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INTRODUÇÃO
DO PRESIDENTE
Bem posicionado no mercado francês e internacional, o grupo armatis-lc está
convicto da necessidade de preservar a sua identidade afirmada, construída
em torno de valores sólidos e de uma ética irrepreensível.
Consciente da sua responsabilidade social, o nosso grupo compromete-se
a exercer a sua atividade, integrando voluntariamente na sua estratégia de
desenvolvimento voltada ao crescimento económico sustentável, preocupações
sociais e ambientas, e a agir, na sua relação com os demais atores da vida
económica (Funcionários, Clientes e Fornecedores) com respeito, ética e
integridade, de acordo com as leis dos países onde desenvolvemos a nossa
atividade.
Nos últimos anos, os países procederam a reformas substanciais nos seus
sistemas legislativos, que por vezes extrapolam o território nacional, como por
exemplo, as leis americanas, britânicas e francesas. Paralelamente a este novo
quadro legislativo, as sanções financeiras foram consideravelmente agravadas
pelas Empresas.
Para além disso, a luta contra a corrupção e a proteção dos dados pessoais
evoluiu no sentido de uma obrigação geral de prevenção do risco que exige das
Empresas a implementação de um sistema de conformidade reforçado.
Tendo em conta o conjunto de tal evolução, atualizámos o nosso Código de
Ética.
Mais do que nunca, este código é um compromisso individual e coletivo, o laço
que une um grupo cidadão. É essencial que cada um o leia, o partilhe e o viva
diariamente. Apenas assim, ele terá sentido, tornando-se num vetor coletivo
de compromisso e de responsabilidade.
Denis Akriche,			
Presidente.
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PREÂMBULO
O Grupo armatis-lc exerce a sua atividade em diversos
países. Por conseguinte, como trabalhador sujeito à
legislação de cada país em particular, é fundamental
conhecer e respeitar a legislação aplicável ao seu local de
trabalho.
O Código de Ética não substitui as leis internacionais ou
nacionais, nem as regras que vigoram nas empresas
do Grupo armatis-lc, mas reforça o alcance dos nossos
compromissos perante a comunidade.
Este Código pretende responder a perguntas que cada um
pode colocar ao executar as suas missões por conta de
armatis-lc.
É evidente que um suporte não pode atender a todas as
eventuais situações, tanto mais que a própria noção de
ética é pessoal. Portanto, as soluções encontradas não
são sempre fáceis.

É por estas razões que diante de uma determinada
situação, deve fazer 3 perguntas :
O que faço está dentro da legalidade?
Está em conformidade com as práticas de armatis-lc?
O meu comportamento pode lesar um terceiro
injustamente?

UMA DÚVIDA … Vamos
conversar !
Em caso de dúvida, o mais importante é não ficar sozinho
perante uma decisão que pode afetar a armatis-lc em
termos de responsabilidade e imagem. Deve conversar
com o seu superior, com a Direção dos Recursos Humanos
ou colocar as suas dúvidas ao Comité de Ética.
Comité de Ética,

Comité de Ética é composto por 4 membros permanentes :

Laurence Lelouvier
DGA,
DRH & Comunicação

Pascal Malidin
DGA DCEO &
Conformidade

Antoine Nicard des Rieux
DAF

Damien Réveillon
Diretor Jurídico

Pode contactar o Comité de Ética, enviando a sua pergunta para ethics@armatis-lc.com
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A Ética, reflexo dos
nossos valores

Muitas empresas apresentam valores que definem o
que são ou o que aspiram ser. Quando a armatis se
tornou armatis-lc, foi primordial definir os valores que
correspondessem ao que nos era comum no passado e a
uma visão partilhada do futuro.
Definir um alicerce identitário comum exigiu uma
abordagem ética, pois era preciso que cada um se

identificasse com os valores e os adotasse facilmente,
e não que eles fossem impostos como um facto
estabelecido.
Deste trabalho, resultaram quatro valores que formam o
acrónimo ideia (idée) :

Estes valores descrevem o que somos intrinsecamente e moldam uma linha de conduta para a qual convergimos hoje e
amanhã.
Inovação, Diversidade, Excelência, Compromisso... há ideia (idée) nos nossos valores!
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A ÉTICA NO NOSSO AMBIENTE
ECONÓMICO
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A ÉTICA NO NOSSO AMBIENTE ECONÓMICO

A Ética na nossa área
O modo como nos comportamos define o que somos e, por
extensão, o que é a armatis-lc.
Na nossa área de relação com o cliente, a confiança
e a lealdade são os elementos-chaves do sucesso. É
fundamental que a conduta diária de cada um manifeste o
mais alto grau de probidade e integridade.
Cada um de nós deve respeitar, pela sua ação individual e
coletiva, os princípios éticos. Todos os cargos ocupados
na armatis-lc estão envolvidos. Independentemente
de ser assistente, supervisor, gestor ou desempenhar
outras funções,, deve respeitar no dia-a-dia os princípios
fundamentais claros e definidos sem qualquer ambiguidade.

