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E-learning Diversidade e
Inclusão
Módulo 3
LGBTQI+-friendly política de RH

Parte deste módulo de e-learning baseia-se nas políticas de RH e no espaço de trabalho inclusivo da KliqWorks

Parabéns! Chegou ao
módulo e-learning sobre de
Diversidade e Inclusão.
Neste terceiro módulo,
vamos observar de que
formas as empresas podem
adotar políticas LGBTIQ+
amigáveis e abrangentes.
Porém, antes de
começarmos, gostaríamos
de dedicar algum tempo à
revisão da terminologia,
porque, em boa verdade,
esta é uma sigla em
constante atualização.

Sabe o que cada letra da
sigla LGBTQI+ significa?
Indique qual das seguintes
respostas é a correta.

q Lésbica, Gay, Bigénero, Transgénero, Queer,
Intersexo
q Lésbica, Gay, Não-Binária, Trans, Em
Questionamento, Interseccionalidade
q Lésbica, Gay, Bissexual, Trans, Queer, Intersexo
q Lésbica, Gay, Bigénero, Transgénero, Em
Questionamento, Interseccionalidade

Ups… selecionou a
resposta errada.
Carregue aqui para tentar
novamente.

Parabéns! Selecionou a resposta correta.
As letras na sigla LGBTQI+ significam:

L Lésbica - mulheres que G Gay (homossexual) -

B Bissexual - pessoas que

T Trans - termo que indica
que o sexo atribuído à
nascença não corresponde à
identidade de género. Por
exemplo, se nasceu com
genitais femininos, mas não
se identifica enquanto
mulher, pode ser uma
pessoa trans.

I Intersexo - o termo descreve
pessoas cujas características
sexuais não se inserem na
clássica divisão de género M/F.
As variáveis intersexo são
apenas variáveis nas quais a
fisionomia de uma pessoa não
se encaixa completamente
naquilo que culturalmente
consideramos tipicamente
masculino e feminino.

homens que sentem
sentem atração sexual
e/ou romântica por outras atração sexual e/ou
romântica por outros
mulheres.
homens.

Q Queer - é uma expressão
usada para referir a identidade
de género e/ou sexualidade. É
recorrentemente usada por
pessoas que estão a perceber
onde se inserem no espectro da
comunidade LGBTQI+, enquanto
termo abrangente, ou por quem
se declara contra a cis e a
heteronormatividade.

sentem atração sexual e/ou
romântica por pessoas de
diferentes identidades de
género.

Sabia que...
• ... há diferentes siglas que podem ser usadas para nos
referirmos a pessoas que não são heterossexuais?
Alguns exemplos são: LGB, LGBT, LGBTI, LGBTQ,
LGBTQI, LGBTQI+, LGBTQIA+, LGBTQIA*+.
• ... o + foi adicionado de forma a incluir todas as
identidades e expressões não-normativas e que de
alguma forma não cabem nas outras letras?
• ... é importante usar a sigla apropriada no contexto
apropriado? Ao referir apenas pessoas gays, lésbicas e
bissexuais, usa-se a sigla LGB; caso se pretenda ser
mais abrangente e inclusiva/o possível, usa-se uma
das siglas com um + no fim.
• ... há ainda uma outra forma também inclusiva para
referir a enorme diversidade de orientações sexuais,
identidades e expressões de género e características
sexuais? Pode fazê-lo usando esta outra sigla:
SOGIESC (usamos a sigla em inglês)

SOGIESC significa Orientação Sexual, Identidade de Género, Expressão de Género e
Características Sexuais em inglês. Sabe o significado destes termos?
A imagem mais frequentemente usada para melhor os ilustrar é a do unicórnio do
género. Sabe o que inclui e o que representa?

B

A
D
C

q A = Identidade de Género, B = Expressão de
Género, C = Características Sexuais, D =
Orientação Sexual
q A = Identidade de Género, B = Expressão de Género,
C = Orientação Sexual, D = Características Sexuais
q A = Expressão de Género, B = Identidade de Género,
C = Orientação Sexual, D = Características Sexuais
q A = Expressão de Género, B = Identidade de Género,
C = Características Sexuais, D = Orientação Sexual

Ups… selecionou a
resposta errada.
Carregue aqui para tentar
novamente.

