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INTRODUÇÃO

Na conjuntura em que nos encontramos o desafio já não é apenas sobreviver e crescer no mercado, mas sim 
crescer de forma sustentável, tomando consciência dos impactos provocados pela atividade que 
desenvolvemos, responsabilizarmo-nos pela pegada que deixamos e utilizar os recursos que temos para dar 
um contributo económico, social e ambiental à sociedade e ao mundo em que vivemos.

Para a concretização dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) definidos pelas Nações Unidas até 
2030 é imperativo que a Simoldes Tools integre estas metas nas suas tomadas de decisão e que contribua com 
o seu poder de inovação para um futuro mais sustentável e inclusivo, temos como visão “ser o melhor e mais 
sustentável fabricante de moldes do mundo”. 

A Simoldes Tools compromete-se a promover o interesse coletivo de forma a alcançar estabilidade e 
sustentabilidade empresarial, sucesso e satisfação de todos e ser uma referência a nível mundial.
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CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

A Simoldes Tools é um grupo de empresas 100% privado dedicado ao fabrico de moldes para injeção de 
termoplásticos e tem vindo a evoluir  na sua técnica de fabrico de moldes desde 1959. Guiados pela visão do 
Sr. António Rodrigues e pela força da nossa mão-de-obra, esforçamo-nos por fornecer não só moldes de 
qualidade europeia, mas também o melhor serviço e apoio aos nossos clientes desde antes do pedido de 
orçamento até à vida série do molde. 

Integrando as mais recentes inovações tecnológicas enquanto desenvolvemos o nosso próprio know-how 
através da nossa equipa de Investigação & Desenvolvimento, oferecemos uma grande variedade de serviços e 
soluções que permitem aos nossos clientes sentirem-se confortáveis em confiar na Simoldes Tools projetos de 
pequena e grande escala. Mais de 18.000 moldes manufaturados para as indústrias automóvel, de 
embalagem, eletrodomésticos, militar e de cuidados infantis. 

Presente em 11 países, em 3 continentes. 

De Portugal para o Mundo. 
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CARATERIZAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL

37 38 38

2018 2019 2020

Média Etária

1026

1009

975

2018 2019 2020

Número de Colaboradores

6,24%

5,01%

2,62%

Taxa de rotação anual de colaboradores

2018 2019 2020

90%

10%

95%

5%

98%

2%

Efetivo Termo certo

Trabalhadores por Tipo de Contrato

2018 2019 2020

Em 31 de dezembro de 2020, a Simoldes
Tools contava com 1178 trabalhadores e
trabalhadoras distribuídas pelas suas
unidades por todo o mundo.
Em termos de distribuição geográfica, 83%
da população trabalhadora localizava-se em
Portugal. No âmbito deste relatório, e das
empresas por este abrangidas, em termos
etários, a idade média é de 38 anos, 98%
tem um vinculo contratual por tempo
indeterminado e a taxa de rotatividade
reduziu, relativamente a 2019 (5.01%), para
2.62%.
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A Simoldes Tools tem a preocupação, em todos as geografias em que está presente, de criar condições para
que os seus trabalhadores e trabalhadoras tenham uma vida profissional, familiar e social estável. Pelo que
sempre procurou dar-lhes acesso às melhores condições, praticando vencimentos acima da média e tendo sido
uma das primeiras empresas a disponibilizar aos trabalhadores e trabalhadoras, refeitório, serviços médicos
(medicina curativa / fisioterapia e serviços de enfermagem nas nossas instalações) e seguro de saúde. Com o
objetivo ainda de reforçar o apoio à comunidade em que está inserida tem colaborado com instituições de
solidariedade social, corporação de bombeiros e organizações sociais por meio de donativos.

Salário Simoldes Tools em Portugal

ODS 1 – ERRADICAR A POBREZA
Erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

Vencimento 
Entrada: 

13% acima SMN

https://familiacomdireitos.pt/a-conciliacao-entre-a-vida-
profissional-e-familiar-dos-pais-e-dos-cuidadores-a-diretiva-
ue-2019-1158-do-parlamento-europeu-e-do-conselho-de-20-
6-2019/
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Seguro de Saúde

A Simoldes Tools oferece, a todos os seus 
Colaboradores, um seguro de saúde que lhes possibilita 
o reembolso percentual das suas despesas médicas, 
assegurando atendimento médico e assistência 
adequados.

