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A Colquímica Adhesives guia-se por uma política de sustentabilidade que pretende aliar a eficiência e rentabili-
dade da sua operação com a vertente social, nomeadamente através do apoio à comunidade envolvente, às 
preocupações ambientais e ao respeito e ética nos negócios.

A empresa tem consciência que desempenha um papel fundamental em prol da sustentabilidade e é seu 
dever agir com ética e integridade, um compromisso que deverá ser partilhado e cumprido pelos seus colabo-
radores e stakeholders.
Os valores que a Colquímica Adhesives preconiza demonstram-se essencialmente pela valorização dos cola-
boradores, pela atuação responsável, pautada pelo rigor e transparência, pela aposta em produtos inovadores 
que contribuam para aumentar a qualidade de vida dos consumidores finais, pelo empenho na melhoria dos 
produtos e processos para diminuir o impacto ambiental e pelo envolvimento com a comunidade.

O presente Código de Ética e Conduta é o instrumento no qual se inscrevem os seus valores, que pautam a atu-
ação da Colquímica Adhesives no mercado, na seleção dos seus stakeholders, bem como na definição dos prin-
cípios éticos e as normas de conduta da empresa. 
Sabemos que o impacto que a Colquímica Adhesives provoca na sociedade depende de cada individuo, por isso 
o grupo quer contribuir para que a soma de todas as “partes” seja responsável, ética, rigorosa e transparente.

Jamais poderemos ter impacto na sociedade 
se nós próprios não mudarmos.

Nelson Mandela



A MISSÃO E OS VALORES
DA COLQUÍMICA ADHESIVES
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Na missão e nos valores da Colquímica Adhesives podemos encontrar as 
bases que fundamentam o presente Código de Ética e Conduta.

MISSÃO

Na Colquímica Adhesives dedicamo-nos ao desenvolvimento, produção e 
comercialização de adesivos tecnológicos. 
Com um olhar sobre o futuro, somos orientados para a crescente inovação 
e para o desenvolvimento de novas tecnologias. 
As nossas equipas são o nosso principal ativo e, com elas, vivemos em 
constante superação. 
Trabalhamos com o máximo profissionalismo, rigor e determinação para 
levarmos valor ao quotidiano de cada um.

VALORES

Ambição e Futuro | Olhamos para o futuro de frente. 
Estamos orientados para gerar bons resultados e em 
permanente descoberta de condições para criar 
novas oportunidades de negócio.

Qualidade | Trabalhamos com foco no desenvolvi-
mento de adesivos inovadores. A nossa produção 
baseia-se no nosso know-how técnico de mais de 
seis décadas, que nos tem permitido levar a todo o 
mundo soluções de ponta.

Ética e Confiança | O acompanhamento constante que 
prestamos assenta no cumprimento de todas as garan-
tias éticas, com os diferentes stakeholders, que se 
impõem à transparência e ao rigor da nossa atividade.

Compromisso | Desenvolvemos relações duradouras 
e próximas, honrando os compromissos, em qualquer 
lugar do mundo onde chegamos. Trabalhamos para 
uma superação sistemática das expectativas.

Colaboração e Eficiência | A nossa estrutura e orien-
tação de custo-eficiência permitem-nos ser compe-
titivos e criar as melhores condições, sempre em 
estreita colaboração com os nossos parceiros, para 
nos adaptarmos, agilmente e com sucesso, a cada 
necessidade apresentada.

Sustentabilidade | Aliamo-nos a todos os recursos 
possíveis para minimizar impactos no meio ambiente. 
Focamo-nos na sustentabilidade dos recursos e na 
eficiência do seu aproveitamento, com base numa 
política ecológica e de responsabilidade social solidi-
ficada.



