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Carta de Valores 
 

 
A Integridade e o respeito por todos os intervenientes são um dos pilares da Technoedif 
Engenharia, reflectindo-se na forma como aborda os negócios. A presente Carta define 
os valores da empresa e estabelece as orientações para os atingir. 

 
OS NOSSOS VALORES   
 
- Procurar antever as necessidades e expectativas dos nossos clientes e providenciar o 

fornecimento de produtos e de serviços que lhes proporcionem o máximo valor, em termos de 
preço, qualidade, prazos de execução, segurança e observância dos requisitos de protecção 
ambiental.  

- Proporcionar oportunidades de sucesso a todos os nossos parceiros, fornecedores e empreiteiros, 
num espírito de sã concorrência e de colaboração mutuamente frutuosa.  

- Conduzir os negócios da Empresa, em estrita observância dos mais elevados padrões de 
honestidade, integridade e equidade. 

- Colocar no cerne da estratégia de desenvolvimento da Empresa, os homens e as mulheres que 
incorporam os seus recursos humanos, proporcionando-lhes as melhores condições para a sua 
segurança pessoal e para o pleno desenvolvimento das suas potencialidades individuais. 

- Partilhar, em tempo oportuno e de forma transparente e franca, informação com os nossos 
accionistas, velando pela pertinência dos dados que lhes sejam fornecidos. 

 

AS NOSSAS ORIENTAÇÕES DE CONDUTA INDIVIDUAL 

 
- Tirar o máximo partido da vasta gama de especializações e de competências, bem como do capital 

de experiência acumulada, disponíveis no seio da Empresa, para reforço da nossa competitividade 
e aperfeiçoamento da qualidade dos serviços prestados aos nossos Clientes. 

- Privilegiar, no quadro de desenvolvimento dos contratos, os aspectos ligados à observância dos 
requisitos à qualidade, à saúde, à segurança e à protecção do meio ambiente. 

- Melhorar continuamente a nossa eficiência através do trabalho em grupo, da partilha constante de 
conhecimentos, da aprendizagem com os erros cometidos e com os sucessos obtidos e da 
abertura para ouvir todos, desde os mais experientes aos mais novos, na tomada de decisões.  

- Evitar conflitos ou incompatibilidades entre as funções que se desempenhe na Empresa, e os 
interesses privados, particularmente, no tocante às relações com clientes, concorrentes, 
fornecedores e empreiteiros. 

- Interditar-se de conceder, directa ou indirectamente, benefícios de qualquer natureza a entidades 
públicas, com o fito de obter a adjudicação de contratos. 

- Não pactuar com qualquer situação que envolva, ou se suspeite que possa vir a envolver, lavagem 
de dinheiro, corrupção e violação dos direitos humanos e relatar qualquer suspeita para os órgãos 
superiores da TEE. 

- Salvaguardar a confidencialidade da informação à qual se tenha tido acesso por força do 
desempenho da actividade profissional de cada um. 

- Abster-se de utilizar, em proveito próprio ou de divulgar a terceiros, qualquer informação de 
circulação restrita a que se tenha acesso por força das actividades profissionais, a menos que tal 
informação e/ou processo se tenha tornado do domínio público. 

- Zelar continuamente para que toda a informação relevante para a saúde financeira da Empresa 
seja preparada com a máxima seriedade e independência. 

 

 

________________ 
F.Carvalho    
Presidente do Conselho de Administração 
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Carta de Ética 
 

 
A Integridade das pessoas é um dos valores nucleares da Technoedif Engenharia. A 
presente Carta define os Objectivos da Empresa no domínio da ética profissional e 
define as correspondentes Regras de boa conduta. 
 

 
 
Os Nossos Objectivos 
 

• Proporcionar oportunidades de sucesso a todos os nossos parceiros, fornecedores e empreiteiros, 
num espírito de sã concorrência e de colaboração mutuamente frutuosa. 

 

• Conduzir os negócios da Empresa, em estrita observância dos mais elevados padrões de honestidade, 
integridade e equidade. 

 

• Colocar no cerne da estratégia de desenvolvimento da Empresa, as mulheres e os homens que 
incorporam os seus recursos humanos, proporcionando-lhes as melhores condições para a sua 
segurança pessoal e para o pleno desenvolvimento das suas potencialidades individuais. 

