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1 Preâmbulo 
 
1.1 Introdução 

 
O sucesso económico e uma atitude cívica adequada a nível empresarial são objetivos indissociáveis 
para a Majorel. Como tal, um comportamento responsável e ético para com os colaboradores, os 
parceiros de negócios, a sociedade e o meio ambiente são parte integrante do sistema de valores da 
nossa empresa, incluindo as suas filiais. O cumprimento da lei nas nossas atividades comerciais é uma 
questão obrigatória para nós. 

 
O Código de Conduta dos Fornecedores da Majorel baseia-se nos princípios de normas 
internacionalmente reconhecidas para um governo empresarial responsável. Estas incluem, por 
exemplo, o Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), as Diretrizes da Organização de 
Cooperação e de Desenvolvimento Económico (OCDE) para as empresas multinacionais e as normas 
laborais e sociais da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

 
Este compromisso tem também de se refletir nas relações que mantemos com os parceiros de negócios. 

 
É por isso que o Código de Conduta dos Fornecedores da Majorel estabelece os requisitos mínimos 
obrigatórios para os nossos parceiros de negócios na sua relação comercial com a Majorel. A 
continuidade e o desenvolvimento de relações comerciais de sucesso dependem, em grande medida, de 
um compromisso partilhado para com a integridade e a responsabilidade social. 

 
Assim, esperamos dos nossos parceiros de negócios que implementem e cumpram o Código de Conduta 
dos Fornecedores da Majorel. 

 
Agradecemos a todos os parceiros de negócios que partilham o nosso compromisso com uma conduta 
comercial responsável e ética. 

 
1.2 Aplicação do Código de Conduta dos Fornecedores 

 
Para efeitos deste Código de Conduta dos Fornecedores, constituem parceiros de negócios, a parte que 
esperamos que cumpra as normas aqui estabelecidas, todos os terceiros que atuem para a Majorel, em 
nome da mesma ou em conjunto com a mesma. Estes incluem, entre outros, fornecedores, parceiros 
comerciais, consultores, agentes, subcontratantes, acionistas minoritários, representantes comerciais e 
colaboradores independentes. 
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2 Integridade 
 
2.1 Cumprimento da lei 

 
Os nossos parceiros de negócios respeitarão a legislação aplicável a nível local, nacional e 
internacional. 

 
• A observância de todas as leis e regulamentos aplicáveis é uma questão obrigatória para nós. 

Desta forma, também esperamos esta observância dos nossos parceiros de negócios. Só assim é 
possível assegurar uma relação comercial de confiança e a longo prazo. 

• Todos os parceiros de negócios estarão familiarizados com as leis, regulamentos e diretrizes 
relevantes para as respetivas atividades no trabalho para a Majorel, em conjunto com a mesma 
ou em nome desta. 

• Em países, áreas de negócio ou mercados específicos podem existir regras mais rigorosas do que 
as descritas neste Código de Conduta dos Fornecedores. Nesses casos, são aplicadas as regras 
mais rigorosas. 

 
2.2 Cumprimento da lei sobre o comércio externo 

 
Os nossos parceiros de negócios cumprirão os regulamentos de comércio externo. 

 
• As leis nacionais e internacionais regulam a importação, exportação e comércio interno de bens, 

tecnologias ou serviços, o manuseamento de produtos específicos e os movimentos de capitais 
e pagamentos. Têm de ser utilizados procedimentos adequados para garantir que as transações 
com terceiros não violam os embargos económicos ou regulamentos comerciais atuais, o 
controlo de importações e exportações ou os regulamentos para a prevenção do financiamento 
do terrorismo. 

 
2.3 Proteção contra corrupção e suborno 

 
Os nossos parceiros de negócios reprovarão qualquer forma de corrupção e suborno. 

 
• Qualquer forma de corrupção ativa ou passiva é proibida para os nossos parceiros de negócios, 

independentemente do envolvimento de funcionários públicos ou da ocorrência em outras 
transações comerciais. 

• Os nossos parceiros de negócios concederão benefícios (por exemplo, convites ou ofertas 
relacionados com medidas de publicidade, donativos ou patrocínios) apenas na medida do 
permitido por lei. 
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2.4 Proteção de ativos e propriedade 
 

Os nossos parceiros de negócios reprovarão qualquer forma de fraude e outro 
comportamento fraudulento para com a Majorel e terceiros. 

 
• Todas as formas de fraude (por exemplo, fraude, desvio de fundos, roubo, apropriação indevida, 

evasão fiscal ou branqueamento de capitais) são proibidas, independentemente de os ativos 
afetados serem da empresa ou de terceiros. 

