
 

 

CÓDIGO ÉTICO PARA FORNECEDORES DO GRUPO HINOJOSA 
 
INTRODUÇÃO  
 
O Grupo Hinojosa tem um firme compromisso com a legalidade e o comportamento 
ético e íntegro e, por isso, adotou todos os protocolos necessários para garantir uma 
conduta empresarial exemplar, criando os mecanismos de controlo para o cumprimento 
efetivo da legalidade em todos os âmbitos.  
 
Isto implica que o Grupo Hinojosa espera, não só dos seus colaboradores, mas também 
de todas as empresas com que colabora, que atuem sempre com integridade e de 
acordo com o espírito e a letra da lei.  
 
Só desta maneira criamos a confiança que o nosso ambiente deposita em nós e que 
constitui o fundamento da nossa reputação e garantia do nosso futuro a longo prazo.  
 
Portanto, é imperativo que os nossos fornecedores adiram aos nossos princípios éticos, 
razão pela qual desenvolvemos este código ético de fornecedores.  
 
Consideramos que a aceitação e acompanhamento deste código de conduta é condição 
necessária e indispensável para ser fornecedor do Grupo Hinojosa.  
 
CÓDIGO ÉTICO  
 
1. Cumprimento da lei e regulações vigentes  
 
O fornecedor compromete-se, na sua relação com o Grupo Hinojosa, a respeitar todas 
as leis vigentes em todas as suas negociações e decisões.  
 
2. Proibição de corrupção ou suborno  
 
Todo o tipo de corrupção está proibido e esta não deve ser praticada nem tolerada. Não 
se pode realizar qualquer tentativa de influenciar a outra parte nas relações comerciais, 
via troca de prendas ou oferta de outras vantagens. O mesmo aplica-se à aceitação 
dessas vantagens.  
 
3. Legislação laboral  
 
O fornecedor para a fabricação dos seus produtos e/ou prestação dos seus serviços 
cumprirá com a legislação laboral vigente e convénios coletivos aplicáveis.  
 
Independentemente de onde se realize a sua atividade, o trabalho infantil não pode ser 
utilizado em nenhum dos âmbitos da sua atividade e não deve ser tolerado. Deste modo, 
o fornecedor deve respeitar e apoiar o cumprimento dos direitos humanos 
internacionais e os Convénios Fundamentais da OIT. Não se pode aceitar qualquer 
trabalho que não seja oferecido com liberdade por uma pessoa ou que provenha de uma 
ameaça de castigo ou represália ou como pagamento de dívida.  



 

 

O fornecedor deve cumprir com a legislação, os convénios coletivos de aplicação e 
padrões da indústria referente ao horário de trabalho, pausas de descanso e dias de 
férias.  
 
O fornecedor retribuirá aos seus colaboradores conforme as leis e convénios coletivos, 
e compromete-se a que os salários sejam sempre iguais ou superiores ao mínimo legal 
exigível ou, em caso de países onde este mínimo não exista, o padrão mínimo da 
indústria, e que cubram as necessidades básicas dos trabalhadores, incluindo 
compensação pelas horas extraordinárias realizadas.  
 
4. Proteção da saúde e meio ambiente  
 
O fornecedor compromete-se a trabalhar preservando a saúde e o meio ambiente e 
evitando perigo para as pessoas e comunidades onde opera, pelo que deve cumprir com 
toda a legislação sanitária, de segurança e ambiental.  
 
Esta diretriz inclui assegurar a proteção da saúde dos trabalhadores, tomando as 
medidas oportunas para evitar todo o tipo de acidentes ou doenças causados no local 
de trabalho, assim como as propensas a eliminar todos os riscos. Em caso de riscos não 
elimináveis, o fornecedor fornecerá a todos os trabalhadores os equipamentos de 
proteção necessários.  
 
O fornecedor gerirá a atividade empresarial, sem exceção, em conformidade com as 
normas e leis vigentes em cada momento em matérias de meio ambiente e saúde 
pública.  
 
5. Direitos dos trabalhadores. Liberdade de associação.  
 
O fornecedor respeitará o direito dos trabalhadores de se unirem e criar associações ou 
sindicatos, de acordo com as leis locais, para desenvolverem negociações coletivas. Os 
colaboradores devem ser livres de eleger os seus representantes.  
 
6. Respeito e Discriminação  
 
O fornecedor, na sua organização, proíbe qualquer discriminação motivada pela cor da 
pele, raça, religião, género, orientação sexual, nacionalidade, ascendência, idade, 
incapacidade, saúde, gravidez ou qualquer outro fator proibido por qualquer lei vigente.  
 
Esta proibição é aplicável tanto na contratação de novos colaboradores como na 
promoção colaboradores internos.  
 
É expressamente proibido condicionar a contratação ou promoção de colaborador por 
fatores alheios aos seus méritos profissionais ou à capacidade e competência para a 
função a desempenhar.  
 
Deste modo, fomentará uma política tendente a criar um ambiente de trabalho onde 
cada um seja tratado com dignidade, respeito, honradez e sensibilidade, proibindo 



 

 

infligir a qualquer pessoa da organização qualquer tipo de tratamento degradante ou 
que menospreze a sua integridade moral. Dentro desta política, estabelecerá também 
os protocolos necessários para evitar qualquer tipo de assédio sexual.  
 
Esta política será aplicável tanto nas instalações do fornecedor como nas do Grupo 
Hinojosa como cliente.  
 
7. Cumprimento da lei de competência  
 
O fornecedor deve cumprir com toda a legislação aplicável em matéria de defesa da  
livre concorrência e contra a concorrência desleal.  
 
8. Proteção da informação confidencial, propriedade intelectual e industrial  
 
Toda a informação partilhada com o fornecedor, seja do Grupo Hinojosa, dos seus 
clientes ou de outros fornecedores, deve ser protegida adequadamente e tratada de 
maneira estritamente confidencial, de modo a evitar que seja revelada ou caia nas mãos 
de terceiros não autorizados.  
 
O fornecedor tomará as devidas medidas para que todos os colaboradores que tenham 
acesso atuem de modo responsável na posse da informação confidencial e a protejam.  
 
A propriedade intelectual e industrial do Grupo Hinojosa e dos seus clientes deve ser 
igualmente protegida.  
 
9. Proteção de dados pessoais  
 
O fornecedor tratará os dados pessoais conforme a legislação vigente e, caso o serviço 
implique o acesso a dados pessoais que sejam responsabilidade do Grupo Hinojosa, 
previamente, deverá assinar o respetivo contrato de tratamento de dados.  
 
10. Subcontratação e cadeia de fornecimento  
 
Em caso de subcontratação, total ou parcial, da produção de bens e/ou prestação de 
serviços contratados pelo Grupo Hinojosa, o fornecedor compromete-se a assegurar 
que os conteúdos deste código de conduta são implementados pelos seus fornecedores 
e subfornecedores na medida do possível.  
 
11. Sistema de gestão  
 

O Fornecedor comunicará estas políticas e procedimentos para garantir o seu 

cumprimento por parte de todo o seu pessoal. 


