas preocupações, a ‘prova’ e a sua validade e para determinar qual a ação futura 

a tomar. Se existirem algumas respostas que causaram uma particular preocupação, deve ser procurado aconselhamento 

junto dos gestores de linha ou, possivelmente, o Ponto Focal de Salvaguarda.

Quando todas as outras respostas indiquem que um candidato é passível de ser escolhido para a posição ou é o melhor 

candidato, as preocupações que ainda existirem podem ser tratadas de formas particulares – entrar novamente em 

contacto com o candidato para discutir estas preocupações adicionais ou através da verificação específica junto de 

referências ou antigos empregadores e assim por diante. No entanto, se as preocupações e o potencial risco de escolher 

aquela pessoa são considerados sérios e não são dissipados por subsequentes discussões ou verificações, então 

deverão ser suficientes para desclassificar um candidato.

5. Quem deve colocar questões relacionadas com salvaguarda e responder a dúvidas dos candidatos?

O presidente do painel é responsável por todas as questões colocadas e todos os membros do painel são responsáveis por 

fazer as questões de acompanhamento e inquirições adicionais. No entanto, uma vez que o trabalho com grupos vulneráveisem 

situação de vulnerabilidade e a implementação e operacionalização da política de salvaguarda são, claramente, assuntos de 

gestão, considera-se que os gestores estão melhor posicionados para colocar questões de salvaguarda.

Quando um candidato colocar questões acerca da salvaguarda em geral, todos os membros do painel deverão estar em 

posição de responder. Se a questão estiver relacionada com o funcionamento prático da organização na qual o potencial 

trabalhador poderá ser colocado, o gestor de recrutamento será, provavelmente, a melhor pessoa para responder.

6. Perguntas e respostas

6.1 Questões gerais sobre a consciência do problema e compreensão de/compromisso com a abordagem de 

salvaguarda da AKF

a. Recebeu detalhes sobre a política de salvaguarda da AKF. O que considera serem os pontos fortes e maiores fraquezas 

da mesma? Fale-nos de políticas semelhantes com que tenha operado noutros locais. (Se o candidato não tiver uma 

experiência semelhante: O que vê como sendo os maiores desafios que poderá encontrar ao operar tal política e como 

procurará ultrapassá-los?).

b. Com base na sua experiência de trabalho em países no estrangeiro/no seu país, de que formas considera serem as 

crianças ou os adultos vulneráveisem situação de vulnerabilidade a abuso? Quais são as responsabilidades de agências 

internacionais na resposta a crianças/adultos que estejam em contacto com ou que estão a sofrer de abuso de alguma 

forma?

c. A AKF acredita que o abuso/exploração não é aceitável em qualquer circunstância e está comprometida a proteger os 

seus beneficiários no contacto com os mesmos. Como lhe foi possível, no passado, proteger crianças/adultos como 

parte do seu trabalho?
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6.2 Valores pessoais/profissionais, abordagens e competências

a) Fale-nos sobre uma altura em que esteve preocupado com a segurança de uma criança/adulto. Que passos tomou 

para proteger a criança/adulto? Se não tomou quaisquer passos, o que o impediu? O que pensa que poderia ter feito (de 

forma diferente)?

b) Fale-nos sobre um momento em que se tenha sentido desconfortável com a forma como um colega ou outro adulto 

se comportou em relação a um beneficiário? O que o deixou desconfortável? De que forma foi tal conduta inapropriada? 

O que fez a respeito da mesma? Se não fez nada, o que o impediu? Olhando para trás, o que considera que poderia ter 

feito?

c) Como descreveria seus valores profissionais em relação ao trabalho com crianças/adultos? Até que ponto tais valores 

se transferem para o contato que tem com crianças/adultos a título pessoal? Dê-nos um exemplo?

d) Está a ser destacado para …………. (função/papel) em ……….. (país/comunidade) onde existem muitas pessoas 

vulneráveisem situação de vulnerabilidade que são abusadas e exploradas de diferentes formas (possivelmente por 

pessoal humanitário). Já alguma vez se deparou com uma situação destas no passado? Que problemas tal situação lhe 

causou? Como os abordou? Que medidas considera importantes tomar, se colocado na AKF, para garantir que crianças/

adultos não são colocados em risco por colaboradores da AKF, voluntários, parceiros ou pessoas que trabalham noutras 

agências?

e) Trabalhou ou irá trabalhar em contato próximo com crianças/adultos – como garante que os limites profissionais são 

mantidos e que os grupos vulneráveis não são colocados em risco? Pode dar-nos um exemplo no qual os seus limites 

profissionais no trabalho com crianças/adultos tenham sido desafiados? Como lidou com essa situação?

• Demonstra consciência sobre o problema

• É sensível à situação de crianças/adultos

• Demonstra conhecimento sobre os assuntos

• Descreve assuntos, incidentes ou dá exemplos 

específicos

• Está familiarizado com a abordagem da AKF

• É capaz de identificar os elementos principais 

da política/abordagem de salvaguarda

• Demonstra uma abordagem favorável

• Encontra-se comprometido com princípios de 

salvaguarda

• Tem conhecimento sobre como tais princípios 

são aplicados na prática

• Questiona (criticamente) a AKF de forma a 

aprofundar a sua compreensão

• Não demonstra consciência sobre o problema

• Não é sensível aos problemas e situações de 

crianças/adultos

• Nega ou diminui o problema

• Não está familiarizado com a abordagem da 

AKF

• Não lei nem compreendeu os materiais

• Apresenta uma atitude desfavorável ou até 

mesmo depreciativa

• Questiona a ratio/necessidade de uma 

abordagem de salvaguarda

Indicatores positivos Indicators negativos
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• Consciência dos riscos/vulnerabilidades, 

internos e externos, para crianças/adultos e 

necessidade de proteção

• Claro na abordagem para lidar com questões 

de proteção

• Capaz de articular princípios e valores 

profissionais/pessoais em relação ao trabalho 

com crianças/adultos

• Claro sobre as responsabilidades de proteção 

de grupos vulneráveisem situação de 

vulnerabilidade

• Capacidade de reconhecer e responder aos 

que estão em perigo/necessitam de proteção

• Reconhece a posição de confiança, poder e 

autoridade que a função confere e os riscos 

associados

• Não demonstra consciência ou nega os riscos 

para crianças/adultos

• Não demonstra consciência do seu papel e das 

responsabilidades em relação à proteção/

resposta a possíveis abusos

• Incapaz de identificar problemas de proteção e 

medidas práticas apropriadas para lidar com os 

mesmos

• Incapaz de articular valores e abordagens 

pessoais/profissionais para trabalhar com 

crianças/adultos

• Incapaz de reconhecer aqueles em necessidade 

de proteção

• Falta de perceção sobre o poder/autoridade 

que a função confere e os riscos que isto pode 

representar

Indicadores positivos Indicadores negativos
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FUNDAÇÃO AGA KHAN
(Bangladesh)

POLÍTICA DE SALVAGUARDA:

Código de Conduta para Visitantes

Amostra do Código de Conduta do/a Visitante ANEXO IV

Introdução

A Fundação Aga Khan é uma agência privada, 

internacional, não confessional e sem fins lucrativos 

estabelecida em 1967. Procura reunir os recursos 

técnicos, humanos e financeiros necessários para ajudar 

os mais pobres e marginalizados, especialmente 

mulheres e raparigas, dentro de áreas geográficas 

estratégicas, de modo a que atinjam um nível de 

autossuficiência e melhorar a sua qualidade de vida. A 

Fundação tem filiais e afiliadas em 21  países, incluindo o 

Bangladesh, e está sediada em Genebra.

As crianças e os adultos vulneráveisem situação de 

vulnerabilidade têm direito à proteção e, como ramo de 

uma organização internacional, a Fundação Aga Khan 

(Bangladesh) [AKF (B)] tem a obrigação de garantir que 

protegemos as crianças e adultos vulneráveisem situação 

de vulnerabilidade com quem trabalhamos. É 

responsabilidade de todos os colaboradores, 

representantes e visitantes da AKF(B) (incluindo 

jornalistas, fotógrafos, doadores e colaboradores de 

outras unidades da AKF, agências da AKDN ou outras 

organizações) garantir que atendemos às necessidades 

e protegemos o bem estar das crianças e adultos 

vulneráveisem situação de vulnerabilidade para com 

quem temos um dever especial de cuidado, incluindo 

aqueles com quem trabalhamos, com quem estamos em 

contato ou que são afetados pelas nossas atividades.

Por esta razão, temos políticas e sistemas em vigor para 

prevenir abusos, negligência e exploração e para 

proteger crianças e adultos vulneráveisem situação de 

vulnerabilidade (detalhados na nossa Política de 

Salvaguarda). Essas medidas também protegem os 

visitantes de ações que possam ser mal interpretadas e 

levar a acusações falsas ou mal-intencionadas.

Visitas a projetos, parceiros e comunidades são 

oportunidades para ver, em primeira mão, o nosso 

trabalho. Gostaríamos que desfrutasse da sua visita e, ao 

mesmo tempo, nos ajudasse a manter crianças e adultos 

vulneráveisem situação de vulnerabilidade a salvo, 

apresentando-lhe, por isso, os principais elementos de 

nossa política que o/a afetam como visitante.

Se tiver alguma dúvida, deverá consultar o seu ponto de 

contato principal dentro da AKF(B) ou do Ponto Focal de 

Salvaguarda. Poderá, também, solicitar uma cópia 

completa da nossa Política de Salvaguarda.

Definição de uma criança e adulto vulnerável 

Uma criança é uma pessoa com menos de 18 anos, de 

acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos da Criança (Artigo 1).

