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1. Âmbito 
 
O Grupo Arriva, neste Código de Conduta Arriva para Parceiros de Negócios, definiu para as relações com 
paceiros de negócio, os seus princípios e requisitos, particularmente relacionados com a observância de 
princípios éticos, integridade e legislação aplicável. Como o Grupo Arriva é parte do Grupo Deutsche Bahn 
(DB), este código de conduta é consistente com o Código de Conduta DB para parceiros de negócios.  
São parceiros de negócios todas as empresas externas ao Grupo Arriva que forneçam bens e serviços ao 
Grupo Arriva. Estes podem ser, por exemplo, fornecedores, consultores, agentes, subcontratados de 
fornecedores e outros prestadores de serviços e bens, entre outros. O Grupo Arriva espera que os seus 
parceiros de negócios implementem os princípios definidos neste Código de Conduta Arriva para Parceiros 
de Negócios nas suas organizações e que cumpram os mesmos. 
 
 
2. Princípios do Código de Conduta  
 
O Grupo Arriva dedica-se à sustentabilidade e comprometeu-se perante as Nações Unidas a cumprir os Dez 
Princípios do Pacto Global das Nações Unidas. O sucesso comercial e as ações socialmente responsáveis não 
se contradizem – na realidade, são interdependentes. A conduta sustentável e responsável é vista pelo Grupo 
Arriva como um importante alicerce nas relações com os nossos parceiros de negócios. O Grupo Arriva 
espera, por isso, que os seus parceiros de Negócio:  
 
 Desenvolvam as suas atividades de negócio com integridade, isto é, em particular, cumprir a legislação 

aplicável, ex. Direitos humanos, anticorrupção, proteção de dados, concorrência, cartéis e o ambiente; 
 Promovam o cumprimento, por parte dos seus parceiros de negócios, dos princípios definidos neste 

Código de Conduta Arriva para Parceiros de Negócios;  
 Atuem honestamente, responsavelmente e de forma justa. 
 
 
3. Responsabilidade Social Corporativa dos nossos Parceiros de Negócio 
 
O Grupo Arriva acredita que a responsabilidade social é um fator chave para o sucesso a longo prazo da 
organização e, consequentemente, um elemento indispensável da gestão corporativa orientada por valores.  
Desta forma, esperamos que os nossos parceiros de negócios tenham uma conduta alinhada com os 
seguintes princípios: 
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Direitos Humanos 
 

Os nossos parceiros de negócios respeitem os direitos humanos comumente aceites. 
 
 

Trabalho Infantil  
 

Os nossos parceiros de negócios rejeitam absolutamente o trabalho infantil e cumprem a legislação aplicável 
à proibição do trabalho infantil (ILO Conventions 138 e 182). 
 
 

Trabalho Forçado  
 

Os nossos parceiros de negócios estão proibidos de usar ou tolerar, sob qualquer forma, o trabalho escravo, 
forçado, escravidão, tráfico humano ou trabalho não voluntário. Asseguram que os seus trabalhadores não 
são sujeitos a tratamento desumano ou degradante, punição corporal, etc. (ILO Conventions 29 e 105) 
 
 

Igualdade de Oportunidades/Diversidade  
 

Os nossos parceiros de negócios promovem a diversidade nas suas organizações e não toleram a 
discriminação no emprego e ocupação do seu pessoal (ILO Conventions 100 e 111).  
 
 

Liberdade de Associação/Direito à negociação Coletiva  
 

Os parceiros de negócios do Grupo Arriva respeitam a liberdade de associação e a formação de grupos de 
interesse, e defendem os direitos dos seus trabalhadores no seu segmento de negócio. Respeitam, 
igualmente, o direito dos trabalhadores de escolherem livremente os seus representantes e de negociarem 
coletivamente (ILO Conventions 87 e 98). 
 
 

Saúde e Segurança no Trabalho 
 

A Segurança Humana é a maior das prioridades e um valor fundamental dos nossos parceiros de negócio, 
que devem providenciar um ambiente de trabalho saudável e seguro, dar formação de segurança, bem como 
assegurar a segurança dos seus produtos e serviços. Adicionalmente, mitigam ou eliminam, quando razoável, 
as fontes de perigo nos locais de trabalho, com base no conhecimento geral da Segurança e Saúde no 
Trabalho para o sector industrial relevante.  
 
 

Proteção do Ambiente 
 

Os nossos parceiros de negócios cumprem as normas ambientais aplicáveis e estão comprometidos com 
princípios de gestão sustentável e de proteção ambiental como indicador de valor organizacional. Tomam 
medidas efetivas que reflitam o sentido de responsabilidade ambiental.  
 
 

Pagamento  
 

Os nossos parceiros de negócio remuneram os seus recursos humanos adequadamente e em concordância 
com a legislação aplicável e os padrões industriais.  
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Tempos de Trabalho  
 

Os nossos parceiros de negócio cumprem a legislação aplicável e os padrões industriais.  
 
 

Relações de Trabalho  
 

Quando possível, o trabalho deve ser realizado na base de um contrato de trabalho regular como definido 
na legislação nacional e de acordo com os padrões da indústria.  

 
 
Proteção de Dados 
 

Os nossos parceiros de negócios cumprem a legislação aplicável à proteção de dados pessoais, em particular 
dos seus trabalhadores, parceiros de negócios e clientes. 
 
 
4. Anticorrupção 
 
O Grupo Arriva não tolera qualquer forma de corrupção ou outras práticas de negócio desleais. A 
transparência e franqueza são requisitos essenciais para o Grupo Arriva, de forma a garantir a confiança e 
credibilidade nos negócios e nas relações com os seus parceiros de negócios. 
 

