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Código de Conduta do Fornecedor

OBJETIVO

A GreenVolt – Energias Renováveis, S.A. (“GreenVolt”) assume o compromisso de gerir e desenvolver 
a sua atividade de forma responsável e sustentável ao longo de toda a sua cadeia de valor. O Código 
de Conduta do Fornecedor (“Código”) pretende transmitir a todos os seus fornecedores um conjunto 
de princípios e de valores considerados essenciais para uma relação de parceria.

A GreenVolt compromete-se em promover um diálogo aberto com todos os seus fornecedores por 
forma a trabalhar em conjunto e a apoiá-los no cumprimento de todos estes requisitos.

O Código define os requisitos e padrões mínimos de atuação dos Fornecedores, para além das 
leis e regulamentos aplicáveis e faz parte integrante de todos os contratos estabelecidos entre o 
Fornecedor e a GreenVolt.

O presente Código complementa o Código de Ética e de Conduta da GreenVolt, disponível em  
www.greenvolt.pt

DEFINIÇÕES

“Fornecedor” são todas as pessoas singulares ou coletivas que fornecem ou pretendam fornecer 
bens ou prestar serviços à GreenVolt e/ou a qualquer sociedade do Grupo GreenVolt, seja de forma 
permanente ou ocasionalmente.

RESPONSABILIDADES GERAIS DO FORNECEDOR

Cumprir com este Código, com o Código de Ética e de Conduta da GreenVolt, bem como com a 
legislação e regulamentação aplicáveis no âmbito da sua atividade.

Demonstrar o seu compromisso com todos os requisitos deste Código através da implementação de 
sistemas de Gestão adequados, políticas e guias de boas práticas.

Os Fornecedores deverão promover e desenvolver os melhores esforços para assegurar que níveis 
de exigência equivalentes aos previstos no presente Código são igualmente respeitados nas suas 
próprias cadeias de fornecimento.
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Respeitar os princípios e compromissos com todos os stakeholders, incluindo comunidades.

Garantir que todos os trabalhadores, colaboradores e subcontratados, independentemente do 
vínculo contratual, conhecem e cumprem as disposições constantes deste Código, e são qualificados 
e competentes para o efeito, observando adequadamente as normas em vigor definidas para o 
exercício das atividades do fornecedor nas instalações da GreenVolt.

Manter registos adequados que permitam demonstrar o cumprimento deste Código, normas legais 
e regulamentares, bem como assegurar o reporte de incumprimentos graves.

Os Fornecedores deverão promover a adoção de políticas de Sustentabilidade e desenvolver os 
melhores esforços para assegurar que níveis de exigência equivalentes aos previstos no presente 
Código são igualmente respeitados nas suas próprias cadeias de fornecimento.

PRINCÍPIOS

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Cumprir com todos os requisitos da GreenVolt em matéria de Saúde e Segurança no Trabalho e 
garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos os seus trabalhadores e para todos 
seus sub-contratados.

Garantir que todos os trabalhadores dispõem da formação necessária e obrigatória, sempre que tal se 
revele necessário ou seja legalmente exigido, para a correta execução das suas funções, incluindo no 
que respeita a segurança e saúde no trabalho, mantendo registo dessas formações, e disponibilizando 
os meios e equipamentos para a sua proteção individual, garantindo as adequadas condições de 
trabalho e definindo medidas adequadas de gestão de acidentes e preparação para emergências.

PROTEÇÃO DO AMBIENTE 

Utilizar os recursos de uma forma eficiente, e assegurar um controlo operacional adequado por 
forma a minimizar impacte ambientais.

Adotar práticas que contribuam para a redução das emissões gases com efeito de estufa e os 
princípios da economia circular em todas as suas operações.

Identificação, monitorização e mitigação dos riscos e impactos ambientais das atividades 
desenvolvidas, serviços prestados e/ou bens fornecidos, promovendo a melhoria contínua das 
atividades desenvolvidas, serviços prestados e/ou bens fornecidos, de acordo com critérios de 
Sustentabilidade.

