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Resumo de Directrizes Éticas da Verde Azul  
  

As Diretrizes Éticas do Verde Azul dizem respeito a cada indivíduo que trabalha na equipa 

Verde Azul. 

 

A ética, que se aplica na Verde Azul, abrange tudo, desde as relações comerciais aos relatórios 

financeiros, como aos empregados e aos recursos naturais avaliados, tratados, sustentados e 

promovidos. A Verde Azul tem como objectivo fornecer serviços de consultoria e de gestão 

para o desenvolvimento social e para a protecção do ambiente e para representar os 

investidores privados na gestão de projectos. 

  

A Verde Azul esforça-se para demonstrar as melhores práticas internacionais em todas as 

empresas, logo inclui o cumprimento ético. Ao compreender e viver os valores apresentados 

a seguir, todos os envolvidos nos nossos projectos deverão esforçar-se para fazer o que é 

certo, e defender a integridade e contribuir para o bom nome e sucesso de Verde Azul. 

  

As orientações indicam as responsabilidades da Verde Azul para com a comunidade, com os 

clientes, os fornecedores, os financiadores, os accionistas e outras partes interessadas. 

  

As Diretrizes Éticas da Verde Azul são assinados e o seu conteúdo é conhecido e praticado por 

cada um dos membros da nossa equipa. Os seus principais objectivos são: 

 

• Promover os valores, missão e visão da Verde Azul em todas as áreas profissionais 

Motivar a equipa para conduzir suas actividades de uma maneira ambientalmente 

responsável. 

• Cumprir as leis, regras e regulamentos 

• Garantir o uso correto de todos os activos  

• Tratar os colaboradores com respeito  

• Garantir a higiene e segurança no local de trabalho 

• Manter em boas condições o local de trabalho, assim como em condições higiénicas e 

de segurança. 

• Assegurar o uso responsável dos bens da empresa  

• Lidar com os conflitos de Interesse 

• Promover a divulgação completa, justa, precisa, oportuna e compreensível nos 

relatórios financeiros  

• Proteger o meio ambiente 

• Desenvolver um entendimento comum dentro da organização do que é "certo" 

• Incentivar a divulgação de qualquer comportamento ilegal e/ou anti ético 

 



  

 

   

 

 

 

 

A Verde Azul destaca em particular:   

  

• A integridade de todos os indivíduos 

• Um ambiente de negócios que se opõe a toas as formas de suborno e corrupção, 

promovendo a transparência e o “jogo limpo”. 

• Igualdade de Oportunidades  

• Transparência 

• Justiça de Direitos Humanos e Justiça Social 

• Protecção do ambiente  

• Uso sustentável dos recursos naturais  

• Desenvolvimento da inovação, da tecnologia, dos meios de produção, do marketing e 

dos meios de comunicação.  

• Liberdade de associação e o direito à negociação colectiva.  

• Necessidade de avaliar continuamente e melhorar os padrões éticos da Verde Azul. 

  

  


