Código de Ética
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1. Introdução
A seguir, estabelecem-se os princípios e padrões de comportamento que
vão orientar o comportamento da própria Sociedad Suministros y Servicios
Unificados de carrocería SL, (doravante, “Sunsundegui ou a Sociedade”) e
dos colaboradores da Sunsundegui, com a finalidade de consolidar uma
ética empresarial.
Pelo presente Código de Ética estabelece-se o compromisso da
Sunsundegui de actuar em conformidade com valores que garantam um
comportamento responsável e de total respeito pela legalidade vigente,
em todas as relações com os seus colaboradores, clientes, fornecedores e
accionistas, em geral.
O presente documento pretende estabelecer os padrões gerais que
devem orientar a conduta da Sunsundegui e de todo o seu pessoal,
desenvolvendo os fundamentos de comportamento ético que a
Sunsundegui entende que é necessário aplicar aos seus negócios e
actividades, seja qual for o local onde se desenvolvam.
Este Código de Ética reflecte o compromisso e interesse da Sunsundegui
com a ética empresarial, obrigando-se a manter um comportamento ético,
íntegro e honesto através do bom governo empresarial e da transparência.
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2. Âmbito de aplicação subjectivo
São destinatários do presente Código de Ética todos os colaboradores,
dirigentes e membros dos órgãos de administração da Sunsundegui, seja
qual for a sua modalidade contratual que determine a sua vinculação,
posição na estrutura hierárquica ou funcional. Todos eles devem conhecer
e aceitar o seu conteúdo e obrigar-se ao seu cumprimento.
Os fornecedores, subcontratantes e terceiros que mantenham relações
jurídicas com a Sunsundegui, ficam vinculados pelos princípios do
presente Código sempre que lhes for aplicável.
O conteúdo do Código de Ética prevalecerá sobre o das normas internas
que possam contradizê-lo, excepto se estas estabelecerem requisitos de
conduta mais exigentes.
A aplicação do conteúdo do presente Código não pode, em nenhum
caso, resultar na violação das disposições legais aplicáveis. Se essa
circunstância for apreciada, os conteúdos do Código de Ética devem
ajustar-se ao previsto nessas disposições legais.
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3. Os nossos princípios e valores
Relativamente à legalidade vigente, cumprindo as leis, normas e
regulamentos resultantes da aplicação ao nosso negócio em todos os
países onde o mesmo se desenvolve.
A manutenção da solvabilidade económica e a gestão eficaz dos nossos
recursos, bases do nosso projecto económico e garantia da sua
continuidade. Neste sentido, a informação financeira e contabilística é
exacta e verdadeira e cumpre todas as disposições legais aplicáveis.
Compromisso com a máxima responsabilidade empresarial, implementando
as melhores práticas de governo empresarial, com os princípios da ética
empresarial e com a transparência em todos os âmbitos de intervenção da
Sunsundegui, assumindo responsabilidades e actuando em conformidade
com as mesmas.
A formação e desenvolvimento dos nossos trabalhadores. A Sociedade
compromete-se com a melhoria da qualificação e empregabilidade dos
mesmos.

Todas as pessoas físicas e jurídicas que mantiverem de forma directa ou
indirecta qualquer relação laboral, económica, social e/ou comercial com a
Sunsundegui terão um tratamento digno e equitativo.
Compromisso de concorrer nos mercados de forma leal, cumprindo a
legislação de defesa da concorrência. Desta forma, recusa-se qualquer forma
de concorrência desleal, entendida como o estabelecimento de acordos entre
concorrentes ou o abuso de uma posição dominante nos mercados.
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As nossas relações comerciais, laborais e profissionais com clientes,
fornecedores, concorrentes e accionistas, bem como com outros
agentes do mercado, devem basear-se nos princípios de integridade,
profissionalismo e transparência, e nos padrões de comportamento
contidos no presente Código de Ética.
Recusa explícita de qualquer tipo de suborno ou corrupção. Por
consequência, os colaboradores e pessoas associadas à Sunsundegui
devem abster-se de:
- Aceitar ofertas valiosas, condições vantajosas, salários, viagens,
ou qualquer outra forma de compensação por parte de clientes,
fornecedores ou de outras pessoas físicas ou jurídicas que realizem ou
tentem realizar negócios com a Sunsundegui.
- Oferecer ou dar presentes ou conceder liberalidades a terceiros
que possam ter como objectivo influenciar, de modo impróprio, a
consecução de um benefício ou favor para a Sunsundegui. Neste
sentido, só se pode oferecer ou dar presentes ou conceder liberalidades
de pura cortesia e reduzido valor económico previstas nas normas
da Sunsundegui, de acordo com os procedimentos e requisitos de
autorização e controlo resultantes da sua aplicação.
