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I – PREÂMBULO 
 
Uma relação transparente e socialmente responsável entre uma empresa e os seus interlocutores deve 
assentar numa relação de princípios, que são sempre mais importantes do que as regras contratualmente 
estabelecidas. 
 
Ao aprovar o seu Código de Conduta, o Grupo Inapa vem comunicar a todo o mercado e aos seus 
interlocutores directos, actuais e futuros, quais são os seus valores enquanto entidade que opera no 
mercado europeu de distribuição de papel e produtos complementares. 
 
E pretende adicionalmente concretizar um conjunto de princípios que espera sejam cumpridos por todos    
os seus colaboradores, clientes e fornecedores. 
 
A respeito deste último ponto, é importante ter presente que o Grupo Inapa dispõe de uma variedade de 
clientes e fornecedores que nem sempre integram empresas ou Grupos nacionais. Os clientes e 
fornecedores da Inapa submetem-se a leis, costumes e tradições muito distintas entre si. 
 
Esta diversidade cultural e legal decorre da presença da Inapa no mercado europeu. Desta forma o 
respeito pelas normas e costumes profissionais e de relação negocial, de modo a obviar práticas que 
poderiam ir contra a própria razão de ser da diversidade que se defende. 
 
Existem, no entanto certos princípios que são basilares, no entendimento da Inapa. Por essa razão, a 
Inapa espera e acredita que os seus interlocutores respeitem tais princípios e os promovam, bem como 
que os apliquem às suas empresas e a todos aqueles com quem estabeleçam relações de negócio. 
  

 
II – PRINCÍPIOS DE CONDUTA 
 
 
1. DIREITOS HUMANOS 
 
A Inapa e suas subsidiárias comprometem-se a: 
 

• Apoiar e respeitar a protecção dos direitos humanos proclamados internacionalmente; e 
 
• Certificar-se que não são cúmplices em violações dos direitos humanos. 
 

2. NORMAS LABORAIS 
 
A Inapa e suas subsidiárias apoiam: 

 
• A liberdade de associação e o reconhecimento do direito à negociação colectiva. 
 
• A eliminação de todas as formas de trabalho forçado e obrigatório. 

 
• A abolição efectiva do trabalho infantil 
 
• A eliminação da discriminação no domínio do emprego e da actividade profissional. 
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3. Ambiente 
 
A Inapa e suas subsidiárias 

 
• Apoiam uma abordagem preventiva no que diz respeito aos problemas ambientais. 
 
• Adoptam e acolhem iniciativas que visem promover uma maior responsabilidade 
ambiental. 

 
• Incentivam o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ecologicamente racionais. 
 

4. Anti-Corrupção 
 
No prosseguimento do seu objectivo social a Inapa e suas subsidiárias: 

 
• Devem recorrer aos meios necessários á luta contra todas as formas de corrupção, 
incluindo extorsão e suborno. 

 
 
III - OBRIGAÇÕES ÉTICAS  
 
A Inapa e suas subsidiárias no cumprimento da missão que lhs está definida devem prosseguir a defesa 
da dignidade dos colaboradores, da economia social de mercado, e de excelência no trabalho e na acção 
empresarial mediante a adopção das orientações abaixo definidas. 
 
1. DEFESA DA DIGNIDADE DOS COLABORADORES  
 

• Dar à empresa uma orientação estratégica clara, de modo a não violar ou restringir as 
legítimas expectativas dos colaboradores e de todos os que com ela interagem.  
 
• Informar os colaboradores de forma adequada e honesta sobre a vida da empresa, 
estimulando a sua participação de acordo com as suas capacidades, e manter uma relação leal 
com os órgãos representativos dos colaboradores, sempre que existentes.  
 
• Respeitar e promover o projecto de vida dos colaboradores, dando particular atenção à 
sua felicidade familiar, procurando que a empresa seja um elemento promotor desse núcleo 
fundamental da sociedade e ao seu desenvolvimento pessoal - formativo e humano.  
 
• Oferecer condições de trabalho que respeitem a legislação local, a dignidade, a saúde e a 
segurança dos colaboradores e possibilitar oportunidades de formação que desenvolvam as suas 
competências e capacidades.  
 
