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Prefácio
A Arkema está empenhada em ter uma atitude exemplar no que respeita ao desenvolvimento sustentável e à provisão de soluções sustentáveis
e inovadoras aos seus clientes que contribuam para as Metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (SDG, “Sustainable Development Goals”).
A política da Arkema a respeito da responsabilidade social das empresas baseia-se em valores sólidos, partilhados por todos os seus colaboradores e funcionários. A Arkema aderiu à Carta Global Responsible
Care®, a iniciativa relativa à saúde, segurança e ambiente do setor
químico, e é igualmente signatária do Pacto Global das Nações Unidas (ou apenas, Pacto Global).
Ao juntar-se à iniciativa Juntos pela Sustentabilidade (TfS, “Together
for Sustainability”)*, liderada por diversos fabricantes químicos, a Arkema pretende promover uma conduta responsável por parte dos seus
fornecedores e, neste contexto, tem fortalecido os seus processos de
qualificação ao integrar avaliações CSR e auditorias nos seus critérios
de seleção. Desta forma, a Arkema garante aos seus fornecedores um
processo de seleção equitativo.
A Arkema espera que os seus fornecedores e prestadores de serviços
secundários (doravante, os “Fornecedores”) (i) tenham aderência, e garantam que os seus próprios fornecedores e prestadores de serviços
secundários tenham também aderência aos princípios delineados neste
código de conduta (doravante, o “Código”) e (ii) aceitem ser avaliados
e/ou auditados no âmbito do programa TfS.
*Para mais informações sobre o programa Juntos pela Sustentabilidade (TfS, “Together for Sustainability”),
consulte o website: https://tfs-initiative.com/
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Direitos humanos e normas
laborais
Empenhada no respeito dos Direitos Humanos e liberdades fundamentais, conforme definidos na Declaração da ONU, a Arkema espera que os seus Fornecedores cumpram todas
as normas reconhecidas internacionalmente e as leis e regulamentos nacionais aplicáveis
nesta matéria, e especificamente:
1.1 	Liberdade de
associação e de ação
coletiva
	
A Arkema espera que os seus Fornecedores respeitem os direitos de os respetivos funcionários e colaboradores
se associarem livremente e apresentarem ações coletivas em conformidade
com as leis e regulamentos aplicáveis.

1.5	Prevenção do assédio
e da violência no
local de trabalho
	
A Arkema espera que os seus Fornecedores tratem todos os respetivos funcionários e colaboradores com dignidade e respeito e os protejam contra o
assédio, intimidação e violência, sob
qualquer forma, no local de trabalho.

1.2	Trabalho infantil e
trabalhos forçados
	
Os Fornecedores da Arkema devem
abster-se de utilizar trabalho infantil,
forçado, escravo ou prisional involuntário, assim como de apreender ou
reter os documentos pessoais dos seus
funcionários e colaboradores.

1.6	Remuneração justa
	
A Arkema espera que os seus Fornecedores remunerem dignamente os respetivos funcionários e colaboradores,
oferecendo-lhes condições de vida decentes em consonância com o nível de
vida e mercado de trabalho locais.

1.3 Não-discriminação
	
A Arkema espera que os seus Fornecedores não discriminem os seus
funcionários e colaboradores com
base em características pessoais, tais
como a origem nacional, gênero, cor
da pele, nacionalidade, orientação
sexual, idade, religião, opiniões políticas, doença ou deficiências, e que
ofereça igualdade de oportunidades.
1.4	Saúde e segurança no
local de trabalho
	
A Arkema espera que os seus Fornecedores (i) cumpram todas as leis e
regulamentos aplicáveis para assegurarem um local de trabalho seguro e saudável aos seus funcionários
e colaboradores, (ii) implementem
procedimentos de modo a identificar
os riscos de acidentes ou doenças
ocupacionais, e (iii) tomem as medidas necessárias para prevenir estes
riscos.

1.7	Proteção de dados
pessoais e respeito
pela privacidade
	
A Arkema espera que os seus Fornecedores protejam a confidencialidade
dos dados pessoais e a vida privada
dos respetivos funcionários e colaboradores.
1.8	Respeito pelas comunidades locais
	
A Arkema espera que os seus Fornecedores desenvolvam um relacionamento de confiança com as comunidades locais e vizinhas, em torno dos
respetivos centros.
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Saúde, segurança
e ambiente
Controlar riscos de saúde, segurança e ambientais encontra-se entre as prioridades da
Arkema. A Arkema espera que os seus Fornecedores ajam de forma semelhante e que
assumam um compromisso no que toca a:

2.1 Respeito pelo meio ambiente
	
Os Fornecedores devem cumprir as normas internacionais reconhecidas e as leis e
regulamentos nacionais aplicáveis em matéria de meio ambiente. A Arkema espera
que os seus Fornecedores tomem as medidas necessárias para prevenir, avaliar, mitigar e evitar os riscos e impactos das respetivas atividades comerciais sobre o meio
ambiente, particularmente em termos de poluição do ar, água e solos, aquecimento
global e biodiversidade. Os Fornecedores devem também gerir os desperdícios,
energia, recursos hídricos e recursos não-renováveis de forma responsável e promover
uma economia circular na sua cadeia de valor.