 
2.5 Concorrência leal 

 
Os nossos parceiros de negócios observarão a lei antitrust e a legislação de concorrência 
aplicável. 

 
• Os nossos parceiros de negócios estão empenhados numa concorrência justa e ilimitada como 

elemento central de uma economia livre. Os mesmos abstêm-se de celebrar acordos restritivos 
com concorrentes, fornecedores, distribuidores, retalhistas e clientes, bem como de aplicar 
práticas restritivas de mercado. Isto inclui, entre outros, acordos com concorrentes sobre 
preços, acordos com concorrentes sobre repartição do mercado por clientes ou regiões, 
boicotes, bem como a troca ilegal de informações sensíveis a nível de competitividade com 
concorrentes. 

 
2.6 Proteção da propriedade intelectual 

 
Os nossos parceiros de negócios respeitarão e protegerão qualquer tipo de propriedade 
intelectual. 

 
• A propriedade intelectual abrange quaisquer obras de criação intelectual, independentemente 

do seu valor comercial. Isto inclui, entre outros, obras literárias, música, filmes, programas de 
TV, obras visuais e software que estão protegidos ao abrigo das leis relevantes (por exemplo, 
direitos de autor, marca comercial, design ou patente) como segredos comerciais ou como 
know-how. 

• Constituem infrações à propriedade intelectual, entre outras, a apresentação, distribuição ou 
exibição de material protegido por direitos de autor sem autorização e a criação e distribuição 
de cópias não autorizadas de propriedade intelectual, tanto na forma física como digital. 

 
2.7 Privacidade e proteção de dados 

 
Os nossos parceiros de negócios observarão as leis e regras aplicáveis relativas à recolha, 
armazenamento, tratamento ou transferência de dados e informações pessoais. 

 
• Os nossos parceiros de negócios têm o máximo cuidado e mantêm a confidencialidade absoluta 
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na recolha, armazenamento, tratamento ou transferência de dados pessoais (por exemplo, 
nome, morada, número de telefone, data de nascimento, informações de saúde) de 
colaboradores, clientes ou outros terceiros, respeitando simultaneamente as leis e regras 
aplicáveis. 
 

2.8 Integridade financeira 
 

Os nossos parceiros de negócios conduzirão os seus negócios, armazenarão documentos e 
efetuarão relatórios financeiros com integridade. 

 
• As transações comerciais, ativos e passivos serão registados e documentados em conformidade 

com os requisitos legais. 

• Os documentos relevantes para a elaboração de relatórios financeiros não podem incluir de 
forma consciente entradas incorretas ou enganosas. É proibida qualquer manipulação de 
balanços. 

 
2.9 Conflitos de interesses 

 
Os nossos parceiros de negócios divulgarão conflitos de interesses potenciais ou reais e irão 
resolvê-los o mais rapidamente possível. 

 
• É obrigação dos parceiros de negócios afetados por um conflito de interesses potencial ou real 

nas suas atividades relacionadas com a Majorel divulgar o referido conflito e resolvê-lo 
imediatamente 

 
2.10 Confidencialidade e informações comerciais 

 
Os nossos parceiros de negócios protegerão as informações confidenciais de divulgação não 
autorizada e utilização indevida, e protegerão também a reputação da Majorel durante 
declarações públicas. 

 
• Os nossos parceiros de negócios garantirão que as informações e dados confidenciais são 

armazenados cuidadosamente, que as informações não são transmitidas ou disponibilizadas a 
pessoas não autorizadas e que são utilizadas apenas para os fins comerciais acordados. 

• A discussão de informações confidenciais em público e nas redes sociais ou a divulgação não 
autorizada de informações sobre a empresa ou os seus clientes a terceiros, como meios de 
comunicação social ou concorrentes, constituirá uma violação da confidencialidade e também 
pode constituir uma violação da lei antitrust. 
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2.11 Informação privilegiada 
 

Os nossos parceiros de negócios cumprirão as leis relativas à informação privilegiada 
aplicáveis. 

 
• A lei proíbe a utilização, bem como a partilha com terceiros, de informação privilegiada na 

negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. 

• Informações privilegiadas são informações específicas sobre quaisquer circunstâncias que não 
estejam disponíveis publicamente e que, se tornadas públicas, podem influenciar 
significativamente o preço de valores mobiliários ou instrumentos financeiros semelhantes. 
Exemplos de tais circunstâncias incluem, entre outros, aumentos ou quedas de lucros, contratos 
importantes, planos de fusão ou aquisição de uma empresa, novos produtos relevantes ou 
mudanças de pessoal na liderança de uma empresa. 

• Se essas informações se tornarem do conhecimento dos nossos parceiros de negócios, estes irão 
tratar as mesmas em conformidade com as disposições sobre informação privilegiada. 

