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1. APRESENTAÇÃO

No Grupo Carmona assumimos a ambição de
evoluir no mercado e destacar a nossa marca
através dos nossos serviços de excelência. O nosso
crescimento só é possível e eficaz se aliado a uma
conduta ética verdadeira e responsável.

Procuramos com este documento assegurar a
equidade e responsabilidade em todas as suas
relações profissionais, internas e externas.

O presente Código de Conduta e Ética aplica-se a
todas as empresas do Grupo e aos seus
colaboradores.



2. MENSAGEM
O Código de Conduta e Ética é o documento base do Sistema de
Responsabilidade Social implementado no Grupo CARMONA. Contém as
disposições fundamentais do Sistema de Responsabilidade Social.
Este tem como objectivos:

Assumir as responsabilidades pela definição da Política, Revisão do
Sistema de Gestão e disponibilização dos recursos necessários;

Determinar os requisitos das partes interessadas e transmiti-los à
organização de forma a que possam ser satisfeitos.

Este Código de Conduta e Ética, sendo o documento de suporte do Sistema de
Gestão, é divulgado a todos os stakeholders. As disposições que constam deste
Código de Conduta e Ética são de cumprimento obrigatório a todos os níveis da
organização.

Assegurar, numa óptica de melhoria contínua, a aptidão da empresa
para satisfazer os requisitos das partes interessadas, da Responsabilidade
Social no trabalho e dos requisitos legais e/ou regulamentares.



3. O GRUPO CARMONA

A empresa CARMONA foi constituída em 1986, tendo a sua génese sido a

actividade de recolha e tratamento de óleos usados.

Actualmente o nosso Grupo é composto pelas empresas:

Os nossos serviços:

Lavagem de cisternas

Gestão de resíduos

Gestão de resíduos marítimos

Limpezas industrias

Consultoria ambiental

Máquinas Limpeza

Reparação ambiental

Limpeza por hidroaspiração

Valorização de resíduos

Gestão de solventes

Unidades de tratamento



4. MISSÃO E VALORES

A nossa missão é valorizar resíduos e transformar em recursos, comprometidos com o
desenvolvimento social, económico e ambiental sustentável, potenciando a economia circular.

Os nossos valores são:

Foco no cliente – interno e externo;

Comunicação;

Transparência;

Honestidade;

Inovação;

Empreendedorismo;

Ambição;

Compromisso;

Competência.

Estamos comprometidos com os nossos valores, toda a nossa estrutura assume este compromisso.



5. STAKEHOLDERS

As partes interessadas presentes no nosso Sistema de

Gestão são quem, nos diversos contextos, demonstra

expectativas em relação ao desempenho das nossas

actividades.

A sua identificação, bem como dos seus requisitos,

requer que os mesmos sejam monitorizados, de modo

a constituírem mais um input no tratamento dos riscos

e oportunidades a que o Grupo se encontra exposto.



6. DIVULGAÇÃO DO 
CÓDIGO DE 
CONDUTA E ÉTICA

O nosso código de Conduta e Ética é divulgado na página de internet do Grupo.

Aos colaboradores este é divulgado através de acções de sensibilização e no 
momento de admissão na empresa. 



7. CÓDIGO DE   CONDUTA E ÉTICA

O Grupo assume a Responsabilidade Social Corporativa

como peça fundamental na sua cadeia de valor.

Este documento estabelece metas e objectivos que

promovem o desenvolvimento do Grupo, asseguram

princípios e práticas socialmente responsáveis e solidificam

as relações com os vários stakeholders.



7.1. Actividades Económicas:

Todas as relações económicas são valorizadas no

Grupo, sejam elas com os nossos clientes como com

os nossos fornecedores. São elas que nos fazem

evoluir e conquistar o mercado. Assumimos o

desenvolvimento de práticas comerciais saudáveis,

recorrendo à proibição de acções de corrupção, como

suborno, ofertas ou desrespeito pela lei.



7.2. Desenvolvimento profissional,

formação e educação:

É com o empenho e dedicação dos nossos colaboradores que
seguimos a nossa caminhada. É fundamental incentivar e
apoiar o seu desenvolvimento profissional.

É nosso objectivo continuar a fazer o levantamento anual
das necessidades de formação, com posterior análise e
planeamento.

Potenciar a troca de ideias/ opiniões para melhoria e
crescimento dos vários departamentos (sessões
periódicas entre as várias áreas).

