
CÓDIGO DE CONDUTA 

aplicável em matéria de contratos celebrados à distância, 

vendas ao domicílio e equiparados 

 

A. Objeto, finalidade, âmbito de aplicação e divulgação 

O presente Código de Conduta: 

(a) tem por objeto estabelecer os principais princípios, deveres e procedimentos 

comerciais que devem pautar a atuação dos colaboradores da ENDESA (doravante 

referidos como “Colaboradores”) junto do consumidor (doravante referido como 

“Cliente”); 

(b) constitui um compromisso da ENDESA para com o Cliente, tendo por finalidade 

reforçar a proteção dos seus direitos e interesses legalmente protegidos; 

(c) não constitui uma reprodução ou repetição das obrigações legais aplicáveis; e 

(d) é uma ferramenta de autorregulação, podendo conter normas mais exigentes, do 

ponto de vista ético-comportamental, do que as previstas na legislação aplicável. 

A ENDESA procede à divulgação generalizada do presente Código de Conduta, 

designadamente através da sua página de internet. 

 

B. Missão e princípios gerais 

 

1. A principal missão dos Colaboradores é garantir a satisfação do Cliente, tendo em 

atenção a suas necessidades e expectativas.  

 

2. Os Colaboradores devem reger-se, em particular, pelos seguintes princípios gerais: 

profissionalismo, cuidado e atenção ao Cliente, amabilidade, respeito e consideração, 

honestidade, integridade e transparência. 

 

C. Normas de conduta 

 

1. Os Colaboradores devem pautar a sua atuação junto do Cliente pelos mais elevados 

padrões éticos e comportamentais, primando por apresentar um trato amável e 

cortês. 

2. Os Colaboradores devem dar-se a conhecer ao Cliente, fazendo referência ao seu 

nome e apelido, e  tratar o Cliente na terceira pessoa.  

3. Os Colaboradores devem relacionar-se com o Cliente com total competência e 

irrepreensível isenção, utilizando linguagem simples e respeitosa. 

4. Os Colaboradores devem agir com objetividade e razoabilidade, sem sobreporem aos 

interesses do Cliente eventuais vantagens que possam obter para si mesmos ou para 

terceiros.  

5. Qualquer contacto com o Cliente deve ser feito em horário adequado. 



6. Os Colaboradores devem comunicar com o Cliente no idioma em que este o faça. No 

caso de desconhecerem o idioma utilizado pelo Cliente, os Colaboradores devem, 

sempre que se justifique, fazer com que o Cliente seja atendido por outro 

Colaborador seu colega que conheça esse idioma, ou, não sendo isso possível ou não 

havendo qualquer Colaborador que o conheça, pedir desculpas pelo desconhecimento 

e tentar comunicar num idioma alternativo compreendido pelo Cliente.  

7. Os Colaboradores estão expressamente proibidos de aproveitar, em benefício próprio 

ou da ENDESA, a idade, uma doença ou a falta de conhecimento do idioma do 

Cliente para obter o seu acordo ou consentimento.  

8. Os Colaboradores estão ainda expressamente proibidos de realizar qualquer prática 

que consubstancie abuso da confiança depositada em si pelo Cliente e devem 

respeitar a possível falta de experiência comercial do Cliente em temas ligados ao 

sector energético. Os Colaboradores devem responder com cortesia, disponibilidade 

e amabilidade a todas as perguntas formuladas pelo Cliente. Sempre que não 

conheçam a resposta mais adequada, os Colaboradores devem informar-se e 

procurar solucionar as dúvidas do Cliente com a maior brevidade possível.  

9. Os Colaboradores estão também proibidos de efetuar qualquer prática ou promessa 

com o intuito de enganar o Cliente, bem como de utilizar práticas de venda 

agressivas (ex. assédio, coação e utilização de influência indevida). Estão ainda 

proibidos de realizar comparações enganosas e/ou que sejam incompatíveis com as 

normais práticas concorrenciais. 

10. Os Colaboradores não devem desacreditar nem desqualificar injustamente as 

empresas concorrentes, abstendo-se de qualquer referência, direta ou indireta, que 

possa denegri-las ou desrespeita-las.  

11. Os Colaboradores estão proibidos de apresentar propostas ou promessas comerciais 

que não formem parte da oferta comercial oficial da ENDESA que em cada momento 

esteja em vigor.  

12. Os Colaboradores têm a obrigação de conhecer as características dos produtos e 

serviços oferecidos pela ENDESA, devendo disponibilizar ao Cliente informação clara, 

correta, verdadeira, completa e atualizada sobre os termos e condições contratuais, 

nomeadamente preço, qualidade, prazos e modo de faturação e de pagamento e 

disponibilidade dos produtos e serviços oferecidos.  