O QUE DEVEMOS FAZER!
Informar-se, verificar a precisão das informações, propor,
aconselhar produtos, serviços adaptados que correspondam
às necessidades do cliente;
Fornecer uma informação clara, transparente e não
enganosa, fundamentada num discurso real e compreensível
para todos;
Agir com discernimento, tendo em conta a fragilidade do
cliente;
Informar o prazo de cancelamento;
Respeitar a lei acima da vontade da pessoas
Respeitar a confidencialidade das informações
comunicadas;

Uma dúvida! não hesite, para todas as questões, perguntas, alertas, pode contactar o seu superior hierárquico,
a Direção de Recursos Humanos e o comité de ética ethics@armatis-lc.com.

O QUE NÃO DEVEMOS FAZER !
Ter um comportamento desrespeitoso e antiprofissional
com o cliente, fazer juízos de valor;
Menosprezar os adjudicantes, a empresa ou os seus
concorrentes;

Escolha equitativa dos nossos fornecedores
Porque a qualidade da nossa prestação de serviços passa
pela confiança depositada nos nossos fornecedores,
desejamos partilhar com eles os nossos valores favoráveis
ao desenvolvimento sustentável e integrá-los nessa linha
de progresso contínuo.
Certificamo-nos de que todos os fornecedores, quaisquer
que sejam os países em que estão implantados,
respeitem os Direitos Humanos e as exigências técnicas,
sociais e ambientais que consideramos fundamentais e
indispensáveis para assegurar uma boa colaboração.

O QUE DEVEMOS FAZER!
 Proteger a imagem da empresa, abstendo-se da qualquer
ato ou quaisquer afirmações difamatórias de armatis-lc
perante um fornecedor;
 Respeitar a confidencialidade dos dados da empresa
partilhados com um fornecedor no âmbito de uma
consultoria;
 Respeitar os fornecedores, expressando claramente
os critérios de seleção, informando os candidatos não
aprovados sobre os motivos de recusa, respeitando os
nossos compromissos e os prazos legais de pagamento;
 Evitar conflitos de interesses, não solicitando fornecedores
com os quais temos laços familiares ou de amizade, recusar
prendas ou vantagens em espécie a título pessoal;
 Partilhar boas práticas, segundo uma abordagem de
progresso contínuo da relação de parceria estabelecida;
O QUE NÃO DEVEMOS FAZER !
 Optar por um fornecedor sem ter realizado uma consulta
equitativa de todas as partes interessadas;
 Trabalhar significativamente com um fornecedor sem ter
realizado uma análise completa da sua empresa.
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A ÉTICA NO NOSSO AMBIENTE ECONÓMICO

Privacidade e dados pessoais
A armatis-lc compromete-se a respeitar os princípios
fundamentais de proteção de Dados Pessoais
estabelecidos pelos tratados da União Europeia e a
adotar medidas técnicas e organizacionais para proteger
os Dados Pessoais de acordo com as disposições do
Regulamento Geral de Proteção de Dados ( RGPD), e com
as recomendações emitidas pelas autoridades de controlo
nos países onde o tratamento é realizado.

Uma dúvida! não hesite, para todas as questões, perguntas, alertas, pode contactar o seu superior hierárquico,
a Direção de Recursos Humanos e o comité de ética ethics@armatis-lc.com.

Para tanto, sob a supervisão de um DPO (Data Protection
Officer), desenvolvemos uma política adequada de proteção
de Dados Pessoais. Esta política ambiciosa é publicada
a nível interno mediante uma Política de privacidade e
proteção de dados pessoais.

