Groupe GM – Código de Ética e de Conduta
No Groupe GM estamos convictos de que os valores éticos e as prácticas empresariais
são indissociáveis, por isso procuramos agir sempre com integridade e transparência,
baseando as nossas relações com todos os intervenientes na confiança e lealdade.
Esta boa relação confere-nos uma reputação sólida que permite afirmarmo-nos como
líder de mercado que aposta na sustentabilidade.
Este documento é válido para todos os colaboradores: equipa de gestão, vendas,
administrativos, designers e colaboradores de armazém.
As recomendações de conduta aqui clarificadas são gerais e não dizem respeito a
nenhuma situação concreta, pelo que quando necessário, aconselhamento por parte da
chefia é para ser tido em conta.
Em caso de conflito maior, o colaborador pode contactar o mediador de ética:
Advogada Raquel Carvalho e Cunha
PTCS – Pinheiro Torres, Cabral, Sousa e Silva & Associados
Sociedade de Advogados RL
R. Mota Pinto, 42F, 1º, 1.09, 4100-353 Porto – Portugal
Tel.: + 351 22 605 21 40 Email: rcc@ptcs.pt
1. Somos todos responsáveis por desenvolver um ambiente de trabalho saudável
e seguro
2. Promovemos a igualdade de oportunidades ao recrutar indivíduos apenas
pela sua competência profissional
3. Rejeitamos qualquer manifesto de discriminação que se baseie na raça, cor,
etnia, género, orientação sexual, idade, religião, condição marital ou deficiência
física, de adultos no geral e de crianças e adolescentes em particular
4. Não toleramos qualquer forma de assédio
5. Estamos empenhados em preservar e proteger o ambiente, abraçando práticas
de actuação sustentáveis
6. Somos responsáveis por actuar em linha com os interesses da empresa,
evitando quaisquer aproveitamentos ou favorecimentos pessoais
7. Privilegiamos relações comerciais saudáveis com clientes, fornecedores e
parceiros, rejeitamos práticas de suborno e corrupção
8. Somos competidores fortes, justos e honestos
9. Protegemos os bens tangíveis e intangíveis da empresa
10. Respeitamos e cumprimos a lei
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