Caso haja alguma dúvida a este respeito, deve proceder-se à comunicação
da situação ao Compliance Officer da Sunsundegui, quem, em última
análise, deve justificar ou não a sua conveniência.
Respeito escrupuloso pelos Direitos Humanos e Liberdades Públicas.
Compromisso em divulgar informação adequada e fiel da sua gestão, uma
informação verdadeira e verificável, estabelecendo canais de comunicação
claros, tanto interna como externamente.
As actividades empresariais e profissionais da Sunsundegui e a conduta
dos seus colaboradores basear-se-ão no valor da integridade e serão
desenvolvidas de acordo com os princípios de honestidade, evitando todas
as formas de corrupção e no respeito pelas circunstâncias e necessidades
particulares de todos os sujeitos implicados nas mesmas.
Protecção e uso adequado dos bens da Sunsundegui.
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Tratamento dos conflitos de interesses. Neste sentido, entende-se por
“conflito de interesses” qualquer situação em que os interesses das
pessoas associadas à Sunsundegui, bem como das pessoas ligadas
a estas nos termos previstos no Estatuto Jurídico do Administrador
e da Direcção de Topo da Sunsundegui, contradigam os interesses da
Sunsundegui.
Promover o cumprimento fiel da legislação sobre protecção de dados,
adoptando as medidas adequadas na organização da Sunsundegui com o
objectivo de que a legislação tenha plena eficácia.
Respeito pelos direitos sobre propriedade intelectual e industrial, assim
como os direitos sobre marcas e patentes de terceiros.
Promoção da informação sobre qualquer comportamento ilegal ou não
ético.
Participação com outras entidades. Quando a Sociedade decide associarse a agrupamentos empresariais, associações, grupos de interesses locais,
etc., pretende unicamente a participação e colaboração conjunta com
os mesmos, seguindo os fins legais e respeitando sempre as regras do
mercado.
A Sociedade não permite, em nenhum caso, a realização de actividades
que tenham em vista obter benefícios pessoais mediante a violação das
disposições legais e das boas práticas.
A Sunsundegui compromete-se a desenvolver a sua actividade no respeito
pelo meio ambiente, cumprindo as normas aplicáveis e desenvolvendo
uma política de gestão ambiental adequada, assumindo, desta forma,
o compromisso de desenvolvimento sustentável. Desta forma, não é
permitida a realização de qualquer actividade que seja nociva para o meio
ambiente.
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4. Os colaboradores da Sunsundegui
4.1 Princípios de acção
Fomentamos uma cultura que promova a excelência no trabalho, o máximo
rendimento, o trabalho em equipa, a não-discriminação, o princípio de
igualdade de oportunidades, a liderança e o crescimento.
Princípio de não-discriminação e igualdade de oportunidades: criação de
um ambiente de trabalho onde todos os colaboradores sejam tratados
de forma imparcial, com respeito e dignidade, dando-se especial atenção
ao incentivo da igualdade de oportunidades e ao tratamento de todos os
colaboradores de forma justa e sem preconceitos, eliminando qualquer tipo
de discriminação, qualquer que seja a sua causa ou origem.
Segurança e saúde no trabalho: protecção da integridade e da saúde dos
colaboradores da Sunsundegui através de um Plano de Prevenção e de um
Procedimento de Vigilância da saúde, baseados no estrito cumprimento
de todos os regulamentos, da formação e da gestão preventiva dos riscos
laborais.
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Compromisso em dotar os nossos colaboradores dos recursos necessários
para o desempenho seguro das suas funções, assim como o compromisso
dos colaboradores em cumprir, de forma rigorosa, as normas de saúde e
segurança no trabalho e fazerem um uso responsável do equipamento,
zelando pela sua própria segurança e pela das pessoas que possam ser
afectadas pelas suas acções e/ou actividades.
Garantia de total confidencialidade relativamente aos dados pessoais dos
colaboradores, assegurando desta forma a sua utilização dentro da mais
estrita legalidade.
Cumprimento das disposições legais sobre a idade mínima para
contratação de pessoal, assegurando sempre informação, formação e
acompanhamento específicos em caso de contratação de trabalhadores
com idades compreendidas entre os 16 e os 17 anos.
A promoção interna na Sunsundegui baseia-se em princípios de
capacidade, competência e méritos profissionais.
Recusa de qualquer manifestação de assédio, abuso de autoridade, assim
como de qualquer outra conduta que possa criar um ambiente de trabalho
intimidatório, ofensivo ou hostil, favorecendo um ambiente de trabalho
agradável e seguro. Neste sentido, proíbe-se totalmente qualquer tipo de
actos que pressuponham assédio sexual, comprometendo-se a Sociedade
a adoptar todas as medidas que forem adequadas e eficazes para a sua
solução, no caso de existirem.

