
 

Código de Ética e de Conduta do Instituto Onda Azul 

(Aprovado em 03 de maio de 2021 pela Diretoria da Instituição) 

 

O Código de Ética e de Conduta do Instituto Onda Azul é um conjunto de princípios 

éticos e de normas de conduta cujos objetivos são reger, aperfeiçoar e administrar 

seus relacionamentos internos e externos. 

 

 

Preâmbulo 

Criado no ano de 2006, no Rio de Janeiro, o Onda Azul é uma organização não 

governamental brasileira que desempenha importante papel na área ambiental, se 

dedicando à defesa da biodiversidade e à conscientização da sociedade sobre a 

importância do desenvolvimento sustentável. Ela vem contemplar a preservação dos 

oceanos, rios e mananciais em busca de soluções que possam redesenhar a 

recuperação do meio-ambiente para as futuras gerações. 

O Instituto Onda Azul nasceu com a proposta de atuar pela defesa das águas 

brasileiras. Mas ao longo do tempo foi incorporando outras atividades essenciais para 

o meio ambiente, como: o desenvolvimento sustentável, a mitigação das mudanças 

climáticas, a promoção da educação ambiental, a realização de eventos públicos sobre 

temas ligados à sustentabilidade urbana e outros. 

Para isso, a instituição atua na articulação de diversos atores para promover esses 

temas, com o objetivo de trabalhar com parcerias para fortalecer a governança e gerar 

legado dos projetos. 

O Instituto Onda Azul propugna a preservação e recuperação do meio ambiente, a 

defesa do Clima, o desenvolvimento sustentável, bem como a promoção da educação 

ambiental e, particularmente, a conservação e a otimização do uso sustentado das 

águas brasileiras e ecossistemas associados, visando garantir a integridade dos 

processos naturais, o equilíbrio ambiental e o bem estar social.  

 

 



 

I. Dos princípios e valores que regem o Instituto Onda Azul. 

O Instituto Onda Azul é regido pelos seguintes princípios e valores: 

I. Ética e transparência no relacionamento com clientes, patrocinadores, 

fornecedores e colaboradores; 

II. Gerenciamento de projetos com comprometimento, profissionalismo e 

excelência; 

III. Atendimento a requisitos legais e regulamentares; 

IV. Atuação de forma socialmente responsável; 

V. Pensar e atuar de forma sustentável; 

VI. Melhoria contínua dos serviços prestados. 

 

II. Da missão institucional do Instituto Onda Azul 

O Instituto Onda Azul tem como missão institucional promover o desenvolvimento 

sustentável através de diálogos permanentes com os diversos setores da sociedade, no 

Brasil e no Mundo, utilizando mecanismos e ferramentas capazes de propagar e 

multiplicar cada vez mais o exercício da Cidadania. Para tanto, não exaustivamente, 

propõe-se a: 

I. Mobilizar a comunidade para atuar nas questões de preservação do meio 

ambiente em geral, das Mudanças Climáticas e das águas em particular; 

II. Elaborar e executar projetos, obras e ações de despoluição hídrica e 

atmosférica e seu monitoramento; 

III. Promover o reflorestamento e a arborização pública, a implantação e 

manutenção de unidades de conservação ambiental; 

IV. Promover a recuperação de áreas degrada a limpeza e reciclagem de resíduos 

sólidos; 

V. Promover a divulgação e incentivar o aperfeiçoamento da legislação para usos 

e proteção das águas, apoiar pesquisas técnicas e científicas, visando a sua 

recuperação e conservação; 

VI. Incentivar programas de educação ambiental, campanhas, eventos e produções 

artísticas e culturais ligados a temas ecológicos; 

VII. Promover encontros, congressos, seminários, cursos e outras atividades de 

formação e intercâmbio; 

VIII. Promover o ecoturismo e o excursionismo ambiental; 



 

IX. Firmar contratos, convênios, ajustes, parcerias ou qualquer outro ato de 

convergência ou de cooperação com pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou 

não, em cumprimento aos seus objetivos; 

X. Atuar na defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável; 

XI. Desenvolver projetos que promovam o uso sustentável dos recursos naturais, a 

revitalização de áreas urbanas bem como a recuperação de áreas degradadas; 

XII. Promover, junto à iniciativa pública e privada, a realização de iniciativas 

sustentáveis sob os pontos de vista cultural e ambiental; 

XIII. Efetuar e apoiar estudos, cursos, pesquisas, desenvolvimento de 

tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e 

conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades e fins 

previstos como seus; 

XIV. Representar a sociedade civil ajuizando ações públicas conforme prevê a 

Lei Federal 7.347, de 24 de julho de 1985 ou outra que vier a substituí-la; 

XV. Promover seminários, palestras, publicações, congressos, cursos, workshops, 

eventos culturais em geral, campanhas publicitárias, campanhas de 

arrecadação de fundos e outras atividades de cunho econômico desde que o 

resultado sirva para o financiamento de suas atividades e finalidades maiores; 

XVI. Promover os estudos, pesquisas e consultorias nas áreas de atuação 

acima descritas; e 

XVII. Atuar em atenção aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência. 

 

III. Da visão do Instituto Onda Azul 

Ser uma instituição de excelência na gestão de projetos sócio ambientais, reconhecida 

nacionalmente. 