13. Os Colaboradores devem informar o Cliente acerca do número de contacto que este 

deve usar caso pretenda esclarecer alguma dúvida adicional.  

14. Sendo apresentada uma queixa ou reclamação, o Cliente deve ser imediatamente 

informado sobre o procedimento a seguir.  

15. Quando a venda seja realizada ao domicílio, os Colaboradores não devem aceder ao 

interior da casa do Cliente, salvo quando expressamente convidados pelo Cliente 

para o efeito. Da mesma forma, os Colaboradores não devem utilizar a visita para 

propósitos distintos dos definidos pela ENDESA para a ação comercial respetiva.  



16. Após a contratação de um serviço ou produto, é imediatamente entregue ao Cliente 

uma cópia escrita do contrato, a qual é composta pelas Condições Gerais e pelas 

Condições Particulares aplicáveis. Quando a entrega imediata não seja possível, o 

referido documento deve ser entregue ou enviado ao Cliente no mais curto espaço de 

tempo possível. 

17. Os Colaboradores estão obrigados a garantir que o Cliente recebe uma cópia das 

Condições Gerais aplicáveis e que as entende e aprova como parte integrante do 

contrato.  

18. Antes de finalizada a venda, os Colaboradores estão obrigados a oferecer ao Cliente 

informação clara, precisa e correta sobre o seu direito de livre resolução, a qual 

constará também do próprio contrato. 

 

D. Cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis à atividade da ENDESA 

 

1. Os Colaboradores devem atuar em estrito cumprimento da legislação e dos 

regulamentos vigentes aplicáveis à atividade da ENDESA, designadamente as 

normas especificamente aplicáveis ao sector energético, bem como as normas de 

Direito da Concorrência e a legislação relativa à proteção de dados pessoais, entre 

outras. 

2. Os Colaboradores devem respeitar os direitos e interesses legalmente protegidos do 

Cliente, conforme estabelecidos na legislação e regulamentação aplicável. 

 

E. Confidencialidade da informação e proteção de dados pessoais 

 

1. Os Colaboradores devem preservar e garantir a confidencialidade da informação 

obtida no exercício das suas funções que seja de natureza comercialmente sensível 

ou de caráter pessoal. 

2. Os Colaboradores devem gerir com a máxima discrição toda a informação de 

natureza confidencial a que tenham acesso no exercício das suas funções, ficando 

obrigados a guardar sigilo profissional relativamente à mesma, na medida em que a 

lei não exclua essa obrigação. 

3. Toda a informação e documentação que a ENDESA ponha à disposição dos 

Colaboradores, bem como aquela que os Colaboradores obtenham como resultado da 

atividade de vendas, tem caráter confidencial e é utilizada unicamente com a 

finalidade de gerir a contratação dos produtos e serviços da ENDESA aplicáveis a 

cada caso. 

4. Os dados de caráter pessoal não são utilizados para qualquer finalidade distinta da 

finalidade para a qual foram recolhidos. Os Colaboradores comprometem-se a não 

comunicar a terceiros os dados pessoais do Cliente, inclusivamente após a cessação 

da sua colaboração com a ENDESA, exceto quando obtido, por escrito, o expresso e 

prévio consentimento do Cliente e da própria ENDESA. 



5. Os Colaboradores têm a obrigação de assegurar ao Cliente o direito à informação 

sobre o tratamento dos seus dados pessoais no momento da recolha dos mesmos. 

Em particular, os Colaboradores devem dar a conhecer ao Cliente os seus direitos de 

acesso, retificação, cancelamento e oposição (Direitos ARCO), bem como os 

contactos e a forma que deverão utilizar sempre que pretendam exercer esses 

direitos. 

6. Os Colaboradores comprometem-se a devolver, no momento da cessação da sua 

colaboração com a ENDESA, toda a documentação que tenham recebido e obtido, ou 

a que de outra forma tenham tido acesso, por força dessa colaboração, obrigando-se 

ainda a não guardar qualquer cópia dessa mesma documentação. 

7. Os Colaboradores estão ainda obrigados a reportar imediatamente à ENDESA 

qualquer ocorrência de que tenham conhecimento em matéria de proteção de dados 

pessoais e de confidencialidade da informação, assegurando a ENDESA a 

confidencialidade dessa comunicação e envidando esforços para evitar que esses 

Colaboradores sofram represálias ou sejam tratados de forma discriminatória, 

sempre que a comunicação tenha sido realizada de boa-fé.  

 

F. Relações com fornecedores e prestadores de serviços  

A ENDESA promove junto dos seus fornecedores e prestadores de serviços, 

nomeadamente aqueles que asseguram funções de atendimento ao Cliente e 

promoção de vendas dos serviços e produtos da ENDESA, a obrigatoriedade da 

observância dos princípios, normas e procedimentos comerciais descritos no presente 

Código de Conduta. 

   