Assegurar que os seus trabalhadores têm a formação adequada e têm conhecimento dos riscos 
ambientais associados ao trabalho que vão desenvolver por forma a implementarem medidas de 
prevenção e controlo que evitem impactes ambientais.

Cumprimento da legislação nacional, normas internacionais de proteção do ambiente, e das 
certificações ambientais adequadas às atividades desenvolvidas, bem como dos requisitos 
ambientais do Grupo GreenVolt.
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DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES LABORAIS

A GreenVolt, enquanto signatária do UN Global Compact, incorpora no presente Código os seus 
princípios, os quais devem ser integralmente respeitados pelos Fornecedores.

Apoio e respeito pela proteção dos direitos humanos proclamados internacionalmente, rejeitando 
e recusando qualquer cumplicidade com violações dos direitos humanos.

Adoção de políticas e implementação de mecanismos destinados a identificar, gerir e prevenir 
impactos adversos nos direitos humanos resultantes da respetiva atividade.

Apoio à liberdade de associação e reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva, 
eliminação de todas as formas de trabalho forçado e obrigatório, abolição efetiva do trabalho infantil 
e eliminação da discriminação no emprego e na ocupação.

Compromisso e garantia de que os trabalhadores gozam plenamente de todos os direitos e deveres 
estabelecidos na legislação nacional, nas Convenções Internacionais, e nos acordos coletivos 
de trabalho, quando aplicável, sem qualquer restrição, incluindo sem limitação no que respeita 
à remuneração, horário de trabalho, medidas e procedimentos disciplinares, e em matéria de 
Segurança e Saúde no trabalho em conformidade com todos os requisitos definidos pela GreenVolt, 
observando o princípio da precaução nas atividades, e promovendo a responsabilidade e a 
consciência de todos os envolvidos).

Respeito pela diversidade e inclusão, promovendo a igualdade e a não discriminação, e condenação de 
toda e qualquer prática de assédio e implementação de medidas para o combater, e desenvolvimento 
de todos os esforços no sentido de proporcionar aos seus trabalhadores, de forma permanente, 
boas condições de trabalho, do ponto de vista físico e moral.

ÉTICA E COMPLIANCE

Promoção e respeito pelos mais elevados padrões éticos e de integridade, designadamente os 
princípios e valores que regem e norteiam o Grupo GreenVolt consagrados no Código de Ética e de 
Conduta da GreenVolt.

Respeito pelas melhores práticas empresariais internacionalmente aceites em matéria de 
Sustentabilidade, nomeadamente no que respeita a direitos humanos, direitos laborais e saúde 
e segurança no trabalho, e inibindo-se de praticar atos de concorrência desleal ou suscetíveis de 
restringir a concorrência no mercado.

Prevenção e combate à corrupção em todas as suas formas, incluindo extorsão e suborno, e abstenção 
de qualquer oferta e/ou prática de atos que possam configurar qualquer tipo de corrupção.

Integral cumprimento da legislação, nacional e internacional, em vigor que seja aplicável no âmbito 
da relação contratual existente com o Grupo GreenVolt, incluindo procedimentos operacionais, 
técnicos e sectoriais, bem como das disposições contratuais estabelecidas com as empresas do 
Grupo GreenVolt.

Reporte e comunicação, da existência de possíveis conflitos de interesses, quer de natureza 
empresarial quer pessoal, na relação com o Grupo GreenVolt.
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CONFIDENCIALIDADE E PRIVACIDADE

Assegurar a confidencialidade de todas as informações, no âmbito da relação contratual, a que 
possam ter acesso garantindo que os seus trabalhadores se obrigam a tratar tais informações como 
confidenciais e a guardar sigilo.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Este documento poderá ser objeto de revisão periódica pela GreenVolt, sendo sempre aplicável a 
sua versão mais atualizada nas relações com os Fornecedores.

Este Código não substitui nem tem precedência sobre quaisquer disposições legais, regulamentares 
ou contratuais aplicáveis, sendo complementar a todas essas disposições.

Qualquer incumprimento ou situação de irregularidade das normas e princípios contidos neste 
Código deve ser sempre comunicado o mais rapidamente possível, por escrito e com junção da 
evidencia possível, através do website www.greenvolt.pt 


