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OBJETIVOS E ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA 

O Código de Ética e de Conduta da Berrysmart é o documento que integra um conjunto de 

princípios que regem a atividade da empresa e um conjunto de regras de natureza ética e 

deontológica a observar pelos respetivos membros dos Orgãos Sociais e por todos os 

Colaboradores, na sua relação com Clientes e Fornecedores.  

Destina-se também a entidades terceiras, contratadas por, ou atuando em nome da 

Berrysmart, nos casos em que esta possa ser responsabilizada pelas suas acções. 

 

O Código foi criado com o objectivo fundamental de: 

a) Partilhar os princípios que orientam a actividade da empresa e as regras de natureza 
ética e deontológica que devem orientar o comportamento de todos os Colaboradores 
e Orgãos Sociais e promover a adopção dos princípios e regras éticas e deontológicas 
pelos nossos Parceiros; 

b) Promover e identificar a adoção dos princípios de atuação e das regras 
comportamentais definidos neste Código, designadamente os valores da empresa nas 
relações dos Colaboradores e Orgãos Sociais entre si; 

c) Consolidar a imagem instituicional da Berrysmart que se caracteriza por Determinação, 
Dinamismo, Entusiasmo, Criatividade e Abertura. 

 

Respeito pela Lei 

A Berrysmart conduz os seus negócios com respeito pelo cumprimento das leis 

aplicáveis nos países onde opera. 

 
A Berrysmart respeita os Direitos Humanos, no quadro da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem e cumpre os tratados internacionais de que sejam parte os países 

onde desenvolve a sua actividade. 

 
Honestidade e Integridade 

A Berrysmart conduz a sua actividade com honestidade, rigor e integridade e não dá 

nem recebe, directa ou indirectamente, subornos ou quais- quer outras vantagens 

impróprias para o seu negócio. 

 
Responsabilidade Corporativa Social 

Na Berrysmart, procuramos gerir de forma equilibrada a relação entre a necessária 

prosperidade económica e o contributo activo para o desenvolvimento social e a 

preservação ambiental nas regiões onde marcamos presença. 

 
Assumimos cinco pilares transversais e presentes na cultura da Berrysmart: 

 

1. PROMOVER A SAÚDE PELA ALIMENTAÇÃO – Melhoria da qualidade de vida dos 

consumidores, por via da alimentação, com aposta na qualidade e inovação do 
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produto; promoção da segurança alimentar; prestação de um serviço de confiança. 

 

 

2. RESPEITAR O AMBIENTE  –  A Berrysmart  está  empenhada em conduzir o seu negócio 

de uma forma consciente e respeitadora do ambiente. O seu objectivo é garantir que 

os seus processos e produtos tenham o mínimo impacto adverso possível no ambiente, 

promovendo, designadamente, a redução, a reutilização e o tratamento e reciclagem 

de resíduos e embalagens, desenvolvendo esforços para reduzir e prevenir a produção 

de emissões poluentes e promovendo a utilização racional de recursos materiais e 

energéticos. 

3. COMPRAR COM RESPONSABILIDADE – Procuramos incorporar preocupações éticas e 

ambientais nas cadeias de abastecimento para potenciar uma melhoria gradual e 

sustentada dos impactos da nossa actividade. 

 

4. APOIAR AS COMUNIDADES ENVOLVENTES – A nossa política de Responsabilidade Social 

tem uma componente de mecenato cultural, de apoio a projectos de preservação e 

divulgação do património histórico e cultural das comunidades em que desenvolve a 

sua actividade. 

 

5. SER UM EMPREGADOR DE REFERÊNCIA – Definimos três grandes eiXos de actuação 

para apoiar os nossos colaboradores, saúde e bem-estar, educação e apoio social, 

assumindo, desta forma, um papel relevante no desenvolvimento de iniciativas que 

procuram ir ao encontro das necessidades e expectativas dos colaboradores. 

 
Independência em Relação a Partidos Políticos 

A Berrysmart não apoia partidos políticos ou os seus representantes, nem contribui 

financeiramente para grupos que possam apoiar interesses partidários. 

 
Cidadania 

No âmbito da sua actuação socialmente responsável, a Berrysmart poderá tornar pública a 

sua posição em matérias que afectem as comunidades onde se integram e que digam 

respeito aos negócios por si desenvolvidos. 

