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O DECÁLOGO DO NOSSO CÓDIGO ÉTICO 

 
1. DIREITOS HUMANOS E LABORAIS 
 
 Defendemos a dignidade inalienável de todo o ser humano. 
 Rejeitamos o trabalho infantil e o trabalho forçado ou obrigatório. 
 Respeitamos os direitos laborais e da segurança social dos nossos profissionais, incluindo os seus direitos de 

associação, direito de filiação sindical e greve, em conformidade com o regime legal aplicável em cada lugar. 
 Promovemos a segurança e a saúde laborais por meio de medidas eficazes de prevenção de riscos laborais. 
 Rejeitamos qualquer forma de discriminação, ódio, violência, falta de respeito e consideração, assédio, abuso de 

autoridade ou quaisquer outras condutas que  tornem o local de trabalho intimidatório ou ofensivo. 
 Defendemos a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres.  
 Promovemos a adequada conciliação da vida familiar  com a profissional. 

 
2. LEGALIDADE 

 
 Cumprimos estritamente o quadro legal em vigor em cada lugar onde desenvolvemos a nossa atividade empresarial. 
 Contribuímos para a sustentabilidade da despesa pública nos países onde operamos por meio do cumprimento das 

nossas obrigações fiscais, com a segurança social e com as alfândegas. 
 Agimos sempre de maneira honesta, com integridade e transparência na obtenção de qualquer tipo de ajuda pública, 

benefício fiscal ou social e subsídio público. 
 Prevenimos os riscos penais corporativos através do estabelecimento de medidas corporativas de luta contra a 

delinquência empresarial, incluíndo o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. 
 Respeitamos os direitos de propriedade intelectual e industrial de terceiros. 
 
3. INTEGRIDADE 
 
 Rejeitamos energicamente qualquer forma de corrupção nos setores público e privado. 
 Não aceitamos, oferecemos ou entregamos presentes, obséquios ou hospitalidades que excedam os meros sinais de 

cortesia ou de uso social habitual geralmente aceites, e com um valor económico irrelevante ou simbólico. 
 Promovemos uma política de tolerância zero perante qualquer tipo de conduta corporativa ou individual dos nossos 

profissionais (ou de terceiros) que possa estar relacionada com o suborno, o tráfico de influências ou outras práticas 
proibidas em termos dos funcionários ou autoridades públicas. 

 Não efectuamos donativos ou contribuições corporativas a partidos políticos e similares, nem participamos em 
estruturas ou organizações destinadas ao financiamento dos mesmos. 

 
4. LEALDADE 
 
 As nossas decisões profissionais procuram sempre a melhor defesa dos interesses do Grupo Nueva Pescanova. 
 Evitamos as situações de conflito entre os nossos interesses pessoais e os do Grupo Nueva Pescanova, informando de 

qualquer potencial situação de conflito de interesses. 
 Não tiramos proveito das oportunidades de negócio do Grupo Nueva Pescanova para o nosso benefício pessoal, nem 

aproveitamos a nossa condição de profissionais do Grupo para o nosso próprio interesse particular, nem para o das 
pessoas vinculadas connosco por motivos de parentesco, amizade ou qualquer outro interesse particular. 

 Dedicamos as nossas melhores capacidades ao exercício das nossas atividades profissionais, evitando aquelas de índole 
pública que puderem vir a interferir no nosso  desempenho profissional no Grupo Nueva Pescanova. 

 Fazemos um uso responsável e exclusivamente profissional dos recursos, ferramentas e meios (incluídos os 
informáticos e eletrónicos) que nos são disponibilizados para o desenvolvimento do nosso trabalho no Grupo Nueva 
Pescanova, evitando o seu uso para fins particulares e  assumimos que não existe uma expetativa absoluta de 
privacidade a respeito da informação neles contida.  

 Protegemos leal e diligentemente o património do Grupo Nueva Pescanova, evitando qualquer comportamento que 
tenda a eludir ou dificultar ilegitimamente o cumprimento das suas responsabilidades junto dos seus credores. 

