
 

PRINCIPIOS 
ÉTICOS 

Fornecedores, contratados e 

colaboradores 

Desde sua adesão ao Pacto Mundial das Nações 

Unidas, a ACCIONA assumiu o desafio de implantar 

gradualmente os 10 Princípios Universais nos quais 

este Pacto baseia-se para suas atividades diárias e, de 

comunicar a seus grupos de interesse, com total 

transparência e objetividade, os progressos realizados 

neste processo. 

 
 

A ACCIONA recomenda, portanto, a seus 

fornecedores, contratados e colaboradores que 

cumpram com o Pacto Mundial das Nações Unidas: 

www.unglobalcompact.org, e que comuniquem os 

avanços obtidos com relação a isso. 

 
Neste contexto, o objetivo da ACCIONA é estender 

seu compromisso a fornecedores, contratados e 

colaboradores para estabelecer relações comerciais 

estáveis e duradouras de cooperação, baseadas em 

honestidade, transparência e confiança, que permitam 

minimizar o risco de vulnerabilidade dos direitos 

humanos e sociais, assegurar o cumprimento 

normativo, em particular em assuntos relacionados à 

ética e integridade nas condutas, assim como reduzir 

a pegada ambiental da empresa. Tudo isso garantindo 

o fornecimento de bens e serviços. 

 
A ACCIONA seleciona seus fornecedores, 

contratados e colaboradores segundo critérios de 

objetividade, imparcialidade, e não discriminação, 

promovendo a concorrência, o tratamento justo e 

evitando qualquer conflito de interesses, com o 

objetivo de ser referência no cumprimento dos 

códigos de ética e de luta contra a fraude e a 

corrupção. 

 
Desta maneira, a ACCIONA compromete-se a 

realizar uma contribuição positiva para a sociedade 

através de suas atividades e espera que seus 

fornecedores, contratados e colaboradores colaborem 

mediante a aplicação destes princípios em suas 

próprias atividades, suas matrizes, subsidiárias e 

afiliadas, assim como em todos os grupos com os 

quais mantenham relações comerciais, como 

funcionários, subcontratados e terceiros. 

ETHICAL 
PRINCIPLES 

Suppliers, contractors and 

collaborators 

When ACCIONA became a signatory of the 

UN Global Compact it took on the challenge of 

gradually implementing the Ten Universal Principles 

on which this initiative bases its day-to-day activities. 

It also committed to keeping the Company’s 

stakeholders up-to-date, in a totally transparent and 

objective manner, on the headway made in this 

process. 

 
As   a result, ACCIONA urges its suppliers, 

contractors and collaborators in general to become 

signatories of the UN Global Compact: 

www.unglobalcompact.org and to provide regular 

information on the progress it makes in this sphere. 

 
ACCIONA’s aim is to extend its commitment to its 

suppliers, contractors and collaborators in order to 

establish stable and long-lasting co-operative 

commercial relationships underpinned by honesty, 

transparency and trust, capable of minimizing the risk 

of violating human and social rights, and ensuring 

strict compliance to laws and regulations, especially 

regarding issues related to the Company’s 

environmental footprint. All of this must ensure the 

supply of goods and services. 

 

ACCIONA applies a range of fair, objective and non- 

discriminatory criteria when it comes to choosing 

suppliers, contractors and collaborators.   It 

promotes competition and fair treatment and avoids 

any kind of conflict of interest in an effort to become 

a yardstick in compliance to codes of ethics and the 

fight against fraud and corruption. 

 
 

This way, ACCIONA commits to making a positive 

contribution to society through its activities and it 

expects that the Company’s suppliers, contractors and 

collaborators cooperate by adopting these same 

principles in their own activities, in their parent 

company, subsidiaries and affiliates, as well as in all 

groups with which they have a commercial 

relationship, such as employees, subcontractors and 

third parties. 
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Logo, a ACCIONA incentiva que fornecedores, 
contratados e colaboradores realizem suas atividades 
de acordo com as melhores práticas, cumprindo com 
os padrões internacionalmente aceitos com respeito à 
Transparência e Ética Empresarial, Direitos 
Humanos e Sociais, Segurança e Saúde e, Qualidade 
e Meio Ambiente. 