À semelhança do que habitualmente realizamos, é nosso
entendimento desenvolver sessões de coaching,
individual e colectivo, assim como de liderança.



A produtividade e motivação dos colaboradores prende-se, entre outros factores, com a flexibilidade com que pode responder às

necessidades pessoais, sem prejudicar a operacionalidade da empresa. Assim, o Grupo mostra-se sensível face às seguintes situações:

i. Pontualmente e devidamente justificado, o colaborador poderá solicitar horário

flexível com definição de horário de entrada e saída, desde que perfaça o mesmo

número médio de horas diárias trabalhadas;

ii. O colaborador poderá ter um horário de trabalho reduzido, se aceitar um

ordenado proporcionalmente inferior;

iii. O colaborador poderá trabalhar a partir de casa, por exemplo, uma vez por

semana, com rotatividade entre colegas, caso as tarefas o permitam, poupando

custos e tempos de deslocação;

iv. O colaborador poderá trabalhar a partir de casa, em permanência ou

temporariamente, para apoio a cônjuges, descendentes ou ascendentes.

7.3. Equilíbrio entre a vida profissional e pessoal:



i. Organizamos com regularidade formações adequadas às tarefas;

ii. Garantimos a realização de avaliações de risco para, posteriormente, implementarmos medidas de prevenção;

iii. Temos o plano e procedimentos de emergência definidos;

iv. Os nossos colaboradores utilizam EPI´s adequados e as máquinas e/ ou equipamentos possuem protecções apropriadas;

v. Os produtos manuseados são armazenados correctamente e acompanhados pelas fichas técnicas;

vi. Focamo-nos na classificação cada vez mais rigorosa dos resíduos recepcionados, como também na sua caracterização

laboratorial;

vii. Garantimos os adequados meios de protecção contra incêndios.

7.4. Saúde, Higiene e Segurança:



7.5. Trabalho infantil:

De acordo com a legislação em vigor:

i. O Grupo garante a não contratação de colaboradores com idade

inferior a 16 anos;

ii. Colaboradores com idade entre os 16 e os 18 anos terão de ter

condições de trabalho adequadas.

i. Garantimos que os seus colaboradores encontram-se nas

instalações de forma voluntária;

ii. As condições de trabalho são asseguradas.

7.6. Trabalho forçado:



i. Colaboradores com deficiência têm igual acesso às oportunidades de

emprego;

ii. Não discriminamos candidatos por cor, religião, género, idade, política

ou encargos familiares/ financeiros.

i. Garantimos salários justos de acordo com as tarefas e funções do colaborador,

bem como salários equiparados para colaboradores de iguais funções;

ii. Os colaboradores têm contratos de trabalho;

iii. As horas de trabalho extra são pagas de acordo com a legislação em vigor;

iv. Todos os benefícios sociais são pagos;

v. O processamento salarial é tratado em data fixa e por meios acessíveis ao

colaborador.

7.7. Não Discriminação:

7.8. Condições de trabalho :



8.   CONFIDENCIALIDADE E SIGILO PROFISSIONAL 

O Grupo compromete-se em seguir as disposições legais em vigor, respeitando os seus pressupostos e assegurando o seu cumprimento.

Salientamos a não discriminação, igualdade de género, direitos na maternidade e paternidade, conciliação entre a vida profissional e

familiar, integração de pessoas com capacidade reduzida ou deficiência, direitos dos trabalhadores migrantes, de minorias étnicas, de

classe social inferior, bem como os direitos das crianças.

O Grupo assume o compromisso de manter a confidencialidade dos dados relativos a todas as partes interessadas, apoiando-se nos

requisitos que constituem o documento interno “Política de protecção de dados pessoais”.

9. CUMPRIMENTO DA LEI 

10. COMPORTAMENTO NÃO DISCRIMINATÓRIO E IGUALDADE DE 
OPORTUNIDADES 



11. COMPROMISSO 
AMBIENTAL E 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

O mundo mudou e hoje cada vez mais a preocupação com o ambiente faz parte das nossas vidas.

Todas as empresas podem fazer parte da Economia Circular através de uma gestão inteligente e

inovadora de resíduos.

Prezamos os valores sociais e ambientais, no caminho para um futuro mais sustentável e circular.

Trabalhamos diariamente para proteger os nossos, os seus.

de resíduo a recurso.


