
Pessoas
A Synthomer está totalmente empenhada em garantir o 
tratamento justo, cordial e respeitador dos seus funcionários 
e de todas as partes interessadas, e esperamos que os 
nossos fornecedores façam o mesmo.

Como fornecedor da Synthomer, tem de: 
   Comprometer-se em manter um local de trabalho 
inclusivo, sem assédio e discriminação com base na 
situação de uma pessoa, tal como raça, idade, género, 
orientação sexual, deficiência, religião ou qualquer outro 
fator protegido por lei. 

   Não tolerar assédio sexual, intimidação, comportamento 
hostil ou ofensivo no local de trabalho e impedir 
comportamento hostil ou intimidador e comunicar 
quaisquer casos de abuso no local de trabalho nas 
instalações da Synthomer. 

   Certificar-se de que a presença de cada funcionário é 
voluntária. Isso proíbe especificamente todas as formas 
de trabalho em prisão, trabalho escravo, trabalho 
forçado ou outras formas de trabalho compulsório ou 
tráfico de pessoas. O fornecedor não deve envolver-
se nem tolerar o emprego ilegal ou a exploração de 
crianças no local de trabalho. 

   Reconhecer a liberdade dos funcionários de estabelecer 
ou ingressar numa organização à sua escolha e 
não impedir os trabalhadores de ingressar em tais 
organizações e de negociar coletivamente. 

   Trabalhar para dar resposta às expetativas colocadas 
sobre as empresas no âmbito de respeitar os Princípios 
Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e 
Direitos Humanos.

Preâmbulo
Este Código de Conduta do Fornecedor faz parte da 
forma de fazer negócios da Synthomer. Reflete a forma 
como trabalhamos em conjunto e com as nossas partes 
interessadas. É um exemplo daquilo em que acreditamos 
e dos valores de uma cultura diversa e aberta, e de 
trabalharmos de forma responsável e sustentável. É um 
documento de política escrito para e da perspetiva dos 
nossos fornecedores que expande o nosso Código de 
Conduta, os nossos Valores Fundamentais e a Estratégia 
e Política de Aquisições Sustentáveis. A Synthomer 
apenas fará negócios com fornecedores responsáveis que 
cumpram este Código de Conduta do Fornecedor ou os 
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Segurança, Saúde e Ambiente
A Synthomer fabrica especialidades químicas recorrendo 
a processos de fabrico complexos em grande escala, 
consumindo matérias-primas perigosas. Como resultado, 
aderimos aos mais elevados padrões de segurança, saúde 
e meio ambiente em toda a empresa e esperamos que os 
nossos fornecedores façam o mesmo.  

Como fornecedor da Synthomer, tem de: 
   Cumprir e seguir sempre os Princípios SHE da 
Synthomer e as 10 Regras de Ouro quando nas 
instalações da Synthomer. 

   Comprometer-se para com os mais elevados padrões 
de saúde e segurança. 

   Trabalhar de forma eficaz com a Synthomer e/ou com 
reguladores locais para garantir a conformidade legal 
com todos os regulamentos de saúde e segurança. 

   Auxiliar a Synthomer na minimização dos impactos 
ambientais gerados pelas nossas atividades e na 
redução do consumo de recursos.

seus próprios códigos ou políticas que definem normas 
equivalentes.

Este Código de Conduta do Fornecedor foi implementado 
como um guia prático para informar e ajudar os nossos 
fornecedores a proteger a nossa reputação e defender 
os nossos valores que, por sua vez, também ajudarão 
a proteger a reputação dos nossos fornecedores. Se 
não tiver a certeza sobre como um aspeto se aplica a si, 
procure ajuda falando sobre a sua preocupação com o 
seu contacto comercial da Synthomer.
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Negócios
A Synthomer exige que os nossos fornecedores cumpram 
todas as leis, regulamentos e normas locais, regionais e 
internacionais aplicáveis nos mercados em que operam. 
Como resultado, devemos selecionar fornecedores com  
os quais trabalhamos com muito cuidado para garantir  
que estes partilham o nosso compromisso de fazer 
negócios de forma legal e ética.

Como fornecedor da Synthomer, tem de: 
   Não se envolver em qualquer forma de corrupção, 
evasão fiscal ou suborno.

   Não se envolver em práticas anticoncorrência, tal como 
fixação de preços, alocação de mercado ou abuso de 
posição dominante.

   Usar propriedade e informações da Synthomer 
apenas para fins comerciais e proteger o sigilo das 
informações da Synthomer que sejam confidenciais 
e/ou comercialmente sensíveis e divulgá-as apenas 
quando autorizado a fazê-lo e de forma apropriada.

   Certificar-se de que não faz negócios com 
organizações, indivíduos ou países que estão  
sujeitos a sanções.

Auditoria e Cessação de Acordos 
De vez em quando, a Synthomer pode pedir acesso 
às instalações do nosso fornecedor para auditar a 
conformidade com este Código de Conduta do Fornecedor. 
Se os fornecedores não cumprirem este Código de 
Conduta do Fornecedor, a Synthomer pode exigir que os 
fornecedores implementem um plano de ação corretiva 
para remediar qualquer não conformidade. Se essa não 
conformidade não puder ser corrigida, ou em casos de não 
conformidade material ou persistente, a Synthomer pode 
terminar o relacionamento comercial. 

Este Código de Conduta do Fornecedor é um acréscimo 
às obrigações do fornecedor estabelecidas em quaisquer 
acordos por escrito entre a Synthomer e o Fornecedor 
(incluindo os estabelecidos nos termos e condições 
normalizadas de compra da Synthomer disponíveis em 
www.synthomer.com/tc, na medida em que os mesmos 
se apliquem).
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