 

Princípios 

Transparência e Ética 

A ACCIONA considera a transparência, a 

integridade e a ética empresarial a base fundamental 

para manter relações comerciais sustentáveis. 

Consequentemente, ela assume o compromisso de 

desenvolver suas atividades empresariais e 

profissionais de acordo com a legislação vigente em 

cada um dos lugares onde estas sejam desenvolvidas, 

observando um alto comportamento ético. 

 

A ACCIONA espera, portanto, que seus 

fornecedores, contratados e colaboradores: 

 

• Respeitem as leis, normas e regulamentos dos 

países nos quais realizem suas operações. 

• Não executem práticas ou condutas não éticas, 

que mesmo sem violar a lei, possam prejudicar a 

reputação da ACCIONA. 

• Não participem de ações que comprometam ou 

coloquem em risco a legalidade e os princípios 

éticos fundamentais. 

• Sejam transparentes e íntegros em todas as 

informações financeiras, comerciais ou 

empresariais emitidas. 

• Respeitem os princípios de confidencialidade, não 

utilizando ou compartilhando informações que 

tenham recebido em caráter confidencial durante 

sua relação comercial, exceto se tiverem sido 

autorizados pela ACCIONA ou, por motivos de 

obrigação legal ou cumprimento de resoluções 

judiciais ou administrativas. 

ACCIONA also encourages suppliers, contractors 

and collaborators to conduct their activities in 

accordance with best practices, and to meet all 

internationally recognized standards on Corporate 

Ethics and Transparency, Human and Social Rights, 

Health and Safety, and Quality and Environment. 

 
Principles 

 
Transparency and Ethics 

 
For ACCIONA, corporate transparency, integrity and 

ethics are key to maintaining sustainable commercial 

relationships. Subsequently, it undertakes the 

commitment to carry out all its business and 

professional activities in accordance with the current 

law and regulations in the places and countries in 

which it operates, maintaining the highest standards 

of ethical behavior. 

 
Subsequently, ACCIONA expects the following of 

all its suppliers, contractors and collaborators: 

 
• Respect for current law, rules and regulations of 

the countries where they operate. 

• Avoid all non-ethical conducts and behaviors; 

even though they may not entail violation of the 

law, they may be enough to damage ACCIONA’s 

reputation. 

• Do not take part in actions and activities that 

compromise or jeopardize legality and basic 

ethical principles. 

• Display   transparency and integrity when 

communicating financial,  commercial or 

corporate information. 

• Show the utmost respect for confidentiality; do 

not use or share information obtained 

confidentially by virtue of their commercial 

relationships unless they have been expressly 

authorized by ACCIONA, or owing to legal 

obligation or in compliance with legal or 

administrative rulings. 



 

 

 

• Disponham dos meios necessários que 
garantam, a privacidade dos dados pessoais aos 
quais tenham acesso no exercício de suas 
atividades. 

• Cumpram com as normas mais rigorosas de 

conduta ética e moral, abstendo-se de exercer 

práticas que impliquem corrupção em todas as 

suas formas, inclusive extorsão e suborno. 

• Não ofereçam, direta ou indiretamente, nenhum 

pagamento em dinheiro ou espécie à 

ACCIONA, ou a algum de seus funcionários, 

ou a outras entidades, com a intenção de obter 

ou manter ilicitamente negócios ou outras 

vantagens. 

 

A ACCIONA recomenda, portanto, a seus 

fornecedores, contratados e colaboradores que 

disponham de suas próprias políticas e códigos de 

conduta que levem a um comportamento de acordo 

com estes princípios éticos fundamentais e a seus 

grupos de interesse. 

 
Direitos Humanos e Sociais 

 
A ACCIONA respeita e adota os valores incluídos 

na Declaração Universal de Direitos Humanos, as 

Resoluções da Organização Internacional do 

Trabalho (voltados ao respeito à dignidade do 

indivíduo) e à Convenção sobre os Direitos da 

Criança das Nações Unidas. 

