Código de conduta do fornecedor Oerlikon
Prefácio
A Oerlikon é um grupo industrial líder internacional de alta tecnologia, comprometido com a manutenção dos mais
altos padrões éticos nas suas relações com os seus funcionários, acionistas, clientes, fornecedores, competidores,
governos, comunidades e com o ambiente. Desta forma, esperamos que os nossos fornecedores mantenham os
mesmos padrões de conduta profissional e de integridade nos seus negócios com Oerlikon, os seus funcionários,
subcontratados, clientes, fornecedores, competidores, comunidades, governos e com o ambiente.
O Código de conduta do fornecedor Oerlikon (o “Código“) define os requerimentos mínimos esperados dos nossos
fornecedores (“Fornecedores”) em relação à ética de negócios e no cumprimento de leis, regulamentações e
padrões internacionalmente reconhecidos.
Cumprimento de leis, regulamentações e padrões internacionalmente reconhecidos
Os Fornecedores deverão operar em total cumprimento das leis aplicáveis, das regulamentações e dos padrões
internacionalmente reconhecidos, incluindo leis e regulamentações ambientais.
Conformidade de materiais e minerais de conflito
A Oerlikon compromete-se a cumprir os requerimentos regulatórios e dos nossos clientes em relação à proibição e
restrição de substâncias, incluindo substâncias perigosas e minerais de conflito. Dessa forma, os Fornecedores
deverão assegurar que os bens fornecidos à Oerlikon estão em conformidade com os requerimentos englobados
no escopo de todas as regulamentações relevantes. Em particular, é requerida
- a implementação de uma política em relação a minerais de conflito e o exercício da devida diligência na
investigação da origem desses minerais; e
- a resposta em tempo hábil ao pedido da Oerlikon da evidência de conformidade a esses requerimentos.
Integridade empresarial
Os Fornecedores deverão respeitar a política de tolerância zero da Oerlikon a subornos e corrupção e demonstrar
honestidade e justiça em todas as suas atividades empresariais. A oferta ou a aceitação de recompensas, subornos
e outros pagamentos ilegais subvertem a verdadeira essência da competição e desgasta a fibra moral dos seus
envolvidos. Desta maneira, tais atividades não são aprovadas e não serão toleradas.
Direitos humanos, condições de trabalho justas e trabalho infantil
Os Fornecedores deverão respeitar os direitos e a dignidade de todas as pessoas com quem trabalhem. Em
particular, deverão respeitar as provisões da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU e as Convenções
da Organização Internacional do Trabalho & A Lei da Escravatura Moderna do Reino Unido de 2015 (Modern
Slavery Act)sobre:
- a proibição e erradicação do trabalho infantil;
- a liberdade de emprego e associação;
- a promoção da igualdade de oportunidades e de tratamento no emprego e na ocupação;
- o pagamento de salários e benefícios de trabalho regulares;
- Não usar nenhum trabalho forçado, incluindo mas não limitado a: trabalho prisional involuntário, vítimas de tráfico
escravo e humano, e permitir a todos os empregados a escolha de deixarem o seu emprego de livre vontade
mediante aviso prévio;
- horas de trabalho não-excessivas.
Saúde, segurança e gestão ambiental
O Fornecedor deverá prover um ambiente de trabalho seguro e saudável a todos os seus funcionários e realizar as
suas atividades comerciais de maneira ambientalmente sustentável.
Proteção de ativos tangíveis e intangíveis
Os Fornecedores deverão manter a confidencialidade dos dados comerciais, financeiros e técnicos da Oerlikon,
assim como das correspondências comerciais, e não apropriar indevidamente a propriedade intelectual ou tangível
da Oerlikon ou de outras companhias.
Controle comercial
Os Fornecedores deverão aderir às regulamentações de exportação aplicáveis e garantir o apoio inequívoco e
enfático da Oerlikon a uma política de não-proliferação. Os dados comerciais deverão ser indicados de maneira
correta e itemizada em todos os documentos comerciais (país de origem, número de pauta aduaneira, dados de
classificação do controlo de exportação).
Aplicação a Fornecedores e subcontratados
Este Código também se aplica aos subcontratados do Fornecedor que forneçam bens ou serviços. Assim, os
Fornecedores deverão realizar esforços razoáveis para assegurar a conformidade dos subcontratados ao Código.
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