Um adulto vulnerável ou um adulto em risco é uma 

pessoa de 18 anos ou mais que, por motivo de deficiência, 

idade ou doença, o contexto em que se encontra ou em 

resultado de desigualdades sociais ou outras, é ou pode 

ser incapaz de se cuidar ou proteger contra danos ou 

exploração significativos.
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Orientações sobre o Comportamento Respon-
sável

Esta informação foi concebida para proteger, em primeiro 
lugar, as crianças e os adultos vulneráveisem situação de 
vulnerabilidade, mas também para minimizar o risco para 
os visitantes de serem indevidamente acusados de 
comportamentos inadequados ou abuso. Ao concordar 
em ser um/a visitante, concorda em obedecer a estas 
orientações, entendendo que, se não aderir às mesmas, 
a sua visita terminará.

Como visitante, irá:
• Organizar sempre a sua visita através do escritório 

da AKF(B).
• Seguir as direções e instruções do colaborador da 

AKF(B) designado/a para supervisionar o seu trabalho 
ou acompanhá-lo/a na visita.

• Tratar as crianças/adultos vulneráveisem situação de 
vulnerabilidade, as suas famílias e suas comunidades 
em igualdade e com respeito pela sua privacidade (por 
exemplo, não entrando nas suas casas sem um convite).

• Tirar fotografias ou fazer gravações de acordo com 
as boas práticas descritas neste guia.

• Discutir quaisquer preocupações que tenha em 
relação ao bem-estar de uma criança/adulto/a 
vulnerável com um colaborador da AKF(B) ou com o 
Ponto Focal de Segurança.

• Questionar o colaborador da AKF(B) quando não 
tiver a certeza do que constitui um comportamento 
aceitável.

Como visitante, nunca deverá:
• Usar linguagem, fazer sugestões ou oferecer 

conselhos inadequados, ofensivos ou abusivos.
• Comportar-se fisicamente de maneira inadequada 

ou sexualmente provocativa. Por exemplo, acariciar, 
segurar, abraçar, beijar ou tocar em crianças/adultos 
vulneráveis em situação de vulnerabilidade de uma 
forma inadequada ou culturalmente insensível.

• Fazer coisas para crianças/adultos vulneráveis em 
situação de vulnerabilidade de natureza pessoal que 
eles possam fazer por si mesmos.

• Tolerar ou participar em comportamentos com 
crianças/adultos vulneráveisem situação de 
vulnerabilidade que sejam ilegais, inseguros ou 
abusivos.

• Agir de formas destinadas a envergonhar, humilhar, 
depreciar ou degradar crianças/adultos vulneráveis 
em situação de vulnerabilidade, envolver-se em 
qualquer forma de abuso emocional ou ferir 
fisicamente uma criança.

• Discriminar, mostrar tratamento preferencial ou 
favorecer determinadas crianças/adultos 
vulneráveisem situação de vulnerabilidade, em 
exclusão de outros.

• Desenvolver relações físicas e/ou sexuais com 
crianças/adultos vulneráveisem situação de 
vulnerabilidade ou os seus familiares.

• Desenvolver relações com crianças/adultos 
vulneráveisem situação de vulnerabilidade que 
possam, de alguma forma, ser consideradas 
exploradoras ou abusivas.

• Passar tempo sozinho com crianças/adultos 
vulneráveisem situação de vulnerabilidade longe de 
outras pessoas.

• Ajudar uma criança/adulto/a vulnerável a deixar sua 
comunidade, mesmo com o consentimento dos pais/
representantes legais, ou oferecer-lhes a 
oportunidade de visitar o seu (do/a visitante) país de 
residência.

• Trocar detalhes de contactos pessoais com crianças/
adultos vulneráveisem situação de vulnerabilidade.

• Organizar uma pernoita com uma criança/adulto/a 
vulnerável ou a sua família.

• Apresentar outros visitantes à comunidade sem 
autorização prévia da AKF(B).

• Retornar à comunidade sem autorização prévia da 
AKF(B).

Boas Práticas para Tirar Fotos ou Fazer Gravações
• Obtenha o consentimento da criança/adulto/a 

vulnerável e seus pais/representantes legais antes 
de tirar fotografias e capturar imagens.

• Tire e use fotografias e imagens de crianças/adultos 
vulneráveisem situação de vulnerabilidade que 
sejam dignas e respeitosas e que não as/os 
apresente como vítimas, pessoas vulneráveisem 
situação de vulnerabilidade ou submissas.

• • Garanta que as crianças/adultos vulneráveisem 
situação de vulnerabilidade estão adequadamente 
vestidos em fotografias e gravações, e não em poses 
que possam ser interpretadas como sendo 
sexualmente sugestivas.

• Proteja a segurança e privacidade de crianças/
adultos vulneráveisem situação de vulnerabilidade, 
não usando as imagens dos mesmos na internet ou 
redes sociais sem o consentimento explícito da 
AKF(B), ou usando-as de qualquer forma que revele a 
identidade ou localização da criança/adulto/a 
vulnerável e da sua família.

• • Não use fotografias e gravações de crianças/
adultos vulneráveisem situação de vulnerabilidade 
para beneficiar financeiramente ou para fins 
jornalísticos sem a permissão expressa da AKF(B).
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Formulário para registar preocupações/alegações relacionadas com salvaguarda:

Formato de Denúncia ANEXO V

Nome da pessoa que recebe/regista a preocupação

Data e hora

Nome da pessoa que levanta a preocupação/faz a 

alegação

Data e hora

A preocupação está relacionada com um beneficiário ou 

colaborador? Em caso afirmativo:

Nome de qualquer pessoa alegadamente prejudicada ou 

em risco

Data de nascimento (se conhecida, ou idade aproximada)

Estado:

Criança beneficiária

Adulto beneficiário

Colaborador

Outro (especifique)

Natureza da preocupação/alegação

Breve sumario da preocupação/alegação – quem fez o 

quê, a quem, quando, onde, quem mais estava presente?

Ação levada a cabo

Datas e horas

Breve sumário de quaisquer passos já tomados. Foi mais 

alguém informado sobre o assunto?

Data

AssinaturaTestemunha

Hora
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Ver folha de cálculo separada.

Ferramenta de autoavaliação ANEXO VI
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Ver folha de cálculo separada.

Ferramenta de avaliação de risco de salvaguarda ANEXO VII
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Ver folha de cálculo separada.

Avaliação/lista de verificação de parceiros 
para salvaguarda

ANEXO VIII
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Modelo de procedimentos de denúncia  
incluindo ferramentas de mapeamento

ANEXO IX

Objetivo e âmbito

O objetivo deste procedimento é fornecer protocolos 

para lidar com denúncias de violações do Manual Global 

de Salvaguarda e do Código de Conduta da AKF, quando 

a violação de salvaguarda é, alegadamente:

• Contra colaboradores ou membros do público,

• Perpetrada por colaboradores, voluntários ou 

representantes6.  

Procedimentos de resposta 

1. A denúncia é recebida

1.1 As denúncias podem chegar à AKF através de diversas 

rotas. Isto pode ser feito num formato estruturado, como 

uma carta, um e-mail, mensagem ou mensagem privada 

nas redes sociais. Pode, também, ser apresentado num 

formato de discussão informal ou rumor. Se um 

colaborador ouvir algo, durante uma discussão informal 

ou conversa, que considere representar uma 

preocupação de salvaguarda, deverá reportá-lo ao 

colaborador apropriado na AKF. Pode, ainda, chegar 

através de uma terceira parte, incluindo o serviço ‘Falar 

abertamente’ da AKF.

1.2 Se uma preocupação de salvaguarda é divulgada 

diretamente a um colaborador, a pessoa que recebe a 

denúncia deve ter em mente o seguinte:

• Ouvir

• Ser empático com a pessoa

• Reunir os detalhes básicos – quem, quando, onde, o 

quê, etc. (tente escrever estes detalhes no momento 

ou assim que seja possível fazê-lo)

• Repetir/verificar a sua compreensão da situação

• Reportar ao colaborador apropriado (ver abaixo)

1.3 A pessoa que recebe a denúncia deve documentar a 

seguinte informação:

• Nome do denunciante

• Nome(s) do(s) alegado(s) sobreviventes do(s) 

incidente(s), quando relevante (nem todos os 

incidentes/problemas envolverão vítimas/

sobreviventes) e se diferente da pessoa acima

• Nome(s) do(s) alegado(s) agressor(es)

• Descrição do(s) incidente(s)

• Data(s), hora(s) e local/locais do(s) incidente(s)

1.4 A pessoa que recebe a denúncia deverá, então, 

remeter esta informação para o seu gestor ou Ponto 

Focal de Salvaguarda imediatamente, mas certamente 

dentro de 24 horas.

1.5 No entanto, se por alguma razão um colaborador não 

quer remeter a informação ao seu gesto de linha ou 

Ponto Focal de Salvaguarda, pode reportar a qualquer 

colaborador sénior, ou ao Chefe de Gabinete em Genebra 

(ver Anexo X do Manual Global de Salvaguarda) ou ao 

serviço ‘Falar abertamente’ da AKF (ver o Manual Global 

de Salvaguarda da AKF para mais detalhes sobre formas 

de ‘falar abertamente’). 

Procedimentos de Denúncia e Resposta da AKF:
Lidar com Denúncias de Preocupações de Salvaguarda

6 Representantes incluem (mas não se limitam a) consultores, 

voluntários, contratantes, visitantes de programas, incluindo 

jornalistas, celebridades e políticos, estagiários.
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1.6 Se o alvo da preocupação não é um colaborador (por 

exemplo, é um colaborador de um contratante ou um 

consultor), as preocupações devem ser reportadas à 

organização relevante.