O QUE DEVEMOS FAZER!
Garantir a privacidade de todos os nossos colaboradores;
Reforçar as medidas de segurança destinadas à proteção
de dados;
Quando o consentimento é necessário, obter um
consentimento explícito e positivo da pessoa em questão
quanto ao tratamento dos seus dados pessoais;
Fornecer à pessoa em questão informações concisas,
compreensíveis e acessíveis sobre o modo como os seus
dados pessoais serão tratados, agir de modo transparente;
Utilizar e recolher os dados pessoais estritamente
necessários ao tratamento e conservá-los apenas durante
o tempo necessário ao tratamento;
Ao transferir dados pessoas, verificar se o meio técnico é
seguro (SFTP, FTTPS, Encriptação, etc.)
Certificar-se de que os fornecedores e parceiros também
respeitam o regulamento em vigor;
O QUE NÃO DEVEMOS FAZER !
 Transferir dados pessoais fora da União Europeia sem
notificar a Direção Jurídica;
Enviar por e-mail ficheiros de dados pessoais sem
elementos de proteção (encriptação);

Corrupção e pagamento de facilitação
No seguimento das convenções internacionais e
regionais de luta contra a corrupção, a corrupção, nas
suas diversas formas e nomes, é inaceitável. A Armatislc tem uma política de tolerância zero em matéria de
corrupção, incluindo os pagamentos de facilitação, ou
seja, os pagamentos efetuados para executar ou acelerar
formalidades administrativas.

O QUE DEVEMOS FAZER!
Ser íntegro no dia a dia;
Respeitar as disposições legais e convencionais em
matéria de luta contra a corrupção e os pagamentos ilícitos
e pedir que os fornecedores ajam da mesma forma;
Informar imediatamente o seu superior hierárquico em
caso de extorsão ou de tentativa de extorsão;

Por conseguinte, cada um de nós deve respeitar regras
éticas estritas e proibir-se de oferecer ou tentar oferecer
um pagamento ou qualquer outra vantagem direta
ou indiretamente a favor de funcionários, agentes do
estado ou membros influentes de partidos políticos ou
até parentes (adiante designado Agente público) com o
objetivo de influenciar um ato ou uma decisão do Agente
público, de incitá-lo a realizar ou abster-se de realizar um
ato, em violação das suas obrigações legais, de obter uma
vantagem indevida.

O QUE NÃO DEVEMOS FAZER !
Dar ou receber subornos, efetuar ou receber pagamentos
ilícitos;
Oferecer a funcionários ou agentes públicos ou privados
prendas com o intuito de influenciar uma decisão
administrativa ou uma licitação privada;
Recorrer a intermediários para efetuar estas ações
repreensíveis;
Calar-se!
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A ÉTICA NO NOSSO AMBIENTE ECONÓMICO

Conflito de interesses
Para evitar o conflito de interesses ou a aparência de conflito
de interesses, a armatis-lc garante que nenhum Agente
público detém ou possui, direta ou indiretamente, qualquer
participação na Empresa, ou é dirigente, administrador ou
mandatário.
Do mesmo modo, mesmo que possamos exercer diversas
atividades fora do nosso trabalho (associativas, sociais,
políticas), estas atividades não devem interferir numa
tomada de decisão em nome da armatis-lc. Estes « conflitos
de interesses » na tomada de decisões implicam a perda de
objetividade necessária a qualquer tomada de decisão ética.

Uma dúvida! não hesite, para todas as questões, perguntas, alertas, pode contactar o seu superior hierárquico,
a Direção de Recursos Humanos e o comité de ética ethics@armatis-lc.com.

No âmbito da nossa atividade de centro de atendimento, o
« conflito de interesses » também pode surgir na gestão de
pessoas do círculo de teleoperadores e assistentes de apoio
ao cliente da armatis-lc. Nestas condições, para que a relação
pessoal não interfira no âmbito da atividade profissional,
recomenda-se informar o seu superior hierárquico para
que o tratamento da chamada seja realizado por outro
colaborador.

O QUE DEVEMOS FAZER!
Respeitar as disposições legais e convencionais em
matéria de conflito de interesses;
Evitar ter relações pessoais com terceiros ou atividades
pessoais que possam causar um conflito de interesses com
a armatis-lc;
Ser particularmente vigilante se uma pessoa do seu
círculo trabalha para um concorrente ou um adjudicante;
Informar o seu superior hierárquico de um eventual
conflito de interesses, suscetível de influenciar os nossos
atos, real ou estimado (ex. funcionários que tenham um
parente ou amigo a trabalhar para um fornecedor, cliente);
O QUE NÃO DEVEMOS FAZER !
 Ocultar deliberadamente informações ao seu superior
sobre eventuais conflitos de interesses;
Aceitar competir direta ou indiretamente com a armatislc.