É ainda possibilitada a criação de um seguro similar 
para o seu agregado familiar com condições vantajosas.

ODS 3 – SAÚDE DE QUALIDADE
Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.
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Serviços de Saúde do Trabalho

A Simoldes Tools disponibiliza a todos os seus 
Colaboradores a prestação de serviços de medicina do 
trabalho, medicina curativa, serviços de enfermagem e 
serviços de fisioterapia, por forma a assegurar o 
acesso dos seus colaboradores a uma adequada 
prestação de cuidados de saúde.

Estes serviços trabalham em articulação com os 
departamentos de RH e SST e visam assegurar o 
acompanhamento da aptidão dos colaboradores para 
as atividades a desenvolver, eventuais impactos do 
trabalho na saúde dos mesmos, bem como 
proporcionar cuidados médicos da saúde em geral.

1
MÉDICO

Medicina do 
Trabalho

2
MÉDICOS

Medicina
Curativa

2
ENFERMEIROS

2
FISIOTERAPEUTAS

ODS 3 – SAÚDE DE QUALIDADE
Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.
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Campanha de Saúde “Maio, Mês do Coração”

Com vista à promoção da saúde e do bem-estar dos 
trabalhadores, são promovidas anualmente 
campanhas de sensibilização e envolvimento dos 
Colaboradores, com a realização de rastreios de saúde, 
nomeadamente aos níveis de Colesterol e de 
Triglicerídeos.

Em 2020 não foi possível realizar os rastreios previstos 
devido à pandemia por COVID-19.

2018 2019

Rastreios Colesterol e Triglicerídeos

+30%

ODS 3 – SAÚDE DE QUALIDADE
Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.
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Vacinação Anti-Gripe

Anualmente, no início do inverno, é disponibilizada 
gratuitamente a vacina anti-gripe a todos os 
Colaboradores inscritos e divulgadas boas práticas no 
que respeita à sua prevenção.

2018 2019 2020

Total de Vacinas Anti-Gripe Administradas

+20%

+16%

ODS 3 – SAÚDE DE QUALIDADE
Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.
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2018 2019 2020

Dádivas de Sangue

No âmbito da responsabilidade social a Simoldes Tools 
promove desde 2011, em articulação com o Instituto 
Português do Sangue e da Transplantação de Coimbra 
(ISPT), duas ações de campanha anuais para a dádiva 
de sangue, nas suas unidades em Portugal.

A campanha pretende consciencializar os 
Colaboradores sobre a importância de dar sangue e 
aumentar o número de dadores em Portugal e conta, 
todos os anos, com o generoso contributo de mais de 
100 dadores.

Total de Dádivas Simoldes

+14%
+8%

ODS 3 – SAÚDE DE QUALIDADE
Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.
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Combate à COVID-19

A Simoldes Tools adotou um conjunto de medidas 
preventivas no sentido de preservar a integridade física 
dos seus Colaboradores face à pandemia COVID-19:

• Alteração das instalações fabris e dos escritórios, 
desfasamento de horários de trabalho, adequação do 
número de pessoas por espaços e implementação do 
regime de teletrabalho sempre que possível;

• Disponibilização de termómetros sem contacto nas 
portarias e instalação de termómetros sem contacto 
nos acessos às instalações das empresas;

• Distribuição de equipamentos de proteção individual 
contra a COVID-19 a todos os colaboradores (máscaras, 
viseiras, etc);

• Restrição do número de pessoas nos refeitórios, com  
instalação de divisórias e escalonamento de horários 
de refeição, garantindo a distância mínima entre 
ocupantes;

• Realização de testes PCR e testes rápidos no posto 
médico de uma das unidades da empresa;

• Minimização de reuniões presenciais, fomentado a 
realização de videoconferências;

• Deslocações limitadas ao estritamente necessário 
para a manutenção da operacionalidade do negócio;

• Instalação de aparelhos de higienização do ar nas 
salas com maior lotação.

