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Folheto informativo sobre a auditoria para funcionários 

Em breve terá lugar uma visita importante ao seu local de trabalho, conduzida por um auditor independente 
cujos serviços foram solicitados pelos clientes da sua empresa com o intuito de saber mais sobre os termos e 
condições do seu emprego. Ajude-nos a garantir que todos os seus colegas de trabalho (incluindo 
trabalhadores temporários) têm conhecimento desta visita.   

Esta visita está relacionada com o trabalho de um projeto mais amplo intitulado Ethical Trading Iniciative ou 
ETI (Iniciativa de Comércio Ético).   

A ETI corresponde a uma aliança de empresas, sindicatos e organizações de desenvolvimento internacional 
que trabalham em conjunto para promover melhores condições de trabalho e respeito pelos direitos dos 
trabalhadores a nível mundial.  

O auditor irá passar algum tempo no local e debater estas questões com os funcionários e a administração. 

O auditor irá selecionar alguns trabalhadores ao acaso para falar sobre as condições e os direitos no local de 
trabalho, ouvir a sua opinião sobre o que é feito com qualidade e também as suas sugestões de melhoria.   

Será solicitado o consentimento dos funcionários antes de analisarmos os seus dados pessoais, em linha com o 
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). 

As questões a ser debatidas incluem: 

• Se o seu local de trabalho é um lugar seguro e saudável para se trabalhar;

• Se os salários correspondem, pelo menos, ao valor mínimo legal;

• Se lhe é permitido aderir a sindicatos e negociar salários e condições com a administração;

• Se todos os funcionários estão isentos de discriminação;

• Se existe trabalho forçado, incluindo obrigatoriedade em fazer horas extraordinárias não
remuneradas, horas excessivas ou retenção de pagamentos.

As entrevistas serão confidenciais e nenhum funcionário será identificado pelo auditor junto da administração. 
Os funcionários poderão falar abertamente e não haverá qualquer consequência adversa para quem 
participar. 

Se alguém tiver alguma preocupação ou questão sobre o processo, deve contactar Alison Wheelock na 
Verner Wheelock, que irá fornecer mais informações caso seja necessário: 

Tel.: 01756 700802 

E-mail: office@vwa.co.uk

Também pode preencher o nosso formulário online: www.vwa.co.uk/ethical-audits/ethical-concerns.html 

Solicitamos um envolvimento ativo da sua parte para que esta visita seja útil. Queira partilhar esta informação 
com os seus colegas e esteja preparado(a) para esta visita. Após a auditoria, a administração irá compartilhar 
consigo os resultados e pormenores das medidas a ser tomadas.   

Assinado 

Alison Wheelock 
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