1.7 Devido à natureza sensível das preocupações de 

salvaguarda, a confidencialidade deve ser mantida em 

todas as fases do processo de denúncia e a informação 

deve ser partilhada apenas com base na necessidade do 

conhecimento. Isto inclui gestores de topo que, de outra 

forma, poderiam ser informados de um incidente grave.

1.8 Se o denunciante não está certo de que a AKF está a 

lidar de forma apropriada com a denúncia, tem o direito 

de transmitir a denúncia quer pela linha de gestão, quer 

ao/à Chefe de Gabinete de Genebra (ver Anexo X), quer 

a outra entidade estatal externa ou ao serviço de ‘Falar 

abertamente’ da AKF.

O colaborador será protegido contra quaisquer 

repercussões negativas que possam resultar desta 

denúncia, conforme detalhado no Manual Global de 

Salvaguarda.

2. 2. Avaliar como proceder com o relatório

2.1 Determinar se é possível levar a denúncia adiante

• O(s) incidente(s) relatado(s) representa(m) uma 

violação da política de salvaguarda?

• Existe informação suficiente para continuar o 

acompanhamento da denúncia?

2.2 Se o incidente relatado não representar uma violação 

da política da AKF, mas representar um risco de 

salvaguarda para outros (como um incidente que envolva 

crianças), a denúncia deve ser encaminhada, através dos 

canais apropriados (por exemplo, autoridades locais), se 

for seguro fazê-lo.

2.3 Se houver informações insuficientes para seguir 

adiante com o acompanhamento da denúncia e não 

existir forma de verificar as informações do relatório (por 

exemplo, se a pessoa que fez a denúncia não tiver 

deixado os seus detalhes de contato), este deverá ser 

arquivado, caso possa ser útil como uma lição que 

possamos levar para o futuro.

2.4 Se a denúncia levantar alguma preocupação relativa 

a crianças com menos de 18 anos, procure aconselhamento 

especializado imediatamente. Se em algum momento do 

processo de resposta à denúncia (por exemplo, durante 

uma investigação) se tornar aparente que qualquer 

pessoa envolvida é uma criança menor de 18 anos, 

informe imediatamente o gestor sénior relevante e 

procure orientação especializada antes de prosseguir.

2.5 Se for tomada a decisão de levar o relatório adiante, 

assegure-se de que tem o conhecimento e a capacidade 

relevantes para gerir um caso de salvaguarda. Se esse 

conhecimento não existir internamente, procure 

assistência imediata, por exemplo, através de outra 

organização ou capacidade externa (para mais 

informações, consulte o Global Safeguarding Lead).

2.6 Esclareça que informação, como e com quem será 

partilhada em relação ao caso em apreço. A 

confidencialidade deve ser salvaguardada em todos os 

momentos e as informações devem ser partilhadas 

apenas com base na necessidade de conhecimento. 

Decida que informação necessita de ser partilhada com 

cada parte interessada – as necessidades de informações 

podem ser diferentes.

2.7 A AKF tem políticas de salvaguarda consolidadas, 

mas dependendo do que o relatório diga respeito, por 

exemplo, assédio sexual no local de trabalho, aquele 

pode ser tratado por colegas de diferentes departamentos 

que trabalhem com gestores seniores e pessoal de 

salvaguarda.

2.8 A AKF verificará as suas obrigações de informar os 

órgãos relevantes quando receber uma denúncia 

relacionada com salvaguarda. Estes incluem (mas não 

estão limitados a):

• Organizações financiadoras/doadoras7 

• Organismos/redes guarda-chuva

• Órgãos estatutários.

7 Violações graves efetivas/potenciais da política de salvaguarda, 

como a alegada conduta sexual indevida em relação a 

colaboradores ou beneficiários por colaboradores da AKF, 

voluntários ou representantes, ou condutas envolvendo fraude 

grave/desvio de ajuda, podem necessitar de ser notificadas o 

mais brevemente possível aos doadores relevantes (para 

orientações, consulte o Global Safeguarding Lead).
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Alguns destes podem exigir ser informados quando recebemos uma denúncia, outros podem exigir informações sobre 

a conclusão do caso ou informações anuais sobre os mesmos. Ao enviar informações para qualquer um destes órgãos, 

a AKF considerará cuidadosamente as implicações de confidencialidade.

3. 3. Funções e responsabilidade de gestão de casos

3.1 Um gestor atuará como Decisor para cada caso. O Decisor não deve estar implicado ou envolvido de forma alguma 

no caso.

3.2 Se o relatório alega uma violação grave de salvaguarda, realizaremos uma reunião de estratégia. Isto deve incluir:

• Decisor

• Pessoa que recebeu o relatório (como o Ponto Focal ou Gestor)

• Gestor de RH

• Ponto Focal de Salvaguarda

• Global Safeguarding Lead / Administração de Genebra (dependendo do caso)

• Possivelmente outros, como cosultores jurídicos, conforme exigido

A tabela em baixo sumaria as responsabilidades para a gestão de casos.

Ponto Focal 

de 

Salvaguarda

• Garantir que as necessidades imediatas de proteção, saúde e suporte são atendidas

• Garantir o apoio adequado aos sobreviventes de incidentes de proteção em 

conjunto com os sobreviventes

• Convocar e presidir a reunião de gestão de caso

• Garantir que é fornecido ao sobrevivente o apoio e assistência adequados, como 

encaminhamento médico, apoio psicossocial, etc.

• Documentar a preocupação e garantir que esta é  levada adiante (NB, outros, como 

a pessoa que reporta a preocupação, devem ser responsáveis por documentá-la, a 

menos que isso não seja possível/apropriado)

• Garantir de que o processo é centrado no sobrevivente

• Avaliação da ligação inicial de preocupações com Genebra

• Avaliar os riscos de proteção, em cooperação com o Gestor da Investigação, bem 

como com o CEO, se apropriado

• Fornecer acesso apoio para denunciantes/SOCs, especialmente em casos de 

assédio sexual (com o Gestor de RH)

• Fazer recomendações/observações sobre as políticas e práticas que podem ter 

permitido a exploração/abuso

• Assumir a responsabilidade de supervisão para casos de menor gravidade

• Participar em reuniões de Gestão de Casos para discutir preocupações

Quem Área de responsabilidade na gestão de casos
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Gestor de RH • Receber denúncias na ausência do PFS

• Instrua o SOC a não entrar em contato com o denunciante em relação à denúncia 

e a não se envolver em conduta que seja - ou possa ser vista como - retaliação. Se 

o SOC violar as instruções, tome medidas imediatamente

• Tomar medidas corretivas ou disciplinares imediatas

• Alterar as atribuições de trabalho para que um SOC não trabalhe diretamente ou 

supervisione o denunciante

• Fazer recomendações sobre a situação de trabalho do SOC durante a investigação, 

de acordo com a legislação laboral

• Manter registos de todos os relatórios recebidos e mantê-los num local seguro e 

confidencial

• Trabalhar com PFS para fornecer acesso a apoio para denunciantes/SOCs, 

especialmente em casos de assédio sexual

• Participar em reuniões de Gestão de Casos para discutir preocupações

Grupo  

de Gestão  

de Casos

• Acordar os termos de referência para a investigação e para a equipa de investigação

• Nomear os membros da equipa de investigação

• Garantir que a confidencialidade é mantida em todos os momentos

• Decidir quais as próximas etapas a seguir com qualquer denúncia

• Iniciar uma investigação

• Tomar decisões-chave sobre a condução da investigação, por exemplo, se se deve 

investigar, se se deve suspender/redistribuir o motive de uma denúncia durante a 

investigação

• Receber o relatório da investigação e tomar decisões com base nas informações 

fornecidas

• Garantir que os denunciantes/sobreviventes são protegidos de retaliação

• Tomar as medidas adequadas para evitar a recorrência de retaliação ou da conduta 

proibida

• Receber o relatório final da investigação em nome da organização e, se a denúncia 

for comprovada, determinar se é apropriado aplicar medidas disciplinares são 

adequadas

AKDN/HQ 

Genebra

• Fazer relatórios para autoridades/partes interessadas externas, incluindo os 

principais doadores e outros doadores de quem a AKF recebe financiamento

• Convocar um grupo de Comunicações de Crise e gerir todas as comunicações

• Contatar com as partes interessadas externas, por exemplo, autoridades nacionais/

outras agências

Gestores • Informar o PFS de uma denúncia num prazo de 24 horas

Quem Área de responsabilidade na gestão de casos
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CEO’s

Gestor  

da 

Investigação

Equipa  

de 

investigação

Responsável 

Global  

de 

Salvaguarda

• Assumir a responsabilidade e supervisionar os casos menos graves geridos ao 

nível da Unidade

• Garantir que a reunião de gestão de caso tem acesso a aconselhamento 

especializado conforme necessário, por exemplo, jurídico, de recursos humanos, 

comunicações

• Identificar recursos para conduzir a investigação

• Participar em reuniões de gestão de caso para discutir denúncias

• Manter um arquivo do caso incluindo toda a documentação relativa à investigação