Prendas e Convites
Receber ou dar uma prenda ou um convite pode afetar a
liberdade de julgamento na sua relação com parceiros
comerciais e vice-versa.
Neste contexto, é sempre
necessário pensar se a aceitação da prenda ou o envio de
prenda a um cliente é aceitável ou não!
Para facilitar esta análise, convém considerar que prendas
ou convites de uma quantia aceitável atendem aos valores
da armatis-lc. O caráter aceitável é avaliado em cada país
em função da legislação, da cultura e do contexto económico.
Assim, as refeições ocasionais, o convite a manifestações
culturais ou desportivas são práticas correntes na vida dos
negócios.
Em contrapartida, as prendas e os convites são considerados
inaceitáveis quando ilegais, contrariando os bons costumes,
a decência, a dignidade humana, em espécie e/ou troca de
um favor.

O QUE DEVEMOS FAZER!
 Oferecer prendas de um valor aceitável que cumpram as
leis e costumes locais;
Recusar firmemente prendas ou convites que sejam
contrários ao presente Código de Ética.
Prestar particular atenção à perceção que o outro pode ter
quando oferecemos uma prenda para não o colocar numa
situação difícil relativamente à sua moralidade e às suas
obrigações profissionais.
O QUE NÃO DEVEMOS FAZER !

Receber ou dar uma prenda ou um convite a um
membro da sua família;
Esconder do seu superior prendas ou convites
considerados inaceitáveis nos termos do presente
Código de Ética;

CÓDIGO DE ÉTICA ARMATIS-LC / CHAENT20501
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A ÉTICA NO NOSSO AMBIENTE ECONÓMICO

Confidencialidade
Na medida em que a difusão de uma informação
confidencial inesperada ou acidental pode ser prejudicial
para a armatis-lc ou para os seus adjudicantes, é primordial
assegurar que toda a informação não revelada ao público,
independentemente do suporte utilizado, seja mantida em
absoluta confidencialidade.

Uma dúvida! não hesite, para todas as questões, perguntas, alertas, pode contactar o seu superior hierárquico,
a Direção de Recursos Humanos e o comité de ética ethics@armatis-lc.com.

É da responsabilidade de cada um, em todos os níveis
da armatis-lc, do pessoal de produção ao pessoal
administrativo, do quadro autónomo ao quadro dirigente,
zelar pelo respeito da confidencialidade das informações
confidenciais de armatis-lc, mas também dos seus
adjudicantes.
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O QUE DEVEMOS FAZER!
Limitar a comunicação das informações apenas às
pessoas habilitadas;
Conservar as informações confidenciais num ambiente
seguro (lógico ou físico);
Ser discreto em locais públicos (comboio, avião) e no
escritório ao conversar com colegas;
Respeitar as regras específicas à segurança informática
e confidencialidade.
O QUE NÃO DEVEMOS FAZER !
Transferir dados confidenciais em suportes não seguros
(dispositivos USB, We transfert, Google drive etc.) ;
Conservar dados confidenciais caso se desvincule da
armatis-lc;
Comunicar dados confidenciais;
Utilizar dados confidenciais para fins pessoais.

A ÉTICA COMO EMPREGADOR

CÓDIGO DE ÉTICA ARMATIS-LC / CHAENT20501
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O ÉTICA, COMO EMPREGADOR

Tratamento Equitativo
O modo como gerimos e valorizamos as mulheres e os
homens da nossa empresa reflete os valores humanos
partilhados pelas nossas equipas.
A nossa área de relação com o cliente baseia-se
fundamentalmente na qualidade e na confiança nos nossos
recursos humanos. É fundamental que a empresa e os seus
gestores assegurem um tratamento equitativo, respeitoso e
exemplar de todos os seus colaboradores.
Assim, cada um de nós deve respeitar, pela sua ação
individual e coletiva, os princípios éticos associados à política
de gestão da empresa.

O QUE DEVEMOS FAZER!

Respeitar os direitos e liberdades fundamentais de
cada um, nomeadamente a liberdade de expressão, de
associação, de negociação coletiva;
Agir com equidade em cada decisão associada à
gestão dos nossos recursos humanos, utilizando
critérios objetivos e pertinentes;
Promover a diversidade, a igualdade de géneros e
agir, de modo geral, contra os fatores geradores de
desigualdades;
Promover o emprego de trabalhadores portadores
de deficiência, procedendo a adaptações do cargo
ocupado.

Uma dúvida! não hesite, para todas as questões, perguntas, alertas, pode contactar o seu superior hierárquico,
a Direção de Recursos Humanos e o comité de ética ethics@armatis-lc.com.

