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Alimentar a crescente população mundial, de forma responsável e sustentável, 
é o principal objetivo da missão proposta pela Nutreco. O nosso pessoal e as 
nossas operações são regidos pelo nosso Código de conduta para funcionários 
e pelas políticas e processos de apoio. O nosso Código de conduta para 
funcionários pode ser encontrado aqui.

Reconhecemos que a nossa missão apenas pode ser cumprida com a cooperação dos nossos parceiros comerciais. Assim, 

elaborámos este Código de conduta para parceiros comerciais. Permite-nos colaborar com os nossos Parceiros comerciais 

em questões de sustentabilidade, conformidade e integridade, e apenas negociaremos com empresas e pessoas que 

respeitem os padrões definidos neste Código de conduta.

Se um Parceiro comercial não respeitar este Código de conduta, a Nutreco poderá tomar medidas corretivas, 

incluindo a cessação da relação comercial.

Introdução

A nossa missão apenas pode ser cumprida com 
a cooperação dos nossos parceiros comerciais.

https://www.nutreco.com/en/Transparency-and-trust/ethics-compliance/
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Práticas laborais
Os Parceiros comerciais deverão:

• Proporcionar condições de trabalho seguras e saudáveis 

para os seus funcionários.

• Ter uma Política de Saúde e Segurança gratuitamente 

disponível para todos os funcionários, acessível em 

qualquer altura, se e na medida em que for exigido pela 

legislação local.

• Esforçar-se continuamente para minimizar os riscos e os 

acidentes.

• Proporcionar um ambiente de trabalho livre de assédio e 

conduta desrespeitadora.

Meio ambiente
Os Parceiros comerciais deverão:

• Respeitar toda a legislação e os regulamentos 

ambientais aplicáveis.

• Garantir a utilização eficiente e sustentável dos recursos 

e esforçar-se para minimizar o seu impacto negativo na 

biodiversidade, nas alterações climáticas e na escassez 

de água.

• Gerir os resíduos de forma responsável e implementar 

medidas que visem reduzir, reutilizar ou reciclar resíduos, 

tanto quanto possível.

• Demonstrar responsabilidade para com as comunidades 

em que atuam, controlar o impacto na comunidade 

resultante das operações da empresa e implementar 

procedimentos para controlar esse impacto.

Segurança dos produtos
Todos os produtos fornecidos e serviços prestados à Nutreco 

devem ser seguros para o seu uso previsto.

Registos
Os Parceiros comerciais devem manter registos precisos, 

completos e atualizados das suas atividades comerciais 

com a Nutreco. Estes registos devem ser conservados em 

conformidade com a legislação aplicável.

Responsabilidade da 
cadeia de fornecimento
Os Parceiros comerciais devem empenhar-se em garantir 

que os princípios deste Código de conduta, incluindo os 

suplementos aplicáveis, são comunicados e respeitados pelos 

seus fornecedores e parceiros relevantes.

1 Defendemos a Convenção da OIT sobre a idade 

mínima de admissão ao emprego (n.º 138), que 

estabelece como 15 anos (13 para trabalhos leves) a 

idade mínima geral de admissão ao trabalho e como 

18 anos (16, sob determinadas condições restritivas) 

a idade mínima para trabalho perigoso. Nela está 

prevista a possibilidade de, inicialmente, estabelecer 

a idade mínima geral como 14 anos (12 para trabalhos 

leves), onde a economia e as condições de ensino não 

estejam suficientemente desenvolvidas.

2 De acordo com a Convenção da OIT sobre trabalho 

forçado (n,º 29), trabalho forçado é qualquer trabalho 

ou serviço realizado sob a ameaça de sanção e 

para o qual as pessoas não se tenham oferecido 

voluntariamente. Existem três formas comuns:

Trabalho prisional: Trabalho realizado por pessoas 

encarceradas pelo Estado ou militares, sendo uma 

exigência da pena a cumprir e, normalmente,  

sem remuneração.

