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Desde
e 1964, que o sucesso e a reputação da JCDecaux asssentam em vvalores fortes, nomeadamen
nte na ideia
que oss colaboradorres do Grupo são essencia
ais para o seu
u desenvolvimento. Estes valores, orienta
aram desde
semprre as nossas ações e faze
em parte inte
egrante da no
ossa cultura, pelo que dam
mos muita importância à
existên
ncia de um am
mbiente de tra
abalho seguro e respeitoso para todos oss trabalhadore
es. Num conte
exto de forte
desenvolvimento intternacional do
o Grupo, estam
mos convencid
dos que o nossso compromissso com os valo
ores sociais
fundam
mentais é mais importante d
do que nunca e, é a razão p
pela qual quise
emos formalizá
á-los na Carta
a de Valores
Sociais Fundamenta
ais da JCDeca
aux, que forne
ece as linhas diretrizes
d
e prin
ncípios de com
mportamento m
muito claros
upo.
no Gru
Hoje em
e dia, a JCDecaux exerce a sua activida
ade em mais de
d 55 países e estamos con
nscientes da exxistência de
prática
as comerciais e culturais diiferentes. No entanto, é esssencial partilh
harmos uma a
ambição comu
um sobre os
valore
es sociais fund
damentais, de
e os respeitarrmos e de pro
ogredirmos no
o mundo inteiro para asseg
gurar a sua
mentação.
implem
Esta Carta
C
foi desen
nvolvida em re
eferência a pa
adrões internacionais que sã
ão a Declaraçção Universal d
dos Direitos
Humanos das Naçõ
ões Unidas, a
as Convençõe
es Fundamentais da Organiização Interna
acional do Tra
abalho e os
Princíp
pios Orientado
ores da Organ
nização para a Cooperação
o e Desenvolvvimento Económico para ass empresas
multinacionais. Com
m a Carta Ética
a do grupo JCDecaux, que d
define o código de conduta dos negócios no Grupo e
das re
elações com o
os nossos parcceiros, esta C
Carta representa um pilar do
os compromisssos da JCDeccaux a favor
do dessenvolvimento
o sustentável, definido com
mo a prossecução de um crrescimento ecconómico que respeita as
pessoas e o ambien
nte.
Contamos com cada
a um de vós p
para adoptar o
os valores transmitidos nesta
a Carta e, para
a assegurar que estão na
dos vossos co
omportamentoss e dos vosso
os compromisssos. O respeito
o por estes va
alores é a melh
hor garantia
base d
do nossso êxito comu
um e da suste
entabilidade da
a nossa empre
esa.
Jean
n-François Decaux

Jean-C
Charles Decau
ux

I. P
PREÂMBU
ULO
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PREÂMBU
ULO
I. P
empregados da JCDecau
ux são um ativo
a
valioso
o da empressa. É a razã
ão pela qual é
Os e
funda
amental para
a a JCDecaux oferecer a todos os seus colabo
oradores um
m ambiente d
de
traba
alho seguro, q
que favoreça
a o respeito d
de cada um.

II. O
OBJECTO
O DA CAR
RTA
A Ca
arta dos Valo
ores Sociaiss Fundamenttais da JCDe
ecaux define
e um quadro
o ético para a
JCDe
ecaux SA e to
odas as sociedades conttroladas pelo Grupo.
Foi d
desenvolvida com referência à Decla
aração Univ
versal dos Direitos do Homem da
as
Naçõ
ões Unidas, às Conve
enções Fun
ndamentais da Organiização Internacional d
do
Trabalho (OIT) e aos Princípios Dire
ectores da Organização de Coop
peração e d
de
Dese
envolvimentto Económic
co (OCDE).
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III. C
CAMPO DE APLIC
CAÇÃO
A Ca
arta dos Va
alores Socia
ais Fundame
entais, juntam
mente com a Carta Éttica do grup
po
JCDe
ecaux, aplica
a-se para ben
nefício de tod
dos os empre
egados do grrupo JCDeca
aux no mund
do,
seja qual
q
for a jurrisdição comp
petente do lo
ocal de traballho.

ntação local imponha reg
gras e prática
as mais favoráveis para os
o
No entanto, caso a regulamen
emprregados do q
que as que foram enuncciadas na prresente Carta
a, a regulam
mentação loccal
será, obviamente
e, aquela que
e se impleme
entará, e que
e regerá o co
omportamentto da entidad
de
da JC
CDecaux na jjurisdição em
m questão.

Caso
o um princíp
pio enunciado nesta Carrta não seja
a autorizado por uma le
ei ou por um
ma
regulamentação local, a en
ntidade local da JCDeccaux deverá
á, tanto qua
anto possíve
el,
imple
ementar este
e princípio de
e uma forma
a admitida localmente e ccompatível com
c
as leis d
da
jurisd
dição compettente.