• Facilitar o trabalho da equipa de investigação, fornecendo acesso a informações, 

um local apropriado ou outro suporte logístico para entrevistar testemunhas

• Desenvolver o plano de investigação

• Preparar e enviar o relatório de investigação

• Manter o contacto com o escritório administrativo para a localização da investigação, 

se diferente

• Garantir que os planos de segurança e confidencialidade são implementados e que 

a investigação é conduzida de acordo com os princípios e procedimentos-chave

• Gerir o relacionamento entre a equipa de investigação e o resto da organização

• Reunir e assegurar as provas

• Levar a cabo entrevistas

• Chegar a uma conclusão com base nas provas reunidas

• Manter atualizada a avaliação de risco e plano durante e após o caso, conforme 

necessário

• Receber relatórios especialmente se disserem respeito a casos graves, por 

exemplo, que envolvam beneficiários

• Assumir a responsabilidade e supervisionar os casos graves

• Incentivar a aprendizagem para lidar com casos futuros

• Procurar aconselhamento especializado, por exemplo, quando uma criança esteja 

envolvida

• Convocar e presidir a reunião de gestão de caso para casos graves

• Apoiar a gestão de casos com funções de supervisão do mesmo

• Para incidentes graves, realizar uma avaliação de risco imediata e desenvolver um 

plano de mitigação, se necessário

• Garantir que os investigadores recebem formação, são supervisionados e 

encaminhados para suporte emocional/psicológico quando necessário

Quem Área de responsabilidade na gestão de casos
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4. Apoio a sobreviventes quando necessário/requerido

4.1 A AKF fornecerá o apoio apropriado aos sobreviventes 

de incidentes de salvaguarda. Este apoio deve ser 

garantido como um dever de cuidado, mesmo que a 

denúncia ainda não tenha sido investigada. O apoio pode 

incluir (mas não se encontra limitado a):

• Cuidados psicossociais ou aconselhamento

• Assistência médica

• Proteção ou assistência de segurança (por exemplo, ser 

movido para um local seguro)

4.2 Todas as decisões sobre apoio devem ser lideradas 

pela alegada vítima/sobrevivente.

5. Assessing protection or security risks to stakeholders

5. Avaliação de riscos de proteção ou segurança para 

as partes interessadas

5.1 Para relatórios relacionados com incidentes sérios: a 

AKF realizará, de imediato, uma avaliação de risco para 

determinar se há algum risco atual ou potencial para as 

partes interessadas envolvidas no caso e desenvolverá 

um plano de mitigação dos mesmos, se necessário

5.2 Continuar a atualizar a avaliação de risco e planear 

regularmente, durante e após o caso, conforme 

necessário.

6. Decisões sobre os próximos passos

6.1 O Decisor decide os próximos passos. Estes podem 

ser (mas não estão limitados a):

• Nenhuma ação adicional (por exemplo, se houver 

informações insuficientes para prosseguir ou se a 

denúncia se refere a incidentes fora do mandato da AKF)

• É necessária investigação para recolher mais 

informações

• Ação disciplinar imediata, se nenhuma informação 

adicional for necessária

• Encaminhamento para autoridades relevantes

6.2 Se o relatório disser respeito a representantes (por 

exemplo, voluntários, contratantes, consultores), o 

processo de tomada de decisão será diferente. Embora o 

pessoal associado não seja colaborador, temos o dever 

de proteger contra danos qualquer pessoa que entre em 

contato com qualquer aspeto de nossos programas/

atividades. Não podemos seguir processos disciplinares 

com indivíduos exteriores à AKF, no entanto decisões 

podem ser tomadas, por exemplo, a rescisão do contrato 

com um fornecedor com base nas ações da sua equipa.

6.3 Se for necessária uma investigação e a organização 

em causa não tiver capacidade interna, identifique 

recursos para conduzir a investigação (consulte o Global 

Safeguarding Lead). Se for utilizada capacidade externa, 

determine que orçamento cobrirá as ações investigativas.

7. Gerir investigações se necessário

7.1 Consulte os procedimentos da AKF para investigar 

violações de políticas.

8. Tomar decisões sobre o resultado de investigações

8.1 O Decisor toma uma decisão com base nas informações 

fornecidas no relatório de investigação. As decisões 

relativas ao/à alegado/a autor/a devem ser tomadas em 

conformidade com as políticas e procedimentos da AKF 

sobre condutas indevidas de colaboradores.

8.2 Se, neste ou em qualquer fase do processo, houver 

suspeita de atividade criminosa, o Decisor, em conjunto 

com a AKF HQ Leadership, deverá decidir se encaminhará 

o relatório para as autoridades relevantes. Essa decisão 

deve ser tomada tendo em conta uma avaliação de risco 

para a proteção de todos os envolvidos, incluindo o 

sobrevivente e o/a alegado/a autor/a.

9. Concluir o caso

A AKF irá:

9.1 Documentar todas as decisões tomadas em relação 

ao caso de forma clara e confidencial
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9.2 Guardar todas as informações relativas ao caso de 

forma confidencial e de acordo com a política da AKF e a 

lei local de proteção de dados

9.3 Registar dados de forma anónima para cumprir os 

requisitos de reporte organizacional (por exemplo, 

aquando do envio de relatos de incidentes sérios para a 

Direção, ou relatórios de salvaguarda para os doadores) 

e para permitir a aprendizagem para lidar com casos 

futuros.

Mapeamento de sistemas de proteção locais8

Para responder de maneira eficaz a quaisquer 

preocupações de salvaguarda que envolvam danos 

causados a indivíduos, é importante entender e envolver 

os sistemas locais de proteção. Detalhes a serem 

registados (e atualizados pelo menos anualmente) sobre 

sistemas locais e caminhos de referenciação para 

agências de proteção e resposta devem incluir:

1. Resumo

1.1 Breve resumo e análise dos principais riscos de 

proteção e problemas enfrentados por grupos 

vulneráveisem situação de vulnerabilidade, incluindo 

crianças, a nível local, incluindo detalhes de práticas 

comuns ou culturalmente aceites que podem ser 

prejudiciais (por exemplo, MGF, trabalho infantil)

1.2 Atitudes locais em relação ao abuso de crianças (por 

exemplo, possibilidade de represálias em relação à 

vítima, agressor/a, denunciante e testemunhas, assim 

como, as formas que tais represálias podem assumir, etc.)

2. Proteção Estatutária da Criança – Ministérios do 

Governo, etc.

2.1 Detalhes de quaisquer órgãos governamentais ou 

agências com autoridade governamental para a proteção 

de grupos vulneráveisem situação de vulnerabilidade, 

incluindo crianças - inclua nomes e detalhes de contato 

de executivos seniores

2.2 Breve avaliação da eficácia dos recursos de proteção

2.3 Resumo da legislação que rege o bem-estar/proteção 

de grupos vulneráveisem situação de vulnerabilidade, 

incluindo crianças

2.4 Se conhecido, breve análise da implementação/

aplicação da legislação

3. Investigação Criminal/Processo penal - Polícia e 

Magistratura

3.1 Papel da polícia local na investigação de ataques 

criminosos contra grupos vulneráveisem situação de 

vulnerabilidade, incluindo crianças, e a probabilidade de 

ação penal sobre essas ofensas

3.2 Idade legal para o consentimento no país e legislação 

que cobre o assunto

3.3 Nome e detalhes de contato do Oficial Superior da 

Polícia 

4. Outras Agências - Serviços de Saúde, ONGs, Órgãos 

vinculados

4.1 Detalhes de serviços de saúde e outros que podem 

ser utilizados como parte da resposta da vítima

4.2 Nomes e detalhes de contato de ONGs, outras 

agências, outros órgãos relevantes e redes profissionais, 

incluindo quaisquer acordos conjuntos locais para lidar 

com questões de proteção

5. Comunidade

5.1 Detalhes dos mecanismos de justiça e proteção 

informais/comunitários e sua forma de funcionamento

NOTAS

• Recomenda-se que o CEO local assuma a 

responsabilidade geral pelo mapeamento e finalização 

da análise.

• Uma vez que esta tarefa é detalhada e técnica, pode 

fazer sentido assegurar que o trabalho seja total ou 

parcialmente delegado/apoiado por outros 

colaboradores, por exemplo, o Ponto Focal de 

Salvaguarda.

• Pode ser útil realizar alguns mapeamentos como um 

exercício de equipa.8 Baseado num modelo fornecido pela Plan International
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• O Global Safeguarding Lead pode estar em posição de ajudar no processo de mapeamento.

• Por favor, certifique-se de que é mantido um registo de todas as datas, nomes e discussões realizadas entre 

as agências, como parte do processo de conclusão do mapeamento.

• Na finalização do mapeamento, devem ser disponibilizadas cópias a todos os colaboradores da unidade. 

Devem ser, igualmente, enviadas cópias para o Global Safeguarding Lead em Genebra.

• Os resultados devem ser atualizados anualmente ou quando se verificar uma mudança significativa e devem 

ser enviadas cópias atualizadas para o Global Safeguarding Lead em Genebra.

Com base nas informações recolhidas, liste os principais contatos para cada tipo de 
problema de proteção.  Complete um para cada local/escritório:

Procedimento de resposta ao assédio sexual

Ao contrário de outras formas de assédio, o assédio sexual não é tratado através da rota informal da denúncia. 

Quando um colaborador apresenta uma denúncia de assédio sexual:

a) O colaborador deve apresentar uma queixa formal informando o seu Supervisor, o Departamento de RH ou o 

Ponto Focal de Salvaguarda

b) Qualquer terceiro que tenha uma queixa de assédio sexual deverá apresentar a mesma ao supervisor do/ 

suspeito/a.

c) Em determinadas circunstâncias, o assédio sexual pode constituir um crime. Nesse caso, a AKF reserva o 

direito de entrar em contato com as autoridades legais para que as mesmas possam conduzir uma investigação 

e tomar as medidas necessárias. O consentimento da vítima/sobrevivente será procurado.