4.2 Deveres e obrigações
Todos os colaboradores zelarão pelo estrito cumprimento da legislação
vigente no local onde desenvolvam a sua actividade e respeitarão os
compromissos e obrigações assumidos pela Sunsundegui nas suas
relações contratuais com terceiros e de natureza diferente, assim como
todo o conteúdo do presente Código de Ética.
Todos os colaboradores, desde o órgão de administração e a Direcção de
Topo até cada colaborador em particular, devem evitar todas as situações
de conflito de interesses. Em caso de incorrerem em tal situação ou
preverem que ela possa ocorrer, devem informar de imediato, nesse
sentido, o seu superior hierárquico e, sempre que apropriado, o Compliance
Officer da Sociedade.
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Todas as pessoas que trabalham na Sunsundegui comprometem-se a fazer
um uso responsável de todos os recursos financeiros e meios materiais e
imateriais que a Sunsundegui põe à sua disposição para o desempenho da
sua actividade.
Todos os colaboradores comprometem-se a destinar os recursos de
informática e comunicações, e especialmente, o correio electrónico e a
Internet, ao desempenho único e exclusivo das suas funções profissionais,
podendo a sua utilização ser submetida a acompanhamento, ou auditorias
em qualquer altura.
No desempenho das funções próprias dos seus cargos, os colaboradores
da Sunsundegui não podem solicitar ou receber, eles próprios, ou por
interposta pessoa, prendas ou qualquer presente, cujo objectivo seja
influenciar as suas decisões, devendo comunicar aos seus superiores
qualquer proposta recebida nesse sentido.
Qualquer tipo de informação sobre a organização ou troca de informação
entre organizações tem carácter confidencial e está sujeita a segredo
profissional, sem que o conteúdo da mesma possa ser facultado a clientes
ou a terceiros, salvo autorização expressa ou imposição legal.
Todos os colaboradores respeitarão a informação, confidencial ou
reservada, de que sejam conhecedores, por força das suas funções, quer
seja técnica, financeira, comercial ou de qualquer outro tipo e que afecte a
própria organização ou os nossos concorrentes.
Da mesma forma, não é permitida a utilização dessa informação, nem a
sua divulgação a terceiros por meios ilegais ou desonestos para alcançar
objectivos.
Todos os nossos colaboradores comprometem-se a cumprir os padrões
de comportamento e os procedimentos estabelecidos sobre destruição
de documentação que garantam o correcto uso de dados pessoais e/
ou sensíveis e a sua confidencialidade. Neste sentido, ficam obrigados a
colocar nos cestos de papéis de uso individual, disponibilizados para esse
efeito nos locais de trabalho, todos os documentos que contenham dados
de carácter pessoal ou informação sensível de diferente natureza.
Neste sentido, a Sunsundegui pode exigir aos colaboradores que, por força
das suas funções, tenham acesso a informação especialmente sensível, a
assunção de compromissos específicos de confidencialidade como anexo
ao seu contrato de trabalho.
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5. Princípios de acção com os
fornecedores
Os fornecedores e subcontratantes serão seleccionados em conformidade
com critérios de transparência, objectividade e livre concorrência,
garantindo, sempre, a qualidade do bem adquirido ou do serviço prestado e
as melhores condições económicas.

Oferta de oportunidades justas de negócio ao fornecedor, não realizando
em nenhum caso actividades irregulares, e respeitando desta forma, as
normas que garantem a livre concorrência e as boas práticas de mercado.
Garantia de cumprimento integral dos contratos celebrados com todos os
fornecedores, assim como da actuação com a máxima transparência e
responsabilidade.
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6. Princípios de acção com os
clientes
Garantia do respeito integral e de cumprimento dos contratos com os
clientes.
Compromisso em oferecer as melhores soluções técnicas, serviços e
produtos de alta qualidade, realizando um acompanhamento contínuo dos
seus procedimentos e políticas de acção, com a finalidade de melhorar o
atendimento e o serviço prestado.
Compromisso em oferecer a todos os nossos clientes um elevado padrão
de excelência, e realizar uma comunicação com eles de forma clara e
transparente, para obter a confiança e satisfação dos mesmos.
Garantir a segurança e funcionalidade do produto, antecipando-se a
qualquer tipo de risco que possam ter, e melhorando assim, a capacidade
técnica.