 

IV. Das Normas de Ética e de Conduta 

São regras de Ética e Conduta do Instituto Onda Azul, além daquelas previstas em Lei, 

aplicáveis a todos os membros e colaboradores da Entidade: 

I. Tomar as medidas necessárias para que todos os associados, conselheiros, 

funcionários, colaboradores, parceiros ou contratados, conheçam e apliquem 



 

devidamente as regras estabelecidas neste Código de Conduta Ética e de 

Conduta; 

II. Ser exemplo de conduta íntegra e proba, a ser seguido por todos os associados, 

conselheiros, funcionários, colaboradores, parceiros ou contratados; 

III. Responder prontamente às questões e dúvidas levantadas pelos associados, 

conselheiros, funcionários, colaboradores, parceiros ou contratados a respeito 

da conduta adequada frente a dilemas éticos; 

IV. Considerar relevantes eventuais dúvidas na interpretação deste Código, bem 

como esclarecer sobre as decisões específicas, que devem ser discutidas com a 

Comissão Interna de Ética e de Conduta; 

V. Comunicar imediatamente à Comissão Interna de Ética e de Conduta todas as 

questões que contrariem as regras estabelecidas neste Código. 

VI. Fazer prevalecer o respeito no ambiente de trabalho de forma que, atos de 

assédio moral, sexual, racismo, discriminação de gênero, intolerância religiosa, 

ou quaisquer situações que configurem pressões, intimidações ou ameaças no 

relacionamento entre os associados, conselheiros, funcionários, colaboradores, 

parceiros ou contratados, sejam eles de quaisquer níveis hierárquicos, sejam 

fortemente repudiados. 

VII. VII. Da realização de cursos e treinamentos para procedimentos internos de 

ética e de conduta 

 

V. Dos Conflitos de Interesses 

São considerados conflitos de interesses toda e qualquer situação que importar 

benefício pessoal de qualquer membro/colaborador do Instituto Onda Azul e violação 

aos princípios éticos da Entidade, resultando em prejuízo de qualquer natureza, como, 

por exemplo: 

I. A contratação remunerada de familiares diretos e indiretos, de qualquer grau 

de parentesco, dos Diretores e Conselheiros do Instituto Onda Azul; 

II. A entrega ou recebimento de brindes e presentes, sem caráter de marketing 

institucional, por qualquer membro do Instituto Onda Azul, em troca de 

qualquer favorecimento ou beneficiamento escuso ou indevido; 

III. Atividades paralelas, ainda que realizadas fora da jornada de trabalho, 

recebendo ou não remuneração pelo seu exercício, que impacte no 



 

desempenho individual do membro/colaborador do Instituto Onda Azul e/ou 

afetem, direta ou indiretamente, a imagem da Entidade. 

 

VI. Das Normas de Relacionamento 

As relações do Instituto Onda Azul com o Poder Público, governantes ou autoridades 

públicas, assim como o relacionamento da Instituição com a iniciativa privada, deverão 

ser sempre baseadas na transparência e integridade, bem como nos demais princípios 

elencados nas Leis nº. 9.790/1999 (Lei das OSCIPs)  e 12.846/13 (Lei Anticorrupção), ou 

em legislação futura que venha complementar ou substituir as referidas leis. 

O Instituto Onda Azul não tolera qualquer forma de corrupção, favorecimento, 

beneficiamento, extorsão e propina, em todos os seus níveis de relacionamento. 

São veementemente proibidas todas e quaisquer práticas de solicitar ou oferecer 

dinheiro, favores ou quaisquer formas de benefícios, incluindo a utilização de bens e 

recursos de autoridades e agentes públicos com o objetivo de adquirir ou agilizar 

qualquer prestação de serviço. 

Na hipótese de ocorrerem situações que configurem conflito de interesses com órgãos 

públicos, o fato deve ser, imediatamente, reportado à Diretoria e/ou à Comissão 

Interna de Ética e de Conduta. 

 

VII. Da realização de cursos e treinamentos para procedimentos internos de ética e 

de conduta 

O Instituto Onda Azul promoverá, periodicamente, a critério da Diretoria ou da 

Comissão Interna de Ética e de Conduta, cursos e treinamentos para seus associados, 

diretores, conselheiros e colaboradores, voltados para adoção de condutas e 

procedimentos éticos, assim como de medidas de combate à corrupção e 

improbidade, além de incentivar a participação de todos em palestras, simpósios e 

eventos realizados por terceiros, correlatos ao tema. 

 

VIII. Da Comissão Interna de Ética e de Conduta 

A Comissão Interna de Ética e de Conduta do Instituto Onda Azul é formada 

minimamente pela reunião de seus Diretores, além de Conselheiros e integrantes 

externos convidados pela Diretoria da Entidade. 



 

A Comissão tem como finalidade principal analisar questões éticas e de conduta 

ligadas à missão, valores e princípios do Instituto Onda Azul, assim como à conduta de 

seus associados, conselheiros, funcionários, colaboradores, parceiros ou contratados, 

podendo, para tanto: 

I. Avaliar e emitir parecer sobre as violações do Código de Conduta e políticas 

institucionais que deverão ser entregues à Diretoria e à Assembleia Geral; 

II. Analisar e dar direcionamento de casos não previstos neste Código de Ética e 

de Conduta; e 

III. Revisar e propor atualização deste Código, assim como políticas institucionais 

da Entidade. 

O parecer emitido pela Comissão Interna de Ética e de Conduta subsidiará a decisão 

final da Diretoria ou da Assembleia Geral do Instituto Onda Azul a respeito de possíveis 

infrações a este Código. 

 

IX. Das penalidades 

O descumprimento de qualquer das disposições previstas neste Código de Ética e de 

Conduta, seja por parte de associados, conselheiros, funcionários, colaboradores, 

parceiros ou contratados, implicará em penalidades de acordo com a gravidade do 

fato, a serem fixadas a critério da Comissão Interna de Ética ou da Diretoria do 

Instituto, podendo ser aplicada advertência, suspensão ou rescisão contratual, sem 

prejuízo de outras medidas legais cabíveis. 

 

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2021. 

 

Instituto Onda Azul 


