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O Código de Conduta da SAMBA FOOTWEAR inclui o respeito pelos direitos humanos, 

preocupações ambientais, relações com os parceiros, saúde e segurança. 

Regularmente asseguramo-nos de que a SAMBA FOOTWEAR cumpre o Código de 

Conduta. 

 

OS NOSSOS MANDAMENTOS 

 

Princípios Éticos  

A SAMBA FOOTWEAR procura reconhecer e aproveitar da melhor forma a cooperação 

entre os seus colaboradores e parceiros de negócio, não tolerando qualquer ato de 

corrupção, extorsão, fraude ou suborno. 

 

Trabalho precário 

A SAMBA FOOTWEAR tem a preocupação de cumprir todas as leis e regulamentações 

relevantes. 

 

Horários dignos de trabalho 

A SAMBA FOOTWEAR cumpre a legislação relativa aos horários de trabalho. 

 

Trabalho infantil 

A SAMBA FOOTWEAR não contrata trabalhadores com idade inferior à idade mínima 

legal de admissão (16 anos), comprometendo-se a proporcionar condições de 

trabalho, dando formação e formação técnica. 

 

Trabalho Forçado 

A SAMBA FOOTWEAR não admite castigos corporais ou qualquer outra ação disciplinar 

física ou mental, perseguição e condena qualquer tipo de trabalho forçado. 
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Discriminação e Assédio 

A SAMBA FOOTWEAR respeita as diferentes raças, géneros, origens nacional, étnica ou 

social, ligações políticas, idades ou orientação sexual, tratando os colaboradores de 

uma forma justa e respeitável. De igual modo oferece igualdade de oportunidades, não 

tolerando qualquer tipo de discriminação ou assédio.  

 

Liberdade de Associação 

A SAMBA FOOTWEAR respeita o direito de os trabalhadores poderem constituir e reunir 

livremente sindicatos ou outro tipo de associações e proceder a negociações coletivas. 

 

Remuneração justa 

A SAMBA FOOTWEAR define critérios claros e justos para a avaliação e desempenho 

dos seus colaboradores, tendo em atenção a assiduidade, produção, motivação, 

organização, empenho e dedicação, garantindo o direito de os mesmos receberem 

uma remuneração justa. 

 

Segurança e Saúde no Trabalho 

A SAMBA FOOTWEAR assegura a todos os trabalhadores um ambiente de trabalho 

seguro e saudável através da avaliação de riscos e adoção das medidas necessárias 

para os eliminar ou reduzir. 

 

Qualidade & Ambiente sustentáveis 

O Sistema de Gestão integrado de Qualidade & Ambiente, assente nas ISO 9001 e 

14001, visa a satisfação dos clientes, a sustentabilidade ambiental e empresarial, e a 

melhoria contínua da capacidade técnica e organização funcional.   