Agência
Função de 

Proteção

Official 

Senior
Título

Detalhes 

de 

contacto

Relatório externo de abuso

Resposta

Tratamento médico de emergência

Proteção e apoio contínuo, durante e 

depois da denúncia e/ou 

investigação

Cuidados médicos contínuos em 

relação a lesões, gravidez, DSTs e HIV

Serviços de aconselhamento para 

vítimas de abuso

Agências/recursos para acolhimento 

seguro da vítima

Outros (por favor especifique)
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Atenção: vítimas de casos de violência sexual9 e agressão 

têm o direito de apresentar uma denúncia diretamente à 

polícia. Este direito não pode ser limitado e permanece 

uma prerrogativa da vítima; a comunicação à polícia pode 

ser paralela aos procedimentos internos de adjudicação 

da AKF.

No caso de o/a suposto/a agressor/a ser preso/a pela 

polícia; os direitos das pessoas presas devem estar de 

acordo com as leis nacionais.

Quando uma pessoa designada recebe uma queixa de 

assédio sexual, deverá:

a) Registar imediatamente as datas, horários e fatos do(s) 

incidente(s)

b) Averiguar as opiniões da vítima/sobrevivente quanto ao 

resultado que deseja obter

c) Garantir que a vítima/sobrevivente compreende a 

política seguida pela AKF para lidar com a queixa

d) Discutir e acordar os próximos passos: isto é, queixa 

formal

e) Manter um registo confidencial de todas as discussões

f) Respeitar as escolhas da vítima/sobrevivente, tanto 

quanto possível, por exemplo se tomar conhecimento de 

violações graves ou de um crime, verifica-se um dever de 

cuidado que obriga a agir, quer o indivíduo assim o deseje 

ou não. Isto deve ser discutido com a vítima/sobrevivente 

e seu acordo deve ser procurado.

g) Garantir que a vítima sabe que pode apresentar a queixa 

fora da organização através do quadro jurídico relevante.

Se uma denúncia for confirmada

Se a situação de assédio sexual ocorreu, este será 

classificado como uma má conduta grave e será tratado de 

acordo com as disposições do procedimento disciplinar 

da AKF. A AKF, em consulta com a vítima, decidirá sobre 

qual a reparação apropriada para a vítima.

O colaborador que fez a reclamação será informado do 

resultado e, quando tal não viole a confidencialidade, 

poderá ser informado sobre as ações resultantes da 

denúncia.

A AKF protegerá os colaboradores que apresentarem uma 

denúncia ou participem numa investigação, de intimidação, 

vitimização ou discriminação. A retaliação contra alguém 

que tenha feito uma denúncia será tratada como uma 

ofensa disciplinar grave.

Se uma denúncia não for confirmada

Se os colaboradores apresentarem uma queixa, mas a 

mesma não for fundada, a AKF reconhece poderem ser 

afetadas relações de trabalho e trabalhará com ambas as 

partes de forma a manter o bom relacionamento. É 

esperado que os colaboradores cooperem e continuem a 

trabalhar normalmente. Não o fazer resultará em ação 

disciplinar de acordo com o Procedimento Disciplinar 

específico da unidade relevante.

Se um colaborador apresentar uma queixa que, após 

investigação, se prove ter sido apresentada com intenções 

maliciosas, será objeto de um processo disciplinar, de 

acordo com a Política Disciplinar da AKF.

Apoio

Durante todo o processo, o denunciante tem o direito de 

receber apoio de uma equipa adequada dentro da 

organização, por exemplo, pessoal de RH ou outro pessoal 

responsável por questões relativas ao bem-estar do 

pessoal.

A AKF reconhece que, como o assédio sexual geralmente 

ocorre em relacionamentos desiguais no local de trabalho, 

as vítimas/sobreviventes geralmente sentem que não 

podem denunciar a situação. A AKF entende a necessidade 

de apoiar vítimas/sobreviventes na apresentação de 

denúncias.

A AKF também necessita de considerar que 

responsabilidades decorrentes do “dever de cuidar” tem 

perante o Denunciante e testemunhas, e se algum tipo de 

apoio é necessário.

Se em qualquer etapa do procedimento o denunciante ou 

demandado/a, ou qualquer outra pessoa, precisar de falar 

com um terceiro e/ou indicar a necessidade de serviços 

de apoio especializados, deve ser estabelecido contacto 

com um conselheiro externo através dos Recursos 

Humanos.

Vitimização e retaliação

A retaliação por denunciar qualquer incidente de assédio 

sexual ou participar em qualquer investigação de incidentes 

de assédio ou assédio sexual é estritamente proibida.

9 Violência sexual consiste em qualquer ato sexual ou tentativa de 

obter um ato sexual por meio de violência ou coação, atos 

destinados a traficar uma pessoa ou atos dirigidos contra a 

sexualidade de uma pessoa, independentemente da relação com 

a vítima. É um termo abrangente que se refere a crimes como 

coação sexual, violação, abuso sexual e importunação sexual.
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Qualquer denúncia de retaliação por parte do/a suspeito/a, 

ou por colegas de trabalho, supervisores ou gestores será, 

também, investigada, de acordo com os procedimentos 

de investigação da AKF descritos acima. Se uma queixa de 

retaliação for fundada, medidas disciplinares apropriadas, 

até e incluindo o despedimento, serão tomadas.

Outros relatórios

Em alguns casos, será necessário fazer um relatório de 

incidente grave a um órgão ou organismo externos - à 

polícia, por exemplo, quando a denúncia envolver um ato 

criminoso real/possível e/ou um doador, uma autoridade 

reguladora, um corpo profissional, etc., se se verificar 

alguma das seguintes situações:

• Beneficiários foram, ou alegadamente foram, abusados 

ou maltratados enquanto em contato com a AKF, ou por 

alguém relacionado com a AKF, por exemplo, um fiduciário, 

colaborador ou voluntário. Um incidente de abuso ou 

maus tratos inclui negligência

• Verificou-se uma violação de procedimentos ou políticas 

na AKF que colocou os beneficiários em risco, incluindo a 

falhas na verificação que teria identificado que uma pessoa 

não é qualificada ou é inadequada para trabalhar com 

crianças ou adultos

• Alguém foi abusado ou maltratado (efetiva ou 

alegadamente) e o ato está relacionado com as atividades 

da AKF, ou seus parceiros/agências, se houver um risco 

reputacional para a AKF devido ao incidente. Isso inclui 

assédio e assédio sexual de funcionários e outras más 

condutas graves.

É essencial que todas as entidades da AKF compreendem 

claramente as suas obrigações de apresentação de 

denúncias, de acordo com a legislação nacional, para os 

doadores, reguladores e assim por diante. Detalhes sobre 

quem contactar e que informações fornecer serão 

necessárias, também, a nível local - esteja preparado para 

indicar o que aconteceu e explicar como está a lidar com 

a situação, para que esta informação possa ser tratada 

pela Equipa Global de Comunicação de Crise.

A comunicação de casos para partes interessadas 

externas, imprensa e doadores é uma responsabilidade da 

Equipa Global de Comunicação de Crise. As unidades 

devem referenciar quaisquer pedidos de informação para 

esta equipa e não fornecer nenhum comentário em nome 

desta.

Por favor, lembre-se também que este processo deve ser 

liderado pelo sobrevivente. Denunciar o caso à polícia, por 

exemplo, pode ser traumatizante ou perigoso para o 

sobrevivente, dependendo do contexto. Os sobreviventes 

adultos devem dar o seu consentimento para reportar à 

polícia e os desejos das crianças devem ser, na medida do 

possível, ser tidos em conta.

Apresentação de denúncias às autoridades em Portugal

Segundo o Código de Processo Penal (CPP), “Qualquer 

pessoa que tiver notícia de um crime pode denunciá-lo ao 

Ministério Público, a outra autoridade judiciária ou aos 

órgãos de polícia criminal, salvo se o procedimento 

respetivo depender de queixa ou de acusação particular.”  

Isto significa que, nos casos dos chamados crimes públicos, 

qualquer pessoa que tenha conhecimento do crime pode 

realizar a denúncia, sendo esta suficiente para o Ministério 

Público dar início ao processo, mesmo contra a vontade da 

vítima. A denúncia às autoridades poderá ser apresentada, 

ainda que o denunciante não saiba ou não tenha a certeza 

sobre quem foi o/a autor/a do crime, e pode ser 

apresentada anonimamente, muito embora seja por norma 

preferível que o denunciante se identifique, de forma a 

poder mais tarde ser chamado a colaborar na investigação. 

Por outro lado, caso se trate de um crime semipúblico ou 

particular, tem que ser a própria vítima a apresentar a 

queixa, no prazo de 6 meses, caso contrário o Ministério 

Público não pode abrir um processo. Se a vítima não o 

puder fazer, por ser menor de 16 anos, ou por ter falecido 

ou estar doente, ou por qualquer outra razão que a impeça, 

a queixa pode ser apresentada por um familiar próximo.

A denúncia é obrigatória para as entidades policiais quanto 

a todos os crimes de que tomarem conhecimento e para 

os colaboradores quanto a crimes de que tomarem 

conhecimento no exercício das suas funções e por causa 

delas .

A denúncia é ainda obrigatória para qualquer pessoa que 

tenha conhecimento de situações que ponham em risco a 

vida, a integridade física ou psíquica ou a liberdade de 

uma criança ou jovem com menos de 18 anos.

