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Código de Conduta

para Fornecedores de Cerealto
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Trabalho em equipa

Orientação para o cliente

Inovação
Confiança
Eficiência
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O Modelo de Negócio da Cerealto
baseia-se, por um lado, no
desenvolvimento de alianças
estáveis com cada um dos seus
Grupos de Interesse, incluindo
os nossos fornecedores e, por
outro lado, em superar sempre as
expetativas dos nossos clientes,
ajudando-os a fazer crescer o
seu negócio.
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I. Mensagem do nosso CEO
O Modelo de Negócio da Cerealto baseia-se, por um lado, no
desenvolvimento de alianças estáveis com cada um dos seus Grupos de
Interesse, incluindo os nossos fornecedores e, por outro lado, em superar
sempre as expetativas dos nossos clientes, ajudando-os a fazer crescer o
seu negócio.
Este Modelo obriga-nos a trabalhar num âmbito comum a toda a nossa
cadeia, cuja base deve ser a transparência e a integridade. Neste contexto,
propusemos-nos a desenvolver um Código de Conduta para os nossos
Fornecedores, que consideramos parte e extensão da nossa empresa.
Na Cerealto, estamos conscientes de que as normativas legais variam
num ambiente empresarial global e esperamos que todos os nossos
fornecedores sigam a legislação pertinente do seu país ou território.
Ao mesmo tempo, o Código de Conduta para Fornecedores estabelece
certos requisitos universais com os quais os nossos fornecedores se
devem comprometer.
Ser capazes de estabelecer relações estáveis e perduráveis no tempo,
como desejamos, depende de os nossos Grupos de Interesse partilharem
a nossa Visão, Missão e Valores, ao mesmo tempo que os incentivamos
a desenvolver e exceder as nossas próprias práticas de responsabilidade
ética, social e meio ambiental.

Melhores cumprimentos,

Luis Ángel López
CEO
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II. Introdução
O nosso Código de Conduta de Fornecedores tem como objeto
especificar os critérios mínimos de comportamento ético e responsável
que devem ser cumpridos pelos nossos fornecedores, em sintonia com
a nossa missão, visão e valores, e em cumprimento das regulações
nacionais e internacionais e dos princípios que regem as nossas atividades
de negócio.
Os nossos fornecedores deverão expressar a compreensão,
o cumprimento e a adesão ao presente Código de Conduta,
especificamente todas as pessoas físicas e/ou jurídicas que direta
ou indiretamente sustenham algum tipo de relação comercial com
a Cerealto, ou qualquer das suas sociedades, quando assim se
determinar contratualmente.
O presente Código foi aprovado pelo Comité de Direcção em dezembro
de 2015 e entra em vigor em 01 de janeiro de 2016.
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III. A nossa visão, missão e valores
Visão
Ser um grupo alimentar líder, através da inovação, da diferenciação e da
excelência, atuando sempre segundo o compromisso social sustentável.
Missão
Satisfazer os nossos grupos de interesse, começando sempre pelos
clientes, antecipando soluções inovadoras e eficientes que acrescentem
valor e garantam o desenvolvimento sustentável da empresa.
Valores
• Orientação para o cliente
• Trabalho em equipa
• Inovação
• Eficiência
• Paixão
• Confiança
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Objetividade

Transparência
Confidencialidade

Igualdade

Confiança

Compromisso
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IV. O
 nosso compromisso ético e
responsável
Na Cerealto, esperamos que os nossos fornecedores
excedam os nossos próprios padrões e práticas sociais e meio
ambientais, e sejam exemplo e motor do nosso compromisso
de criar uma cadeia alimentar sustentável. Neste sentido,
os seguintes princípios constituem uma responsabilidade
partilhada entre a Cerealto e os seus fornecedores:
Igualdade de condições
A seleção e contratação de fornecedores da Cerealto basear-se-à em
critérios profissionais e éticos, garantindo sempre a objetividade, a
transparência, a confidencialidade e a igualdade de oportunidades.
Comprometemos-nos a dar prioridade à contratação de fornecedores
locais que cumpram as normativas nacionais correspondentes, sendo
um valor acrescentado o facto de contarem com planos ou programas
específicos de integração de pessoas em risco de exclusão social ou de
impulso da responsabilidade social.
Cumprimento contratual
A Cerealto garante a observância das condições contratuais acordadas
com os seus fornecedores e exige este mesmo cumprimento por parte
do fornecedor.
Relações estáveis e duradouras
O modelo de negócio da Cerealto sustenta-se no desenvolvimento
de alianças estáveis e de longo prazo com cada um dos seus grupos
de interesse e, portanto, com os nossos fornecedores. Para isso, é
imprescindível estabelecer relações baseadas na confiança e assumir
compromissos que assegurem o benefício mútuo.
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Propriedade intelectual
A Cerealto garante o respeito pelos direitos de propriedade intelectual e
industrial dos seus fornecedores.
Seguimento e avaliação da nossa cadeia de fornecimento
A Cerealto fará o seguimento e avaliará o desempenho em matéria
ética, social e meio ambiental dos seus fornecedores e centros de
operações, começando pelos próprios. Para isso, utilizaremos uma série
de ferramentas que incluem desde o uso de plataformas de recolha de
informação e autodiagnóstico, até à realização de auditorias por terceiros.
O tratamento desta informação deverá resultar em planos de melhoria
que beneficiem ambas as partes.
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Garantia