ODS 3 – SAÚDE DE QUALIDADE
Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.
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Mitigação de doenças causadas por Agentes 
Químicos Perigosos

A Simoldes Tools cumpre um conjunto de medidas que 
visam controlar os riscos à saúde dos seus 
Colaboradores causados pela exposição indevida a 
produtos químicos:

• Realização de Estudos Prévios de Aquisição de 
Produtos Químicos

• Formação e informação sobre os riscos de 
exposição aos agentes químicos e as medidas 
preventivas e de proteção a adotar

• Definição de procedimentos de manuseio de 
produtos químicos perigosos

• Disponibilização e controlo de utilização de 
equipamentos de proteção individual 

• Separação e encaminhamento de resíduos 
perigosos

ODS 3 – SAÚDE DE QUALIDADE
Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.
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Sinistralidade Laboral

A Simoldes Tools tem como metas principais reduzir o numero de acidentes de trabalho e reforçar a 
capacidade de gestão dos mesmos, bem como promover ambientes de trabalho seguros e protegidos 
para todos os trabalhadores. Fruto do esforço dedicado nos últimos anos, verifica-se uma evolução 
bastante positiva nos valores dos indicadores relacionados com a segurança.

ODS 3 – SAÚDE DE QUALIDADE
Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.
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A Simoldes Tools, com o objetivo de promover a continuidade dos estudos dos seus trabalhadores e 
trabalhadoras, como valorização pessoal e profissional, e ao mesmo tempo apoiando aqueles que decidam 
especializarem-se, frequentando cursos direcionados para a área de atividade da empresa, implementou 
uma medida de comparticipação do pagamento de propinas de cursos superiores, nomeadamente TESP 
Projeto de Moldes ESAN, ISVOUGA. Ainda neste âmbito tem parcerias com escolas profissionais e universidades 
para estágios curriculares, Escola Secundária Soares de Basto, Escola Secundária Ferreira de Castro, CENFIM, FEUP, ESAN, 
Universidade Aveiro, Coimbra, Minho e do Porto.

ODS 4 – EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Nota: No ano de 2020 verificou-se um
descréscimo do número total de
estagiários,resultado dos
constrangimentos associados à COVID-
19.

42

48
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0
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20
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2018 2019 2020

Evolução de Estagiários
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A promoção da formação profissional sempre foi uma forte aposta da Simoldes Tools, surgindo como uma resposta
eficaz à necessidade de dotar os trabalhadores e trabalhadoras de capacidades adequadas ao desempenho das
funções atuais e futuras, mas também como forma de valorização pessoal e profissional. Com a formação
profissional contínua pretende-se o incremento da produtividade e da competitividade da empresa e o
desenvolvimento das qualificações dos trabalhadores e trabalhadoras, aumentando assim o investimento em capital
humano.

A formação contínua tem a preocupação de responder:

- as exigências da função a exercer pelo trabalhadores e trabalhadoras,
ponderando a qualificação que o mesmo detém;

- o desenvolvimento das qualificações dos trabalhadores e trabalhadoras,
equacionadas a partir das necessidades de incremento da produtividade e da
competitividade da empresa;

- a flexibilidade funcional sempre que ao trabalhador e trabalhadora sejam
cometidas funções acessórias que exijam especiais qualificações;

ODS 4 – EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
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- a segurança e saúde no trabalho, incidindo sobre os riscos e respetivas medidas de prevenção inerentes ao posto
de trabalho ou função a exercer, as medidas e instruções a adotar em caso de perigo grave e iminente, as medidas
de primeiros socorros, combate a incêndio e evacuação de trabalhadores e trabalhadoras em caso de sinistro e,
quando as atividades exercidas possam ser consideradas de risco especial;

- as competências consideradas transversais no âmbito das tecnologias de informação e comunicação, ou línguas
estrangeiras;

- o desenvolvimento das competências técnicas e comportamentais dos trabalhadores e trabalhadoras, de acordo
com o perfil funcional;

- dotar os trabalhadores e trabalhadoras de conhecimentos e habilidades necessárias para promover o
desenvolvimento sustentável, estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de género, promoção de
uma cultura de paz e da não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural.