 
Cooperação com Entidades Oficiais 

A Berrysmart é encorajada a colaborar e a responder a solicitações do Governo e de outras 

entidades públicas para fornecimento de informação, comentários ou contributos sobre 

assuntos relevantes para o seu negócio e sobre as comunidades onde operam, 

designadamente apoiando o desenvolvimento de propostas de legislação ou 

regulamentação relacionadas com as suas áreas de negócio. 

Os nossos Clientes 

A Berrysmart está comprometida com um esforço constante de oferecer, aos seus clientes e 

consumidores, diversidade de escolha a preços competitivos, perseguindo os mais elevados 

padrões de segurança. 
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Qualidade e Segurança dos Produtos 

A Berrymart estabelece e determina o cumprimento de standards de qualidade por parte dos 

seus colaboradores e fornecedores. Por standards de qualidade entendem-se os manuais, 

procedimentos, normas e regras instituídos que, de alguma forma, tenham influência na 

qualidade dos produtos e serviços à disposição dos nossos clientes. 

 

Higiene e Segurança das Instalações 

A Berrysmart empenha-se em proporcionar aos seus clientes padrões de qualidade de 

construção, higiene, saúde, bem-estar e segurança. 

Os nossos Colaboradores 

A Berrysmart está empenhada em garantir aos seus colaboradores um ambiente de 

trabalho são e agradável, uma remuneração justa e adequada, de forma a promover a sua 

motivação pelo trabalho e o sentimento de realização pessoal e profissional. 

 
Esperamos dos nossos colaboradores o cumprimento dos princípios e normas contidos neste 

código de conduta e um elevado nível de integridade moral, leal- dade e comportamento 

ético em todas as áreas de actuação. 

 

Evolução na Carreira e Não Discriminação 

Estamos empenhados em garantir aos colaboradores uma remuneração justa e uma 

evolução pessoal e profissional baseada no mérito, nas qualificações e na igualdade de 

oportunidades, independentemente da sua ascendência, sexo, orientação sexual, religião, 

idade, estado civil, situação familiar, nacionalidade, origem étnica, deficiência, convicções 

políticas ou ideológicas e filiação sindical. 

 

Segurança, Saúde e Bem-estar 

A Berrysmart assegura aos seus colaboradores um ambiente e condições de trabalho seguros e 

saudáveis, proibindo quaisquer formas de assédio, “bullying” ou “mobbing”, pugnando ainda 

pela divulgação dos princípios, valores e normas indispensáveis à manutenção e consolidação 

de uma cultura de prevenção do risco no local de trabalho. 

 

Liberdade de Associação 

A Berrysmart reconhece as diversas formas de liberdade de associação dos seus 

colaboradores, nomeadamente as de carácter profissional, lúdico e sócio-cultural, como 

expressão dos princípios de responsabilidade, de solidariedade, de  comunhão de objectivos 

e interesses, de espírito comunitário e de entreajuda próprios da natureza humana e que são 

fonte do desenvolvimento, modernização, identidade e afirmação cultural da sua realidade. 

Respeito pela Intimidade da Vida Privada do Trabalhador 

A Berrysmart assegura a todos os seus colaboradores o direito de reserva e de 

confidencialidade relativamente à sua vida privada, bem como da informação de natureza 
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pessoal e de carácter não profissional, nomeadamente a que respeita aos seus dados 

pessoais e clínicos. 

 

Conflitos de Interesses, Confidencialidade e Ofertas 

Os colaboradores da Berrysmart não podem negociar por conta própria ou em concorrência 

com o mesmo, estando ainda impedidos de obter benefícios, vantagens ou favores pessoais 

por força do cargo ocupado ou das funções desempenhadas. 

 
Os colaboradores devem guardar sigilo e manter confidenciais todas as informações e factos 

relativos às actividades da empresa a que tenham acesso e que não sejam de 

conhecimento público ou notório. 

 
Os colaboradores da Berrysmart não podem aceitar quaisquer ofertas, brindes, benefícios 

ou convites de carácter pessoal de terceiros para si, seus familiares ou a favor de outra 

pessoa. Todas as ofertas não autorizadas, mas que, por qualquer motivo, não possam ser 

recusadas ou devolvidas, revertem a favor da empresa. 

 
Nenhum colaborador poderá oferecer, dar ou receber, qualquer oferta ou pagamento a 

terceiros que seja ou possa ser considerado suborno ou corrupção. 