Comunicação
Tolerância

Respeito

Responsabilidade
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V. C
 ódigo de Conduta 			
e responsável
A Cerealto exige aos seus fornecedores o cumprimento
do seguinte compêndio de critérios:
1. Respeito pela lei e pelo comportamento ético
Desempenho geral do fornecedor
Os nossos fornecedores deverão operar em cumprimento com a
legislação e os regulamentos que lhe sejam aplicáveis, e em concordância
com as políticas da nossa empresa. Neste sentido, não serão aceites atos
de corrupção, extorsão ou malversação de fundos, entre outros delitos.
De igual forma, é proibido oferecer ou receber prendas entre as partes
quando estes condicionarem as decisões sobre negociações atuais ou
futuras.
Proteção dos interessados da Cerealto
Em qualquer relação comercial, os interesses da Cerealto deverão estar
protegidos. Os fornecedores deverão evitar situações que gerem conflito
entre os seus interesses e os da empresa.
Salvaguarda de informação confidencial
É proibido partilhar informação confidencial da empresa com terceiros,
àexceção dos casos em que a Direção da Cerealto o tenha consentido
expressamente.
Subcontratação de serviços
Todos os fornecedores deverão solicitar autorização à Cerealto
antes de subcontratar terceiros, para a realização das atividades
que afetem ou possam afetar a relação comercial. Caso receba
autorização, deverão responsabilizar-se por alargar o presente
Código às empresas subcontratadas e zelar pelo seu cumprimento.
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2. Relações com os seus colaboradores
Os colaboradores deverão ter a idade mínima requerida por lei
É proibido o recurso a pessoas de idade inferior à legalmente estabelecida
no país de origem por parte dos nossos fornecedores, subcontratados e
terceiros. Por nenhum motivo, será permitido a menores de idade exercerem
trabalhos que representem riscos físicos, emocionais ou mentais.
Os colaboradores trabalharão de forma voluntária
É proibida qualquer forma de coação, maus tratos físicos, sexuais,
psicológicos ou verbais aos colaboradores por parte dos nossos
fornecedores. Estes deverão garantir sempre o respeito pelos direitos
humanos e não incorrer de nenhuma forma em trabalhos forçados.
Tolerância perante a diversidade
Os nossos fornecedores não deverão discriminar os seus colaboradores
pelo seu género, idade, raça, nacionalidade, religião, orientação sexual,
entre outros. Deverão garantir sempre objetividade nas relações laborais
e promover o tratamento justo e a igualdade entre os seus colaboradores.
Compensação económica e horários laborais justos para os
colaboradores
A compensação económica e os horários laborais deverão corresponder
às leis locais, aos contratos coletivos e aos padrões da indústria. A
compensação e os benefícios que os nossos fornecedores outorgam aos
seus colaboradores deverão ser suficientes para que estes possam cobrir
as suas necessidades básicas.
Políticas de Segurança e Saúde
Os nossos fornecedores deverão garantir a minimização dos riscos
inerentes às suas atividades ou instalações, com vista a prevenir doenças,
lesões ou acidentes laborais. A segurança e a saúde dos colaboradores
deverão representar uma prioridade para eles.
Respeito pelo direito de livre associação
Os nossos fornecedores deverão garantir o direito dos seus colaboradores à
livre associação e às negociações coletivas, de acordo com a lei. Não deverão
ser reprimidos por nenhum tipo de intimidação ou incentivo.
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3. Qualidade e Meio Ambiente
Oferta de produtos e serviços de alta qualidade
Os nossos fornecedores deverão cumprir todas as leis e todos os
regulamentos de qualidade aplicáveis e promover a sua própria adesão
a normativas que assegurem a melhoria dos seus produtos e serviços.
Valorizar-se-á positivamente a detenção das certificações específicas
de IFS, BRC e ISO 22.000, pelo que se pede a sua comunicação à
empresa nesse caso.
Caso seja detetada e, inclusive, em caso de suspeita de qualquer
incidência que possa afetar direta ou indiretamente os seus produtos,
deverão informar a Cerealto imediatamente para tomar as medidas
preventivas e corretivas necessárias.
Conservação meio ambiental
Os nossos fornecedores deverão cumprir a normativa meio ambiental
vigente correspondente aos países onde operam e adotar medidas
adicionais para a redução do impacto que geraram sobre o meio ou
que favoreçam a sua melhoria.
É imprescindível que os fornecedores que tenham um impacto direto
sobre os produtos e serviços fornecidos pela nossa empresa, desde
a extração e distribuição de matérias-primas e recursos naturais até
ao desenvolvimento, à produção, ao embalamento e ao transporte
desses bens.
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VI. Observância do Código
Os fornecedores são obrigados a cumprir os princípios, valores e
normas descritos no presente Código de Conduta e informar sobre
qualquer infração, caso seja detetada. Para isso, deverão notificálo pelos canais habituais ou através do seguinte endereço de correio
eletrónico: ethics.compliance@cerealto.com , habilitado para esse fim.
Comprometemos-nos a investigar e dar seguimento a todos os casos
reportados de potenciais atividades ilegais ou não éticas. Caso se confirme
a veracidade dos factos expostos, a Cerealto exercerá as respetivas ações
dependendo do nível de gravidade da denúncia, que podem variar, de
um extremo ao outro, da implementação de planos corretivos ou até à
cessação da relação comercial.
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