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FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES (ITF) 
POLÍTICA DE RESPEITO MÚTUO 

 
Na ITF, estamos comprometidos em criar e manter um ambiente de trabalho baseado na igualdade, 

dignidade e respeito mútuo. 

 

Promovemos um comportamento que fomenta a dignidade e a autoestima, o que é positivo para as 

pessoas e para o ambiente de trabalho. Nós não fazemos distinções injustas em razão da idade, deficiência, 

sexo, mudança de sexo, casamento e parceria civil, gravidez e maternidade, nacionalidade, raça, religião ou 

crença, orientação sexual, parental e responsabilidades familiares. 

 

A política de respeito mútuo da ITF  é definida a seguir, incluindo orientações e procedimentos de 

acompanhamento para fazer e responder a reclamações conforme esta política. Esta política define e 

proíbe vários comportamentos - em particular, o assédio, a intimidação e a vitimização. Explica a 

necessidade para todos,  em toda a ITF de contribuir proativamente para a criação de uma cultura de 

respeito mútuo e um ambiente no qual todos são tratados de forma igual e com dignidade. A política se 

aplica a todos na ITF (incluindo afiliados e outros que tenham relação com a ITF). 

 

O que pedimos a vocês 

 

Como organização, pessoa, empresa ou grupo que se relaciona com a ITF,  esperamos que você apoie a 

nossa política.  Esta política se aplica nos locais de trabalho da ITF, reuniões e atividades da ITF e eventos 

sociais ligados à ITF , em qualquer lugar que aconteçam no mundo. 

 

A política da ITF 

 

•  Trate todos igualmente com respeito e dignidade, independentemente da sua posição ou função. 

•  Certifique-se de que o seu comportamento é positivo e não causa ofensa ou mal-entendido. 

•  Respeite a ampla diversidade dos afiliados da ITF, funcionários e outras pessoas ligadas à ITF. 

•  Relate comportamentos que violem a política, caso você seja diretamente afetado por ele ou seja uma 

testemunha, ou de terceiros deste. 

 

Exemplos de comportamento que são contra a ética da política ITF e que podem criar um ambiente 

intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou ofensivo. Esta não é uma lista exaustiva: 

 

•  Piadas, brincadeiras, fofocas, xingamentos ou mimetismo que poderia ser tomado como ofensivo 

•  Ofensivas, linguagem abusiva ou paternalista, insultos e gestos 

•  Exclusão deliberada de um indivíduo 

•  Desvio de poder, posição ou autoridade (por exemplo micro-gestão, sobrecarregar, gestão 

inconsistente) 

•  Contato físico indesejado 

•  Agressão física ou ataque 

•  Comentários inapropriados ou proposições 

•  Perguntas intrusivas ou comentários 

•  Presentes indesejados 

•  Intromissão por importunar ou perseguição 

•  Exibição de fotos ou imagens que possam ser consideradas ofensivas 

•  Ameaças ou intimidação 
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O foco deste comportamento pode ser qualquer coisa (por exemplo, idade, deficiência, sexo, mudança de 

sexo, casamento e parceria civil, gravidez e à maternidade, nacionalidade, raça, religião ou crença, 

orientação sexual, parental e responsabilidades familiares). Em outros casos, o comportamento pode não 

ter nenhuma ligação com qualquer dos motivos listados acima. 

Se o destinatário (um indivíduo ou um grupo de pessoas) sente que sua dignidade foi violada, então o 

comportamento é contra a ética da política ITF; não se esqueça que o que você considera ser aceitável 

pode não ser para outros. Por outro lado, o comportamento pode não ser pessoalmente dirigido a um 

indivíduo ou grupo, mas em vez disso, pode fazer parte de um ambiente de trabalho específico ou cultura. 

Comportamentos contra a ética da política ITF podem acontecer face a face. Também podem ser por 

telefone ou através de comunicações electrónicas, incluindo e-mail ou rede social. 

 

Lidando com as violações da política ITF no respeito mútuo 

Se você é tratado de uma forma que considera ser uma violação da política da ITF, ou você testemunhou ou 

soube sobre um comportamento que é motivo de preocupação, relate o incidente conforme abaixo: 

•  Seu representante sindical da ITF 

•  A equipe de recursos humanos da ITF 

•  A pessoa nomeada como contato da ITF, se você está em uma reunião ou atividade ITF. 

Você deve ser informado no início do evento quem é essa pessoa. 

 

Como empregador, com responsabilidade legal e moral de proteger seus funcionários, a ITF vai tomar 

medidas para investigar relatos de incidentes considerados violação da Política de Respeito Mútuo da ITF. 

Depois de uma investigação, as partes envolvidas serão informadas sobre o resultado e os próximos passos 

apropriados. 

Por exemplo, se a queixa é contra um empregado ITF, regras disciplinares internas da ITF podem ser 

aplicadas. Se a reclamação envolve um representante ou um empregado de uma filial, o caso será 

retomado com a filial para garantir que eles estão cientes dos fatos e são capazes de tomar medidas que 

considerem adequadas às circunstâncias. Qualquer outra situação que envolva visitantes que não sejam 

provenientes de afiliados serão tratadas diretamente pela ITF, conforme  julgar adequado. 

Na ITF, nós trabalhamos para defender os valores sindicais de dignidade, respeito e solidariedade para os 

trabalhadores em todo o mundo. Nós acreditamos que esses mesmos valores devem ser defendidos dentro 

da ITF. Esta política é uma ferramenta para nos ajudar a fazer isso. 

 


