
CÓDIGO DE CONDUTA  

DA 

MACRO FRIO, COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS ALIMENTARES, 

S.A. 

 

Exposição de Motivos 

A Macro Frio - Comércio Internacional de Produtos Alimentares, S.A., com sede em 

Ponte Nova, 3610-054 Mondim da Beira, Tarouca, pessoa coletiva com o número de matrícula 

e NIPC nº 502691000, doravante “Macrofrio” ou “Empresa” está empenhada em contribuir 

para a maior integridade na vida comercial, rejeitando e combatendo quaisquer práticas 

corruptas, que distorçam o mercado e impeçam uma concorrência leal.  

Para tanto adopta o seguinte “Código de Conduta”, onde estabelece os padrões de 

comportamento que espera na condução dos negócios e assuntos da Empresa de todos os 

seus administradores, trabalhadores, consultores e prestadores de serviços externos. A todos 

se impõe que contribuam para afirmar a Macrofrio como um membro ético da comunidade 

empresarial, sendo todos chamados ao cumprimento das regras deste Código.  

O Código destina-se a ser divulgado e lido por todos, de forma a que as suas regras 

sejam respeitadas na prática comercial da Empresa, evitando que sejam contaminadas por 

qualquer forma de corrupção.  

Por outra via, estabelecem-se também neste Código os princípios pelos quais se devem 

organizar o trabalho e pautar as relações de trabalho dentro da Empresa, bem como a sua 

inserção comunitária. 

Tarouca, 15 de novembro de 2022 

O Presidente do Conselho de Administração, 

 

 



CÓDIGO DE CONDUTA 

  

I. REGRAS GERAIS 

Art. 1º 

(Princípios) 

1. A Macrofrio, os seus administradores, trabalhadores, consultores e prestadores de serviços, 

pessoalmente e em nome da Empresa, devem cumprir as leis e regulamentos que sejam 

aplicáveis a ela ou à sua atividade empresarial.  

2. Sempre que existam dúvidas sobre a aplicação ou interpretação de qualquer comando legal, 

os trabalhadores devem consultar o seu superior hierárquico e estes o Responsável pela 

supervisão e coordenação das políticas definidas neste Código. 

3. Os consultores e prestadores de serviços externos podem submeter as suas questões 

diretamente à administração.  

 

II – REGRAS ANTICORRUPÇÃO 

Art. 2º 

(Regras Anticorrupção) 

1. A Macrofrio não fará quaisquer pagamentos ilegais de qualquer espécie, direta ou 

indiretamente. 

2. É expressamente proibido, aos administradores, trabalhadores, consultores e prestadores 

de serviços externos da Macrofrio qualquer participação, direta ou indiretamente, em 

subornos, comissões, contributos, ofertas, ou quaisquer pagamentos indevidos, ainda que em 

nome dos interesses da Empresa. 



Art. 3º 

(Relacionamento com Funcionários Públicos) 

1.Todas as relações entre a Macrofrio e quaisquer funcionários públicos devem ser conduzidas 

modo a não comprometer a integridade, nem afetar negativamente a reputação da Empresa 

ou a de qualquer funcionário público como o qual a sua atividade se relacione.  

2. É estritamente proibido dar benefícios de qualquer tipo a um funcionário público, em 

dinheiro ou em espécie, com o propósito de influenciar o desempenho dos seus deveres ou 

as suas decisões; ou com o propósito de obter vantagens negociais.  

3.Estas proibições aplicam-se independentemente de ser o funcionário público a solicitar o 

pagamento.  

Art. 4º 

(Relacionamento com Fornecedores e Prestadores de Serviços) 

1.Ao fornecer ou adquirir bens ou serviços, a Macrofrio desenvolverá as suas relações de 

forma leal e lícita com todos os clientes, fornecedores e prestadores de serviços externos, de 

acordo com as normas comerciais aceites e de forma transparente.  

2. É proibida a solicitação ou o envolvimento em subornos comerciais, incluindo dar ou 

receber comissões para além das que sejam próprias dos contratos em causa. 