O QUE NÃO DEVEMOS FAZER !

Assédio
A Armatis-lc compromete-se a lutar em favor da prevenção
do assédio.
Assim, cada um de nós deve respeitar, pela sua ação
individual e coletiva, os princípios éticos associados à política
de gestão da empresa, afirmar que o assédio e a violência
não são tolerados na empresa, agir de modo adequado se
a situação ocorrer, reportando o sucedido aos Recursos
Humanos.

Utilizar motivos de discriminação ilícitos para tomar
uma decisão em matéria de gestão de recursos
humanos (origem, sexo, hábitos, orientação sexual,
idade, estado civil, gravidez, vulnerabilidade económica,
opinião politica, atividades sindicais, religião, aparência,
local de residência, estado de saúde, nomeadamente
deficiência);
Censurar um funcionário por expressar uma opinião
porquanto não seja verificado abuso (nomeadamente
injúria ou falsas acusações)
Questionar um candidato sobre elementos não
relacionados com o cargo pretendido.
O QUE DEVEMOS FAZER!
Promover relações de trabalho harmoniosas e respeitosas;
Sensibilizar os colaboradores para uma convivência
pacífica;
Formar gestores para atuar de forma responsável e
consciente com os seus colaboradores, evitar situações de
risco e adotar boas condutas;
Estar atento às pessoas e tomar as medidas necessárias
para pôr termo a qualquer situação de assédio;
Proteger a pessoa que afirma, sem má fé, ser vítima de
assédio, de qualquer medida de retaliação;
O QUE NÃO DEVEMOS FAZER !
Fazer/permitir
comentários
ou
ter/permitir
comportamentos de conotação sexual que possam atentar
contra a dignidade dos colaboradores devido ao seu caráter
degradante ou humilhante e criar um ambiente ameaçador,
hostil ou ofensivo, mesmo fora do horário e local de trabalho.
Dirigir palavras vexatórias/humilhantes a outro
colaborador, mesmo se utilizadas com humor, sobretudo
se forem reiteradas, utilizadas por outros colaboradores e
levarem ao isolamento daquele.
Censurar um colaborador por denunciar um assédio de que
se sente vítima, eenquanto a sua má fé não for comprovada.
Pressionar um colaborador de modo a obter favores
sexuais
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O ÉTICA, COMO EMPREGADOR EUR

Empregabilidade
A Armatis-lc assume o compromisso de acompanhar
os seus colaboradores no desenvolvimento das suas
competências e na construção da sua carreira.
As exigências profissionais crescentes, bem como as
expectativas dos nossos colaboradores, levam-nos a
desenvolver sistemas de acompanhamento e de formação
em constante inovação.
Assim, cada gestor deve acompanhar e dirigir as suas
equipas, utilizando as ferramentas à sua disposição.

O QUE DEVEMOS FAZER!
Adaptar em permanência as competências dos nossos
colaboradores à evolução das nossas profissões, graças
aos nossos dispositivos de formação;
Realizar reuniões anuais de avaliação e reuniões
profissionais que permitam fazer um balanço das
competências dos colaboradores e das suas necessidades
de acompanhamento;
Acompanhar os nossos colaboradores diariamente,
sobretudo quando assumem os cargos, para que executem
as suas funções da melhor forma possível.
Valorizar as competências dos nossos colaboradores,
oferecendo-lhes a possibilidade de beneficiar de
dispositivos de qualificação;
Promover a mobilidade interna.

Uma dúvida! não hesite, para todas as questões, perguntas, alertas, pode contactar o seu superior hierárquico,
a Direção de Recursos Humanos e o comité de ética ethics@armatis-lc.com.

O QUE NÃO DEVEMOS FAZER !
Frear o desejo de evolução dos nossos colaboradores,
impedindo-os de candidatar-se a novas funções;
Não acompanhar os colaboradores no desenvolvimento
das suas competências, deixando de realizar os processos
de gestão necessários;
Proferir discursos atraentes sobre a concretização dos
objetivos, sem disponibilizar os meios necessários à sua
realização.

Saúde, higiene
e segurança

O nosso primeiro dever como empregador é garantir a
segurança e a saúde dos nossos colaboradores.
Para tal, avaliamos regularmente os riscos associados
às nossas atividades e às nossas instalações e
implementamos meios organizacionais e técnicos
necessários à sua diminuição ou eliminação.

O QUE DEVEMOS FAZER!