Garantir a transparência e a suficiência da informação proporcionada
aos clientes, realizando uma consultoria personalizada e uma prestação
eficiente de serviços e de produtos adaptados às necessidades que
detecta nos seus clientes em cada caso concreto. Neste sentido, a
Sunsundegui compromete-se a facultar aos seus clientes informação
adequada, precisa e compreensível sobre as suas operações, assim como
informação clara e verdadeira sobre:
- As características fundamentais dos produtos e serviços oferecidos ou
fornecidos (preços, descontos, coberturas e outras condições).
- Os procedimentos estabelecidos na Sunsundegui para canalizar as suas
reclamações e resolver as incidências.
Diligência especial na actuação profissional de todas as pessoas com
responsabilidade na manutenção dos processos e sistemas de informação
para os clientes, no atendimento pessoal dos seus pedidos de informação e
na resolução das suas reclamações.
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Qualquer informação, não pública, de que disponhamos sobre os nossos
clientes e as suas operações, tem carácter confidencial. Por consequência,
a Sunsundegui dispõe de normas e procedimentos para:
- Garantir a segurança de acesso aos seus sistemas informáticos e aos
arquivos físicos nos quais é armazenada documentação contratual e de
transacções dos seus clientes.
- Dar cumprimento às exigências legais em matéria de protecção de
dados de carácter pessoal.
Concorrer no mercado de maneira leal e não admitir em nenhum caso
condutas enganadoras ou fraudulentas ou maliciosas. Será recusada
informação sobre concorrentes, obtida ilegalmente ou violando a
confidencialidade que é mantida pelos seus legítimos proprietários.
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7. Princípios de acção com os
accionistas
A comunicação e relações com os accionistas assentam nos princípios de
veracidade, adequação e instantaneidade.
Será incentivada a comunicação continuada e permanente com os
accionistas.
A Sunsundegui deve fornecer toda a informação que seja solicitada pelos
accionistas de forma transparente e precisa, para que possam conhecer
a gestão da Sociedade e dispor de todos os elementos para avaliar a
situação da mesma.
A Sociedade pretende assegurar a confiança e maximização do valor a
longo prazo com os accionistas.
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8. Garantir o cumprimento
É responsabilidade de todos, desde a Direcção e do órgão de
administração até cada empregado em particular, desde o fornecedor até
ao cliente, assumir o compromisso de contribuir com integridade e ética
para a conduta empresarial.
É da responsabilidade de todos os membros da Sunsundegui o dever de
garantir que é cumprido este Código de Ética.
Neste sentido, a Sunsundegui comunicará e divulgará a todos os seus
colaboradores o Código de Ética. Todos os colaboradores que forem
incorporados ou passarem a fazer parte da Sunsundegui devem aceitar os
valores, princípios e normas de acção estabelecidos no presente Código,
que será anexado aos respectivos contratos de trabalho.
Todos os colaboradores devem informar o Compliance Officer da
Sociedade sobre qualquer conduta que possam acreditar, de boa-fé, ser
uma violação das leis, para que procure medidas para solucionar essa
questão.
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9. Acompanhamento e controlo do
Código de Ética
O acompanhamento e controlo da aplicação do Código de Ética será
competência, sem prejuízo das funções atribuídas a outras áreas da
Sunsundegui, do Compliance Officer da Sociedade, quem zelará por:
Incentivar a difusão, conhecimento e cumprimento do Código de Ética.
Interpretar o Código e orientar as acções em caso de dúvida.
Facultar e gerir um canal de comunicação confidencial para todos os
colaboradores para a realização, de boa-fé e sem medo de represálias, de
consultas ou comunicações de incumprimentos do Código de Ética ou de
qualquer outra informação relacionada.
Fazer relatórios acerca da difusão e do cumprimento do Código, elaborando
recomendações e propostas para o manter actualizado e melhorar o seu
conteúdo.
Qualquer modificação do Código de Ética exige a aprovação dos órgãos de
administração da Sunsundegui, com relatório prévio do Compliance Officer.
De igual modo, serão tidas em conta todas as sugestões e propostas
realizadas pelos colaboradores em matéria de responsabilidade social e
bom governo.
Qualquer dúvida que possa surgir sobre a interpretação do presente
Código e sobre a aplicação do mesmo deve ser colocada ao superior
hierárquico imediato. Se as circunstâncias o exigirem, pode apresentar o
assunto ao Compliance Officer.
As modificações que forem realizadas ao presente documento devem
constar de uma lista no Histórico de modificações e revisões incluída no
presente documento.
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10. Aprovação e vigência
O presente Código de Ética foi aprovado pelo Órgão de Administração da
Sunsundegui a 3 de Julho de 2018.
Este Código de Ética será objecto de revisão e actualização com a
periodicidade que for indicada pelo Órgão de Administração.
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