• Fazer a selecção e o acompanhamento dos colaboradores em função da sua competência para 
projecto da empresa, evitando todas as práticas discriminatórias.  
 
• Estabelecer uma remuneração justa, ponderada pela realidade do sector económico, pelas 
possibilidades reais da empresa pelos serviços prestado e pelo mérito e especificidade dos 
colaboradores.  
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2. DEFESA DA ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO  
 

2.1. Funcionamento da economia de mercado 
 

• Cumprir com respeito as leis do país onde empresa opera.  
 
• Respeitar os sãos princípios da economia de mercado, na compra ou venda, 
como nos investimentos a realizar, evitando todas as práticas que tendam a falsear o 
processo económico, como, por exemplo, a economia paralela, ou fixação de preços e 
acordos “informais” de partilha de mercado.  
 
• Promover uma concorrência leal e honrada, numa atitude de boa fé em toda a 
actuação no mercado.  
 
• Não abusar de uma posição dominante no mercado, nem praticar qualquer 
política de preços abaixo de custo com o intuito de eliminar a concorrência, mas 
procurando sempre encontrar o preço justo.  
 
• Lutar activamente contra todas as formas de corrupção, activa ou passiva, 
eliminando qualquer forma de pagamentos, favores ou cumplicidades no sentido de 
obter vantagens ilícitas, tendo particular atenção a todas as formas subtis de corrupção, 
como, por exemplo, as ofertas, ou recebimentos, de clientes e ou fornecedores.  
 
• Respeitar os direitos de propriedade, tanto materiais como intelectuais (marca, 
patentes, copyrights) e rejeitar cópias de produtos, falsificações e outras burlas 
produtivas.  
 
• Optar nas decisões de investimento, ou em situações equivalentes, pelas 
soluções que, de imediato e a prazo, salvaguardam a justiça social.  
 

2.2. Transparência da actuação das empresas 
 

• Procurar que a Missão da empresa seja clara e prosseguida eficazmente, não 
utilizando a empresa como “fachada” para outros negócios, objectivos ou missões. 
  
• Evitar todas as formas de abuso do poder, bem como o seu aproveitamento para 
benefício pessoal, de familiares ou de outras entidades exteriores à empresa.  
 
• Procurar proteger as pessoas mais frágeis, económica e, ou psicologicamente, 
não explorando a sua situação nem as utilizando como modo de obter vantagens 
competitivas.  
 
• Desenvolver uma publicidade e marketing que sejam verdadeiros nas 
intenções, nas mensagens transmitidas e nos meios utilizados.  
 
• Rejeitar toda a publicidade e marketing que sejam degradantes indignas, 
manipuladoras ou abusivas, nomeadamente não associando a publicidade e o nome 
da empresa a contextos programas de carácter eticamente condenável.  
 

2.3.Qualidade dos bens e serviços 
 

• Definir claramente e com lealdade as condições contratuais, não relegando 
intencionalmente qualquer cláusula à obscuridade ou dúvida de interpretação, com o 
intuito de vir beneficiar desse facto.  
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• Respeitar as condições acordadas quanto à qualidade do bem ou serviço e, caso 
as condições não estejam bem definidas, assumir as melhores práticas de actuação do 
mercado.  
 
• Seguir o princípio da precaução razoável nas matérias relativas à inovação ao 
desenvolvimento de novos produtos, nomeadamente analisando os possíveis riscos.  
 
• Avaliar responsavelmente as consequências derivadas de falhas em bens ou 
serviços actuando activamente para eliminar os prejuízos provocados àqueles que 
confiaram na empresa.  
 

2.4. Actuação no Mercado global 
 

• Na actuação em mercados em que os direitos humanos não são respeitados, 
não pactuar com esses procedimentos, mas pelo contrário promover, respeitar e 
cumprir esses direitos.  
 
• Em países com culturas diferentes respeitar essas culturas e as suas respectivas leis, 
mas sem transigir perante leis ou regras de conduta que violam os deveres de uma 
recta consciência.  
 