Parabéns!
Selecionou a
resposta
correta.
Pode encontrar
aqui a imagem
original do
unicórnio do
género e a
explicação
completa (em
inglês).

Partindo do que aprendeu com o
unicórnio do género, qual das
seguintes frases é FALSA?
q O sexo biológico é
determinado à nascença
q A identidade de género é uma
experiência individual e
profunda
q Sexo biológico e identidade de
género são a mesma coisa
q O nosso sexo biológico e
identidade de género nem sempre
coincidem

Ups… selecionou a
resposta errada.
Carregue aqui para tentar
novamente.

Parabéns! Selecionou
a resposta correta.
Através destas
imagens em inglês
poderá também
perceber melhor a
diferença entre sexo
biológico e
identidade de
género.

Porque é que é importante prestar atenção a
colegas LGBTQI+ na sua empresa?
Porque as pessoas LGBTQI+ continuam a ser alvo
de discriminação no local de trabalho ou quando
procuram emprego. Isto pode ter consequências
para o seu bem-estar emocional e para a sua
saúde mental, com implicâncias tanto no trabalho
como nas suas vidas pessoais.

Qual das seguintes afirmações abaixo é FALSA?
q Um estudo europeu indica que cerca de 1 em cada 5 pessoas trabalhadoras
LGBTI sofrem de discriminação no local de trabalho.
q As mulheres lésbicas são menos suscetíveis de encontrar trabalho e ganham
menos que as mulheres heterosexuais.
q As pessoas LGBTQI+ membro de outras comunidades minoritárias são
particularmente vulneráveis a situações de discriminação no local de trabalho.
q Há um limite na progressão profissional para homens gay: é menos provável que
desempenhem cargos de liderança nas empresas.

Ups… selecionou a
resposta errada.
Carregue aqui para tentar
novamente.

Parabéns! Selecionou a resposta
certa.
Talvez a afirmação de que as
mulheres lésbicas têm mais
dificuldade em encontrar emprego
e ganham menos não seja
totalmente verídica, mas é certo
que se deparam, muitas vezes,
com um outro obstáculo: têm
menos probabilidade de ser
promovidas a quadros superiores.
Portanto, também para elas existe
um limite de progressão
profissional.

Na sua opinião, qual destas pessoas tem maior
probabilidade de vir a ser discriminada?
q Um homem branco homossexual
q Uma mulher muçulmana lésbica
q Uma pessoa trans negra

Com esta questão,
gostaríamos de nos alongar
sobre o conceito de
interseccionalidade.
A interseccionalidade é a
ideia de que as diferentes
partes da nossa identidade,
tais como a cor da pele, a
idade, a orientação sexual,
etc. se influenciam umas às
outras.

Ao analisar desigualdades, ao invés de apenas considerar uma única
parte da identidade de alguém, deve ter em conta as várias
características identitárias. Isso pode significar que, em alguns casos,
essas características podem ser vantajosas, ainda que o mesmo não
seja verdade em relação a outras.
• O homem branco homossexual poderia ficar a ganhar quanto à sua
identidade, expressão de género e cor da pele, mas não
necessariamente em relação à sua orientação sexual.
• A mulher muçulmana lésbica poderá estar em desvantagem em
múltiplas características identitárias: identidade e expressão de género,
etnia e orientação sexual.
• A pessoa trans negra poderá estar em desvantagem no que diz
respeito à identidade de género, expressão de género e cor da pele.

A discriminação e o isolamento das pessoas LGBTQI+ nem sempre é visível.
Muitas vezes não acontece de forma consciente, ou sequer com esse intuito.
Não obstante, o impacto dessa discriminação tem repercussões. Assista ao
vídeo que se segue. É algo que poderia acontecer na sua empresa?

São poucas as empresas
onde algo assim não
poderia acontecer.
Porém, estar consciente
disso é o primeiro passo
no caminho certo.

Acabámos de ver alguns exemplos de como as pessoas
trabalhadoras LGBTQI+ ainda enfrentam desvantagens no local de
trabalho e como isso pode afetar a sua saúde mental.
Poderia considerar uma obrigação moral adotar algumas medidas.
Se este argumento for não suficientemente convincente,
apresentamos mais dois.

Argumento 1: Há diversas diretivas europeias que
proíbem a discriminação em função da orientação
sexual no trabalho e emprego. Consequentemente,
estas mesmas diretivas originaram legislação
nacional específica. Não aprofundamos estas
diretivas neste módulo, mas mencionamo-las, para
que as possa conhecer melhor.