A JCDecaux com
mpromete-se a promover a aplicação d
dos valores d
desta Carta jjunto de toda
as
artes interesssadas, inclussive das empresas onde a JCDecaux tem uma parrticipação, do
os
as pa
forne
ecedores e do
os subcontra
atados e dos parceiros. Desta
D
forma, A JCDecauxx compromettese a trabalhar co
om as partess interessadas para esta
abelecer, tan
nto quanto p
possível, este
es
valores sociais na
as suas activvidades.

5

IV. C
COMPRO
OMISSOS
S
4.1 Direito de negociação
o colectiva
a e liberdad
de de asso
ociação
A JC
CDecaux com
mpromete-se
e a respeitarr o direito d
de negociaçã
ão colectiva e o direito à
liberd
dade de asssociação, taiss como enunciados nass Convenções Nº87 e Nº98 da OIT,
incluiindo nomead
damente:
- dire
eito de formarr e de aderir a um sindica
ato ou a outra
as organizaçções;
- dire
eito dos emprregados de e
elegerem os sseus represe
entantes;
- livre
e exercício do
o direito sind
dical.

4.2 C
Condenaçã
ão de qualq
quer forma
a de trabalh
ho forçado ou obrigattório
A JCDecaux cond
dena o uso do
d trabalho fforçado e compromete-se
e a não usarr qualquer tip
po
de re
ecurso ao tra
abalho forçad
do ou obrigatório, conform
me as Conv
venções Nº2
29 e Nº105 d
da
OIT.

4.3 C
Condenaçã
ão do traba
alho infantill
A JC
CDecaux con
ndena o trab
balho infantil e comprom
mete-se a nã
ão recorrer a
ao trabalho d
de
pesso
oas cuja idade é inferiorr à realização
o da escolarridade obriga
atória no paíss em questã
ão,
ou em
m todo o caso, com meno
os de 15 ano
os, de acordo
o com as Con
nvenções Nº138 e Nº 18
82
da OIT.

4.4 A
Ausência d
de discriminação no ttrabalho
A JC
CDecaux condena qualqu
uer discrimina
ação nas relações de tra
abalho e com
mpromete-se a
recru
utar homens e mulheres com base nos próprioss méritos se
em distinção de raça, co
or,
religiã
ão, género, estatuto
e
matrimonial, opin
niões política
as, orientaçã
ão sexual, oriigem social o
ou
nacio
onalidade, e a pagar um
m ordenado igual por um
m trabalho de
d valor igua
al, fornecend
do
oporttunidades eq
quivalentes e um tratamento igual a todos o
os empregad
dos actuais e
poten
nciais de aco
ordo com as Convenções
C
s Nº100 e Nºº111 da OIT.
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4.5 S
Saúde e se
egurança d
dos trabalh
hadores
A JC
CDecaux com
mpromete-se a respeitar as leis locaiis e nacionais, as norma
as de saúde e
segurança no trabalho e a im
mplementar a
as melhores p
práticas da indústria, de acordo com a
venção Nº15
55 da OIT.
Conv

4.6 Duração do tempo de
e trabalho
A JCDecaux com
mpromete-se a respeitar a regulamentação naciona
al e local sob
bre a limitaçã
ão
empo de trab
balho e a ge
estão das ho
oras extraordinárias, de a
acordo com a Convençã
ão
do te
Nº30 da OIT.
A JCDecaux com
mpromete-se a conceder n
no mínimo um
m dia de desscanso por semana a cad
da
a
com as Conven
nções Nº14 e Nº106 da
a OIT, salvo
o em caso d
de
emprregado, de acordo
circun
nstâncias exxcecionais e por um perríodo de tem
mpo limitado
o, desde que
e as leis e os
o
regulamentos naccionais o perrmitam.

4.7 Direito a um salário decente
d
A JCDecaux com
mpromete-se a
a:
optar politicass de remunerração que re
espondam ou
u ultrapassem
m o ordenado
o mínimo leg
gal,
- ado
definido pela legisslação nacional ou local;
necer um recibo de vencim
mento a todo
os os empreg
gados semprre que estes forem pagoss;
- forn
- forn
necer um ord
denado que permita no mínimo resp
ponder às necessidadess de base do
os
emprregados, defiinidas de aco
ordo com o p
país em que ttrabalham.