• Ponderar os impactos sociais e humanos em todas as decisões de 
deslocalização de negócios, não absolutizando como critério de decisão a 
optimização dos investimentos.  
 
• Não explorar as situações de dependência e atraso económico e social de 
um determinado mercado, mas sim ter o seu desenvolvimento como preocupação 
integrada da acção empresarial.  
 

2.5 Sociedade da comunicação 
 

• Fazer uso equilibrado do poder de que se dispõe em meios de comunicação 
social, assumindo, como critério basilar do exercício da sua actividade por um lado, o 
respeito pela dignidade e pelo direito ao bom nome de cada pessoa ou entidade e, por 
outro, concedendo efectivo direito de reparação àqueles cuja dignidade ou bom nome 
haja sido posto em causa ou ofendido.  
 
• Não fazer uso, nem proceder à divulgação, de informação sob segredo de 
justiça.  
 
• Abster-se de divulgar, ou fazer circular, notícias sobre pessoas ou entidades, com o 
objectivo de promoção do seu negócio de comunicação, sem um escrupuloso cuidado de 
descoberta da verdade e uso proporcional do meio de que dispõem, tendo em 
consideração o sofrimento moral que poderão causar a terceiros.  
 

3. DEFESA DA EXCELÊNCIA NO TRABALHO E NA ACÇÃO EMPRESARIAL  
 

• Procurar formar a opinião segundo critérios e valores éticos claros.  
 
• Desempenhar o trabalho quotidiano procurando sempre a excelência, através da 
competência, técnica e humana, da dedicação e do empenho em tudo o que se realizarmos.  
 
• Promover a excelência nas organizações e das organizações, a excelência em todos e 
em tudo, como critério de responsabilidade de cada um dentro da empresa e como corolário 
moral do talento de cada um e oportunidades a todos concedidos pela sociedade de que fazemos 
parte.  
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• Conjugar a procura da excelência com critérios de humanidade, visando evitar o 
esgotamento do ser humano na sua dimensão produtiva.  

 
 
 
 
IV – PRÍNCIPAIS ASPECTOS DE CONDUTA NO RELACIONAMENTO 
COM OS CLIENTES  
 
1. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA 

O Grupo Inapa compromete-se a actuar com transparência com todos os seus clientes actuais ou 
potenciais. O Grupo Inapa: 

• Não admitirá qualquer prática de corrupção activa ou passiva.  
 
• Actuará com lealdade para com os seus clientes, exigindo reciprocidade nessa relação. A 
lealdade implicará, mutuamente um tratamento justo, através do respeito da confidencialidade 
das informações a que cada parte tenha acesso e através da garantia dos direitos da propriedade 
intelectual. 
 
• Respeitará o princípio da igualdade no tratamento entre os seus vários clientes. 

 
• Evitará situações de conflito de interesses na sua organização interna. 
 
• Exigirá, quando necessário, declarações de ausência de interesses pessoais ou 
patrimoniais aos colaboradores afectos à área de clientes. 
 
• Procurará assumir as mesmas práticas do mercado na definição clara das condições 
contratuais de relação com os clientes.  
 
• Respeitará os compromissos assumidos quanto à qualidade dos bens vendidos e 
serviços prestados 
 
• Prestará todas as informações razoavelmente solicitadas, garantindo a cada cliente a 
existência de um interlocutor na sua estrutura interna. 

 

2. PRINCÍPIO DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA 

O Grupo Inapa compromete-se a nortear a sua acção por  princípios de qualidade e de busca da máxima 
eficiência nas relações estabelecidas. 

O Grupo Inapa: 

• Procurará apresentar os melhores e mais adequados produtos às necessidades dos 
seus clientes, e não apenas aqueles que apresentem melhores preços ou margens. 
 
• Simplificará procedimentos e procurará diminuir a carga burocrática, de modo a reduzir 
custos desnecessários. 
 
• Cumprirá todos os compromissos assumidos, de modo a procurar evitar atrasos e 
deficiências de cumprimento dos seus níveis de serviço. 
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• Procurará prevenir quaisquer litígios, procurando a sua resolução mediantes o recurso a 
formas amigáveis, de modo a evitar as vias judiciais. 