Atualizar regularmente a avaliação dos nossos
riscos profissionais;
Sensibilizar as regras em matéria de segurança;
Estudar os casos de acidente de trabalho e de
doença profissional para detetar as eventuais causas
internas e reduzi-las ou eliminá-las;
Ter sempre em conta os impactos em matéria de
segurança e saúde nos nossos processos de tomada
de decisão;
Promover ações de prevenção em matéria de saúde.
O QUE NÃO DEVEMOS FAZER !

Escolher equipamentos que apresentem riscos
concretos para a saúde ou a segurança dos nossos
colaboradores, mesmo que sejam mais baratos;
Permitir práticas que possam afetar a saúde ou a
segurança dos colaboradores (fumar nas instalações,
bloquear acessos e saídas de emergência, bloquear
saídas de ar, deteriorar equipamentos sanitários ou
de segurança);
Não evacuar /impedir a evacuação dos
colaboradores quando um alarme é acionado.

CÓDIGO DE ÉTICA ARMATIS-LC / CHAENT20501
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A ÉTICA ENQUANTO CIDADANIA
CORPORATIVA
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L’ETHIQUE COMMEENTREPRISE CITOYENNE
Un doute ! n’hésitez pas, pour toutes questions, interrogations, alertes, vous pouvez contacter votre supérieur
hiérarchique, la Direction des Ressources Humaines et le comité éthique ethics@armatis-lc.com

Atividade política, associativa e religiosa
A armatis-lc não financia nenhum partido político e
cumpre a legislação nacional e internacional que proíbe
ou regulamenta o financiamento de partidos políticos e
candidatos a eleições.
A armatis-lc respeita o compromisso político, associativo e
religioso dos seus colaboradores, na medida em que esta
participação na vida pública, a título pessoal, do colaborador
não envolva a empresa e seja realizada fora do local e
horário de trabalho.

O QUE DEVEMOS FAZER!
Informar o seu superior se as atividades políticas,
associativas e rreligiosas pessoais poderão impedir ou criar
suspeita numa decisão em nome da armatis-lc ;
Respeitar, na atividade que exerce na empresa, uma
estrita neutralidade.
O QUE NÃO DEVEMOS FAZER !
Prolongar o seu compromisso pessoal, por proselitismo,
na empresa;
Exercer em nome da empresa estas atividades, recusar a
ambiguidade quanto a este compromisso pessoal;

O meio ambiente
A proteção do meio ambiente é um princípio fundamental,
garantindo o direito a cada um de viver num ambiente
equilibrado e respeitoso da sua saúde.
Considerar a ética ambiental da mesma forma que a ética
empresarial ou a ética social implica para a armatis-lc dotarse de um enquadramento moral que integra a Natureza
como parceira e questionar-se sobre a relação entre a nossa
atividade económica e o meio ambiente.
Consciente dos problemas ambientais atuais e futuros,
a armatis-lc tem uma responsabilidade e um papel a
desempenhar na tomada em consideração e no respeito do
meio ambiente.
Enquanto ator económico, a armatis-lc preocupa-se com
o meio ambiente das cidades, das regiões, dos países em
que está implantada e procura minimizar o impacto da sua
atividade de contact center no equilíbrio ecológico.

O QUE DEVEMOS FAZER!
Determinar um repositório ambiental da armatis-lc com
base em diagnósticos, auditorias anuais;
Intervir junto de todos os atores económicos para agir de
modo eficaz e instaurar uma politica concertada de proteção
ambiental nos locais de produção (entidade financiadora,
empresário, funcionários, operadores, industriais, etc.);
Criar, difundir materiais e soluções técnicas que
contribuam para a redução de energia, que respeitem o
meio ambiente (luz natural, luminárias de baixo consumo,
isolamento, climatização, manutenção, etc.);
Pesquisar e implementar soluções informáticas de green
IT, reduzindo o consumo energético do parque informático
(shutdown automático dos equipamentos, tomadas
programáveis, etc.);
O QUE NÃO DEVEMOS FAZER !
Ignorar o meio ambiente na gestão quotidiana das nossas
atividades

Divulgação do Código
O Código de Ética está publicado no site institucional do nosso Grupo (www.Armatis-lc.com).
A nível interno, é divulgado durante a integração dos nossos colaboradores, e cabe a cada gestor manter este Código à disposição das
suas equipas e torná-lo numa ferramenta de gestão.
Cada colaborador deve respeitar e aplicar os princípios deste Código e ser o seu porta-voz no âmbito da sua atividade quotidiana junto
de colegas e parceiros externos.
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