ODS 4 – EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
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A Simoldes Tools mantém sempre em foco, assegurar a igualdade de acesso para todos os seus trabalhadores e
trabalhadoras a educação técnica, profissional e superior de qualidade.

88,89%

92,27%

80,16%

% Colaboradores participantes em Ações de 
Formação

2018 2019 2020

21574

18121

4049

Total de Horas de Formação

2018 2019 2020

Nota: No ano de 2020 verificou-se um 
decréscimo do número total de horas 
de formação, como resultado dos 
constrangimentos associados à COVID-
19.

ODS 4 – EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
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O futuro constrói-se hoje, investindo na educação 
para um futuro mais sustentável.

Partilhando meios e conhecimento, participando 
no desenvolvimento de cursos em escolas da 
região, a Simoldes Tools ofereceu máquinas 
fresadoras, de electro erosão de medição 
tridimensional, de injeção assim como 
computadores, ferramentas e matéria-prima que 
permitiram criar as condições a alunos de escolas 
da região.

ODS 4 – EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
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Procedimento recrutamento:

“Os RH devem assegurar uma política de recrutamento isenta de discriminação, que promova uma 
igualdade efetiva. É proibida toda e qualquer discriminação com base em fatores que firam a 
dignidade humana, tais como idade, género, raça, nacionalidade, incapacidade física ou mental, 
orientação sexual, política ou religiosa ou afiliação sindical.“

ODS 5 – IGUALDADE DE GÉNERO
Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas

38

39

40

41

42

43

44

45

2018 2019 2020

Evolução Mulheres

Nota: Tem vindo a verificar-se uma
evolução bastante positiva na contratação
de colaboradores do sexo feminino,
contrariando assim um pouco, a
tendência ao nível da contratação
maioritariamente masculina na industria
metalomecânica.
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A Simoldes Tools assegura o acesso livre e seguro a 
água potável a todos os seus Colaboradores, através 
da distribuição de mais de 60 máquinas 
dispensadoras de água pelas várias unidades 
industriais, cumprindo-se para cada máquina o 
respetivo plano de higienização.

ODS 6 – ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO
Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos.
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Energias Renováveis

A Simoldes Tools investe em energias renováveis,
promovendo desta forma o investimento em
infraestruturas de energia e em tecnologias de
energia limpa.

Das 6 empresas da Simoldes Tools, 67% têm
instalados painéis fotovoltaicos.

ODS 7 – ENERGIAS RENOVÁVEIS E ACESSÍVEIS
Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos
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Projetos de Desenvolvimento de novas 
forma de recolha de energia solar

No seu esforço continuado de participar em
projetos que melhorem o acesso a energias
renováveis a Simoldes Tools participou no
desenvolvimento e fabrico de moldes para uma
solução de painéis solares flutuantes.

ODS 7 – ENERGIAS RENOVÁVEIS E ACESSÍVEIS
Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos
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Desde a fundação da primeira empresa do Grupo Simoldes o nosso fundador, o Sr. António da Silva Rodrigues 
teve sempre um forte foco no crescimento sustentável, no emprego pleno e trabalho digno para todos. Ao 
longo deste documento identificamos variadas ações que a Simoldes Tools desenvolveu ao longo deste 
triénio (2018-2020) e que refletem essa preocupação. 

Sendo a Simoldes Tools um grupo empresarial com mais de 60 anos de existência, com um aumento contínuo 
de novas empresas ao longo dos últimos anos, primando por um trabalho digno através da oferta de regalias 
sociais e boas condições de emprego aos seus colaboradores.

Atualmente composta por 13 empresas 100% privadas e em constante crescimento desde 1959, a Simoldes 
Tools demonstra um contínuo investimento mesmo em momentos de crise como aqueles com que nos temos 
deparado.

