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COMPROMISSO
É esta vontade de assumir este compromisso que nos move,
que nos junta, que nos une. O compromisso de ser melhor que
ontem, melhor amanhã.
Este compromisso que é uma linguagem universal, como os
tons deste relatório são iguais em todos os cantos do mundo.
Esta vontade de assumir é a mesma que nos impulsiona, que
nos desafia, num longo percurso de descobertas e partilhas.
O compromisso de que se transforma em talento, eficáçia e
escreve um futuro melhor, mais limpo, sustentável e eficiente.
Um compromisso que nos leva a descobrir, a interrogar e inovar
num planeta em contante mutação.
Compromisso está no nosso ADN.
Gostamos disso!
COM PRO MISSO
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Propriedade intelectual
e confidencialidade
O Fornecedor tratará todas as informações fornecidas pela
INTRINO ou em nome da mesma, ou trocadas ao abrigo do
presente acordo, como confidenciais, nomeadamente, mas
não exclusivamente, especificações, plantas, desenhos,
fórmulas, documentos, ferramentas, moldes, fornecido ou
criado com o objectivo de produzir os bens encomendados
pela INTRINO (a "Informação"). Toda a Informação será
utilizada pelo Fornecedor apenas para os fins do presente
Acordo de modo a proteger a Informação. Toda a
Informação permanecerá propriedade plena e exclusiva da
INTRINO e o Fornecedor deverá, mediante pedido da
mesma, devolvê-la de imediato à INTRINO sem manter
qualquer cópia da mesma. O Fornecedor compromete-se a
atribuir todos os direitos de propriedade intelectual que
podem ser gerados pela execução da ordem de compra, e
reconhece que o preço pago pelo Bem inclui a transferência
do direito de propriedade intelectual.

Peças falsificadas

CÓDIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES
INTRINO 2021

07

CÓDIGO DE CONDUTA
DOS FORNECEDORES
disponibilizar instalações razoáveis e assistência para a
segurança e conveniência do pessoal de inspeção da INTRINO.
O Fornecedor compromete-se a informar imediatamente a
mesma de qualquer suspeita de não conformidade dos Bens
entregues.

Alterações aos bens
O Fornecedor não deverá, sem o prévio consentimento por
escrito da INTRINO, LDA., fazer quaisquer alterações aos Bens,
processo de fabrico, local de fabrico, matérias-primas. Caso
alguma alteração seja acordada, todos os custos incorridos para
a obtenção de qualificação, ensaios serão suportados pelo
Fornecedor. Na eventualidade de os Bens virem a ser descontinuados, o Fornecedor obriga-se a recompensar, ao preço a que
foram vendidos.

Prestação de serviços, boa-fé
Qualquer desenho, fabricação, instalação ou entrega, ou
qualquer outra obrigação que deva ser realizada pelo Fornecedor, ou em nome deste, nos termos deste Acordo, deverá ser
executado com a devida competência, cuidado e boa-fé. O
Fornecedor será totalmente responsável por assegurar que
assim aconteça.

Ausência de defeitos e conformidade

Saúde e segurança

O Fornecedor assegura que os Bens estão isentos de
defeitos e estão em conformidade com os requisitos do
presente Acordo. Quer a inspeção, quer o pagamento dos
Bens pela INTRINO constitui aceitação nem libertará o
Fornecedor das suas obrigações, declarações e garantias
estabelecidas no âmbito do presente Acordo. A INTRINO
reserva-se o direito de inspeccionar os bens nas instalações
dos Fornecedores durante a execução da ordem. Se for
efetuada qualquer inspecção ou teste feito pela INTRINO
nas instalações do Fornecedor, o Fornecedor deve

Estabelece determinação de gestão empresarial o reforço
constante da cultura de segurança e saúde no trabalho, pelo
desenvolvimento das sensibilidades, pelo aprofundamento das
vontades e pela disponibilização dos recursos necessários para:
1

