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CÓDIGO DE CONDUTA 

STRUCTURE VALUE - Sociedade de Consultadoria e Avaliação de Ativos, Lda. 

CAPÍTULO 1- Objeto e Âmbito

Artigo 1 ° - Objeto 

O Código de Conduta consagra os princípios de atuação e as normas de conduta profissional 
observados na, e pela STRUCTURE V ALUE - Sociedade de Consultadoria e Avaliação de Ativos, Lda. 
(STRUCTURE) no exercício da sua atividade. 

Artigo 2° - Âmbito de Aplicação 

O Código vincula os membros dos órgãos sociais da STRUCTURE, os seus trabalhadores, estagiários e 
prestadores de serviços internos, todos, adiante designados por Colaboradores. 

Artigo 3° - Objetivos 

O Código de Conduta visa: 

1. Garantir a clarificação e harmonização dos padrões de referência no exercício da atividade,
auxiliando o tomado de decisão face a dilemas éticos;

2. Formalizar e divulgar os valores, princípios de atuação e normas de conduta que norteiam o
relacionamento com as várias portes interessadas;

3. Contribuir para a promoção de uma cultura organizacional de cumprimento legal e de
conformidade com os valores e princípios adotados, bem como para o desenvolvimento das
melhores práticas de governo societário e de conduta ética.

Artigo 4° - Natureza das Regras 

1. O Código de Conduto é porte integrante das normas internos da STRUCTURE, a respeitar por todos
os Colaboradores.

2. A observância das regras do Código não exonera os Colaboradores da STRUCTURE do
conhecimento e cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis.

3. O Código de Conduta contempla e sistematiza os valores, princípios de atuação e normas de
conduta profissional.

CAPÍTULO li - Missão e Valores

Artigo 5° - Missão 

A Missão da STRUCTURE é ser reconhecida pelos seus clientes, como a sua primeira escolha como 
fornecedor de serviços de consultadoria e avaliação de ativos, oferecendo ao mercado serviços de 
elevada qualidade e rigor, contribuindo assim para o desenvolvimento das atividades dos clientes e 
parceiros. 

Artigo 6 ° - Valores 

A atividade da STRUCTURE e a conduta dos seus Colaboradores pautam-se pelos seguintes valores 
fundamentais: 

1. Rigor, que inclui a objetividade, profissionalismo, competência técnica e diligência, lendo sempre
em vista alcançar maiores níveis de qualidade de serviço e pela adoção das melhores práticas;
2. Transparência, nomeadamente no que respeita às condições de prestação de serviços e ao
desempenho da organização, atuando com verdade e clareza;
3. Independência, critério indispensável na nossa atividade, pois somos autónomos e
independentes de qualquer grupo económico ou instituição;
4. Compromisso, entendida como o escrupuloso cumprimento legal, regulamentar, contratual e dos
valores éticos e princípios de atuação adotados;
5. Excelência, atuando com elevado nível de qualidade no serviço e buscando sempre os mais
elevados padrões de qualidade.












