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Código de Conduta para Fornecedores, Distribuidores e Agentes
Estamos empenhados em realizar negócios de maneira ética e sustentável
Na Kemira, estamos empenhados em realizar os nossos negócios de maneira ética e sustentável. Para
além do cumprimento das leis aplicáveis de forma transversal na nossa organização global, respeitamos os
princípios e as normas internacionalmente reconhecidos da ética e da integridade nos negócios. A Kemira
implementou um Código de Conduta que está em consonância com as Directrizes da OCDE para Empresas
Multinacionais. Numa empresa sustentável, o desempenho económico, a responsabilidade social e o
impacto ambiental estão em equilíbrio. Acreditamos que a responsabilidade social melhora a nossa
competitividade.

Preocupamo-nos com as pessoas e com o meio ambiente
Na Kemira, não comprometemos a segurança em nenhuma circunstância. O bem-estar dos nossos
funcionários é importante para nós. Damos o nosso melhor para proteger o meio-ambiente e as pessoas à
nossa volta.

Esperamos o mesmo dos nossos fornecedores e de outros parceiros de negócios
A Kemira lida apenas com fornecedores, distribuidores e agentes fiáveis (“parceiros de negócios”), que
mostrem ter consideração pelo meio ambiente e pelas pessoas. Quando seleccionamos os nossos
parceiros de negócios, esperamos que eles e os seus parceiros de negócios estejam empenhados em ter
uma conduta comercial ética e sustentável e que apoiem activamente a sua implementação dentro da sua
esfera de influência

Esperamos que os nossos parceiros de negócios :
•

Conduzam os seus negócios com
integridade
o Cumpram com todas as leis e regulamentos
aplicáveis
o Conduzam negócios sem pagar ou receber
incentivos inapropriados, incentivos ilegais ou
outros benefícios que possam ser considerados
uma tentativa de influenciar tomadores de
decisões
o Evitem a corrupção, o suborno, a fraude e a
extorsão sob qualquer forma
o Cumpram as leis “antitrust” e relativas à
concorrência leal
o Respeitem os direitos de propriedade intelectual
de terceiros, bem como protejam a informação
confidencial, proprietária ou pessoal
o Implementem sistemas, controlos e políticas para
promover o cumprimento das leis aplicáveis e
destes princípios comerciais, incluindo
mecanismos de formação, monitorização e
auditoria

• Respeitem os direitos humanos e forneçam
condições de trabalho adequadas
o Tratem os funcionários de maneira justa e com
respeito, nunca abusem deles nem usem coacção
mental ou física
o Nunca recorram a trabalho forçado ou involuntário,
nem a trabalho infantil
o Respeitem os direitos laborais reconhecidos
internacionalmente, incluindo a liberdade de
associação e de representação dos trabalhadores
o Paguem compensação aos trabalhadores que
cumpra com todas as leis salariais aplicáveis,
incluindo as relativas aos salários mínimos, horas
extraordinárias e benefícios obrigatórios por lei
o Evitem qualquer tipo de discriminação com base
na raça, cor da pele, idade, sexo, orientação
sexual, origem étnica, incapacidade, gravidez,
religião, afiliação política, filiação sindical ou
estado civil
o Mantenham um ambiente de trabalho seguro e
saudável e, quando seja apropriado, forneçam
acesso a equipamento de protecção e formação
em segurança para todos os funcionários
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•

•

Protejam o ambiente
o

o

Obtenham, mantenham e tenham sempre
actualizados todos os registos e licenças
ambientais necessários e cumpram com
todas as leis e regulamentos que visem a
protecção ambiental
Mantenham políticas, processos e
procedimentos eficazes para gerir e reduzir
constantemente os impactos adversos no
meio ambiente
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Relativamente aos seus parceiros de
negócios, a Kemira irá:
o

o
o

o

o

Seleccionar e tratar os nossos parceiros de
negócios de maneira justa e objectiva em
todos os momentos
Conduzir os nossos negócios de maneira
ética
Respeitar os termos e condições das nossas
obrigações contratuais acordadas e lidar
com qualquer excepção atempadamente
Assegurar que as credenciais de
sustentabilidade dos nossos fornecedores
fazem parte do nosso processo de selecção
de fornecedores e, quando seja apropriado,
que os critérios de sustentabilidade sejam
usados na adjudicação de contratos
Procurar assegurar que os nossos parceiros
de negócios compreendem e cumprem com
o nosso Código de Conduta para
Fornecedores, Distribuidores e Agentes.

Para mais informações, por favor visite www.kemira.com/SCM e/ou
www.kemira.com/en/corporate-responsibility.
Por favor não hesite em contactar sustainability@kemira.com caso tenha alguma questão a colocar
ou caso pretenda reportar alguma preocupação ou potencial má conduta relativamente à Kemira ou
aos seus parceiros de negócios
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