 

• Partilhar, em tempo oportuno e de forma transparente e franca, informação com os nossos accionistas, 
velando pela pertinência dos dados que lhes sejam fornecidos. 

 
 

As nossas Regras de Boa Conduta 
 
No desempenho das suas actividades profissionais, as mulheres e os homens da Technoedif 
Engenharia, empenham-se na consecução dos supracitados Objectivos da Empresa, adoptando as 
seguintes regras básicas de boa conduta: 
 
 

• Salvaguardar a confidencialidade da informação à qual se tenha tido acesso por força do desempenho 
das actividades profissionais. 

 

• Evitar conflitos ou incompatibilidade entre as funções que se desempenhe na Empresa e os interesses 
privados, particularmente no tocante às suas relações com clientes, concorrentes, fornecedores e 
empreiteiros. 

 

• Interditar-se de conceder, directa ou indirectamente, benefícios de qualquer natureza a entidades 
públicas, com o fito de obter a adjudicação de contratos. 

 

• Não pactuar com qualquer condescendência em situações que revelem, ou possam vir a revelar, 
operações de lavagem de dinheiro, corrupção e outras afins. 

 

• Abster-se de utilizar, em proveito próprio, ou de divulgar a terceiros, qualquer informação de circulação 
restrita a que tenham tido acesso por força do desempenho das suas actividades profissionais, a 
menos que tal informação e/ou processo se tenha tornado do domínio público. 

 

• Pôr a Administração ao corrente de qualquer comportamento que não seja consentâneo com as regras 
expostas na presente Carta. 

 
 

 

_________________ 
F.Carvalho    
Presidente do Conselho de Administração 
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Carta Social 
 

 
A responsabilidade social impõe-se como um dos valores nucleares da Technoedif 
Engenharia. A presente Carta define os Objectivos da Empresa neste domínio e 
estabelece as correspondentes directrizes. 
 

 
 
Os Nossos Objectivos  
 

• Pautar as relações laborais pelos valores da Empresa “Os Nossos Valores” 
 

• Incitar os fornecedores, empreiteiros e parceiros a adoptar os nossos valores. 
 
 

As Nossas Directrizes  
 
Com o propósito de alcançar os objectivos supracitados em termos de responsabilidade social, a 
Technoedif Engenharia: 
 

• não praticará, qualquer tipo de discriminação entre os seus trabalhadores ou relativamente a 
candidatos a emprego, com base em sexo, idade, raça, crença religiosa, filiação política ou sindical, 
nacionalidade ou incapacidade física; 

 

• estará empenhada em levar a efeito as acções de formação que se impuserem como necessárias 
para o avanço e a consolidação da proficiência técnica da Empresa, bem como para o 
desenvolvimento profissional dos seus trabalhadores; 

 

• não empregará menores, em idade escolar obrigatória, e, em caso algum, contratará indivíduos de 
idade inferior a 18 anos; 

 

• estará empenhada na manutenção de um ambiente de trabalho harmonioso, no qual trabalhadores 
e administração laborem em consonância, para reforço da sociedade; 

 

• respeitará a liberdade de associação, a qual inclui o direito de cada empregado se filiar ou de recusar 
a filiação em qualquer organização sindical, em conformidade com a legislação aplicável; 

 

• diligenciará no sentido do estabelecimento de um diálogo franco com os seus trabalhadores e com 
os representantes destes, se os houver, relativamente a decisões importantes que, directamente, os 
irão afectar; 

 

• incitará os seus fornecedores, empreiteiros e parceiros a adoptar os valores expostos na presente 
Carta na formulação das linhas de conduta da sua actividade; 

 

• providenciará a distribuição desta Carta a todos os trabalhadores. 
 
 
 
 

 

_________________ 
F.Carvalho    
Presidente do Conselho de Administração 
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Carta Ambiental 

 
 
A responsabilidade ambiental constitui mais um dos valores nucleares da Technoedif 
Engenharia. A presente Carta define os Objectivos da Empresa neste domínio e 
estabelece as linhas de conduta no tocante à Protecção do Ambiente. 
 