Assegurar um ambiente de trabalho seguro e saudável, garantindo o cumprimento da legislação;

2

Promover a formação e informação dos colaboradores sobre
os riscos inerentes às atividades e funções, sensibilizando-os
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Saúde e segurança
2

para o cumprimento das normas de segurança;

3

Proteger as instalações e equipamentos adotando as
melhores técnicas, e atualização dos procedimentos de
trabalho, de modo a eliminar ou minimizar os riscos para
os colaboradores, prestadores de serviços e para todas
as pessoas, terceiros, que possam entrar em contacto
com as nossas infraestruturas.

A Segurança faz parte integrante da qualidade dos serviços
e produtos da INTRINO.
A eficácia da política de segurança e a melhoria contínua
do desempenho em matéria de segurança e saúde no
trabalho devem ser alcançados com o envolvimento da
gestão e o apoio e contributo de todos os colaboradores,
prestadores de serviços e fornecedores. Neste sentido a
INTRINO exige a todos os seus prestadores de serviços a
adoção de práticas em linha com os princípios subjacentes
a esta política.

Responsabilidade Financeira
O Fornecedor será responsável por todos os danos
causados direta ou indiretamente à INTRINO resultantes do
incumprimento das suas obrigações, nomeadamente, mas
não exclusivamente, atraso na entrega, resultado de
não-conformidade, violação de garantia. O Fornecedor
deverá indemnizar e manter a INTRINO, seus Colaboradores isentos de qualquer acção de terceiros, acções
judiciais ou processos administrativos, reclamações por
danos, decisão judicial, responsabilidades, juros, honorários
de advogados, custos e despesas de qualquer natureza

(nomeadamente, mas não exclusivamente, danos, especiais,
indiretos e directos) ocorridos quer antes quer depois da
conclusão da entrega de Bens ao abrigo do presente Acordo,
por serem, ainda que apenas alegadamente, causados por atos,
omissões, falhas, violação de garantia expressa ou implícita,
incumprimento dos deveres previstos nos termos deste Acordo
ou negligência do Fornecedor (ou de qualquer pessoa agindo
sob sua direcção ou controle ou em seu nome). A INTRINO não
será responsável perante o Fornecedor pela perda de receitas,
lucros cessantes ou outros danos indirectos ou directos, mesmo
que esta tenha sido avisada da possibilidade de tais danos
ocorrerem. Em nenhuma situação a INTRINO será responsabilizada perante o Fornecedor, por danos superiores ao valor devido
ao Fornecedor para desempenho completo das suas obrigações
estabelecidas neste Acordo, deduzido de quaisquer valores já
pagos ao Fornecedor pela INTRINO.

Manual de política de divulgação
e uso de informações
A Política de Divulgação de Informações deve contribuir para
agregar valor às ações e demais valores mobiliários de emissão
de companhia aberta e reduzir as incertezas do processo de
avaliação e risco desses investimentos. Uma sólida Política de
Divulgação de Informações auxilia na manutenção de um
comportamento ordenado e justo das ações. Os colaboradores
envolvidos em relações com Investidores, devem, invariavelmente, seguir uma política de transparência, profissionalismo e
ética, esmerando-se na observância de conduta que contribua
para a promoção, respeitando os limites de divulgação de suas
atividades e negócios na forma da política aprovada. A INTRINO
está comprometida em aperfeiçoar o atendimento a todas as
pessoas que com ela se relacionam, pretendendo a valorização
dos valores mobiliários de sua emissão e a agregação de valor
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ao seu património, sem descuidar do cumprimento de sua
função social. É natural que empregue uma filosofia de
transparência com o mercado, assumindo o compromisso
de divulgar informações de maneira oportuna, consistente
e confiável, em consonância com as exigências legais,
visando a melhor performance de seus valores. É importante que este procedimento tenha continuidade e uniformidade, seja em momentos de tranquilidade ou momentos
difíceis, e que todos os segmentos da comunidade investidora tenham acesso equânime às informações.