Diretiva 89/391/CEE
Esta Diretiva aborda a adoção de medidas para fomentar a saúde e
segurança das pessoas trabalhadoras em todas as áreas do
trabalho e emprego, incluindo a saúde mental das pessoas
trabalhadoras.
Neste sentido, deverá ser prestada especial atenção a pessoas
especialmente vulneráveis – e o texto da Diretiva prevê possíveis
vulnerabilidades em determinadas comunidades/grupos, as quais
devem ser tidas em conta.

Diretiva 2000/78/CE
Esta Diretiva aborda a igualdade de tratamento no emprego e
atividade profissional e proíbe a discriminação com base na religião
ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual.
Para mais informação, aconselhamos a visualização deste filme
sobre a Diretiva.

Diretiva 2006/54/CE
Esta Diretiva trata da igualdade de oportunidades e igualdade de
tratamento de homens e mulheres no que diz respeito ao acesso a
emprego e atividade profissional.
Esta Diretiva também prevê a proteção contra a discriminação
relacionada com processos de afirmação de género.

Argumento 2: a diversidade
(incluindo identidade e
expressão de género e
orientação sexual) beneficia
as pessoas trabalhadoras e a
própria empresa.
Assista ao seguinte vídeo, que
destaca alguns dos benefícios
de haver diversidade de
identidades e expressões de
género e diferentes
orientações sexuais.
Consegue lembrar-se de
outros benefícios?
No próximo slide encontrará algumas das vantagens da diversidade que são
referidas neste video.

Clique aqui
para ativar as
legendas

Exemplos de benefícios da diversidade no
local de trabalho
• Melhor e maior produtividade
• Perfis diferentes trazem perspetivas diferentes
• Melhores processos decisórios
• Maior criatividade
• Melhor espírito de equipa

= Vantagem económica para as empresas
• Vantagens para a sociedade em geral

Resumir a diversidade à
contratação de pessoas
trabalhadoras de diversos
contextos não é suficiente. Pode
até ter uma equipa de pessoas
diversas, mas ainda não
conseguirá colher os frutos dessa
diversidade.
É preciso trabalhar para criar uma
empresa inclusiva e continuar a
aperfeiçoá-la. Não se chega lá
com atos isolados simbólicos, mas
é preciso criar e fomentar a
diversidade e inclusão nas políticas
da própria empresa.
Este módulo providencia
orientação prática de como atingir
esse objetivo.

Celebrar ou não o IDAHOBIT?

Dia (Inter)Nacional de Luta contra a Homo, Bi, Trans e
Interfobia
Será uma boa ideia uma empresa hastear a bandeira arco-íris no
IDAHOBIT, por exemplo?
• Sim, porque desta forma as pessoas trabalhadoras LGBTQI+
sentem-se reconhecidas, o que pode ter um impacto positivo no seu
bem-estar.
• Não necessariamente, porque pode tratar-se de um ato isolado – até
para melhorar a imagem externa da empresa – e na realidade existir,
na própria empresa, pessoas trabalhadoras LGBTQI+ que são
discriminadas. Neste caso, este ato isolado poderá ser
contraproducente ou só se justificar quando fizer parte de um conjunto
de medidas promotoras de igualdade e inclusão no local de trabalho.

Qual a % de pessoas
LGBTI trabalhadoras na
Europa que diz omitir a sua
orientação sexual no local
de trabalho?
q Cerca de 1/10
q Cerca de 1/5
q Cerca de 1/4
q Cerca de 1/2

Ups… selecionou a
resposta errada.
Carregue aqui para tentar
novamente.

Parabéns! Selecionou a
respota correta.
O estudo de 2019 da
FRA (Agência da União
Europeia para os Direitos
Fundamentais) apurou
que 26% das pessoas
participantes afirmaram
esconder a sua
orientação sexual no
local de trabalho.

O que influenciará a decisão de ocultar ou não a sua
orientação sexual no local de trabalho?
q Ocultam-na com receio da reação negativa de colegas.
q Ocultam-na porque não é relevante para a função que desempenham.
q Não a ocultam porque isso lhes permite serem quem são autenticamente
no local de trabalho.
q Todas as opções acima estão corretas

Ups… selecionou a
resposta errada.
Carregue aqui para tentar
novamente.