 
5. TRANSPARÊNCIA E HONESTIDADE 

 
 As nossas relações profissionais com os clientes e consumidores sustentam-se nos princípios de transparência, 

honestidade, informação e proteção, tendo especial cuidado no respeito pelos direitos dos consumidores e utilizadores, 
e evitando qualquer comportamento que possa provocar ou induzir em engano ou confusão. 
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 Promovemos entre os nossos fornecedores um comportamento legal, de integridade, ético e  cumpridor  das boas 

práticas empresariais.  
 Escolhemos os nossos fornecedores em conformidade com os critérios de objetividade e imparcialidade, evitando 

qualquer conflito de interesses ou favorecimento na sua homologação ou seleção. 
 Não é permitido recebermos pessoalmente nenhum  tipo de retribuição ou vantagem (económica ou doutra natureza), 

de um cliente ou fornecedor, como contraprestação para o favorecer indevidamente numa relação comercial com o 
Grupo Nueva Pescanova.  

 
6. CONFIDENCIALIDADE  

 
 Respeitamos os direitos fundamentais ao segredo das comunicações e à intimidade pessoal dos profissionais do Grupo 

Nueva Pescanova e dos terceiros com quem mantemos relação. 
 Somos cuidadosos designadamente no tratamendo das informações de carácter pessoal a que temos acesso no nosso 

trabalho e zelamos pelo cumprimento da legislação aplicável nesta matéria. 
 Cumprimos exatamente as nossas obrigações de confidencialidade, no que respeita à informação da propriedade do 

Grupo Nueva Pescanova, relativa aos seus profissionais ou de terceiros, a que tenhamos acesso no exercício do nosso 
trabalho. 

 
7. VERACIDADE 
 
 A nossa informação económica e financeira é fiável e rigorosa, e é elaborada cumprindo escrupulosamente a legislação 

comercial, contabilística e tributária que resulte aplicável. 
 As nossas ações publicitárias e promocionais estão destinadas a criar relações sustentáveis no tempo, com base na 

confiança mútua com os nossos clientes e  consumidores. 
 A informação constante das nossas ações publicitárias, ofertas comerciais e promoções baseia-se sempre na sua 

veracidade, clareza, precisão, honestidade, utilidade e no estrito cumprimento do quadro legal regulador da 
publicidade, da leal concorrência e dos direitos dos consumidores e utilizadores.  

 
8. CONCORRÊNCIA 

 
 Concorremos nos mercados de maneira leal e justa, com pleno respeito pela legislação sobre concorrência, e abstemo-

nos de realizar qualquer tipo de ato de engano, confusão, denigração, comparação ou imitação, bem como da 
exploração da reputação alheia. 

 Não levamos a cabo ou participamos em comportamentos que possam representar a assinatura de acordos restritivos 
da concorrência ilícitos, a fixação ou alteração dos preços que não resultem da livre concorrência no mercado, a 
distribuição do mercado, ou a troca de informação sensível entre concorrentes. 

 É proibido adquirir, divulgar ou utilizar segredos de empresa alheios. 
 

9. AMBIENTE 
 

 Cumprimos estritamente o quadro legal ambiental que resulte aplicável em cada local onde desenvolvermos a nossa 
atividade empresarial. 

 Apostamos decididamente na sustentabilidade da nossa atividade piscatória e aquícola, assumindo como próprios os 
princípios constantes do Código de Conduta da FAO para uma Pesca Responsável. 

 Entendemos o meio em que desenvolvemos a nossa atividade como um recurso natural limitado e orientado para o 
interesse geral. É por isto que cumprimos estritamente o quadro legal em matéria de ordenamento do território e do 
urbanismo. 

 
10. QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR 

 
 Estamos firmemente comprometidos em oferecer produtos de uma qualidade igual ou superior aos requisitos e aos 

padrões de qualidade legalmente estabelecidos.  
 Somos rigorosos, transparentes e verdadeiros nas nossas certificações e exames de qualidade, homologação do 

produto, composição e restantes especificações de qualidade e segurança alimentar a que somos submetidos.  
 Os princípios de cooperação, coordenação, proporcionalidade, transparência e honestidade fazem parte da nossa 

atuação em situações de crise alimentar própria ou alheia. 
 