Art. 5º 

(Contribuições para Atividades) 

1.A Macrofrio só fará contribuições para partidos políticos, funcionários de partidos e/ou 

candidatos, caso as mesmas sejam consideradas legalmente aceitáveis e sempre de acordo com 

as leis aplicáveis e requisitos de divulgação pública.  

2. As contribuições filantrópicas e os patrocínios serão sempre transparentes, públicos e 

efetuados de acordo com as leis aplicáveis.  



Art. 6º 

(Ofertas) 

1. Os administradores, trabalhadores, consultores e prestadores de serviços externos da 

Macrofrio, por si ou em nome da Empresa, não deverão, direta ou indiretamente, 

aceitar gratificações, favores ou presentes de qualquer espécie. 

2. Os administradores, trabalhadores, consultores e prestadores de serviços externos da 

Macrofrio, por si ou em nome da Empresa, não deverão direta ou indiretamente, 

oferecer gratificações, favores ou presentes de qualquer espécie. 

3. Excluem-se da previsão dos números anteriores as ofertas de cortesia que sejam meras 

lembranças e de modesto valor económico, que se contenham nos limites razoáveis do 

comum e socialmente aceite, nomeadamente as seguintes: 

a) a oferta de refeições no âmbito dos negócios da empresa;  

b)a oferta esporádica de bilhetes para eventos artísticos ou desportivos, 

c) a oferta de objetos promocionais.  

Art. 7º 

(Conflitos de Interesse) 

1. Os administradores, trabalhadores, consultores e prestadores de serviços externos da 

Macrofrio devem evitar todas as situações em que os seus interesses pessoais entrem 

em conflito, ou possam entrar em conflito, com os seus deveres perante a Empresa ou 

com os interesses desta.  

2. Consideram-se suscetíveis de gerar conflito de interesse as atividades que: 

a) privem a Empresa do tempo ou atenção requerida para que as suas funções 

sejam corretamente executadas durante o horário de trabalho;  

b) criem uma obrigação ou distração que possa afetar sua decisão ou capacidade 

de atuar exclusivamente segundo os interesses da Empresa;  

c) entrem em conflito com os interesses económicos da Empresa. 

 

  



 

II. LOCAL DE TRABALHO E RELAÇÕES DE TRABALHO 

Art. 8º 

(Princípios)  

Na Macrofrio não é permitida qualquer discriminação com base na ascendência, idade, sexo, 

orientação sexual, identidade de género, estado civil, situação familiar, situação económica, 

instrução, origem ou condição social, património genético, capacidade de trabalho reduzida, 

deficiência, doença crónica, nacionalidade, origem étnica ou raça, território de origem, língua, 

religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical. 

Artº 9 

(Proibição de Assédio) 

1.Os trabalhadores, prestadores de serviços e consultores devem ser tratados com respeito e 

dignidade, não devendo ser objeto de qualquer tipo de assédio. 

2. Entende-se por assédio o comportamento indesejado, nomeadamente o fundado em factor 

de descriminação, praticado com vista a perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua 

dignidade, ou criar-lhe um ambiente de trabalho intimidatório, hostil, degradante, humilhante 

ou destabilizador. 

Art. 10º 

(Segurança e saúde) 

1.A Macrofrio empenha-se em garantir que a saúde e a segurança dos seus trabalhadores, 

prestadores de serviços e consultores é prioritária em todas as atividades, promovendo as 

medidas necessárias a eliminar riscos. 

2.A Macrofrio considera que as questões relacionadas com a melhoria das condições de saúde 

e segurança são responsabilidade de todos pelo que acolhe e espera a colaboração dos seus 



trabalhadores e de quantos com ela se relacionem, cujas sugestões serão objeto de 

consideração. 

III - INSERÇÃO COMUNITÁRIA 

Art. 11º 

(Princípios) 

A Macrofrio está empenhada em construir uma empresa de confiança que contribui para a 

melhoria e crescimento da comunidade, empenhando-se na salvaguarda da vida e segurança 

de todos e na proteção do ambiente.  

Art. 12º 

(Especificidades) 

1.Nas suas operações a Macrofrio respeitará sempre as normas e regulamentos ambientais, de 

saúde e de segurança aplicáveis.  