Política geral ética e de conflitos
de interesses
A presente tem como destinatários todos os colaboradores
do Fornecedor e da INTRINO, que deste modo dela tomam
conhecimento e a ela se encontram vinculados:
a) Constitui obrigação de cada colaborador avaliar a
existência de conflitos de interesses relativamente a cada
matéria que lhe seja confiada no âmbito das suas funções e
na qual, de algum modo tenha influência;
b) Sempre que se verifiquem indícios da existência de um
potencial conflito de interesses, ou que o mesmo seja
invocado ou denunciado por qualquer pessoa, após análise
do risco envolvido, e ainda que o mesmo seja considerado
infundado, pode à cautela e a todo o tempo ser solicitado
ao colaborador que subscreva a respetiva uma declaração
de inexistência de conflito de interesses e remetê-la ao seu
responsável hierárquico direto ou a quem o designou para
essas funções;
c) Os colaboradores da INTRINO, nos termos do Código de

Ética, estão impedidos de aceitar presentes ou favores, de
fornecedores ou outras entidades, que condicionem a sua imparcialidade no âmbito das funções que exercem;
d) Não tolerar nenhuma forma de corrupção ou solicitação nas
negociações comerciais, incluindo nos negócios conduzidos por
parceiros externos, a entidade envolvida deverá sentir-se encorajada a comunicar essas tentativas através dos mecanismos de
notificação formais ou informais disponíveis;
e) Proteger a concorrência livre, leal e eficaz em benefício dos
clientes, empresa e da sociedade na globalidade. Qualquer
violação da lei antitruste terá consequências graves quer para a
empresa quer para os colaboradores envolvidos, como multas
altas, exclusão de negócios, reivindicação de danos, danos à
reputação e prisão.
f) Os colaboradores da INTRINO e fornecedor, mesmo após a
cessação de funções, obrigam-se a manter sigilo e garantir a
confidencialidade, não divulgando quaisquer informações a que
tenham tido acesso no âmbito do exercício de funções, nem
utilizar as mesmas para benefício próprio ou de terceiros;

Política de não retaliação
a denunciantes
Neste capítulo pretende-se estabelecer regras de proteção aos
envolvidos em investigações internas e aos denunciantes que, de
boa-fé, relatarem condutas ou fatos que ferem as diretrizes do
Código de Conduta da INTRINO ou as leis vigentes. Nenhum
colaborador, parceiro ou fornecedor pode alegar, em qualquer
hipótese, desconhecimento das diretrizes aqui previstas. Os
envolvidos em investigações internas e os denunciantes que, de
boa-fé, contribuírem com informações em relação a qualquer
fato ou postura que fere o Código Conduta ou as leis vigentes,
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não poderão sofrer nenhum tipo de retaliação, sanção,
perseguição e/ou qualquer forma de constrangimento. A
identidade do denunciante, se informada por ele, deverá
ser rigorosamente protegida. A INTRINO não tolerará
qualquer ato que prejudique direta ou indiretamente o
denunciante que por suspeita ou certeza denunciar fatos e
ou condutas, reais ou potenciais, que violem as regras
previstas em leis ou as diretrizes contidas no Código de
Conduta. O não cumprimento desta política implicará em
medidas disciplinares. São punições passíveis de serem
aplicadas:

1

Advertência por escrito

2

Suspensão

3

Demissão sem justa causa;

4

Demissão por justa causa

5

Exclusão do fornecedor, parceiro ou empreiteiro;