 
Em consequência, a ACCIONA espera que seus 

fornecedores, contratados e colaboradores: 

 

• Apoiem e respeitem a proteção dos direitos 

humanos fundamentais reconhecidos 

internacionalmente, dentro de seu âmbito de 

influência, assegurando-se de não serem 

cúmplices de nenhuma forma de abuso ou 

violação dos mesmos. 

• Recusem qualquer manifestação de assédio 

físico, psicológico, moral ou de abuso de 

autoridade, ou qualquer outra conduta que 

intimide ou ofenda os direitos das pessoas. 

• Have the necessary means for guaranteeing 

the privacy of personal data to which they have 

access thanks to their activities. 

• Adhere to the strictest ethical and moral 

standards, refraining from practices that involve 

all forms of corruption, including extortion and 

bribery. 

• Do not offer, directly or indirectly, ACCIONA, 

its employees or other entities payments in cash 

or in kind with the intention of obtaining or 

maintaining illicit business or other advantages. 

 

 

 
Subsequently, ACCIONA urges its suppliers, 

contractors and collaborators to have their own 

policies and codes of conduct in place aimed at 

guiding behavior in accordance with these 

fundamental ethical principles and to their 

stakeholders. 

 
Human and Social Rights 

 
ACCIONA respects and embraces the values 

expressed in the Declaration of Human Rights, the 

Resolutions of the International Labor Organization 

(aimed at respecting the dignity of the individual) 

and the UNICEF Convention on the Rights of the 

Child. 

 
Thus, ACCIONA expects all its suppliers, 

contractors and collaborators to: 

 

• Uphold and respect the protection of 

universally recognized fundamental human 

rights, within their scope of influence, and make 

sure they are in no way complicit in human 

rights abuses or violations. 

• Reject all types of physical, psychological or 

moral harassment or abuse of authority, or any 

other conduct that is intimidatory or offensive 

to a person’s rights. 



 

 

 

• Mantenham um ambiente onde todos os 
trabalhadores sejam tratados com dignidade e 
respeito, onde não ocorram ameaças de violência, 
exploração ou abuso sexual, assédio verbal ou 
psicológico ou maus tratos. 

 

• Proíbam o trabalho forçado em todas as suas 

formas, adotando práticas de emprego 

compatíveis com os acordos da OIT neste 

quesito. 

• Cumpram com as leis e os regulamentos em 

matéria de salários e horários de trabalho, 

respeitando todos os direitos dos trabalhadores 

(salário mínimo, remuneração de horas extras, 

períodos de descanso e férias). 

• Não aceitem nenhum tipo de discriminação de 

emprego e cargo por motivos de idade, raça, cor, 

gênero, religião, ascendência nacional, 

orientação sexual, origem social ou étnica, 

capacidade física, gravidez, estado de saúde, 

opinião pública, associação a sindicatos ou 

estado civil. E, respeitem a reserva legal de 

contratação social      de pessoas com 

deficiências de acordo com a legislação de cada 

país. 

• Apoiem a liberdade de afiliação e o 

reconhecimento efetivo do direito à negociação 

coletiva. 

• Apoiem a erradicação do trabalho infantil, não 

contratando menores de idade para a realização 

de nenhum tipo de trabalho, sendo a idade 

mínima de admissão para emprego não inferior à 

idade de finalização da escolarização obrigatória, 

segundo a legislação nacional. Os jovens não 

deverão realizar trabalhos que possam ser 

perigosos, interfiram em sua educação ou sejam 

prejudiciais para sua saúde ou desenvolvimento 

físico, mental, social ou moral. 

 

A ACCIONA recomenda a seus fornecedores que 

coloquem em prática políticas e adotem regras que 

respeitem os padrões internacionais mencionados, 

garantindo o respeito aos direitos humanos e sociais 

das pessoas relacionadas à suas atividades. 

• Maintain an environment of dignity and respect 

for all workers, free of threats of violence, 

exploitation or sexual abuse, verbal and 

psychological abuse or maltreatment. 

 
• Uphold the elimination of all forms of forced and 

compulsory labor, and adopt employment 

practices in accordance with ILO agreements on 

this issue. 