 
2.12 Segurança das informações 

 
Os nossos parceiros de negócios utilizarão as informações fornecidas pela Majorel 
exclusivamente para cumprir as respetivas tarefas no âmbito da prestação de serviços para a 
Majorel e protegerão as informações de utilização indevida interna e externa. 

 
• As informações sensíveis são utilizadas e tratadas regularmente utilizando sistemas informáticos 

nas atividades comerciais diárias. Isto requer medidas de segurança adequadas (processos, 
tecnologias aprovadas e licenças de software) para proteger a propriedade intelectual e os 
dados pessoais. Ignorar as medidas de segurança adequadas pode levar a consequências graves, 
tais como perda de dados, usurpação de identidade ou violação de direitos de autor. 

• Os nossos parceiros de negócios comprometem-se a utilizar as informações fornecidas pela 
Majorel exclusivamente para cumprir as respetivas obrigações contratuais e não para fins 
pessoais ou próprios que não sejam razoáveis ou adequados, ou para atividades antiéticas ou 
ilegais. 

• É da responsabilidade do nosso parceiro de negócios assegurar que são tomadas todas as 
medidas necessárias para garantir a segurança das informações sensíveis e protegê-las de 
utilização indevida e ameaças internas e externas. 
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3 Colaboradores 
 
3.1 Direitos humanos 

 
Os nossos parceiros de negócios respeitarão e apoiarão a proteção dos direitos humanos 
universalmente reconhecidos e garantirão que não são cúmplices em situações de violação 
dos direitos humanos. 

 
• Os nossos parceiros de negócios apoiam os princípios da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, o Pacto Global da ONU, os Princípios Orientadores sobre empresas e direitos 
humanos da ONU e as normas laborais fundamentais da OIT. 

 
3.2 Proibição do trabalho forçado e infantil 

 
Os nossos parceiros de negócios não participarão em qualquer forma de trabalho forçado ou 
infantil nem tolerarão as mesmas. 

 
• Os nossos parceiros de negócios não toleram qualquer forma de trabalho infantil de acordo com 

as Convenções n.º 138 e 182 da OIT e as leis nacionais. A idade mínima de um trabalhador não 
poderá ser inferior à idade em que termina a escolaridade obrigatória no país em que o parceiro 
de negócios está a operar. 

• Os nossos parceiros de negócios também não aceitam formas modernas de escravatura, tráfico 
de seres humanos para mão-de-obra e trabalho forçado, ou seja, qualquer trabalho ou serviço 
exigido de qualquer pessoa sob a ameaça de qualquer penalização e para o qual a pessoa não se 
ofereceu voluntariamente. 

 
3.3 Condições de trabalho justas 

 
Os nossos parceiros de negócios respeitarão os regulamentos legais relativos a condições de 
trabalho justas e possibilitarão que os seus colaboradores falem livremente e sem medo de 
retaliação. 

 
• Os nossos parceiros de negócios observam os regulamentos legais para garantir condições de 

trabalho justas, incluindo os relativos a pagamento, horários de trabalho e proteção da 
privacidade. 

• Adicionalmente, os nossos parceiros de negócios reconhecem os direitos à liberdade de 
associação e de negociação coletiva em conformidade com as leis e disposições válidas. 

• Os nossos parceiro de negócios não toleram quaisquer tentativas de intimidação e retaliação 
contra colaboradores que comuniquem de boa fé uma situação de conduta indevida, real ou 
suspeita. Os nossos parceiros de negócios dão aos seus colaboradores a oportunidade de 
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comunicar potenciais violações de conformidade em anonimato. 

 
3.4 Antidiscriminação e assédio 

 
Os nossos parceiros de negócios proporcionarão um ambiente de trabalho que não permita a 
discriminação. 

 
• Os nossos parceiros de negócios não toleram a discriminação de colaboradores ou candidatos a 

emprego com base na raça, nacionalidade, etnia, género, gravidez, estado civil ou parental, 
idade, deficiência, religião ou crença, orientação sexual ou qualquer outra característica 
especificada ao abrigo da lei antidiscriminação aplicável ou da política da empresa. 

• Os nossos parceiros de negócios mantêm uma relação de respeito e dignidade com os seus 
colaboradores, livre de assédio ou intimidação. 

 
3.5 Saúde e segurança 

 
Os nossos parceiros de negócios protegerão a saúde e segurança dos seus colaboradores no 
local de trabalho. 

 
• Os nossos parceiros de negócios proporcionam um ambiente de trabalho saudável e seguro aos 

seus colaboradores, observando as leis e regras relativas a saúde e segurança no local de 
trabalho. 
 

