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Princípios de Sustentabilidade para Fornecedores 

A Hovione dedica-se a servir a indústria farmacêutica fornecendo serviços e produtos que salvam 
vidas humanas e melhoram a qualidade de vida. A missão da nossa empresa e a natureza da nossa 
atividade implica grande responsabilidade. 

Desde a sua fundação, a actividade da Hovione tem sido regida por valores éticos que foram 
transmitidos pelos nossos Fundadores, Diane e Ivan Villax. A Hovione acredita que o respeito por 
estes valores é o princípio básico para o crescimento saudável da Empresa, orientando a nossa 
conduta nos negócios e nas relações humanas. Esse comportamento é baseado na confiança, 
honestidade e lealdade. Esses valores expressam o nosso senso de responsabilidade e diligência em 
relação à Empresa e a uns aos outros, de acordo com a Lei e com um comportamento cortês e 
respeitoso. 

A Hovione espera uma conduta de acordo com as práticas empresariais responsáveis, tais como 
Trabalho, Ética, Ambiente, Saúde e Segurança. 

Trabalho 

Os fornecedores devem defender os Direitos Humanos, conforme o estabelecido internacionalmente 
na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Todos têm o direito à vida, 
liberdade e segurança, bem como à liberdade de pensamento, consciência e religião. Todas as 
pessoas têm direito à liberdade de opinião e expressão. Todas as pessoas têm direito a condições 
favoráveis e justas de trabalho, bem como à educação e à cidadania plena e completa. 

Os fornecedores devem ter tolerância zero à discriminação de qualquer tipo, intimidação e assédio. 

O compromisso do fornecedor para com as práticas trabalhistas deve abranger a liberdade de 
associação, negociação coletiva, proibição de trabalho infantil, forçado e não-discriminação. 

Os fornecedores devem providenciar uma remuneração justa e equitativa, assegurando o pagamento 
de um salário digno e o equilíbrio entre uma vida profissional e pessoal. 

Isto está alinhado com a Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no 
Trabalho. 

Ética 

Os fornecedores não devem apoiar nenhum tipo de fraude ou lavagem de dinheiro. E não deverão 
tolerar suborno ou corrupção, nem buscar uma vantagem injusta ou se comportar de forma anti 
competitiva. 

Os fornecedores devem trabalhar sob obrigações contractuais de confidencialidade. Proteger e 
manter confidenciais todas as informações científicas, industriais e comerciais obtidas. 

Os fornecedores devem garantir que os seus relacionamentos com os trabalhadores são profissionais 
em todos os momentos. 

Todos os trabalhadores devem ser encorajados a relatar todas as preocupações referentes a 
atividades ilegais no local de trabalho sem medo de retaliação, represália ou intimidação. Os 
fornecedores devem investigar e tomar medidas corretivas, se necessário. 

Meio ambiente, Saúde e Segurança 

Os fornecedores devem comprometer-se a proteger a saúde humana, os recursos naturais e o meio 
ambiente. Ter uma gestão ambiental responsável, cumprindo todos os requisitos legais. 

Os fornecedores devem apoiar activamente o princípio de prevenção de impactos ambientais e são 
incentivados a minimizar o uso de recursos naturais e materiais perigosos. 

Os fornecedores devem dispor de sistemas para a gestão de resíduos (reciclagem e reutilização), 
emissões atmosféricas, descargas de águas residuais, derrames acidentais e emissões para o 
ambiente. 

Se, por alguma razão, o fornecedor negligenciar ou não concordar com os referidos princípios não 
demonstrando interesse ou vontade para melhorar os mesmos, a Hovione reserva-se o direito de 
avaliar a continuidade da relação comercial entre ambos. 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/normativeinstrument/wcms_716624.pdf