OBJETIVOS E ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O objetivo do presente Código de Ética e Conduta é constituir um guia para a atuação da Colquí-
mica Adhesives.
No presente Código encontram um conjunto de princípios éticos, deontológicos e de conduta, 
que devem ser cumpridos por todos os colaboradores, clientes, fornecedores, entidades tercei-
ras, e restantes stakeholders.
O não cumprimento destes princípios constitui uma infração disciplinar, sem prejuízo da res-
ponsabilidade civil, contra-ordenacional ou criminal que possa ocorrer.
Todos os colaboradores e stakeholders têm a obrigação de conhecer e entender as diretrizes 
contidas neste Código, bem como os valores nos quais elas se baseiam. 
Embora o Código ofereça diversas diretrizes sobre os padrões de integridade e conduta nos 
negócios, nenhum Código conseguirá abranger todas as situações com que nos confrontamos 
na prática. 
Consequentemente, o Código de Ética e Conduta não é um substituto à responsabilidade que 
todos têm de exercer o melhor julgamento e de obter orientação adicional e suporte das pesso-
as designadas como responsáveis em relação à adequação da conduta a adotar nos negócios.

COMISSÃO DE ÉTICA E APLICAÇÃO 
DO PRESENTE CÓDIGO
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MEMBROS DA COMISSÃO DE ÉTICA ATUAL

A Comissão de Ética, composta por quatro membros deliberados pelo Conselho de Administração da Colquímica 
Adhesives, tem a seu cargo implementar e acompanhar o cumprimento do presente Código, bem como o seu 
esclarecimento de dúvidas ou casos omissos.
O mandato tem a duração de três anos e deverá ser exercido em condições de extrema isenção e independência, 
sem qualquer vinculação hierárquica. 

Presidente João Pedro Koehler

Vice-Presidente Sofia Koehler

Vogal Executivo Pedro Gonçalves

Diretora de 
Recursos Humanos

Ana Romualdo

A Comissão de Ética é um canal que pode ser utilizado 
por todos os que queiram registar reclamações, 
denúncias, dúvidas ou sugestões relacionadas com as 
normas previstas neste Código, e que assegura a con-
fidencialidade da informação veiculada. 
A participação deverá ser idónea e plausível, conter a 

descrição detalhada da situação em causa, bem 
como a identificação da pessoa que faz a participa-
ção, para o devido seguimento do processo. A Colquí-
mica Adhesives garante a proteção necessária à 
pessoa que cumpra o seu dever de comunicar.

Para exercer o seu direito poderá usar o endereço eletrónico:
comissao.etica@colquimica.pt

É garantida a reserva de confidencialidade, nos ter-
mos autorizados pela Comissão Nacional de Prote-
ção de Dados. 
A violação dos requisitos do presente documento 
pode constituir uma infração disciplinar punível nos 
termos do regime aplicável, sem prejuízo da respon-
sabilidade civil, contraordenacional ou criminal. 
As ações disciplinares serão também aplicadas a 
quem dirija a prática de infrações ou as aprove, ou que 
delas tenha conhecimento sem tomar as providên-
cias necessárias para as corrigir prontamente. 

Os colaboradores ficam obrigados a prestar todas as 
informações que lhes sejam solicitadas, no âmbito da 
instauração de um processo disciplinar e relativamen-
te aos factos com eles conexos, no respeito pelas dis-
posições legais e regulamentares aplicáveis.
Relativamente aos stakeholders, sempre que seja 
detetada alguma infração a mesma será alvo de análi-
se por parte da Comissão de Ética e em casos graves 
poderá ser suspensa a relação entre a Colquímica 
Adhesives e o respetivo stakeholder.



“A Colquímica Adhesives procura apoiar 
organizações de solidariedade social, 
desenvolver projetos de mecenato e 
promover a participação dos 
Colaboradores em projetos de apoio
à comunidade e voluntariado”

PRINCÍPIOS E VALORES DE RELACIONAMENTO 
DA COLQUÍMICA ADHESIVES
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OS PRINCÍPIOS QUE NOS GUIAM:

LEGAIS

A Colquímica Adhesives zela pelo estrito cumprimen-
to de todas as disposições legais, normativas e regu-
lamentares relacionadas com a sua atividade em 
todos os países onde opera. 
Respeita os Direitos Humanos, no quadro da Declara-

ção Universal dos Direitos do Homem e cumpre os 
tratados internacionais de que sejam parte os países 
onde desenvolve a sua atividade. 
O cumprimento destes princípios são também exigidos 
aos colaboradores e demais stakeholders.