6

Ajuizamento de ações judiciais cabíveis

Condições de trabalho
e direitos humanos
O Fornecedor deverá promover no seio da sua própria
organização empresarial e no âmbito do relacionamento
com os seus parceiros de negócios a divulgação do Código
de Conduta da INTRINO. Estes padrões sociais constituem
a base fundamental para a relação entre a INTRINO e os
seus parceiros de negócios, que deste modo tomam conhecimento e a ela se encontram vinculados:

a) Dignidade humana: A dignidade humana deve ser respeitada
como condição fundamental da convivência social.
b) Proibição de trabalho infantil: É proibido recorrer ao trabalho
infantil, conforme determinado e definido pelas convenções da
OIT (Organização Internacional do Trabalho). Os adolescentes
(jovens) que tenham uma idade compreendida entre 16 e 18
anos, só podem trabalhar fora do horário letivo. Em circunstância
alguma o horário de trabalho poderá exceder as 8 horas diárias,
não podendo ser excedidas as 10 horas diárias, quando repartidas pela escola, o trabalho e o transporte. Os adolescentes
(jovens) não podem trabalhar em horário noturno.
c) Proibição de trabalho forçado e de medidas disciplinares: Está
proibida qualquer forma de trabalho forçado. É ainda proibida a
aplicação de castigos físicos, abusos psicológicos ou coerção
física, bem como ofensas verbais.
d) Condições de trabalho e remuneração: Devem ser respeitadas
as leis do trabalho válidas a nível nacional. Os salários e outras
gratificações devem ser estipulados de acordo com as normas
legais e, quando aplicável, devem respeitar os padrões da economia local. Os salários e outras gratificações devem estar
claramente definidos, devendo ser pagos atempadamente. O
horário de trabalho deve estar em conformidade com as leis em
vigor. O tempo de trabalho máximo não deve exceder as 48
horas semanais. O número de horas extraordinárias não deve
ultrapassar as 12 horas semanais. As horas extraordinárias devem
ser pagas em separado ou compensadas com tempo livre. Após
seis dias de trabalho consecutivos, o trabalhador tem direito a
um dia de folga. O trabalho contínuo ao longo de um período
superior apenas é permitido nos termos da lei nacional ou de
normas coletivas do trabalho.
e) Proibição da discriminação: É proibida qualquer discriminação
com base no género ou orientação sexual, idade, religião ou
crença, raça, etnia, nacionalidade, classe social ou deficiência dos
funcionários.

CÓDIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES
INTRINO 2021

11

f) Liberdade de reunião e associação: Os trabalhadores têm
o direito de constituir organizações e de se associar a elas,
bem como o direito de liderar reuniões coletivas, tendo em
conta as respetivas leis e regulamentos nacionais, bem
como as convenções da OIT. Os trabalhadores não podem
ser discriminados por exercerem este direito.

Proteção do meio ambiente
As alterações climáticas têm impactos nos custos, nas
receitas e na reputação da empresa. Por isso, desempenham um papel fundamental na definição da nossa escolha
dos Fornecedores.
O Fornecedor deverá respeitar os regulamentos ambientais
e de segurança aplicáveis ao tratamento de resíduos, manuseamento de produtos químicos ou de outros materiais ou
substâncias perigosas.
Utilizar eficientemente os recursos disponíveis com o objetivo de defesa do meio ambiente, e trabalhar no âmbito da
prevenção da poluição através da implementação de uma
eficaz gestão de resíduos, águas residuais, emissões
gasosas, ruído e outras fontes poluentes, decorrentes das
atividades desenvolvidas, incorporando os princípios da
análise do ciclo de vida do produto (Repensar, Repor,
Reparar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar);
A importância deste tema traduz-se num compromisso
com a adaptação às alterações climáticas e de potenciais
ganhos financeiros, mais do que da resposta a exigências
legais e regulatórias.
O impacto ambiental dos reflete-se principalmente nas
emissões de poluentes atmosféricos, essencialmente gases
de efeito de estufa. Estas emissões devem de ser reduzidas,
no intuito da redução da pegada carbónica.

“As alterações climáticas têm
impactos nos custos, nas receitas
e na reputação da empresa. Por
isso, desempenham um papel
fundamental na definição da
nossa escolha dos Fornecedores.”
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