2.2	Qualidade e segurança de produtos
e serviços
	
Os Fornecedores devem assegurar-se de que os produtos e serviços que fornecem se
encontram em conformidade com todas as regras e normas aplicáveis em matéria de
qualidade, segurança e meio ambiente. Nenhuma substância (i) proibida pelas leis e
regulamentos aplicáveis nos países onde desenvolvem as suas atividades comerciais
e/ou (ii) que represente um sério risco para a saúde humana ou para o ambiente
deverá ser incluída nos seus produtos e serviços. A Arkema pede igualmente aos seus
Fornecedores que prestem informações, nos respetivos produtos e serviços, consonantes com os requisitos normativos e feitas de forma clara e precisa, relativamente à
qualidade, segurança, saúde e ambiente.
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Ética, integridade
e conformidade
A Arkema considera a ética e a integridade empresariais como sendo da maior importância
e, neste sentido, espera que os seus Fornecedores cumpram os seguintes princípios:

3.1 Cumprimento das leis da concorrência
Os Fornecedores devem realizar as suas atividades comerciais/empresariais de

acordo com as leis e regulamentos relevantes em matéria de concorrência, nos países
em que operam.
3.2 Combate à corrupção
	
Os Fornecedores devem cumprir:
- todas as leis e regulamentos nacionais e internacionais relativos ao combate à
corrupção, tráfico de influências, fraude e branqueamento de capitais;
- 
as disposições da Política Anticorrupção do Grupo Arkema, que podem ser
encontradas no website www.arkema.com.
	Ao lidar com entidades públicas e privadas, os Fornecedores não devem conceder,
solicitar nem aceitar qualquer artigo de valor, direta ou indiretamente, com a finalidade de obter vantagem negocial, efetuar vendas de produtos, adquirir ou reter
qualquer negócio ou influenciar qualquer ação ou decisão da Arkema ou dos seus
funcionários e colaboradores.
3.3 Prevenção de conflitos de interesses
Pede-se aos Fornecedores que previnam e evitem qualquer situação que possa criar
um conflito de interesses. Qualquer conflito entre um interesse pessoal de um dos seus
funcionários ou colaboradores e os interesses da Arkema deve ser divulgado.
3.4 Presentes e hospitalidade
	Os Fornecedores estão proibidos de oferecer a qualquer funcionário ou colaborador
da Arkema, presentes ou convites de valor superior ao que for mais modesto ou que
possam influenciar qualquer decisão tomada por funcionários ou colaboradores da
Arkema no contexto da sua relação negocial.
3.5 Sanções comerciais
Os Fornecedores devem cumprir as leis de comércio internacional e as sanções comerciais impostas pelas instituições internacionais ou pelos governos.
3.6 Confidencialidade
Os Fornecedores devem proteger as informações confidenciais transmitidas pela Arkema. De modo semelhante, não devem utilizar nem divulgar tais informações a
terceiros externos ao enquadramento contratual estabelecido com a Arkema.
3.7 Transparência e honestidade
	
Os Fornecedores devem transmitir informações de forma clara, correta e verdadeira
às respetivas partes interessadas e à Arkema no quadro das suas relações negociais.
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Violações ao Código de
Conduta para Fornecedores
Arkema
A Arkema reserva-se o direito de realizar auditorias nos seus Fornecedores, de modo a assegurar-se de que este Código está sendo devidamente cumprido, ou, sempre que ocorrer
uma violação, para se assegurar de que foram tomadas as medidas corretivas relevantes
para o cumprimento deste Código.
Os Fornecedores devem cooperar com a Arkema durante as referidas auditorias. Estas
auditorias serão implementadas de acordo com os termos e condições a serem acordados
com a Arkema.
Na eventualidade de incumprimento grave e/ou recorrente deste Código, por parte de um
Fornecedor, a Arkema reserva-se o direito de terminar a relação negocial e rescindir quaisquer contratos celebrados com o referido Fornecedor, sem prejuízo de quaisquer medidas
de reparação que possam ser reivindicadas pela Arkema.
A Arkema montou um canal de denúncia, que proporciona aos respetivos funcionários e colaboradores, assim como aos seus parceiros negociais, a oportunidade de denunciar irregularidades, associadas ao Grupo Arkema, das quais possam ter conhecimento. Quaisquer
violações ao presente Código podem, portanto, ser denunciadas enviando um e-mail para
alert@arkema.com.

@arkemagroup
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