• Comply   with all laws and regulations 

concerning wages and working hours, respecting 

all the rights of workers: minimum wage, 

payment of overtime, breaks and vacations. 

 

• Refuse to accept any action that entails 

discrimination in respect of employment and 

occupation on grounds of age, race, color, 

gender, religion, national extraction, sexual 

orientation, social or ethnic origin, physical 

ability, pregnancy, health, public opinion, union 

membership or marital status. And they must 

respect the legal obligation to hire people with 

disabilities in accordance with the law 

applicable in each country. 

• Uphold the freedom of association and the 

effective recognition of the right to collective 

bargaining. 

• Uphold the effective abolition of child labor, 

refusing to hire minors for any kind of work. The 

minimum age for work should not be below the 

age for finishing compulsory schooling, 

according to local law. Young people should not 

engage in work that may be dangerous, interfere 

with their education or be harmful to their health 

or physical, mental, social or moral development. 

 
 

ACCIONA urges its suppliers to put in place 

policies and practices that respect the 

abovementioned international standards, ensuring 

respect for the human and social rights of people 

related to their company’s activities. 



 

 

Segurança e Saúde 

 
A ACCIONA incentiva a adoção de políticas de 

segurança e saúde no trabalho e adota as medidas 

preventivas estabelecidas na legislação vigente em cada 

país, proporcionando um ambiente de trabalho que 

respeita a saúde e a dignidade dos funcionários. 

 
A ACCIONA promove a aplicação de suas normas e 

políticas de saúde e segurança no trabalho e espera que 

seus fornecedores, contratados e colaboradores: 

 

• Ofereçam a seus funcionários um lugar de trabalho 

seguro e saudável, comprometendo-se a cumprir 

com as normas internacionais de segurança. 

 
• Garantam, no mínimo, acesso à água potável e 

instalações sanitárias, segurança em casos de 

incêndio, higiene industrial, iluminação e ventilação 

suficientes e proteção adequada para cada atividade. 

• Tenham previstas medidas preventivas para evitar 

riscos no trabalho e respostas diante de situações de 

emergência para supostos acidentes durante a 

realização da atividade laboral. 

 

• Instruam seus funcionários para que conheçam estas 

medidas e apliquem-nas, de maneira que velem pela 

própria segurança, a de outros funcionários, 

clientes, fornecedores, contratados e colaboradores 

e, em general, de todas as pessoas que possam ser 

afetadas pelo desenvolvimento de suas atividades. 

 

A ACCIONA recomenda, portanto, a seus 

fornecedores, contratados e colaboradores que 

disponham de políticas relativas à prevenção de riscos 

laborais e que assegurem a seus funcionários estes 

princípios. 

 
Qualidade e Meio Ambiente 

 
A preservação e o respeito ao Meio Ambiente são um 

dos pilares básicos de atuação da ACCIONA, que se 

manifestam no cumprimento das melhores práticas 

ambientais em todas as suas atividades e em seu 

compromisso de fomentar iniciativas que busquem 

combater a mudança climática e conservar a 

biodiversidade. 

 
De acordo com essa filosofia e prática, a ACCIONA 

espera que seus fornecedores, contratados e 

colaboradores: 

Health and Safety 

 
ACCIONA fosters the adoption of the workplace 

health and safety policies laid down by law in each 

country where it operates, and provides a working 

environment that respects the health and safety of 

its employees. 

 
ACCIONA works continuously to apply its 

workplace health and safety policies and expects its 

suppliers, contractors and collaborators to: 

 
•  Provide a safe and healthy workplace, and 

commit to meeting international safety 

standards. 

• Ensure, at the very least, access to drinking 

water and sanitation facilities, fire prevention 

measures, industrial hygiene, sufficient lighting 

and ventilation and the right safety levels for 

each activity. 

• Have the necessary safety measures in place to 

avoid workplace risks, and the right means of 

responding to accidents in the workplace. 

• Give their employees the right training to ensure 

that they are familiar with these measures and 

know how to apply them in order to take care of 

their own safety and that of other employees, 

customers, suppliers, contractors and 

collaborators, and, overall, anyone affected by 

the company’s activities. 