ODS 8 – TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO
Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos
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O mundo está a evoluir a uma velocidade sem precedentes. A Simoldes Tools acompanha com essa evolução:

ODS 9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS
Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

Projetos de I&D para 
desenvolvimento de novos 
materiais e matérias mais 

sustentáveis

NanoSIM 3D – fabrico aditivo de 
componentes moldantes para reduzir 
tempo de ciclo de injeção e melhorar 
qualidade de injeção da peça plástica

I-Tool – desenvolvimento de algoritmos 
matemáticos e de ferramentas de 

inteligência artificial para redução do peso 
dos moldes, do Time to Market, do tempo 

de ciclo de injeção e de desperdício
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O mundo está a evoluir a uma velocidade sem precedentes. A Simoldes Tools acompanha com essa evolução:

Exemplo de parcerias com 
entidades do SCT (Sistema 
Científico e Tecnológico)

Projetos na área das energias 
renováveis

ODS 9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÕA E INFRAESTRUTURAS
Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação
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O mundo está a evoluir a uma velocidade sem precedentes. A Simoldes Tools acompanha com essa evolução:

Renovação do parque de 
máquinas com investimento 

superior a 35 milhões de Euros 
no triénio 2016-2019

Construção de novas 
infraestruturas / aplicação em 
curso e já concluída de painéis 
solares nas várias empresas do 

Grupo 

Investimento em equipamento 
de audiovisuais e software para 

monitorização e 
acompanhamento dos ensaios à 

distancia

ODS 9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÕA E INFRAESTRUTURAS
Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação
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Como parte integrante da comunidade onde se 
insere, a Simoldes Tools empenha-se em retribuir, 
em ajudar e em apoiar.

Com um enfoque maior nas entidades de ensino e 
nas entidades de apoio social e de saúde, mas 
com um apoio transversal a toda a comunidade a 
Simoldes Tools dá de volta e cria condições para 
que a comunidade que a rodeia cresça com ela.

ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis01.

30%

26%

19%

13%

8%
4%

Ensino

Social / Saude

Associaçoes Empresariais

Cultural

Desporto

Religioso
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AÇÃO CLIMÁTICA

A Simoldes Tools adota medidas para combater as alterações climáticas e os seus impactos, nomeadamente:

➢ POLÍTICA DA EMPRESA: 

ODS 13 – AÇÃO CLIMÁTICA
Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos 

São realizadas com alguma periodicidade ações de formação aos colaboradores com
o objetivo de os sensibilizar para as boas práticas Ambientais, assim como para que
cumpram as regras internas definidas no âmbito do Sistema de Gestão Ambiental.

Proteção do Ambiente através da prevenção da
poluição e da minimização dos impactes ambientais,
resultantes das atividades numa perspetiva do ciclo
de vida dos produtos fabricados, com vista à melhoria
contínua do desempenho ambiental.

➢ FORMAÇÃO: 

➢ LEGISLAÇÃO: Cumprimento da Legislação associada aos gases de refrigeração dos equipamentos
nomeadamente através das inspeções periódicas de fugas de gás.
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CAMPANHA SENSIBILIZAÇÃO ENERGIA

Realizamos Ações de Sensibilização junto dos 
nossos colaboradores!

Em 2021 as nossas sugestões são:

➢ Aproveitar a luz solar
➢ Ligar o ar condicionado só quando for

apenas necessário
➢ Desligar sempre as luzes dos locais que não

estão a ser utilizados
➢ Evitar deixar muitos aparelhos ligados,

quando não existe essa necessidade

ODS 13 – AÇÃO CLIMÁTICA
Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos 

file://moldes.simoldes.pt/tool_division/ToolDivision/Qualidade_Amb_HST/Gestão_Documental/Cartazes/Cartazes_Sensibilizacao_água, energia, papel/Ano_2020/cartazes_agua_energia_papel_2020.pdf
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EVOLUÇÃO CONSUMO DE ENERGIA 
ANOS 2018-2020
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ODS 13 – AÇÃO CLIMÁTICA
Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos 
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CAMPANHA SENSIBILIZAÇÃO ÁGUA

Realizamos Ações de Sensibilização junto dos 
nossos colaboradores!