A queixa ou denúncia pode ser apresentada junto do 

Ministério Público, da Polícia Judiciária; da Polícia de 

Segurança Pública; e da Guarda Nacional Republicana.
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Contactos ANEXO X

Responsável Global de Salvaguarda da AKF

Kasia Bartman

Katarzyna.bartman@akdn.org

Tel. +41 22 9097226

Mob. +41 787152695

Diretor Global de Operações da AKF 

Tom Austin

Tom.austin@akdn.org

Tel. +41 22 9097339

Mob. +41 792011484

Diretora dos Recursos Humanos da AKDN & Membro do Comité 
de Recursos Humanos da AKF

Shams Jaffer

Shams.jaffer@akdn.org

Tel. +33 344 584012

Mob. +33 675077437

SAFECALL 

https://www.safecall.co.uk/file-a-report/

+44 (0) 800 915 1571 
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Recursos ANEXO XI

Contactos Internacionais 

Prevention of Sexual Exploitation and abuse Task 

Force

Site útil para recursos e ferramentas

http://www.pseataskforce.org/

Children and Families Across Borders

Fornece linhas de atendimento infantil e trabalha para 

fortalecer os sistemas nacionais de proteção à criança 

em 142 países. O site inclui números de linha de apoio 

para países individuais.

Tel: 0207 735 8941

info@cfab.org.uk

Child Helpline International (CHI)

Provides child helplines and works to strengthen 

national child protection systems in 142 countries. 

Website includes helpline numbers for individual 

countries.

http://www.childhelplineinternational.org/

INHOPE – International Association of Internet 

Hotlines

http://www.inhope.org/gns/home.aspx

Para relatar imagens de suspeitas de abuso sexual 

infantil na internet, clique aqui.

Para informações atualizadas e para relatar a 

visualização ou exibição de imagens sexuais, entre em 

contato com:

Internet Watch Foundation

www.iwf.org.uk

CEOP – Child Exploitation and Online Protection 

Centre

www.ceop.gov.uk

Contact the National Crime Agency to report online 

sexual abuse

https://www.ceop.police.uk/safety-centre/

Outros recursos 

(Principalmente baseados em Portugal)

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social

http://cite.gov.pt/pt/destaques/noticia510.html

 

DGERT - Direção-Geral do Emprego e das Relações de 

Trabalho

https://www.dgert.gov.pt/

Segurança Social

http://www.seg-social.pt/inicio

CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de 

Género

https://www.cig.gov.pt/

ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho

http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Paginas/default.aspx

Contactos e Organizações de apoio à vítima

APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

https://apav.pt/apav_v3/index.php/pt/

UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta

http://www.umarfeminismos.org/

Associação ILGA Portugal - Intervenção Lésbica, Gay, 

Bissexual e Transgénero

http://ilga-portugal.pt/ilga/index.php

AMCV – Associação de Mulheres Contra a Violência

http://www.amcv.org.pt/
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Definições ANEXO XII

Uma criança ou menor é qualquer pessoa com menos 

de 18 anos, de acordo com a Convenção sobre os 

Direitos das Criança – CDC (Artigo 1.º).

Os menores são considerados incapazes de avaliar e 

compreender as consequências das suas escolhas e de 

fornecer consentimento informado, especialmente em 

relação a atos sexuais.

Um adulto vulnerável ou um adulto em risco é uma 

pessoa, com 18 ou mais anos, que, em razão de 

deficiência, idade, sexo, identidade de género, etnia, 

raça, classe/casta, religião, doença, o contexto em que 

se encontra ou, em resultado de relações de poder ou 

desigualdades sociais ou outras, se encontra em risco 

de sofrer danos significativos ou de ser vítima de 

exploração.

Abuso de crianças inclui todas as formas de maus-tratos 

físicos ou emocionais, abuso sexual, negligência e 

exploração que resultem num dano, efetivo ou 

potencial, para a saúde, desenvolvimento ou dignidade 

da criança.

Abuso físico representa o dano físico, efetivo ou 

potencial, perpetrado por outra pessoa, adulto ou 

criança, contra uma criança ou um adulto. Pode envolver 

bater, abanar, envenenar, afogar, morder e outros tipos 

de comportamentos. Danos físicos podem, também, ser 

causados por um progenitor ou cuidador quando fingem 

os sintomas ou deliberadamente infligem uma doença 

numa criança ou num adulto.

Abuso emocional refere-se a maus-tratos emocionais 

reiterados que causem impacto no desenvolvimento 

emocional de uma criança ou adulto. Atos que sejam 

emocionalmente abusivos incluem a restrição de 

movimentos, degradação, humilhação, ameaça, inflição 

de medo, ridicularização, discriminação ou outra forma 

de tratamento não físico hostil ou rejeição.

Abuso sexual consiste em forçar ou aliciar uma criança 

ou um adulto a tomar parte em atividades sexuais sem o 

seu consentimento. Isto pode incluir, não 

exclusivamente, violação, sexo oral, penetração, ou atos 

que não incluam penetração, como masturbação, beijos, 

fricção e toque. Inclui, também, forçar as crianças e os 

adultos a ver ou produzir imagens sexuais, assistir a 

atividades sexuais e encorajá-los a assumirem 

comportamentos sexualmente inapropriados.

Exploração refere-se ao uso da criança ou adultos em 

atividades para vantagem, gratificação ou lucro de outra 

pessoa, muitas vezes resultando no tratamento injusto, 

cruel e prejudicial da criança ou do adulto. Estas 

atividades são prejudiciais para a saúde física ou mental 

da vítima, para a sua educação e desenvolvimento 

socio-emocional. Exploração económica consiste no uso 

da criança ou do adulto em trabalho ou atividades que 

resultam em benefícios para outrem.

Exploração sexual é uma forma de abuso sexual que 

consiste no envolvimento de crianças ou adultos em 

qualquer atividade sexual em troca de dinheiro, 

presentes, comida, alojamento, afetos, estatuto ou 

qualquer outra coisa que eles ou a família necessitem. 

Normalmente, envolve a manipulação ou coação da 

criança ou adulto, quer por um adulto quer por um par. 

Esta relação abusiva entre a vítima e o/a autor/a envolve 

um desequilibro de poder no âmbito do qual as opções 

da vítima são limitadas. É uma forma de abuso que pode 

ser mal compreendida pelas crianças e adultos como 

consensual.

Negligência representa as falhas constantes e crónicas 

em responder às necessidades básicas da criança ou 

do adulto – quando os pais ou os cuidadores se 

encontram numa posição para responder às mesmas 

– numa ou mais das seguintes áreas: saúde, educação, 

desenvolvimento emocional, nutrição, abrigo e 

condições de vida seguras. A negligência distingue-se, 

assim, de circunstâncias de pobreza uma vez que a 

negligência pode apenas ocorrer nos casos em que a 

família ou os cuidadores dispõem dos recursos 

razoáveis.
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Proteção é o conjunto de medidas e estruturas que 

previnem e respondem ao abuso, negligência, violência 

e exploração que afetam as crianças e os adultos. 

Consentimento informado refere-se ao acordo 

consciente, completamente compreendido e voluntário 

de uma pessoa, com idade para o consentimento, 

expresso através de palavras ou ações mutuamente 

compreendidas, para a participação numa dada 

atividade num dado espaço de tempo.

Bullying10

O bullying é visto pela AKF como: comportamentos 

ofensivos, intimidatórios, maliciosos ou insultos, abuso 

ou mau uso do poder através de meios que 

enfraquecem, humilham, denigrem ou causam lesões na 

vítima. O bullying tem como objetivo ou efeito a violação 

da dignidade individual ou a criação de um ambiente 

intimidatório, hostil, degradante, humilhante ou ofensivo 

para aquele indivíduo.

Se os colaboradores expressarem queixas de que estão 

a sofrer de bullying ou a ser assediados, estas devem 

ser tratadas de acordo o procedimento de queixas da 

AKF, independentemente de o queixoso concordar com 

as definições contidas nesta política.

Exemplos de bullying no trabalho podem incluir: sabotar 

o trabalho de uma pessoa ou a sua capacidade para 

fazer o seu trabalho através da omissão de informação 

vital e da recusa de formação adequada e/ou recursos.

Outros comportamentos incluem:

• Espalhar rumores maliciosos ou insultar uma pessoa 

através de palavras ou comportamentos

• Encaminhar memorandos que sejam críticos em 

relação a uma pessoa para outros que não 

necessitam de ter conhecimento dos mesmos

• Ridicularizar ou diminuir alguém – implicar com essa 

pessoa ou criar as condições para que a mesma 

falhe

• Exclusão ou vitimização

• Tratamento injusto

• Supervisão autoritária ou outro mau uso de poder 

ou posição superior

• Fazer ameaças ou comentários sem fundamento 

sobre estabilidade no trabalho 

• Enfraquecer deliberadamente um trabalhador 

competente, sobrecarregando-o ou criticando-o 

constantemente

• Impedir indivíduos de progredir através do bloqueio 

intencional de promoções e oportunidades de 

formação

Bullying não é praticado necessariamente apenas 

pessoalmente, pode ocorrer através de comunicações 

escritas, imagens visuais (por exemplo, imagens de 

natureza sexual ou imagens embaraçadoras de 

colegas), e-mail, telefone e métodos de supervisão 

automática – como o registo computorizado dos tempos 

de inatividade ou gravação de conversas telefónicas – 

se estes não forem aplicados igualmente a todos os 

colaboradores.

Nem todos os comportamentos que façam um 

colaborador sentir-se incomodado ou desvalorizado no 

trabalho constituem situações de bullying. Exemplos 

incluem:

• Atividades de gestão razoáveis não constituem 

bullying no trabalho

• Supervisores são responsáveis por monitorizar a 

qualidade e a prontidão do trabalho e por dar uma 

opinião aos trabalhadores sobre o seu 

desempenho.

