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SOMINCOR 

 

CÓDIGO DE ÉTICA EMPRESARIAL 

Dirigir a empresa com maior rigor 

 

EMPRESA 

 

A Somincor – Sociedade Mineira de Neves Corvo, S.A. é uma empresa mineira que 

explora o jazigo de cobre, estanho e zinco de Neves Corvo, um dos maiores e mais ricos à 

escala mundial. O jazigo situa-se nos concelhos de Castro Verde e Almodôvar, no Baixo 

Alentejo.  

 

A mina de Neves Corvo iniciou a sua actividade em 1989. Actualmente, a mina tem 

extensos recursos e reservas de cobre e de zinco bem como um potencial significativo 

para o desenvolvimento e descoberta de jazidas adicionais. Com base nos recursos e 

reservas inventariadas, a mina de Neves Corvo tem uma vida útil estimada até 2021 para 

a exploração de cobre e até 2029 para a exploração de zinco. Só para dar uma ideia, em 

2005 a Somincor extraiu e tratou 2,056 milhões de toneladas de minério com um teor 

médio de 5 por cento de cobre. A empresa vendeu 92 mil toneladas de cobre em 

concentrados.  

 

PROJECTO 

 

Com a noção de que uma empresa não se deve reger apenas pelos princípios económicos, 

mas sobretudo pelos valores éticos, assumindo responsabilidades sociais e humanas, a 

Somincor actualizou e publicou este ano o seu “Código de Conduta Empresarial”. 
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Trata-se de um documento que reúne as directrizes de procedimentos relativos a todos os 

que trabalham na e para a empresa. Nesse sentido, a política da empresa baseia--se nos 

seguintes princípios e valores gerais: obtenção de melhores resultados face aos capitais 

investidos, proporcionando um bom ambiente de trabalho a todos os que estão 

envolvidos; incentivo da responsabilidade individual, lealdade e dedicação dos 

colaboradores, sob a garantia de respeito, justiça e adequada compensação pelo trabalho 

prestado, possibilitando a valorização profissional; adequação da política da empresa às 

exigências legais e sob a orientação de princípios éticos no uso do poder. Tratando-se de 

uma empresa mineira, destaca-se a maximização do aproveitamento dos recursos 

minerais.  

 

Envolvimento 

 

A conformidade com o Código de Conduta Empresarial é uma responsabilidade 

fundamental que os titulares dos órgãos estruturais têm para com a empresa, os seus 

superiores hierárquicos, os seus colaboradores, bem como relativamente aos clientes, 

fornecedores, accionistas, entidades oficiais e público em geral.  

 

A cadeira hierárquica assegura a transmissão dos princípios definidos no Código de 

Conduta Empresarial à estrutura da empresa, cuidando do seu cumprimento. Todos os 

titulares dos órgãos estruturais devem estar disponíveis para dar opiniões e 

esclarecimentos aos seus colaboradores sobre qualquer tipo de assunto neste âmbito.  

 

Actividades 

 

O Código de Conduta Empresarial integra uma série de áreas de actuação da empresa, 

que abordam questões temáticas tão diversas como: convites, ofertas e favores, 

responsabilidade contabilística, livre concorrência, conflitos de interesse, utilização de 

informação da empresa, direitos humanos, ambiente, violação das normas empresariais, 

entre outras. Em todos estes casos, a empresa assume a obrigação de, muito para além 

do cumprimento das normas legais, assumir igualmente uma condução ética. 
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No caso ambiental, que aqui merece um destaque, a Somincor afirma adoptar e aplicar 

sempre as tecnologias de protecção ambiental economicamente viáveis nas suas 

actividades de prospecção, exploração mineira, tratamento do minério, deposição de 

resíduos e no encerramento correcto das operações, quando findo o recurso minério. A 

empresa procura manter um programa de monitorização, activo e sistemático, para 

garantir que todos os aspectos das diferentes actividades estejam em conformidade com 

as obrigações legais e com a regulamentação interna. A realização de auditorias é outra 

das acções implementadas, explicitando objectivos e metas a alcançar. De destacar ainda 

a investigação orientada para o aumento do conhecimento sobre os impactes ambientais 

causados pelas actividades da indústria mineira no ambiente, avaliando os prejuízos ou 

benefícios económicos por elas causadas e criando as melhores tecnologias de 

recuperação.  

 

A segurança é igualmente uma das grandes preocupações na estratégia de actuação da 

Somincor. A empresa considera que as boas condições de segurança e saúde no trabalho 

são inseparáveis da eficiência e eficácia económica das operações. Avaliar, planear, 

prevenir, projectar, construir, equipar, operar e manter as diversas instalações, 

equipamentos e serviços, de modo a prevenir, desde a fase de concepção, todos os riscos 

materiais, sociais, organizacionais e psicossociais é uma medida base. Para tal, a 

Somincor disponibiliza a todos os trabalhadores a formação e informação necessária que 

permita compreender e dar uma resposta eficaz perante os riscos implícitos nas 

operações. A manutenção de programas internos de monitorização e avaliação, 

verificando sistematicamente a conformidade com as obrigações legais e com as 

disposições dos planos e programas internos, é outra das formas de garantir os aspectos 

de segurança na empresa. 

 

Assegurar mecanismos de informação sobre as questões ambientais a toda a equipa da 

Somincor é igualmente outro dos critérios estabelecidos. A empresa está a tentar 

promover a participação e empenho de todos os colaboradores, sobretudo no domínio 

ambiental, pois entende que só assim é possível atingir os níveis de excelência em todos 

os aspectos da actividade desenvolvida. 

 