 

3. RESPEITO PELO AMBIENTE 

O Grupo Inapa obriga-se a : 

• Adoptar medidas que visam proteger o ambiente, e a respeitar toda a legislação e 
regulamentação em vigor em matéria de ambiente. 
 
• Dispor de controlos internos que permitam aferir e confirmar o respeito da referida 
legislação e regulamentação. 
 
• Dispor de um responsável interno em matéria de defesa do ambiente. 

 
 
V – PRÍNCIPAIS ASPECTOS DE CONDUTA NO RELACIONAMENTO COM 
OS FORNECEDORES 
 
1. PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE 

O Grupo Inapa compromete-se a actuar com imparcialidade em relação a todos os fornecedores, actuais 
ou potenciais. O Grupo Inapa: 

• Não concederá privilégios nem actuará com favoritismos em relação a qualquer fornecedor.  
 
• Actuará com lealdade para com os seus fornecedores, exigindo reciprocidade nessa relação. 
A lealdade implicará, mutuamente um tratamento justo, através do respeito da confidencialidade 
das informações a que cada parte tenha acesso e através da garantia dos direitos da propriedade 
intelectual. 
 
• Respeitará o principio da igualdade de tratamento entre os vários fornecedores. 
 
• Evitará situações de conflito de interesses na sua organização interna. 
 
• Exigirá, quando necessário, declarações de ausência de interesses pessoais ou 
patrimoniais aos colaboradores afectos à área da relação com os fornecedores . 
 
 

2. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA 

O Grupo Inapa compromete-se a prestar aos seus fornecedores uma adequada prestação de informação. 
O Grupo Inapa : 

• Prestará toda a informação respeitante a eventuais concursos ou a possibilidades 
futuras de fornecimento.  
 
• Indicará, sempre que tal seja adequado, os critérios que determinam a escolha de 
cada fornecedor. 
 
• Prestará, durante a relação de fornecimento, todas as informações razoavelmente 
solicitadas, garantindo a cada fornecedor a existência de um interlocutor na sua estrutura 
interna. 
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3. PRINCÍPIO DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA 

O Grupo Inapa compromete-se a guiar a escolha dos seus fornecedores por um princípio de qualidade e a 
procurar obter a máxima eficiência nas relações estabelecidas. 

O Grupo Inapa: 

• Procurará escolher os melhores fornecedores, e não apenas aqueles que apresentem as 
propostas com menores custos. 
 
• Simplificará procedimentos e procurará diminuir a carga burocrática, de modo a reduzir 
custos desnecessários. 
 
• Pagará atempadamente aos seus fornecedores, de acordo com o contratualmente 
estabelecido. 
 
• Cumprirá todos os compromissos assumidos, de modo a procurar evitar atrasos e 
deficiências de cumprimento. 
 
• Professará uma relação de proximidade com os fornecedores, tentando prevenir quaisquer 
litígios, e buscando resolve-los por formas amigáveis, de modo a evitar o recurso às vias judiciais. 

 

4. Respeito pelo ambiente 

Os fornecedores do Grupo Inapa obrigam-se a: 

• Adoptar nas suas empresas medidas que visam proteger o ambiente, a respeitarem 
toda a legislação e regulamentação em vigor em matéria de ambiente. 
 
• Dispor de controlos internos que permitam aferir e confirmar o respeito da referida 
legislação e regulamentação. 
 
• Dispor de um responsável interno em matéria de defesa do ambiente. 
 

5. Condições de emprego 

Os fornecedores do Grupo Inapa comprometem-se aos seguintes deveres fundamentais: 

• Inexistência de qualquer forma de trabalho infantil. 
 
• Respeito da legislação local em matéria de segurança e higiene no trabalho. 
 
• Garantia de condições de trabalho dignas a todos os trabalhadores. 
 
• Ausência de discriminações baseadas na raça, cor, religião, convicções políticas, 
ascendência, sexo ou nacionalidade. 
 