ECONÓMICOS

A Colquímica Adhesives procura atingir elevados níveis de rentabilidade, com uma orientação de custo-efici-
ência, garantindo o crescimento sustentado da empresa, dos seus colaboradores e demais stakeholders.

SOCIAIS

A Colquímica Adhesives compreende também o impacto que pode ter junto das suas comunidades envolven-
tes e, por isso, procura apoiar organizações de solidariedade social, desenvolver projetos de mecenato e 
promover a participação dos colaboradores em projetos de apoio à comunidade e voluntariado.
Procura ainda selecionar sempre que possível fornecedores e colaboradores da comunidade envolvente com 
vista ao desenvolvimento local.

AMBIENTAIS

Em matéria ambiental, a Colquímica Adhesives além 
de proteger e respeitar o ambiente assume também 
o dever de agir e influenciar positivamente os seus 
colaboradores e stakeholers, através de uma 
mudança de mentalidades e da contribuição para a 
diminuição da pegada ecológica.
A estratégia da Colquímica Adhesives passa, não só 
pelo desenvolvimento de projetos internos, como 
pela escolha de tecnologias cada vez mais limpas, 
bem como atividades e produtos que causem o 
menor impacto ambiental. 

As emissões atmosféricas produzidas pela Colquími-
ca Adhesives são caracterizadas, monitorizadas e 
controladas como é exigido pela legislação aplicável, 
sendo o seu impacto mínimo para o ambiente.
Ainda, em relação aos resíduos gerados, são também 
adotadas práticas ambientais adequadas para lidar 
com os mesmos. O grupo tem como objetivo tanto o 
aumento da separação e reciclagem dos resíduos 
valorizáveis, como a diminuição e/ou eliminação dos 
resíduos que são considerados perigosos.



NÃO TOLERAMOS:

SUBORNO E CORRUPÇÃO

A Colquímica Adhesives não tolera qualquer forma de suborno ou corrupção, tendo regras restritas quando se trata 
de oferecer quaisquer tipos de bens, serviços ou quaisquer vantagens aos diferentes stakeholders. 
São também reprovados os comportamentos de recebimentos que influenciem o comportamento de outrem no 
sentido de obter vantagens para si ou para a empresa. Além disso, é expressamente proibida a oferta ou receção 
de dinheiro ou cheques, independentemente do valor.
As ofertas a existirem deverão ser sempre em nome da Colquimica Adhesives e não a título individual.
Todos os recebimentos deverão ser reportados à chefia e à Comissão de Ética (comissão.etica@colquimi-
ca.pt) para que seja decidido o melhor destino das mesmas.

CONFLITO DE INTERESSES

É proibida a prática de quaisquer atos que sejam suscetíveis de despoletar uma situação de conflito de interesses. 
Sendo que, para a Colquímica Adhesives, compreende-se por conflito de interesses sempre que, no exercício das 
suas atividades, os colaboradores tenham um interesse pessoal ou privado, que possa influenciar o desempenho 
imparcial e o objetivo das suas funções.
Compreende um interesse pessoal ou privado uma situação que envolva, direta ou indiretamente, organizações 
com quem colaboraram ou colaboram, e pessoas que estejam, ou tenham estado, ligadas por laços de parentesco, 
amizade, ou que viva em economia comum.
Na impossibilidade de se absterem de intervir nesses processos, devem comunicar tal facto à chefia, que tem 
como objetivo encontrar uma solução que permita assegurar o desempenho imparcial, objetivo e transparente da 
situação. 
Em caso de necessidade a chefia poderá endereçar a situação, para análise e respetiva tomada de decisão, para a 
Comissão de Ética.

