CÓDIGO DE ÉTICA
[Escreva aqui]

“Eu quis que o código de ética do Grupo PROMAN assentasse no respeito dos compromissos e das pessoas.
No centro das nossas preocupações e das nossas ações, defendemos diariamente o respeito dos nossos valores.
 A dimensão Humana em todas as nossas parcerias com os nossos clientes, fornecedores, colaboradores
permanentes e trabalhadores temporários
 O profissionalismo das nossas equipas experientes no recrutamento e na avaliação das nossas
competências, em consonância com a nossa abordagem de qualidade;
 A capacidade de resposta dos nossos circuitos de tomada de decisão e das nossas equipas
Compromisso da nossa responsabilidade Social: A defesa simultânea dos interesses de todos numa abordagem
comercial que respeite os princípios de honestidade e justiça. Estamos empenhados contra o trabalho infantil, trabalho
forçado e a discriminação…
O âmbito de aplicação destas regras éticas aplica-se a
• Todos os funcionários permanentes e temporários do Grupo;
• Todos os nossos clientes, fornecedores e concorrentes;
• Toda a sociedade com a qual entramos em contato
PROMAN está empenhado em:
Respeitar escrupulosamente a legislação laboral:
PROMAN compromete-se a respeitar e assegurar que os regulamentos, leis e regras sejam respeitados em todas as
circunstâncias da ética com a preocupação, responsabilidade, integridade e profissionalismo. Para além das regras
estabelecidas pelo legislador e para toda a sua atividade, a PROMAN garante que todos os padrões de comportamento
ético são respeitados.
Respeitar a dimensão humana que começa no respeito dos outros:
A PROMAN atribui uma grande importância ao respeito dos outros e à noção dos direitos e deveres a cumprir
nomeadamente ao respeito dos direitos das pessoas, à sua dignidade, às suas diferenças, bem como o respeito pela
cultura e origem de cada indivíduo. Este princípio é parte integrante da Política de responsabilidade social do Grupo:
« A diversidade pressupõe uma abordagem positiva das particularidades de todos inclusive as suas diferenças nas
competências ».
Respeitar os acordos comerciais numa cultura de honestidade e integridade:
A PROMAN estabeleceu sempre um verdadeiro clima de confiança com os seus colaboradores, clientes e
trabalhadores temporários e todos os seus parceiros. Um comportamento ético e profissional guia o conjunto das suas
ações.
A PROMAN compromete-se com uma prática comercial leal.
Os acordos comerciais assinados são sem ambiguidades. O interesse do Grupo Proman prevalece sistematicamente
sobre o interesse individual. É baseado neste clima de transparência e de lealdade que podemos lutar contra as
práticas de corrupção e promover uma cultura de integridade dentro do grupo
Respeitar as regras de saúde, segurança e ambiente.
A PROMAN implementa uma política ativa de prevenção no domínio da saúde e segurança e assegura a sua aplicação
para garantir a integridade física de todos os seus empregados.
Agimos no respeito das regras em vigor para garantir a saúde, segurança e proteção do ambiente
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