 
 
Os Nossos Objectivos  
 

• Envidar diligências no sentido de minimizar o impacte das nossas actividades sobre o ambiente e do 
esbatimento dos riscos a que a natureza e outros elementos as expõem. 

 

• Empenharmo-nos com persistência e determinação na prevenção de acidentes ambientais. 
 
 

As Nossas Directrizes 
 
Para consecução destes objectivos, estabelecemos as seguintes linhas de conduta: 
 

• Respeitar a legislação aplicável em matéria de ambiente e cumprir as nossas próprias normas. 
 

• Definir objectivos claros e significativos, no domínio das matérias ambientais. 
 

• Responsabilizar os directores, os supervisores e os trabalhadores pela observância da legislação e 
das nossas próprias normas em matéria ambiental. 

 

• Utilizar e desenvolver os nossos conhecimentos no domínio da engenharia, para redução do impacte 
ambiental das instalações que por nós sejam projectadas, construídas ou exploradas, em parceria, 
com os nossos clientes. 

 

• Estimular a percepção de todos os nossos trabalhadores, para que estes interiorizem e, na sua prática 
diária, assumam preocupações de índole ambiental. 

 

• Colaborar com os nossos clientes, fornecedores, empreiteiros e parceiros, na elaboração de um 
sistema de gestão ambiental comum, para aplicação em cada projecto. 

 

• Empenharmo-nos, continuamente, na melhoria do nosso desempenho em matéria de protecção 
ambiental. 

 

• Manter e melhorar progressivamente sistemas de gestão ambiental que satisfaçam os requisitos da 
norma ISO 14001. 

 
 
 
 
 
 

 

_________________ 
F.Carvalho    
Presidente do Conselho de Administração 
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Carta de Segurança, Higiene e Saúde 

 
 
A Saúde e a Segurança de pessoas e de bens encontram-se entre os valores 
fundamentais da Technoedif Engenharia. A presente Carta define os Objectivos da 
Empresa nesta matéria e estabelece as correspondentes directrizes. 
 

 
Os Nossos Objectivos 
 

• Perseverar na protecção da Saúde e na manutenção da Segurança de pessoas e de bens, sempre 
que estes requisitos colidam com outras metas estratégicas. 

 

• Empenharmo-nos com persistência e determinação na prevenção de incidentes e de danos, no local 
de trabalho e em outro qualquer lugar. 

 
 

As Nossas Directrizes 
 
Para consecução dos nossos objectivos em matéria de Segurança, Higiene e Saúde, a Technoedif 
Engenharia estabeleceu as seguintes linhas de conduta: 
 

• Observar e cumprir a legislação aplicável em matéria de Segurança, Higiene e Saúde e cumprir as 
nossas próprias normas. 

 

• Implementar sistemas de gestão em matéria de protecção da Segurança, Higiene e Saúde que 
satisfaçam os requisitos das normas internacionalmente reconhecidas. 

 

• Definir objectivos claros e significativos, para desempenho no domínio da Segurança, Higiene e 
Saúde. 

 

• Avaliar o nosso desempenho e divulgar, regular e abertamente, o progresso por nós alcançado no 
domínio da protecção da Segurança, Higiene e Saúde. 

 

• Empenharmo-nos, continuamente, na melhoria do nosso desempenho em matéria da Segurança, 
Higiene e Saúde. 

 

• Responsabilizar os directores, os supervisores e os trabalhadores pela observância dos nossos 
esquemas de gestão no domínio da protecção da Segurança, Higiene e Saúde. 

 

• Combinar o nosso know-how nos domínios da engenharia e da tecnologia com judiciosos princípios 
de avaliação, com o objectivo de minimizar os riscos e mitigar, tanto quanto seja razoavelmente 
exequível, as consequências residuais que deles possam decorrer. 

 

• Proporcionar aos seus trabalhadores a formação adequada e o aconselhamento requerido, de forma 
a habilitá-lo a empreender o seu trabalho em segurança e sem qualquer detrimento para a sua 
Segurança, Higiene e Saúde. 

 

• Colaborar com os nossos clientes, fornecedores, empreiteiros e parceiros na elaboração de um 
sistema de gestão comum em matéria de protecção da Segurança, Higiene e Saúde, para aplicação 
em cada projecto. 

 
 

_________________ 
F.Carvalho    
Presidente do Conselho de Administração 