CONCORRÊNCIA

A Colquímica Adhesives respeita as leis e as regras de mercado e promove uma concorrência leal e 
saudável. Assim, a relação com os concorrentes estabelece-se de forma cordial e respeitosa.
Em relação aos colaboradores e órgãos sociais, estes não se podem envolver em atividades que con-
corram com as desenvolvidas pela Colquímica Adhesives.

PRINCÍPIOS E VALORES DE RELACIONAMENTO 
DA COLQUÍMICA ADHESIVES

RIGOR

A Colquímica Adhesives atua com rigor na relação com 
os diferentes stakeholders, honrando os seus compro-
missos e assumindo uma conduta de excelência nas 
diversas áreas onde atua, bem como no cumprimento 
de prazos, na qualidade dos produtos comercializados, 
no serviço prestado ao cliente e na gestão de reclama-
ções.

DEVER DE INFORMAÇÃO

A Colquímica Adhesives, na sua relação com os diferentes stakeholders, entidades públicas ou com a comu-
nicação externa, tem o dever de divulgar toda a informação que seja necessária para uma tomada de decisão 
esclarecida e consciente. Além disso, é esperado que também os stakeholders divulguem as informações 
necessárias, e relevantes, no contexto das suas atividades.

CONFIDENCIALIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A informação privilegiada e confidencial da Colquímica Adhesives deve ser tratada com sigilo e, por isso, todos 
os que tenham acesso à mesma encontram-se expressamente proibidos de a transmitir, utilizar ou facilitar a 
utilização por terceiros. Sendo que, no caso dos colaboradores, esta obrigação permanece depois do contrato 
de trabalho terminar. 

PROTEÇÃO DE DADOS

A Colquímica Adhesives compromete-se com o cumprimento da legislação da proteção de dados em vigor. 
Tanto nos processos comerciais, como nos processos relativos aos Recursos Humanos a privacidade é salva-
guardada e é também garantida a proteção dos dados pessoais. 
Desta forma, garantimos que os dados pessoais que detemos dos colaboradores, clientes, fornecedores e 
restantes stakeholders, não são transmitidos sem o consentimento dos mesmos.

TRANSPARÊNCIA

A Colquímica Adhesives tem o dever de agir com 
transparência e verdade na relação com os diferentes 
stakeholders, no relacionamento comercial e na 
utilização de meios de comunicação e publicidade.
É recomendada uma comunicação clara e objetiva, 
não tolerando qualquer mensagem subjetiva que 
possa ser entendida como tal – tanto da sua parte, 
como da parte dos diferentes stakeholders.

A FORMA COMO ATUAMOS:
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PRINCÍPIOS E VALORES DE RELACIONAMENTO 
DA COLQUÍMICA ADHESIVES

COMO NOS COMPROMETEMOS COM AS NOSSAS PESSOAS:

AMBIENTE DE TRABALHO

A Colquímica Adhesives promove a criação de um ambiente de trabalho saudável, seguro, e que contribua para 
o bem-estar e produtividade dos seus colaboradores.
Quaisquer formas de assédio – físico, psicológico ou moral –, trabalho forçado, trabalho infantil, ou práticas 
disciplinares baseadas em punição física ou psicológica são completamente proibidas, tanto na Colquímica 
Adhesives como junto dos clientes, fornecedores, ou restantes stakeholders.
A Colquímica Adhesives incentiva ainda à divulgação de princípios, valores e normas que sejam indispensáveis 
à manutenção e consolidação de uma cultura de prevenção do risco no local de trabalho.

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

A política de Recursos Humanos da Colquímica Adhesives promove a igualdade de opor-
tunidades e assegura a integridade e dignidade no local de trabalho, não praticando 
decisões discriminatórios com base no género, raça, religião, idade, deficiências físicas, 
orientação sexual, nacionalidade, opinião política, afiliação sindical, origem étnica ou 
social.