Em 2021 as nossas sugestões são:

➢ Verificar se as torneiras estão bem
fechadas, após utilização

➢ Evitar banhos demorados
➢ Caso se verifique alguma anomalia no

funcionamento dos autoclismos ou alguma
fuga de água, avisar de imediato a Equipa
de Manutenção

ODS 13 – AÇÃO CLIMÁTICA
Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos 

file://moldes.simoldes.pt/tool_division/ToolDivision/Qualidade_Amb_HST/Gestão_Documental/Cartazes/Cartazes_Sensibilizacao_água, energia, papel/Ano_2020/cartazes_agua_energia_papel_2020.pdf
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EVOLUÇÃO CONSUMO DE ÁGUA
ANOS 2018-2020
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ODS 13 – AÇÃO CLIMÁTICA
Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos 
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CAMPANHA SENSIBILIZAÇÃO PAPEL

Realizamos Ações de Sensibilização junto 
dos nossos colaboradores!

Em 2021 as nossas sugestões são:

➢ Reduzir a impressão de folhas
➢ Diminuir a quantidade de fotocópias
➢ Imprimir apenas o necessário e usar a

frente e o verso das folhas
➢ Sempre que possível, evitar imprimir e

arquivar informaticamente

ODS 13 – AÇÃO CLIMÁTICA
Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos 

file://moldes.simoldes.pt/tool_division/ToolDivision/Qualidade_Amb_HST/Gestão_Documental/Cartazes/Cartazes_Sensibilizacao_água, energia, papel/Ano_2020/cartazes_agua_energia_papel_2020.pdf
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EVOLUÇÃO CONSUMO DE PAPEL
ANOS 2018-2020
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ODS 13 – AÇÃO CLIMÁTICA
Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos 
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GESTÃO DE RESÍDUOS

A correta separação de resíduos e a sua valorização é uma preocupação diária que temos, procuramos que
o nosso Desempenho Ambiental ao nível da Gestão de Resíduos seja excelente, por isso temos
percentagens de valorização dos resíduos que produzimos bastante elevadas!
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ODS 13 – AÇÃO CLIMÁTICA
Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos 
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ODS 14 – PROTEGER A VIDA MARINHA
ODS 15 – PROTEGER A VIDA TERRESTRE

PROTEGER A VIDA MARINHA E TERRESTRE

A Simoldes Tools promove medidas para proteger a vida marinha e terrestre, nomeadamente através de: 

➢ FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO: é transmitido a todos os colaboradores a importância da prevenção de 
ocorrência de derrames de óleos/produtos químicos, assim como, perante uma ocorrência a forma de 
atuação, de modo a minimizar o seu impacte ao nível da contaminação de solos e eventualmente linhas de 
água próximas do local da ocorrência.

➢ Folheto de Emergência Ambiental: Ocorrência de 
Derrames
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A Simoldes Tools é considerada o maior fabricante de moldes da
Europa. Ao longo de meio século de existência tem contribuído
de forma preponderante para o atual posicionamento do setor,
globalizando o seu mercado, fortalecendo e dignificando a
imagem da indústria portuguesa a nível internacional através do
desenvolvimento tecnológico, do correto planeamento da
produção e controlo da qualidade, do investimento na formação
profissional e pela crescente procura externa.

De forma a assegurar a existência e sucesso a longo-prazo, os
esforços da Simoldes Tools almejam a excelência, dando ênfase
ao valores e à política da empresa, que assentam nas orientações
estratégicas da Administração.

A Simoldes Tools pretende afirmar-se como uma organização
socialmente responsável, pautada por um forte sentido ético
que deverá refletir-se numa política de crescimento sustentável
e numa conduta exemplar por parte dos seus gestores,
colaboradores e, mais ambiciosamente, clientes, fornecedores e
à comunidade em geral.

ODS 16 – PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis
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O Código de Ética e de Conduta da Simoldes Tools surge neste contexto com
a necessidade de dar orientações claras e fornecer os princípios que devem
reger a atividade profissional do dia-a-dia de todos os envolvidos.