4.8 Direito a fférias remu
uneradas
A JC
CDecaux com
mpromete-se a concederr aos empregados, de a
acordo com a Convençã
ão
as de férias remuneradas por ano de
Nº132 da OIT, um
m mínimo de
e três semana
e serviço, alé
ém
dias feriados, após um pe
eríodo mínim
mo de serviço
o, consoante as negociaçções colectiva
as
dos d
e outtras regulame
entações e p
práticas locaiss aplicáveis.
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4.9 Direito à fformação
A JC
CDecaux com
mpromete-se a fornecer a formação e as ferrame
entas de desenvolvimen
nto
necesssárias aos e
empregados.

4.10
0 Condenação de qua
alquer form
ma de assé
édio e de violência
A JC
CDecaux recconhece o direito de cada colaborador de ser respeitado e tratado co
om
dignid
dade e a sua
a responsabilidade na crriação de um
m espaço de trabalho isen
nto de asséd
dio
para os seus emp
pregados. A JCDecaux condena
c
e nã
ão tolerará q
qualquer form
ma de assédiio,
gressividade ou de compo
ortamento ho
ostil, seja qua
al ele for.
de ag

4.11 Reafectação dos em
mpregadoss em caso de restrutu
uração
No ca
aso de serem
m necessária
as extinções de postos d
de trabalho, lligadas a resstruturações, e
de accordo com ass regulamenttações e as rregras ou prá
áticas locais, a JCDecauxx favorecerá:
- a co
onsulta dos representanttes do pesso
oal, quando e
estes existire
em, e desde
e que possíve
el,
tal co
omo poderá sser exigido pela lei local;
- as o
ofertas de re
eafectação de
entro da emp
presa numa zona geográ
áfica mais pró
óxima do loccal
de tra
abalho do em
mpregado no momento da
a reestruturação, quando
o for possível.

4.12
2 Respeito pela vida privada
p
ep
pelo direito
o à protecçã
ão dos dad
dos pessoa
ais
A JC
CDecaux co
ompromete-se
e a respeitar a confidencialidade e a índole
e privada da
as
inform
mações pessoais dos e
empregados, dos cliente
es e das ou
utras partes interessada
as,
apenas recolhend
do e conserrvando os da
ados necesssários às sua
as actividade
es, de acord
do
as legislaçõe
es nacionais e locais.
com a

4.13
3 Direito de
e participarr na vida pú
ública
A JC
CDecaux resp
peita o direitto de cada e
empregado em participa
ar em activid
dades pública
as
(inclu
uindo, mas n
não limitado, a actividade
es políticas), desde que a pessoa em
m questão nã
ão
afirme nem deixe
e pensar que
e fala em no
ome da JCDecaux e, dessde que o e
exercício desste
direito, não prejud
dique os dire
eitos de outre
em.
A JC
CDecaux com
mpromete-se a fornecer a todos os co
olaboradoress o tempo ne
ecessário pa
ara
votarr nas eleiçõess, caso o esccrutínio deco
orra durante a
as horas de ttrabalho ou sse as horas d
de
traba
alho do empre
egado não lh
he permitirem
m votar antess ou depois das horas de trabalho.
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4.14
4 Direito à segurança
a social
A JC
CDecaux com
mpromete-se a contribuir para os siste
emas de seg
gurança social obrigatório
os
a um dos paííses em que o Grupo ope
era.
em vigor em cada
Nas prestações ffornecidas a
aos emprega
ados, a JCD
Decaux esforrça-se em exxaminar e e
em
preen
ncher, tanto quanto posssível, as lacu
unas dos sisstemas de p
protecção forrnecidos pelo
os
Estad
dos, que incluem regra g
geral vantage
ens tais como
o a assistênccia médica, a cobertura d
de
invaliidez ou de ap
posentadoria
a, de acordo com a Conv
venção Nº102
2 da OIT.

4.15
5 Equilíbrio
o vida profisssional – vvida privada
a
A JC
CDecaux reco
onhece o dirreito de cada
a empregado
o em manterr um equilíbrrio entre a su
ua
vida profissional
p
e a sua vida privada.

4.16
6 Licença p
parental
A JC
CDecaux re
econhece o direito do
os emprega
ados de tirarem uma licença p
por
aconttecimentos familiares
f
ed
de saúde, de
e acordo com
m as negocia
ações colectivas e com as
a
outra
as regulamen
ntações locais, se for casso disso. Du
urante esse período,
p
a empresa fará o
máxim
mo para que
e o empregad
do de licença
a retome a su
ua função – o
ou uma funçã
ão equivalen
nte
– qua
ando regresssar ao traba
alho no final da sua licen
nça, nomead
damente de acordo com a
Conv
venção Nº10
03 da OIT e com as outtras leis rela
ativas à licença parental por razões d
de
saúde, aplicáveis localmente.