 

Actuação Leal, Exclusividade e Impedimentos 

Os colaboradores, em conformidade com o princípio de lealdade que deve pautar a sua 

conduta, não podem prestar qualquer actividade de consultoria ou assistência técnica a 

fornecedores, clientes e prestadores de serviços da Berrysmart, salvo quando prévia e 

formalmente sejam autorizados nesse sentido. 

 
Não é permitida a utilização em proveito próprio de bens ou meios da Berrysmart colocados à 

disposição dos colaboradores para o desempenho das suas funções. 

 
A Berrysmart exige que os seus colaboradores, excepto em circunstâncias especiais 

decorrentes do seu estatuto pessoal, da sua relação contratual ou outras aplicáveis, 

devidamente reconhecidas e autorizadas, prestem a sua actividade em exclusividade ao 

Grupo, abstendo-se de qualquer acção que afecte a qualidade do seu desempenho e dos 

seus deveres, enquanto colaboradores. 

 

Utilização de Meios Electrónicos e Informáticos 

O correio electrónico, a internet, os meios informáticos ou qualquer outro suporte electrónico, 

equipamento ou material de natureza similar colocado à disposição dos colaboradores para a 

execução do seu trabalho, deve ser utilizado acautelando sempre a boa segurança da  

informação  tratada,  não  sendo  permitida a divulgação de mensagens ilícitas, ilegais ou de 

conteúdo menos próprio. 

Os nossos Fornecedores e Parceiros Comerciais 

Os fornecedores e parceiros comerciais são essenciais para a manutenção dos elevados 

padrões de qualidade que prosseguimos. 
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Práticas Leais de Comércio 

A Berrysmart adopta políticas de comércio leais que têm em vista a protecção dos direitos do 

consumidor. 

 
A Berrysmart apoia todas as actividades que tendam a proibir a existência de actividades 

restritivas do livre comércio, práticas injustas ou abuso de posição negocial. 

 
A Berrysmart opera de forma leal, em pleno respeito das condições contratuais acordadas, 

com todos os seus fornecedores e parceiros e espera o mesmo comportamento da parte 

destes. 

 

Concorrência 

A Berrysmart acredita na concorrência forte e leal e apoia o desenvolvimento de leis da 

concorrência apropriadas. 

 

Selecção de Fornecedores e Parceiros Comerciais 

A Berrysmart selecciona os seus parceiros de negócio, procurando relacionar-se com 

entidades que partilhem o mesmo quadro de princípios éticos por si seguidos. 

 
A selecção de fornecedores é realizada de forma imparcial com base em critérios que se 

baseiam na qualidade, capacidade de inovação, preço, capacidade de abastecimento, 

performance, confiança, continuidade e sustentabilidade ao longo do tempo. 

 
A Berrysmart  suporta  e  desenvolve  actividades  com  os  parceiros de negócio nacionais dos 

países onde opera, que obedeçam aos critérios de selecção definidos, com o propósito de 

promover o desenvolvimento dos sectores agro-pecuário e industrial como forma de melhoria 

da competitividade. 

 
Aos fornecedores e demais parceiros comerciais é exigido, em cumprimento das leis 

aplicáveis, o empenho e adesão aos sistemas integrados de gestão de resíduos. 

A Comissão de Ética 

Este  órgão  acompanha,  com  isenção  e  i n d e pe n d ê n c i a  qu e  i n t e g r a  a  

Berrysmart, a divulgação e o cumprimento do Código de Conduta da Berrysmart. 

 
Caso tenha alguma dúvida sobre a aplicação de alguma das normas previstas neste Código 

de Conduta, poderá contactar, com garantia de confidencialidade, a Comissão de Ética, através 

de administração@berrysmart.pt 

 

Informação Completa e Transparente 

A Berrysmart cumpre rigorosamente os deveres de informação perante as entidades 

reguladoras, e o mercado em geral, fazendo-o de forma tempestiva, completa, transparente e 

idónea. 

 

Informação Financeira 
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O Relatório de Contas anual, bem como os registos financeiros e documentos de suporte da 

contabilidade da Berrysmart, descrevem e reflectem de forma exacta, verdadeira e 

transparente a natureza dos negócios subjacentes. 

 

 

Ladoeiro, 16 de dezembro de 2021 