Parabéns! Selecionou a resposta
correta.
Quer as pessoas sejam ou não
abertas quanto à sua orientação
sexual no trabalho, qualquer das
opções tem vantagens e
desvantagens. Por um lado, revelar a
sua orientação sexual poderá
aumentar o nível de satisfação e
produtividade, pois desta forma está
confortável sendo quem é. Por outro
lado, pode facilmente vir a ser vítima
de discriminação.
A cultura da empresa desempenha
aqui um papel fundamental: numa
cultura organizacional aberta e
inclusiva as pessoas trabalhadoras
LGBTQI+ têm maior probabilidade de
estar “fora do armário” e sentir-se
melhor.

O facto de revelar ou não a orientação sexual no local de trabalho ser uma
escolha difícil, escolha que dá início a um processo cognitivo contínuo, vem
ilustrado no diagrama abaixo “O custo de pensar duas vezes”, sendo esta apenas
a “versão simplificada” desse diagrama e processo cognitivo.

Tem muitas pessoas
trabalhadoras na empresa
de que tem conhecimento
identificarem-se como
sendo LGBTQI+?
q Sim
q Não

Como assim?
Não têm pessoas trabalhadoras
LGBTQI+ na empresa?
Ou talvez tenham, mas não
sabem?
Como é que podem fomentar um
ambiente de trabalho mais seguro
para as pessoas trabalhadoras
LGBTQI+?
CONTINUA

Lembra-se das
pessoas
LGBTQI+
quando está a
elaborar
políticas
internas?
q

Sim

q Não

Muito Bem!
CONTINUA

Nesse caso, é muito bom que tenha chegado até este módulo e-learning.
Encontre abaixo algumas dicas que providenciamos para tornar as suas
políticas mais inclusivas para as pessoas LGBTQI+.

O que pode fazer para também atrair pessoas trabalhadoras LGBTQI+?
Imagine, por favor, a Joana, mulher lésbica, ou Lu, pessoa não-binária, com
perfis apelativos que se podem adequar a uma vaga na sua empresa.
Como poderá anunciar a vaga de maneira a que se sintam apelo a
candidatar-se?
Observe o anúncio seguinte.
Indique o que acha que pode ser melhorado, clicando no texto.

PROCURA-SE: M/F TALENTOSO

Ups… selecionou a
resposta errada.
Carregue aqui para tentar
novamente.

Parabéns!Selecionou a
resposta correta
Ao adicionar M/F aos requisitos
da vaga, estará a excluir
potenciais candidaturas de
pessoas que não se identificam
como masculino ou feminino; e
poderá ainda ter de resolver
outras questões de linguagem
inclusiva (talentoso está escrito
no masculino, por ex).
Isto pode ser facilmente
resolvido ao adicionar M/F/X e
escrever sempre os/as à
vaga... e porque não F/M/X?
Mas pode ainda incluir
“Procura-se: pessoa com
talento!” e retirar “M/F/X” por
completo

Pode ainda adicionar uma declaração inclusiva à candidatura –
por norma no final do anúncio e descrição da vaga.
Qual destas declarações lhe parece mais inclusiva?
q Encorajamos toda a gente a candidatar-se a esta vaga.

q Encorajamos toda a gente a candidatar-se a esta vaga,
independentemente do género, idade, origem, orientação
sexual, incapacidade, etc.

Qualquer das opções indicam que qualquer pessoa se pode
candidatar. Porém, ao especificar e adicionar género, idade,
origem, orientação sexual, invalidez, etc., também se dirige
explicitamente a estas pessoas e comunidades, o que aumenta a
hipótese de se virem a candidatar.
Pode ainda reforçar a mensagem ao adicionar que a diversidade é
vista como uma mais-valia dentro da empresa, por exemplo.
No próximo slide encontrará um exemplo de texto inclusivo que
poderá ser usado num processo de recrutamento.

A [nome da empresa] pretende
refletir a composição da nossa
sociedade.
Acreditamos que a diversidade
conduz à qualidade.
As pessoas candidatas são
selecionadas com base nas suas
qualidades e capacidades,
independentemente do nível de
educação, identidade de género,
expressão de género, orientação
sexual, características sexuais,
origem, idade ou incapacidade.
Se se está a pensar candidatar mas
tem alguma dúvida, por favor
contacte-nos.