2.No desenvolvimento de produtos e no seu fabrico, a Macrtofrio empenhar-se-á em melhorar 

ativamente a sua tecnologia, prosseguindo uma inovação amiga do ambiente.  

 

IV - DENÚNCIAS E PROCEDIMENTO 

Art 13º 

(Responsável) 

1.A Macrofrio nomeará um responsável pela supervisão e coordenação das políticas definidas 

neste Código (doravante referido como “Responsável”), a quem caberá realizar avaliações de 

risco periódicas, revisões independentes da conformidade com estas e recomendar medidas 

corretivas. 



2. A esse Responsável será garantido um nível de recursos adequados, autoridade e 

independência.  

Art. 14º 

(Denúncia) 

1.A Macrofrio dará publicidade às políticas consagradas neste Código e aos procedimentos de 

denúncia. 

2.Os trabalhadores que pretendam apresentar uma denúncia relativamente a qualquer uma das 

matérias abrangidas por este Código recorrendo a meios internos, poderão expor tal denúncia 

ou preocupação junto do seu supervisor mais próximo que a deverá encaminhar para o 

Responsável. 

3. Os consultores e prestadores de serviços externos poderão expor tal denúncia diretamente 

junto da administração. 

4.Qualquer membro da administração a quem for apresentada uma denúncia deverá tratar o 

assunto com sigilo e envolver apenas aqueles indivíduos que têm de estar envolvidos para 

conduzir uma investigação.  

5. O reporte de uma denúncia apenas será divulgado às pessoas que necessitam de ter 

conhecimento para realizarem adequadamente uma investigação da matéria.  

6.Se um denunciante solicitar o acompanhamento do tratamento da questão e tiver fornecido 

informações de contacto deverá ser informado quanto ao estado da denúncia e à respetiva 

decisão.  

Art. 15º 

(Denúncia Anónima) 

A Macrofrio criará canais para a denúncia de forma confidencial e, se preferível, anónima, 

nomeadamente através da publicação de uma página web e/ou da divulgação de números de 

telefone e de endereços de e-mail e/ ou de endereços postais para esse efeito.  



Art. 16º 

(Proteção do Denunciante) 

1. Ninguém será objeto de qualquer atuação por parte da Macrofrio como represália ou 

retaliação por, de boa-fé, fazer uma denúncia ou por divulgar ou relatar informações relativas 

a assuntos deste Código de Conduta.  

2. Nos casos em que o denunciante tenha tido participação no facto denunciado, a denúncia 

será tida como fator de atenuação em qualquer decisão disciplinar.  

Art. 17º 

(Tratamento das Denúncias) 

1. Todas as denúncias e relatos genuínos serão investigados. 

2. O Responsável poderá solicitar tratamento especial para qualquer denúncia, incluindo 

a participação de auditores externos, advogados, ou de outros conselheiros. 

3. As denúncias serão documentadas por escrito e tal documentação será marcada como 

«Reservada e Confidencial», nela se incluindo o relatório original da denúncia, o nome 

do autor da denúncia (a menos que seja anónimo ou tenha solicitado anonimato), um 

resumo da investigação, cópias de quaisquer relatórios emitidos relativos à denúncia, 

um registo de todas as comunicações com o autor da denúncia e um resumo da 

configuração da denúncia. 

4. Por forma a garantir a sua correta preservação e sigilo, tal documentação só será 

disponibilizada à administração, não podendo ser disponibilizada a outros senão 

mediante aprovação prévia daquela Administração.  

5. Anualmente, ou mediante pedido do Conselho de Administração, o Responsável 

preparará um relatório para o Conselho de Administração resumindo todas as 

denúncias recebidas durante o ano anterior, os resultados de todas as investigações e 

todas as medidas corretivas tomadas. 

 



V - APLICABILIDADE A ADMINISTRADORES 

Art. 17º 

(Administradores) 

 Os princípios de conduta e valores éticos descritos neste Código aplicam-se também aos 

administradores da Empresa. 

VI - REVISÃO 

Art. 18º 

(Revisão) 

A Macrofrio procederá à revisão deste Código quando tal se mostre necessário a garantir 

que o mesmo alcança o seu objetivo, nomeadamente em função dos resultados que 

venham a ser observados.  

 