Na conjuntura em que nos encontramos o desafio já não é apenas
sobreviver e crescer no mercado, mas sim crescer de forma sustentável,
tomando consciência dos impactos provocados pela atividade que
desenvolvemos, responsabilizarmo-nos pela pegada que deixamos e utilizar
os recursos que temos para dar um contributo económico, social e
ambiental à sociedade e ao mundo em que vivemos.

A Simoldes Tools pretende que Código de Ética e de Conduta seja o pilar das
atitudes das empresas e seus trabalhadores e trabalhadoras no que se
refere às relações internas e externas para que sejamos percecionados
como uma empresa ética e responsável; estabelece os compromissos da
empresa no domínio das práticas justas de negócio, pelo que deverá ser um
documento referencial para uso interno e na relação com os Clientes e
Fornecedores.

ODS 16 – PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis
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A Simoldes Tools compromete-se a promover o interesse coletivo, a direcionar os trabalhadores e
trabalhadoras para um objetivo estratégico e organizacional e a partilhar sucessos, premiar resultados
coletivos e individuais e a capacitar os profissionais dedicados de forma a alcançar estabilidade e
sustentabilidade empresarial, sucesso e satisfação de todos e ser uma referência a nível internacional.

No âmbito da sua missão, a Simoldes Tools, os seus trabalhadores e trabalhadoras, devem pautar-se,
entre outros, pelos princípios do rigor e transparência, da legalidade, da não discriminação e da boa-fé,
por forma a gerar e manter a credibilidade e o prestígio, conferindo a todos os trabalhadores e
trabalhadoras uma responsabilidade acrescida no que respeita à sua conduta.

A Simoldes Tools procura seguir, adaptando à sua realidade produtiva, os princípios patentes no Pacto
Global das Nações Unidas, “uma iniciativa planeada para empresas comprometidas em alinhar as suas
operações e estratégias com os dez princípios universalmente aceites nas áreas de direitos humanos,
trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.”

ODS 16 – PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis
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Princípio 1 - As empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos reconhecidos
internacionalmente.

Princípio 2 - Certificar-se de que não são cúmplices em abusos dos direitos humanos.

Princípio 3 - As empresas devem defender a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à
negociação coletiva.

Princípio 4 - A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório.

Princípio 5 - A erradicação efetiva do trabalho infantil.

Princípio 6 - A eliminação da discriminação no emprego e ocupação.

Princípio 7 - As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva sobre os desafios ambientais.

Princípio 8 - Desenvolver iniciativas a fim de promover maior responsabilidade ambiental.

Princípio 9 - Incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente sustentáveis.

Princípio 10 - As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e suborno.

ODS 16 – PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis
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ODS 17 – PARCERIAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS OBJETIVOS
Reforçar os meios de implementação e revitalizar a Parceria Global para o Desenvolvimento Sustentável

A Simoldes Tools tem uma preocupação
acrescida com a parte social, promovendo
no dia-a-dia o bem estar dos seus
colaboradores, através do estabelecimento
de parcerias com as mais diversas
instituições em diferentes áreas de
atuação, nomeadamente na promoção da
saúde e bem estar físico e intelectual.
As parcerias englobam na área da saúde
desde clínicas de saúde, farmácias, óticas,
ginásios, na área familiar hotéis, pousadas,
concessionários de automóveis, na área
profissional escolas de línguas e
universidades.
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Na Simoldes Tools a sustentabilidade é vivida diariamente e constitui um exercício de
transparência, melhoria contínua e reflexão fundamental para nós próprios e os nossos
stakeholders. São as pessoas o fator de maior influência na sustentabilidade, acreditar e valorizar
o capital humano garante a sustentabilidade no futuro.
Acreditamos que a Sustentabilidade, competitividade e inovação são pilares estratégicos para
enfrentar os desafios futuros contribuindo para a melhoria das condições sociais, éticas e
ambientais ao longo de toda a supply chain.

SIMOLDES TOOLS E SUSTENTABILIDADE