Corrupção 
 

Os nossos parceiros de negócios não toleram qualquer forma de corrupção ou crime financeiro pelos seus 
trabalhadores ou trabalhadores na cadeia de fornecimento, etc. 
 
 

Consultores/ Agentes/ Corretores 
 
Qualquer remuneração paga a consultores, agentes, corretores e/ou outros intermediários, não pode servir 
para favorecer deslealmente parceiros, clientes e outras partes. Os nossos parceiros de negócios escolhem 
os seus consultores, agentes, corretores e outros intermediários, diligentemente e com base em critérios de 
seleção apropriados. 
 
 

Revogação de Conflitos de Interesse 
 

Os nossos parceiros de negócios evitam conflitos de interesses que possam dar origem a riscos de corrupção. 
 

 
Convites e presentes 
 

Em relação com as atividades de negócio do Grupo Arriva, os nossos parceiros de negócios apenas aceitam 
ou endereçam convites quando apropriados, nunca como antecipação de benefícios indevidos daí sucedidos 
ou qualquer outro tratamento preferencial, e não infringem a legislação aplicável (em particular leis 
anticorrupção). O mesmo se aplica à aceitação ou oferta de presentes, ou outras considerações ou vantagens 
de qualquer tipo. 
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Comportamento perante Funcionários Públicos 
 

Os nossos parceiros de negócios não toleram qualquer forma de benefícios ilegais, tangíveis e intangíveis, 
(incluindo a sua oferta) a funcionários públicos ou pessoas equiparadas aos mesmos (independentemente 
de serem efetuados direta ou indiretamente através de terceiros). 
 
 

Partidos Políticos 
 

Quaisquer benefícios ilegais, tangíveis e intangíveis, a qualquer tipo de partidos políticos, seus 
representantes, detentores de cargos públicos, ou candidatos a cargos políticos, não serão também tolerados 
pelos nossos parceiros de negócios. 
 
 

Donativos/ Patrocínios 
 

Os donativos apenas são efetuados voluntariamente pelos nossos parceiros de negócios e não como 
antecipação de quaisquer considerações em troca. O patrocínio de pessoas, grupos ou organizações não será 
utilizado com a finalidade de obter vantagens negociais ilegais. 
 
 

Lavagem de Dinheiro e Financiamento de Terrorismo  
 

Os nossos parceiros de negócios tomam as medidas apropriadas nas suas organizações para prevenir a 
lavagem de dinheiro e o financiamento de terrorismo. 
 
 
5. Conduta dos nossos parceiros de Negócio em Concorrência  
 
O Grupo Arriva empenha-se em agir sempre como um participante justo e responsável no mercado e espera 
o mesmo dos seus parceiros de negócios. 
 
 

Concorrência e leis contra cartéis 
 

Os nossos parceiros de negócios cumprem as leis da concorrência. Em particular, não fazem acordos e 
combinações que influenciem preços, condições, estratégias ou relações com o cliente, especialmente no 
que respeita à participação em concursos públicos. O mesmo se aplica à troca de informação concorrencial 
sensível ou a qualquer outro comportamento que ilegalmente restrinja ou possa restringir a concorrência. 
 
 

Controlos de Importação e Exportação 
 

Particularmente no que respeita às atividades globais de negócio, os nossos parceiros de negócio cumprem 
a legislação aplicável à importação e exportação de bens, serviços e informação, bem como embargos e 
sanções aplicáveis.  
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6. Conformidade para com o Código de Conduta Arriva para parceiros de negócio 
 

Conformidade 
 

Os nossos parceiros de negócios devem garantir o cumprimento dos princípios definidos neste Código de 
Conduta Arriva para Parceiros de Negócios. 
 
 

Reporte ao Grupo Arriva 
 

Os parceiros comerciais da Arriva, devem comunicar a existência de crimes cometidos no decurso das suas 
atividades empresariais, enquanto fornecedores da Arriva, e sempre que esses crimes possam ter 
consequências para o Grupo Arriva.  
 
 

Proteção de Denunciantes 
 

Os nossos parceiros de negócios não toleram qualquer retaliação contra pessoas que denunciem violações 
dos princípios estipulados neste Código de Conduta Arriva para Parceiros de Negócios. Qualquer subsidiária 
do Grupo Arriva pode levantar a preocupação se acreditarem que este Código de conduta está a ser, ou corre 
risco de ser, violado. Qualquer preocupação pode ser reportada confidencialmente via telefone (fora Reino 
Unido +44 191 528 5322) ou via e-mail inconfidence@arriva.co.uk  
 
 

Cadeia de Fornecimento 
 

Os nossos parceiros de negócios, selecionam os seus fornecedores, que mantêm em relação às suas 
atividades comerciais com o Grupo Arriva, diligentemente, comunicando os princípios estipulados neste 
Código de Conduta Arriva para Parceiros de Negócios ou princípios equivalentes, e promovem a 
conformidade dos seus fornecedores para com estes. 
 
 

Consequências  
 
O Grupo Arriva enfatiza as negociações comerciais cooperativas com seus parceiros de negócios. Para 
violações menores deste Código de Conduta Arriva é geralmente dada a possibilidade, aos parceiros de 
negócio, de implementar as ações corretivas apropriadas dentro de um prazo razoável, caso os parceiros de 
negócio tenham a vontade de remediar a violação e melhorar. Para violações graves (particularmente em 
caso de crimes cometidos), o Grupo Arriva reserva o direito a sanções apropriadas ao respetivo parceiro de 
negócio. O que pode conduzir à terminação/Cessação imediata da relação comercial e à revindicação de 
danos e outros direitos.  
 
 
 

7. Para mais informações  
 
Em caso de dúvida ou questão, deve contactar o Arriva Group Compliance via supportc@arriva.co.uk  
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