• Se questões relacionadas com o desempenho 

necessitam de ser abordadas, a conversa deve ser 

construtiva e focar-se tantos nos aspetos positivos 

como nos negativos.

• A opinião dada não deve ser humilhante ou 

menorizante.

• Diferentes opiniões e desacordos não são 

normalmente considerados situações de bullying no 

trabalho.

• No entanto, em alguns casos, um conflito que não 

seja corretamente gerido pode escalar até atingir 

um ponto em que se torna numa situação de 

bullying no trabalho.10 Esta secção é uma adaptação de ‘Bullying e assédio no 

trabalho’ (Publicações Acas 2014)
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Deve ser realçado que o bullying pode ser praticado 

entre pares ou por uma equipa que se una contra os 

seus gestores, apesar de esta última forma de bullying 

ser menos comum, uma vez que o bullying está 

normalmente relacionado com questões de poder e 

abuso da autoridade.

Discriminação

Discriminação, quer direta quer indireta, é 

essencialmente qualquer prática que faça distinções 

entre indivíduos ou grupos de forma a criar 

desvantagens para uns e vantagens para outros. 

Discriminação direta refere-se a atos individuais ou 

comportamentais que resultam normalmente de 

preconceitos e pensamentos estereotipados. 

Discriminação indireta envolve circunstâncias em que 

certos grupos são irrazoavelmente excluídos ou, de 

outra forma, desfavorecidos por políticas práticas, 

procedimentos ou decisões que, sendo aparentemente 

neutras, têm um efeito injusto ou desigual.

A AKF assegurará que os motivos de discriminação 

direta ou indireta abaixo listados não ocorrem no 

ambiente de trabalho da AKF ou nas suas relações com 

o público, e que os atuais ou potenciais colaboradores 

recebem um tratamento justo e equitativo. Os motivos 

de discriminação reconhecidos incluem raça, etnia, 

classe/casta, sexo, idade, deficiência, estado civil ou 

estatuto social, responsabilidades familiares ou de 

cuidados, crenças ou atividades religiosas, gravidez ou 

possível gravidez, identidade de género e orientação 

sexual.

Discriminação no trabalho em Portugal

A lei laboral portuguesa proíbe, igualmente, a 

discriminação no trabalho, nomeadamente qualquer ato 

de discriminação, direta ou indireta, em razão de 

ascendência, idade, sexo, orientação sexual, identidade 

de género, estado civil, situação familiar, situação 

económica, instrução, origem ou condição social, 

património genético, capacidade de trabalho reduzida, 

deficiência, doença crónica, nacionalidade, origem 

étnica ou raça, território de origem, língua, religião, 

convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical .

A prática de atos discriminatórios constitui, também ela, 

uma contraordenação laboral muito grave 

O Código do Trabalho (doravante, CT) explica que “Não 

constitui discriminação o comportamento baseado em 

fator de discriminação que constitua um requisito 

justificável e determinante para o exercício da atividade 

profissional, em virtude da natureza da atividade em 

causa ou do contexto da sua execução (…)”, sempre 

atendendo ao princípio da proporcionalidade e à 

objetividade de tal requisito .

O Artigo 25.º, n.º 3 ressalva, ainda, que são “(…) 

permitidas diferenças de tratamento baseadas na idade 

que sejam necessárias e apropriadas à realização de 

um objetivo legítimo, designadamente de política de 

emprego, mercado de trabalho ou formação 

profissional.”

Quem alega ter sido ou estar a ser discriminado no 

contexto de trabalho, deverá “(…) indicar o trabalhador 

ou trabalhadores em relação a quem se considera 

discriminado, incumbindo ao empregador provar que a 

diferença de tratamento não assenta em qualquer fator 

de discriminação.” 

A retaliação contra as vítimas é proibida e constitui, 

igualmente, uma contraordenação muito grave11 .

Assédio

Assédio é uma forma de discriminação que consiste 

numa conduta indesejada relacionada com uma 

característica protegida relevante. Trata-se de 

comportamentos indesejados, embaraçosos, não 

solicitados, ofensivos, abusivos, depreciativos ou 

ameaçadores, dirigidos a um indivíduo ou um grupo 

devido a atributo real ou percebido seu, como a etnia, 

sexualidade ou deficiência, em circunstâncias nas quais 

uma pessoa razoável teria antecipado que a pessoa 

vítima de assédio se sentiria ofendida, humilhada ou 

intimidada. O assédio pode estar relacionado com 

qualquer característica pessoal acima mencionada e 

pode consistir num incidente isolado ou reiterado.

  
11 

Artigos 25.º, n.º1 e 24.º, n.º 1, do Código do Trabalho.

  Artigo 25.º, n.º 8, do Código do Trabalho.

  Artigo 25.º, n.º 2, do Código do Trabalho.

  Artigo 25.º, n.º 5, do Código do Trabalho.

  Artigo 25.º, n.º 8, do Código do Trabalho.
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Assédio pode envolver um ou mais dos seguintes 

comportamentos:

• Fazer troça

• Ofender com insultos

• Bullying

• Exigir ou solicitar inapropriadamente favores 

sexuais/românticos

• Fazer piadas cruéis, comentários depreciativos, 

enviar mensagens ou fazer chamadas ofensivas

• Imagens com enfoque racial

• Chamar nomes, ameaçar fisicamente e fazer gestos 

ofensivos

• Campanhas de ódio e de silêncio

• Olhar maliciosamente, dar palmadas, beliscar ou 

tocar

• Dispor imagens ou posters ofensivos

O assédio pode ocorrer com base em qualquer um dos 

motivos de discriminação acima referidos. Se dado 

comportamento tiver lugar, independentemente do 

colaborador se sentir ofendido, humilhado ou 

intimidado, e parecer a uma pessoa informada que este 

não é razoável (e tendo em conta a legislação local), 

então, está a ocorrer assédio ou discriminação no 

trabalho e ação imediata é necessária.

Assédio Sexual12

Assédio sexual é uma forma particular de assédio. 

Assédio sexual é uma conduta que tem uma natureza 

sexual ou se relaciona com sexo, identidade de género 

ou orientação sexual da vítima. A AKF define assédio 

sexual como uma conduta indesejada de natureza 

sexual que tem como objetivo ou efeito a violação da 

dignidade da pessoa ou a criação de um ambiente 

intimidatório, hostil, degradante, humilhante ou ofensivo 

para a mesma.

Exemplos incluem, mas não se encontram limitados a, 

contacto físico indesejado, comentários de cariz sexual, 

mensagens de texto inapropriadas, sejam SMS, 

mensagens em plataformas como o WhastApp ou 

publicações nas redes sociais, promessas em troca de 

favores sexuais e dispor imagens sexualmente gráficas.

Mesmo que uma conduta indesejada não tenha por 

objetivo causar angústia, pode, de qualquer forma, 

resultar na violação da dignidade da pessoa ou na 

criação de um ambiente ofensivo.

Exemplos de condutas ou comportamentos que 

constituem assédio sexual podem ser, não estando 

limitados a:

Assédio sexual verbal/não-verbal 

a) Comentários sobre a aparência de um trabalhador, a 

sua idade e vida privada, referências humilhantes ou 

comentários depreciativos sobre o género ou aparência 

física de alguém

b) Comentários, histórias ou piadas sexuais, propostas 

ou comentários obscenos, revindicação de relações 

sexuais

c) Avanços sexuais, reivindicações ou pedidos para ter 

relações sexuais ou pedidos indesejados e repetidos 

para ter encontros após uma passada recusa

d) Convites sociais indesejados e repetidos para sair em 

encontros ou estabelecer intimidade física

e) Insultos baseados no sexo do trabalhador, 

interromper, gozar ou chamar nomes e abuso sexuais 

verbais disfarçados de humor

f) Comentários condescendentes ou paternalistas de 

natureza sexual

g) Exigências de favores sexuais e ameaças de 

despedimentos se tais exigências não forem atendidas

h) Comunicação obscena e insinuações sexuais

i) Enviar imagens sexualmente explícitas (através do 

telefone ou e-mail)

j) Assédio baseado no género, e.g. assédio que se 

relaciona com o sexo do alvo mas não tem, 

necessariamente, natureza sexual

k) Exibição de materiais sexualmente explícitos ou 

sugestivos

l) Gestos sexualmente sugestivos ou avanços 

inapropriados em sites de redes sexuais

m) Carregar conteúdos sexualmente explícitos no 

computador de um colega

n) Olhar para/fixar uma pessoa ou partes do seu corpo 

de uma forma sexualmente sugestiva

o) Assobiar de forma sugestiva ou depreciativa

12 Turning the Tables: Ending sexual harassment at work, 

Equality and Human Rights Commission, March 2018.
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Assédio sexual físico

a) Contacto físico indesejado, incluindo palmadas, 

beliscões, asfixiamento, beijos, abraços, mexer, acariciar, 

tocar de qualquer forma inapropriada, levantar saias/

vestidos e camisas, desapertar soutiens ou pôr as mãos 

no bolso de alguém

b) Violência física, incluindo agressões sexuais tentadas 

ou consumadas, ou qualquer tipo de coação e 

exposição indecente de genitais

c) Bloquear a passagem da vítima de forma agressiva; 

posicionar-se demasiado próximo da vítima, esfregar os 

genitais numa pessoa, perseguir a vítima com intenção 

de a assediar sexualmente, massajar uma pessoa sem 

ser convidado a tal

d) Ameaças ou oferta de prémios relacionadas com o 

trabalho para solicitar favores sexuais

A Fundação Aga Khan proíbe toda e qualquer conduta 

que possa ser razoavelmente interpretada como 

assédio tal como se encontra acima definido, quer tal 

ato seja, ou não, suficientemente abrangente ou severo 

para corresponder aos requisitos técnicos e legais de 

assédio.