Trabalho sem retribuição: Trabalho realizado por uma 

pessoa contratualmente vinculada a um empregador 

por um período específico, geralmente em troca de 

pagamento de despesas de viagem e de subsistência.

Trabalho forçado: Prática ilegal em que os empregadores 

concedem empréstimos com juros elevados aos 

trabalhadores que, individualmente ou em família, 

trabalham por baixos salários para pagar a dívida.

O termo “Parceiro comercial” neste 
documento refere-se a qualquer 
empresa, organização ou pessoa 
envolvida em atividades comerciais 
com a Nutreco.

Cumprimento da lei
• Os Parceiros comerciais devem respeitar todas as leis e 

regulamentos aplicáveis que regem as suas atividades 

empresariais. 

• Os Parceiros comerciais devem respeitar as sanções e os 

regulamentos comerciais aplicáveis. A Nutreco não aceita 

quaisquer materiais ou serviços de pessoas, entidades, 

governos ou países, se tal violar sanções aplicáveis.

• A Nutreco tem uma política de tolerância zero relativamente 

à corrupção. Os Parceiros comerciais não se envolverão em 

nenhuma forma de suborno, comissões ilícitas ou facilitação 

de pagamentos. Espera-se que os Parceiros comerciais 

respeitem os padrões da Nutreco relativamente a presentes 

e hospitalidade envolvendo funcionários e representantes, 

conforme indicado no nosso Código de conduta para 

funcionários (consultar ligação acima).

• A Nutreco promove e apoia a concorrência justa. Os nossos 

Parceiros de negócios devem concorrer de forma justa e 

respeitar a legislação antitrust e de concorrência nos países 

em que atuam. Os Parceiros comerciais não devem realizar 

acordos ou envolver-se em práticas ilegais, tais como 

concertação de preços, repartição do mercado ou abuso 

de uma posição dominante.

• Esperamos que os nossos Parceiros comercias declarem 

imediatamente quaisquer potenciais conflitos de interesses 

antes de iniciarem uma relação comercial com a Nutreco e/

ou durante a relação comercial. 

• Além disso, os nossos Parceiros comerciais não devem 

fornecer apoio financeiro ou de outra natureza a partidos 

ou candidatos políticos para influenciar transações com ou 

para a Nutreco. 

• Os Parceiros comerciais devem respeitar a legislação e os 

regulamentos relevantes sobre privacidade e segurança 

das informações para a recolha, processamento, 

armazenamento, transmissão e eliminação de dados 

pessoais. Os Parceiros comerciais devem proteger as 

expectativas razoáveis de privacidade de todas as partes 

interessadas e garantir níveis apropriados de segurança de 

dados.

Direitos humanos
Os Parceiros comerciais deverão:

• Respeitar a legislação e os regulamentos sobre salários e 

horário de trabalho no país em questão.

• Não contratar trabalho infantil11.

• Defender a igualdade de oportunidades e combater a 

discriminação no local de trabalho.

• Não utilizar trabalho prisional, trabalho na condição 

de aprendiz ou trabalho forçado2, nem utilizar punição 

corporal ou outras formas de coação física e mental, como 

forma de disciplina.

• Respeitar e apoiar a livre associação de trabalhadores e 

o direito dos funcionários de participar em sindicatos, nos 

casos permitidos por lei.

O Código de conduta
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Um diálogo contínuo

A Nutreco acolhe o diálogo sobre este Código de conduta e espera que 
todos os Parceiros comerciais abordem e reduzam ativamente quaisquer 
desconformidades com o mesmo. O Parceiro comercial confere à Nutreco 
o direito de auditar, perante um aviso prévio razoável e durante o horário 
de expediente, a conformidade dos Parceiros Comerciais com os requisitos 
estabelecidos neste Código e concorda em fornecer todo o apoio razoável 
à Nutreco (e aos nossos consultores) para obter as informações solicitadas 
durante tal auditoria.
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