A par de anúncios de trabalho
inclusivos, é igualmente
importante que potenciais
futuras pessoas trabalhadoras
tenham conhecimento
adequado sobre a vossa
empresa.
Analise com atenção as suas
políticas de recrutamento:
• Quais são os canais de
recrutamento que usa?
• Como pode alargar o âmbito
de processos de
recrutamento?

É igualmente importante fazer com que as pessoas se sintam bem-vindas à
empresa. É provável que as potenciais pessoas candidatas visitem o website
da empresa antes de se decidirem candidatar.
O que é que pode fazer para que todas estas pessoas se sintam conectadas
e parte da sua empresa?
Algumas dicas:
• Faça da diversidade e inclusão parte da visão e missão da empresa. Pode
torná-lo bastante explícito, por exemplo, ao colocar a pessoa diretora a
falar sobre estas questões ou a subscrever alguma carta da diversidade e
destaca-la no website da empresa.
• Torne a diversidade e inclusão visíveis em palavras (use terminologia
inclusiva) e em imagens (mostre a diversidade das pessoas trabalhadoras
através imagens) no website da empresa.

Quando uma pessoa candidata é chamada para uma
entrevista, que grupo de pessoas recrutadoras poderá melhor
retratar o compromisso da empresa para com a diversidade e
inclusão? Selecione a imagem correta.

Ups… selecionou a
imagem errada.
Carregue aqui para tentar
novamente.

Parabéns! Selecionou a resposta correta.
Ao juntar um grupo de pessoas diversas mostra que é pouco provável
que existam decisões fundamentadas em preconceitos inconscientes
(unconscious bias).
Ao incluir pessoas de diferentes contextos e competências nos
processos de recrutamento, é mais provável que cada uma dessas
pessoas se foque em diferentes aspetos e que a ideia de preconceito
se desvaneça.
Por exemplo, as pessoas responsáveis por tomar decisões podem (e
devem) fazer uma formação em diversidade e inclusão para estarem
mais alerta para preconceitos inconscientes e formas subtis de
discriminação..

Uso de linguagem inclusiva no local de trabalho
O que é que retirará deste vídeo?
A mensagem que
queremos passar
com este video
está integrada
num exercício no
próximo slide.

Clique neste
ícone para ter
legendas

Exercício: linguagem inclusiva no local de trabalho.
O João é jardineiro há 15 anos. Ele assumiu-se como homem trans há alguns meses. Quando o João se
encontra com uma pessoa cliente com a qual trabalhou no ano passado, explica-lhe a situação. A pessoa
cliente reage de maneira muito positiva.
Pouco tempo depois, o João ouve esse cliente a falar com os seus colegas acerca dele. O cliente diz: "Eu
acho muito bem que ela tenha tomado essa decisão. Com certeza terá sido um intenso processo para ela.”
Como é que o João se sentiria ao ouvir isto?

q O João sente-se bem: o cliente claramente respeita a identidade de género dele.
q O João não se sente bem: o cliente (inconscientemente) não respeita a identidade
de género dele.

Ups… selecionou a
resposta errada.
Carregue aqui para tentar
novamente.

Parabéns! Selecionou a
resposta correta.
Apesar da reação calorosa da
pessoa cliente, o João não se sente
bem. Quando a pessoa cliente fala
com colegas do João sobre ele,
refere-se ao João como "ela".
Ao mencionar o João como mulher,
a pessoa cliente
(inconscientemente) rejeita a
identidade de género do João.
Abaixo encontra algumas sugestões
de como usar linguagem inclusiva na
sua empresa.

Sugestões de uso de linguagem inclusiva e de
género-neutro
Use "cônjuge" em vez de "marido" ou "mulher".
Use "familiar” ou “figura parental" em vez de "mãe" ou "pai".
Apenas questione o género da pessoa se for estritamente necessário.
Adicione a formulários uma terceira opção, tal como "outro" ou "x" quando
questionar o sexo ou identidade de género.
• Facilite a mudança do nome próprio e marcador legal de sexo nos
documentos.
• Garanta que a pessoa trabalhadora possa ir alterando os seus dados (ou
requerer essas alterações)
•
•
•
•

Fonte: Governo da Flandres (Bélgica)