TRABALHO INFANTIL

A Colquímica Adhesives não tolera a utilização de trabalho infantil, considerando como 
idade mínima de emprego aquela prevista pela legislação aplicável nos países onde 
opera. 
No âmbito dos processos de recrutamento e seleção deve ser assegurada, tanto pela 
Colquímica Adhesives como pelos seus stakeholders, a verificação da idade dos candi-
datos, de forma a não empregar menores de idade. 
O trabalho infantil, uma vez considerado inaceitável pela Colquímica Adhesives, quando 
observado tem como consequência ações que salvaguardem o interesse das crianças. 
O resultado do uso do trabalho infantil poderá levar à suspensão da relação com o for-
necedor/ cliente/ stakeholder.
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PRINCÍPIOS E VALORES DE RELACIONAMENTO 
DA COLQUÍMICA ADHESIVES

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROGRESSÃO PROFISSIONAL

A Colquímica Adhesives atribui uma elevada impor-
tância ao desenvolvimento profissional e pessoal dos 
colaboradores.
Espera-se que, junto da Colquímica Adhesives e dos 
seus stakeholders, sejam praticadas políticas de 
recrutamento e seleção, remuneração, progressão 
profissional e promoção da sua formação contínua, 
tendo por base as melhores práticas de referência no 
mercado; sendo que, no mínimo, devem ser garanti-
das as condições previstas nas leis aplicáveis aos 
países onde os mesmos operam.
Na Colquímica Adhesives há ainda o empenho por 
garantir aos colaboradores uma remuneração justa e 

uma evolução pessoal e profissional baseada no mé-
rito, nas qualificações e na igualdade de oportunida-
des.
Por outro lado, da parte dos colaboradores é espera-
da a frequência nas ações de formação que são pro-
postas; é esperada a colaboração dos mesmos 
aquando a implementação de soluções inovadores, 
devendo ser assumida uma atitude proactiva e com-
prometida com a Organização; sendo também espe-
rado que assumam o compromisso de pautar a sua 
conduta pelos mais exigentes padrões de atuação, 
com o rigoroso cumprimento das normativas aplicá-
veis às suas atividades e responsabilidades.

HIGIENE & SEGURANÇA NO TRABALHO 

A Colquímica Adhesives proporciona um ambiente de trabalho saudável e seguro, através da implementação 
de práticas da promoção de saúde, higiene e bem-estar, fazendo cumprir as obrigações legais nos países 
onde opera. 
É esperado da parte dos colaboradores o respeito pelas normas de Higiene & Segurança no Trabalho, preve-
nindo a ocorrência de sinistros, e não colocando em risco os ativos da empresa, nomeadamente, a utilização 
dos equipamentos de proteção individual (EPI’s) disponibilizados pela Colquímica Adhesives.
A Colquímica Adhesives compromete-se a fornecer formação interna sobre estas matérias.

COMO NOS COMPROMETEMOS COM AS NOSSAS PESSOAS:



DIVULGAÇÃO

ATUALIZAÇÕES
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O presento Código é divulgado no site da Colquímica Adhesives:
www.colquimica.pt, na Intranet do grupo, bem como através de outros meios internos.

No momento da formalização de um novo contrato de trabalho ou de um novo contra-
to com stakeholders é assinada uma declaração atestando o conhecimento do Código 
de Ética e Conduta, e garantindo o cumprimento do mesmo.

Qualquer dúvida relacionada com a interpretação ou aplicação deste Código deve ser 
reportada à Comissão de Ética (comissao.etica@colquimica.pt)

O presente Código de Ética e Conduta é um instrumento que acompanha a Colquímica 
Adhesives na sua evolução no mercado e na evolução das envolventes nas quais o grupo 
se encontra.

É expectável que a primeira atualização ocorra no espaço de dois anos.

Últimas atualizações Datas

Revisão de conteúdo

Revisão de conteúdo

06/01/2014

12/07/2016

27/03/2018Revisão de conteúdo
CREATING

ETHIC BONDS