 

Therefore, ACCIONA urges all its suppliers, 

contractors and collaborators who have workplace 

health and safety policies in place to provide all the 

aforementioned conditions and measures for their 

employees. 

 
Quality and Environment 

 
Conservation and respect for the environment make 

up a fundamental pillar of ACCIONA’s activities 

and this is mirrored in the best environmental 

practices that the Company applies to all its 

activities and in its commitment to fostering 

initiatives that seek to combat climate change and 

preserve biodiversity. 

 
In accordance with this philosophy and practice, 

ACCIONA expects all its suppliers, contractors and 

collaborators to: 



 

• Contem com uma política ambiental eficaz e 
cumpram com a legislação e os regulamentos 
vigentes sobre proteção do meio ambiente. 

• Mantenham foco preventivo e fomentem 

iniciativas que promovam uma maior 

responsabilidade ambiental, buscando mais 

eficiência em suas atividades, instalações, 

equipamentos e meios de trabalho. 

• Elaborem processos de produção que suponham 

um uso eficiente dos recursos disponíveis e que 

minimizem o impacto ambiental. 

• Favoreçam o desenvolvimento e a difusão de 

tecnologias que respeitem o meio ambiente. 

• Prevejam sistemas eficazes para a identificação, o 

controle e o tratamento dos principais impactos 

ambientais gerados por suas atividades quanto a 

consumo de recursos naturais, gestão de 

emissões, resíduos, substâncias perigosas e 

efluentes. 

• E, caso sejam produzidos danos ambientais, 

empreguem todos os meios necessários para 

restabelecer a situação anterior ao evento que 

tenha causado o impacto. 

 
 

A ACCIONA recomenda a seus fornecedores, 

contratados e colaboradores que contem com 

políticas de qualidade e meio ambiente, que garantam 

atuações ambientais respeitosas e sustentáveis. 

 
Esses princípios são aplicáveis a todos os 

fornecedores, contratados e colaboradores das 

empresas da ACCIONA. 

 

A ACCIONA reserva-se o direito de rescindir a 

relação contratual com os fornecedores, contratados 

e/ou colaboradores que incorrerem em não 

cumprimento com os princípios éticos determinados 

no presente. 

 
Ademais, os fornecedores, contratados e 

colaboradores poderão comunicar qualquer prática 

irregular relacionada ao não cumprimento ou à 

violação das condutas determinadas neste documento 

através do canal ético da ACCIONA: 

https://canaletico.acciona.com/ através do qual 

também poderão entrar em contato para solucionar 

qualquer dúvida com relação à interpretação destes 

princípios. 

• Have an efficient environmental policy in place, 

compliant with current environmental protection 

laws and regulations. 

• Make prevention a priority and encourage 

initiatives aimed at increasing environmental 

responsibility, and greater efficiency in their 

company’s activities, facilities equipment and 

resources. 

• Design production processes aimed at using 

available resources efficiently and reducing 

environmental impacts. 

• Favor   the development and spread of 

environment-friendly technologies. 

•  Have efficient systems in place for identifying, 

controlling and dealing with the main 

environmental impacts caused by their activities 

as regards consumption of natural resources, the 

management of emissions, waste,  toxic 

substances and effluents. 

• And, in the event of environmental damage, use 

all the necessary means for returning to the 

situation and conditions prior to the impact. 

 
 

ACCIONA urges its suppliers, contractors and 

collaborators to have quality and environmental 

policies in place, ensuring a respectful and 

sustainable relationship and interaction with the 

environment. 

 
These principles are applicable to all suppliers, 

contractors and collaborators of all ACCIONA 

companies. 

 
ACCIONA reserves the right to terminate the 

contractual relationship with suppliers, contractors 

and/or collaborators who breach the ethical principles 

laid out herein. 
 

Furthermore, suppliers, contractors and 

collaborators have a channel at their disposal, the 

ACCIONA Ethical Channel: 

h t tp s : / / can a le t i co . acc io n a . co m/   

, enabling them to report any actions that may be 

construed as a breach of the conducts and behavior 

laid down in this document. They should also use this 

channel for any queries on how to interpret these 

principles. 
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