4 Ambiente 
 
4.1 Utilização responsável dos recursos naturais 

 
A proteção do ambiente e do clima, bem como a utilização responsável dos recursos naturais, 
são partes importantes da responsabilidade dos nossos parceiros de negócios para com o 
ambiente e a sociedade. 

 
• Os nossos parceiros de negócios observam os regulamentos aplicáveis em matéria de proteção 

ambiental, em particular no que respeita à proteção ambiental operacional e relacionada com 
produtos. 

• Esperamos dos nossos parceiros de negócios a seleção de fontes e utilização responsável dos 
recursos naturais
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5 Implementação 
 
5.1 Cumprimento 

 
Os nossos parceiros de negócios garantirão que o Código de Conduta dos Fornecedores da 
Majorel é implementado e observado no âmbito da sua relação contratual com a Majorel. 

 
• Os nossos parceiros de negócios garantem que cumprem os padrões mínimos deste Código de 

Conduta dos Fornecedores no âmbito da sua relação contratual com a Majorel. 

• Para tal, os nossos parceiros de negócios transmitem os valores e princípios do Código de 
Conduta dos Fornecedores aos respetivos colaboradores que exercem atividades para a Majorel 
e trabalham no sentido de garantir que estes são observados. 

• Devido a requisitos comerciais específicos, algumas empresas Majorel desenvolveram o próprio 
Código de Conduta dos Fornecedores ou comprometeram-se a observar o Código de Conduta de 
um cliente. Estes podem incluir requisitos adicionais que ultrapassam os padrões mínimos do 
Código de Conduta dos Fornecedores da Majorel. Nestes casos, o nosso parceiro de negócios 
tem também a obrigação de observar o Código de Conduta dos Fornecedores específico 
aplicável à relação contratual específica com a empresa Majorel. 

 
5.2 Conformidade da cadeia de abastecimento 

 
Os nossos parceiros de negócios envidarão todos os esforços para garantir que os seus 
próprios parceiros de negócios, por eles nomeados para trabalhar para a Majorel ou em 
nome da mesma, estão familiarizados com os requisitos mínimos do Código de Conduta dos 
Fornecedores da Majorel e cumprem os mesmos. 

 
• Visto que os padrões mínimos do Código de Conduta dos Fornecedores da Majorel devem ser 

observados ao longo de toda a cadeia de criação de valor, os nossos parceiros de negócios 
informarão os terceiros por eles nomeados no âmbito das respetivas atividades para a Majorel 
(por exemplo, subcontratantes e consultores) do Código de Conduta dos Fornecedores da 
Majorel. Os nossos parceiros de negócios trabalham para garantir que o código mencionado é 
observado por terceiros na respetiva relação contratual com a Majorel. 
 

5.3 Violações do Código de Conduta dos Fornecedores da Majorel 
 

As violações do Código de Conduta dos Fornecedores da Majorel podem resultar na tomada de 
medidas adequadas pela Majorel.
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• O Código de Conduta dos Fornecedores da Majorel é parte integrante de todos os acordos 
contratuais com os parceiros de negócios da Majorel no âmbito da Secção 1.2 deste Código. 

• Em casos de suspeita de violação do Código de Conduta dos Fornecedores da Majorel, o 
parceiro de negócios apoia qualquer análise realizada pela Majorel. 

• Em caso de violação do Código de Conduta dos Fornecedores da Majorel, a Majorel reserva-se o 
direito de responder de forma adequada à gravidade da violação. Isto inclui, entre outros, fazer 
um pedido para a correção imediata da violação, fazer pedidos de indemnização ou rescindir o 
contrato. Em caso de violações graves do Código de Conduta dos Fornecedores da Majorel, a 
Majorel reserva-se o direito de rescindir o contrato sem notificação. 

 
6 Comunicação de violações 

 
Estão disponíveis vários canais de denúncia para a comunicação de violações de conformidade 
para os nossos colaboradores e parceiros de negócios. 

 
• Violações de conformidade substanciais, especificamente práticas comerciais ilegais, podem ser 

comunicadas através de um sistema online, que está disponível em vários idiomas. Isto permite 
um diálogo confidencial, com encriptação específica e seguro com o Departamento de 
Conformidade da Majorel. https://www.bkms-system.net/MajorelSpeak 

 
7 Contacto 

 
O departamento de Conformidade da Majorel está disponível para receber contactos de 
parceiros de negócios que tenham dúvidas ou sugestões relativas ao Código de Conduta dos 
Fornecedores da Majorel. 

 
• corporate.compliance@majorel.com 

• www.Majorel.com 

https://www.bkms-system.net/MajorelSpeakUp
mailto:corporate.compliance@majorel.com
http://www.majorel.com/
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