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Desde que foi fundado, o nosso Grupo alicerçou-se em,  
e desenvolveu-se graças a, valores sólidos que asseguram  
a sua longevidade e que servem de orientação para a conduta 
de cada um nós:

Neste meio altamente competitivo, nós, colaboradores do 
Grupo ACTIA, estamos conjunta e individualmente empenhados 
em respeitar diariamente os princípios da integridade, de 
acordo com as recomendações da Organização das Nações 
Unidas e da OCDE.

O presente Código de Ética, partilhado por todos os funcionários 
do Grupo, enumera os princípios básicos inerentes às normas 
e aos compromissos que pretendemos aplicar e cumprir 
numa base diária no âmbito das nossas actividades no seio 
do Grupo. O referido Código diz-nos respeito quer a nível 
individual, quer colectivo.

A partilha dos nossos valores é essencial. É nosso dever 
transmiti-los aos nossos colegas, fornecedores e clientes, 
bem como aos nossos parceiros.

Jean-Louis PECH
CEO do Grupo ACTIA
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Independência
Independência em termos do nosso capital, a fim de 
salvaguardar a nossa liberdade de escolha no que se refere a 
questões de estratégia, investimento e expansão, mantendo 
em França o nosso centro de tomada de decisões. A nossa 
prioridade é conservar a maioria dos direitos de voto e a 
maioria do capital accionista do Grupo, de modo a preservar 
a nossa independência em termos decisórios e continuar a 
delinear uma estratégia de longo prazo.
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Inovação
Inovação, para que sejamos competitivos e atractivos aos 
olhos dos nossos clientes, fornecedores e colaboradores. 
No mundo actual, a inovação afigura-se necessária à 
nossa sobrevivência no mercado. Eis a razão pela qual 
nós continuamos a investir na área da Investigação e 
Desenvolvimento, em termos humanos e financeiros, pois 
essa é a chave da inovação; a nossa estratégia consiste em 
anteciparmo-nos às necessidades dos clientes, de modo a 
assegurar continuamente a notoriedade e o sucesso do Grupo.
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Qualidade
Qualidade é um valor essencial à sobrevivência num meio 
globalmente competitivo. Enquanto factor decisivo para a 
manutenção de uma vantagem concorrencial no mundo de 
hoje, a qualidade diz respeito a todos nós. As certificações 
comprovam a qualidade mas, acima de tudo, a qualidade é 
uma mentalidade que deverá ser fomentada a cada passo 
desde o desenvolvimento até à produção.
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Capacidade de resposta
Capacidade de resposta para satisfazer, e até mesmo prever, 
as necessidades dos nossos clientes e marcar a diferença 
quando enfrentamos concorrentes de uma dimensão bem 
maior do que a nossa. Nos dias de hoje, a capacidade de 
resposta é uma competência fundamental.
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Ambiente nos temas em destaque no seio do Grupo, de modo 
a garantir um sucesso duradouro.

Empenhamo-nos em garantir que os compromissos por nós 
assumidos em termos de responsabilidade social corporativa 
e responsabilidade ambiental são partilhados por todas as 
subsidiárias do Grupo, por cada um dos funcionários, bem 
como pelos nossos clientes e fornecedores, e isto sempre e 
em toda a parte.

Defender e apoiar os Direitos Humanos, tal como definidos 
no Artigo 1.º da Convenção relativa à Protecção dos Direitos 
Humanos e das Liberdades Fundamentais, em quaisquer 
circunstâncias, e em todos os países nos quais operamos. 
Por conseguinte, zelamos pelo respeito do direito individual 
à vida, pela proibição da escravatura e do trabalho forçado, 
pelo direito à liberdade e segurança, pelo direito ao respeito 
pela vida privada e familiar, pela liberdade de pensamento, 
consciência e religião, pela liberdade de expressão, pela 
liberdade de reunião e associação, assim como pelo direito à 
equidade, diálogo social e desenvolvimento pessoal.

Para que não compactuemos com quaisquer violações dos 
Direitos Humanos, escolher de forma conscienciosa e atenta 
os nossos parceiros, clientes e fornecedores. Garantir que 
estes últimos aderem aos nossos compromissos relativos às 
políticas por nós adoptadas em matéria de segurança, ética, 
questões sociais e ambientais. Exigir o cumprimento destes 
princípios através de um controlo interno.

Não compactuar com quaisquer violações aos Direitos Humanos

Os nossos compromissos
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infantil, em nenhuma parte das nossas actividades. 
Comprometemo-nos a não empregar menores de idade.

Recusar qualquer forma de comportamento discriminatório 
durante o processo de recrutamento ou no seio da empresa.  
É estritamente proibido qualquer tipo de discriminação baseada 
em factores como idade, género, religião, opiniões políticas ou 
sindicais, origem social ou étnica (genuína ou alegada).

Combater a corrupção, a fraude e o branqueamento de 
capitais, sob qualquer forma, em qualquer país e para 
quaisquer fins, e ainda erradicar os conflitos de interesses.

Sob circunstância alguma, aceitaremos ou usaremos de 
subornos, assim como não receberemos nem enviaremos 
convites ou presentes susceptíveis de influenciar as nossas 
decisões.

Envidar os nossos melhores esforços no sentido de garantir 
a segurança e protecção de todos os nossos funcionários  
e clientes, e combater todas e quaisquer formas de assédio.

Lutar contra a corrupção, a fraude e o branqueamento de capitais

Garantir a segurança e a protecção… combater todas e quaisquer  
formas de assédio

Não tolerar qualquer forma de trabalho infantil  
nem qualquer tipo de comportamento discriminatório
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Tomar medidas concretas
para proteger o Ambiente 
• Inovar de modo a antecipar as necessidades mais prementes no que toca à protecção do meio 

ambiente, com o intuito de preservar e melhorar as condições de vida.
• Promover iniciativas de responsabilidade ambiental dentro e fora da empresa.
• Incentivar o desenvolvimento de processos e tecnologias que visem a protecção do ambiente.
• Reduzir o impacto das nossas actividades no meio ambiente, nomeadamente através de um 

aperfeiçoamento dos nossos sistemas de produção. 
• Fazer do desenvolvimento sustentável uma prioridade máxima aquando da concepção dos nossos 

produtos.
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