Assédio sexual não corresponde a comportamentos 

baseados em atração mútua, amizade ou respeito. 

Quando a interação é consensual, bem-vinda e 

recíproca, não consubstanciará assédio sexual. No 

entanto, decisões acerca do que constitui uma interação 

consensual, bem-vinda e recíproca podem ser 

influenciadas pelo poder relativo das pessoas 

envolvidas. A capacidade das pessoas em posições de 

autoridade de influenciar outros e afetar o seu bem-

estar é um fator de será tido em consideração na gestão 

de qualquer alegação de assédio sexual.

O assédio no trabalho em Portugal

Em Portugal, o assédio no trabalho é proibido pelo 

Artigo 29.º do CT. Segundo esta norma, “Entende-se por 

assédio o comportamento indesejado, nomeadamente o 

baseado em fator de discriminação, praticado aquando 

do acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho 

ou formação profissional, com o objetivo ou o efeito de 

perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua 

dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, 

hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador.”13  

O conceito de assédio adotado na lei portuguesa é um 

conceito meramente exemplificativo (daí a uso da 

expressão ‘entende-se por’), abarcando múltiplos 

comportamentos ainda que, isoladamente considerados, 

estes aparentem ser lícitos e inofensivos.

O Supremo Tribunal de Justiça veio, num acórdão de 

2014, clarificar o conceito de assédio moral no trabalho: 

“O assédio moral implica comportamentos (em regra 

oriundos do empregador ou de superiores hierárquicos 

do visado) real e manifestamente humilhantes, 

vexatórios e atentatórios da dignidade do trabalhador, 

aos quais estão em regra associados mais dois 

elementos: certa duração; e determinadas 

consequências.”14 Segundo um outro Acórdão do 

mesmo Tribunal: “Configura-se uma situação de assédio 

moral ou mobbing quando há aspetos na conduta do 

empregador para com o trabalhador (através do 

respetivo superior hierárquico), que apesar de 

isoladamente analisados não poderem ser considerados 

ilícitos, quando globalmente considerados, no seu 

conjunto, dado o seu prolongamento no tempo (ao 

longo de vários anos), são aptos a criar no trabalhador 

um desconforto e mal-estar no trabalho que ferem a 

respetiva dignidade profissional e integridade moral e 

psíquica.”

O Artigo 29.º do CT define, ainda, no seu n.º 3 o assédio 

sexual como “(…) o comportamento indesejado de 

carácter sexual, sob forma verbal, não verbal ou física, 

com o objetivo ou o efeito referido no número anterior.”.

Uma vítima de assédio ou assédio sexual tem direito a 

indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais 

de acordo com as normas do Código Civil (Artigos 562.º 

e seguintes).

Em termos de consequências para o/a autor/a, “A prática 

  13 
Artigo 29.º, n.º 2, Código do Trabalho, Lei n.º 7/2009 de 12 de fevereiro, publicada em Diário da República nº 30/2009, Série I, 12 

de fevereiro.

   14 
Ac. de 03/12/2014, proc. n.º 590/12.5TTLRA.C1.S1, disponível em: http://www.dgsi.pt/jstj.

nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6df21fcfab6d58aa80257c99005923d7?OpenDocument.
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de assédio constitui contraordenação muito grave, sem 

prejuízo da eventual responsabilidade penal prevista 

nos termos da lei.”  (sublinhado nosso).

Por sua vez, uma contraordenação laboral consiste num 

“(…) facto típico, ilícito e censurável que consubstancie a 

violação de uma norma que consagre direitos ou 

imponha deveres a qualquer sujeito no âmbito de 

relação laboral e que seja punível com coima.”  As 

contraordenações laborais podem ser, tendo em conta a 

relevância dos interesses violados pelo ato, leves, 

graves ou muito graves . O valor da coima a aplicar 

dependem do volume de negócios da empresa ou 

organização (no caso de uma contraordenação laboral 

muito grave, estes valores encontram-se definidos no 

Artigo 554.º, n.º 4 do CT).

A aplicação de uma coima em razão da determinação 

de que certa situação constitui assédio e, como tal, uma 

contraordenação laboral muito grave não significa, 

porém, que não se verifique, também, um crime (o 

próprio Artigo 29.º, n.º 5 do CT esclarece que pode 

haver “(…) eventual responsabilidade penal prevista nos 

termos da lei.”)

No Código Penal Português (CP), o assédio pode 

incluir-se nos comportamentos tipificados no Artigo 

154.º-A (Perseguição), punidos “(…) com pena de prisão 

até 3 anos ou pena de multa, se pena mais grave não 

lhe couber por força de outra disposição legal.”  

Voltando à legislação do trabalho, o Artigo 29.º, n.º 6 do 

CT estabelece que “O denunciante e as testemunhas 

por si indicadas não podem ser sancionados 

disciplinarmente, a menos que atuem com dolo, com 

base em declarações ou factos constantes dos autos de 

processo, judicial ou contraordenacional, desencadeado 

por assédio até decisão final, transitada em julgado, sem 

prejuízo do exercício do direito ao contraditório.”

Vitimização e retaliação

Vitimização refere-se genericamente ao tratamento 

prejudicial de alguém que apresentou, ou se acredite 

que tenha apresentado, ou apoiou uma queixa no 

contexto da política de salvaguarda ou, por exemplo, 

castigar ou ameaçar castigar alguém porque essa 

pessoa invocou os seus direitos resultantes de uma lei 

de igualdade de oportunidades ou recusou fazer algo 

que envolva discriminação ou assédio sexual.

Inclui situações em que uma queixa não tenha ainda 

sido apresentada, mas alguém é vitimizado por 

suspeitas de que apresentará uma.

A AKF não admitirá a vitimização de qualquer pessoa 

que denuncie ou apresente preocupações acerca de 

más condutas de qualquer natureza. Essa vitimização é 

proibida e será sujeita a procedimentos disciplinares, 

incluindo o despedimento.

Exemplos de vitimização ou retaliação podem incluir:

• Ser tratado injustamente porque fez ou apoiou uma 

denúncia relacionada com salvaguarda, ou porque 

alguém pensa que o fez.

• Ser isolado ou ignorado por colegas, subordinados 

ou gerentes depois de denunciar infrações

• Ser tratado injustamente se depor como testemunha 

ou apoiar um colega que fez uma alegação de 

assédio sexual contra alguém em posição de 

autoridade

No entanto, se algum indivíduo fornecer provas falsas ou 

fizer alegações em má-fé, será, provavelmente, sujeito a 

ação disciplinar.

Questões importantes a relembrar

• Comportamentos e materiais que uma pessoa 

considere inofensivos, podem ser considerados 

ofensivos por outras pessoas.

• “Comportamentos ofensivos” não podem 

simplesmente ser decididos com base na 

experiência da ‘vítima’, devendo, sim, ser julgados 

de acordo com o facto de o comportamento ser, ou 

não, visto como ofensivo por qualquer pessoa com 

conhecimento e experiência razoáveis.

• A classificação de um comportamento como assédio 

não depende da sua severidade.
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Fraude

Fraude pode ser definida como ‘obter desonestamente 

um benefício ou causar perdas através do engano ou 

outros meios’.15

Suborno

É definido como a oferta ou aceitação de qualquer 

presente, empréstimo, pagamento, recompensa ou 

vantagem para ganho pessoal na condução dos 

negócios da organização como um encorajamento para 

que se faça algo desonesto, ilegal ou que quebre a 

confiança. Mais especificamente, o artigo 363.º do 

Código Penal Português define suborno como o ato de 

“convencer ou tentar convencer outra pessoa a fazer 

algo através da dádiva ou promessa de vantagem 

patrimonial ou não patrimonial.”

Branqueamento de capitais

É o termo utilizado para descrever um número de 

ofensas que envolvem os proveitos de fundos 

criminosos ou terroristas. Inclui possuir, ou de alguma 

forma lidar com, ou ocultar os proveitos de qualquer 

crime.

Ofertas

incluem dinheiro; bens (flores, vouchers, comida, bebida, 

bilhetes para eventos que não usados no contexto de 

um evento promovido); serviços dados ou recebidos em 

sinal de amizade ou apreço.

Hospitalidade 

inclui entretenimento; refeições ou bilhetes para eventos 

(que não usados no contexto de um evento promovido) 

dados ou recebidos para iniciar ou desenvolver 

relações. Hospitalidade tornar-se-á uma oferta se o 

anfitrião não estiver presente.

Conflito de interesses

Deve considerar-se que um indivíduo tem um conflito de 

interesses, ou um aparente conflito de interesses, se o 

mesmo estiver numa situação que pode conduzi-lo, 

direta ou indiretamente, a escolher entre os interesses 

da instituição para a qual trabalha, dos seus clientes ou 

fornecedores, e os seus interesses pessoais ou de 

negócio ou os interesses de uma pessoa com quem 

esteja relacionado de alguma forma.

Deve considerar-se, igualmente, que um indivíduo tem 

um conflito de interesses, ou um aparente conflito de 

interesses, se se encontrar numa situação que pode 

toldar o seu juízo ou lealdade em relação à AKF ou à 

sua rede mais extensa.

  15   
The Commonwealth Fraud Control Framework 2014
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