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Código de Conduta do Fornecedor Preferencial da Hakwood 
Este Código de Conduta baseia-se na Convenção de Junho de 1998 da OIT, na Carta Social Europeia e na 
Declaração do Rio sobre o Ambiente e o Desenvolvimento de 1992. A Hakwood reconhece os princípios básicos 
dos direitos humanos estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos (Nações Unidas, 1948). 
 

 

TRABALHO FORÇADO 

Os fornecedores da Hakwood não utilizarão trabalho forçado ou involuntário 
(trabalho forçado ou involuntário nas prisões). O emprego será oferecido 
voluntariamente. 

 
 

 

 

TRABALHO INFANTIL 

Os fornecedores da Hakwood não utilizarão trabalho infantil. Onde a criança é 
definida como todo o ser humano com menos de quinze anos. No caso de a idade 
mínima para desempenhar o trabalho prescrever uma idade mais elevada, partimos 
do princípio de que a lei é cumprida. Apoiamos o uso de programas legítimos de 
aprendizagem no local de trabalho, que cumpram todas as leis e regulamentos 
aplicáveis a tais programas. 

 

SALÁRIOS E BENEFÍCIOS 

Os fornecedores da Hakwood cumprem todas as leis e regulamentos de salários e 
horários de trabalho aplicáveis, incluindo aqueles sobre salário mínimo, horas extra, 
salário por tarefa e outros elementos de compensação. 

 

HORÁRIOS DE TRABALHO 

Os fornecedores da Hakwood têm horários de trabalho diários e semanais razoáveis. 
As horas extraordinárias serão remuneradas. Os funcionários não podem ser 
obrigados a trabalhar mais de 60 horas por semana, incluindo as horas 
extraordinárias. As exceções só são permitidas com a autorização do funcionário. 

 

NÃO DISCRIMINAÇÃO 

Os fornecedores da Hakwood não farão discriminações por motivo de raça, religião, 
idade, nacionalidade, origem social ou étnica, orientação sexual, género, identidade 
ou expressão, estado civil, gravidez, opinião política ou incapacidade. 
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RESPEITO E DIGNIDADE 

Os fornecedores da Hakwood tratam todos os funcionários com respeito e não usam 
castigos físicos, ameaçam com violência ou usam qualquer outra forma de coerção 
física ou intimidação. 

 

LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO 

Os fornecedores da Hakwood respeitam os direitos legais dos funcionários a 
associarem-se em sindicatos e noutras organizações de trabalhadores. 

 

PROTEÇÃO DO AMBIENTE 

Os fornecedores da Hakwood operam e cumprem todas as leis ambientais, 
regulamentos e normas aplicáveis, tais como exigências em matéria de substâncias 
químicas, resíduos de gestão e remoção, reciclagem, tratamento de águas residuais 
industriais e de descarga, emissões para o ar, licenças ambientais e relatórios sobre 
o estado do ambiente.  
 

 

TRANSAÇÕES ÉTICAS 

Os fornecedores da Hakwood exercem a atividade de acordo com os mais elevados 
padrões éticos. Os fornecedores cumprem rigorosamente todas as leis e 
regulamentos relativos a suborno, corrupção e práticas comerciais proibidas. 

 

SAÚDE E SEGURANÇA 

Os fornecedores da Hakwood proporcionam aos seus funcionários um ambiente de 
trabalho seguro e saudável, em conformidade com as leis e os regulamentos 
aplicáveis. Os fornecedores da Hakwood têm e implementam programas eficazes 
para promover a segurança. 

 

 

 

COMUNICAÇÃO 

Os fornecedores da Hakwood garantem que este Código de Conduta e outras 
informações relevantes são disponibilizados aos funcionários e aos gestores. 

 

MONITORIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Os fornecedores da Hakwood documentam a sua conformidade com este Código de 
Conduta e autorizam a Hakwood a aceder a esta documentação sob pedido. 

 