4.17
7 Direito à protecção
o ligada ao nascimentto de uma criança
A JC
CDecaux recconhece a importância do nascime
ento de uma
a criança nu
uma família e
recon
nhece o dire
eito de cad
da empregad
do de gozar de uma licença nessse período. A
m virtude da
JCDe
ecaux está d
de acordo ccom todas as políticas de
d licenças a
aplicáveis em
as
regulamentações locais ou nacionais
n
em
m vigor e, ga
arante que o empregado
o em questã
ão
retom
mará a sua fu
unção - ou uma função e
equivalente – quando reg
gressar ao tra
abalho no fin
nal
da su
ua licença pa
arental, com a condição d
de não ter prolongado o tempo de liccença além d
do
tempo autorizado
o pela lei, pela
a regulamentação ou pela prática loca
al.
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V. IM
MPLEMENTAÇÃO DA
A CARTA
5.1 C
Compromissso do Dire
ectório
A imp
plementação
o desta Carta
a é de uma im
mportância primordial parra a JCDecaux e é a razã
ão
pela qual um mem
mbro do Dire
ectório assum
miu a responssabilidade directa da divu
ulgação efica
az,
ores sociais e
enunciados.
no Grupo, da Carrta e dos valo

5.2 D
Difusão da Carta
A Ca
arta Internacional dos Valores Socciais Fundamentais da JCDecaux deverá esttar
dispo
onível para cada emprega
ado no mom
mento da sua entrada no Grupo, em cada
c
jurisdiçã
ão
em q
que a JCDeca
aux se encontra. Esta Ca
arta também
m será dispon
nibilizada noss sites Intran
net
do G
Grupo, nas línguas mais usadas no Grupo, assim
m como no site internett do Grupo o
ou
estarrá disponível a pedido, junto da Direcção dos Recursos H
Humanos e/o
ou do Serviçço
jurídico de cada entidade
e
do G
Grupo.
Cabe
e aos dirigen
ntes e geren
ntes da JCD
Decaux SA e das suas filiais asseg
gurarem-se d
da
dispo
onibilização da Carta In
nternacional dos Valore
es Sociais e Fundame
entais a cad
da
emprregado, inde
ependenteme
ente da sua
a antiguidad
de e da sua
a função e de a apliccar
consiistentemente
e.

5.3 Responsab
bilidade da
a gestão loccal
A gestão local é responsáve
el pelo respe
eito e pela aplicação doss princípios e das norma
as
a, em cada ju
urisdição em
m que a JCDe
ecaux está p
presente. Cad
da
enunciadas na prresente Carta
país deve elabora
ar um plano d
de acção loccal para imple
ementar este
es princípios. Este plano d
de
acção
o incluirá exiigências de verificação
v
d
da conformida
ade das norm
mas locais co
om as norma
as
da Ca
arta e o resp
peito dos dire
eitos de cada empregado,, tais como e
estipulados na
a Carta.
Como
o requisito prévio à admissão, todos os novos colaboradores d
devem tomar
conhecimento e a
prir as dispo
osições da presente carta
a, assinando
o um aviso d
de
aceitar cump
arta também será apresentada aos órrgãos de neg
gociação cole
ectiva. Deverá
receçção. Esta Ca
também ser dispo
onibilizada a todos os em
mpregados na
a Intranet loca
al.
De acordo
a
com as regras, os regulamentos e as práticas ap
plicáveis loca
almente, cad
da
entidade local da
a JCDecaux deve dispo
or de um pro
ocedimento pelo qual oss empregado
os
podem levantar questões livvremente e tratar de q
qualquer recclamação re
elativa à nãoconfo
ormidade com
m a Carta; no
m
se verrificar, este p
procedimento
o deve permiitir
o caso da mesma
resolvvê-la.
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5.4 Procedime
entos de ale
erta
Se um
m empregado considerarr que um doss valores socciais enunciad
dos na prese
ente Carta nã
ão
é respeitado ou se considerarr que um desstes valores e
está prestes a ser violado
o, terá o direiito
de:
erir ao seu responsável;
- refe
- refe
erir à direção geral local, se
s o problem
ma não puderr ser tratado pela hierarqu
uia directa;
- alerrtar os sindica
atos ou os órrgãos de neg
gociação cole
ectiva associiados à JCDe
ecaux.
Todo
os os empreg
gados que cconsideram ter
t uma razã
ão para uma
a reclamação
o ligada a u
um
comp
portamento não
n conforme
e aos valore
es sociais enunciados na
a presente Ca
arta dentro d
da
JCDe
ecaux, têm o direito de iinformar a direcção da JJCDecaux, se
em temer se
er assediado
os,
reprim
midos ou serr o objecto de
e outras med
didas de represálias.

e divergência
a entre a verssão francesa
a da Carta Fu
undamental dos
d Valores
Nota: Em caso de
ais e a versão
o traduzida, é a primeira que prevalecce.
Socia

1
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