Sugestões de uso de linguagem inclusiva e de
género-neutro
• Use uma abordagem neutra em emails e cartas. Por exemplo “Boa tarde” ou “Olá Pedro
Matos” ou até mesmo “Queride cliente”, ao invés de “Caro Senhor” ou “Caro Sr. Matos”.
• Dirija-se a pessoas diretamente por escrito usando sem usar pronomes ou usando a terceira
pessoa do plural. Evite usar os pronomes “ele”, “ela” ou “ele/ela” se não sabe como a pessoa
destinatária se identifica.
• Procure usar um número equilibrado de imagens de diferentes homens e mulheres para
diferentes áreas de interesse.
• Use títulos de género-neutro para descrever funções (ex: profissional de obstetrícia em vez
de parteira).
• Descreva competências como comportamentos, ao invés de traços de personalidade
baseados no género.
• Use iconografia de género neutro. Ex:

Fonte: Governo da Flandres (Bélgica)

No video que visualizámos estavam exemplos de
deadnaming e misgendering.
O que significam?
q Deadnaming: uso continuado do nome pré-transição, consciente ou
inconscientemente.
qMisgendering: referir-se a alguém usando o pronome errado.

Ups… escolheu a
resposta errada.
Carregue aqui para tentar
novamente.

Parabéns!
Selecionou a
resposta
correta.

O dead naming e misgendering não
ocorrem sempre de forma maliciosa ou
intencional.
Contudo, quando acontece é importante
realçá-lo e chamar à atenção da pessoa
para o facto de que normalmente é muito
ofensivo referir-se a alguém de uma
forma com a qual a pessoa em questão
não se identifica.
Assim, podem instruir-se e responder de
forma mais adequada numa outra
eventualidade.

Nota: Por vezes pode fazer sentido usar o dead
name, como por exemplo, em casos de
testemunhos individuais. Mas em todo e
qualquer caso, só o poderemos fazer mediante
consentimento da própria pessoa.

Exercício de reflexão: João, homem trans
Num exercício anterior, falámos do João, que se assumiu meses antes como
homem trans.
Enquanto empresa, o que faria para apoiar o João da melhor forma? Considere
as seguintes opções:
• Na sua empresa existem procedimentos pensados para que as pessoas
trabalhadoras possam alterar a forma como se identificam e como as
restantes pessoas trabalhadoras as percecionam?
• Existem instalações inclusivas no local de trabalho?
• Como é que a sua empresa apoia pessoas trabalhadoras em processo de
afirmação de género?
• Uma pessoa trans tem a possibilidade de contactar alguma pessoa
conselheira confidencial para debater a forma como vai comunicar a sua
transição à gerência e/ou a colegas? As pessoas conselheiras confidenciais
foram treinados para lidar com este tipo de questões?

Instalações inclusivas: como por exemplo,
instalações sanitárias
Qual das duas imagens abaixo é a mais correta para ilustrar
instalações sanitárias inclusivas?

Ups… selecionou a
resposta errada.
Carregue aqui para tentar
novamente.

Parabéns!
Selecionou a
resposta errada.
Aqui está um
exemplo de
instalações
sanitárias e
iconografia
inclusivas.

O que torna esta instalação sanitária inclusiva?
• Há uma entrada para todas as instalações sanitárias.
• As latrinas têm um ícone de sanita (ao invés de ícones de homem ou
mulher) e os urinóis têm um ícone de um urinol (ao invés de ícone de
homem).
• Todas as instalações sanitárias, incluindo os urinóis, estão fechadas.
• A instalação está equipada com uma mesa muda-fraldas, para que
qualquer pessoa possa mudar as fraldas de bebés com facilidade e
sem embaraço.
• Há ainda uma instalação sanitária para crianças e uma instalação
sanitária para pessoas com deficiência no mesmo espaço.

Rumo a uma política de RH proativa e
inclusiva
• Para elaborar uma adequada política de RH proativa e inclusiva, e de
forma a ativamente procurar informação, é importante considerar
atempadamente o seguinte:
• Verifique que legislações se aplicam a casos de, por exemplo,
coparentalidade, mudança de nome, transição, etc.
• A seguir, estude as possibilidades de ajuda suplementar no contexto
da sua empresa.
• Desta forma, poderá desde logo processar esta informação nos
sistemas e procedimentos da sua empresa e efetuar diligências de
forma mais imediata

