FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Organização Macambira & Araújo – Produções de Merchandising e
Publicidade, Lda.
Diretor(a) Alberto Araújo
Setor de Atividade Importação, Exportação, Comercialização ,
Produção, Representação, Criação e Realização de Texteis,
Merchandising, Material Publicitário e afins e prestação de serviços
na área do têxtil e publicidade
Número de Efetivos 22
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Morada Via Central de Milheirós, 307 A, 4475-380 Maia
Telefone 229942316
Responsável pela Candidatura | Cargo | Departamento
Filipe Ferreira | R. Qualidade | Qualidade
E-mail fferreira@maproductiongroup.com

CATEGORIAS A QUE SE CANDIDATA
☐ DIREITOS HUMANOS
☐ TRABALHO DIGNO E CONCILIAÇÃO
☐ AMBIENTE: Redução de impactes
☐ AMBIENTE: Água e Energia
☒ MERCADO
☐ COMUNIDADE
☐ VOLUNTARIADO
☐ PARTES INTERESSADAS
☐ COMUNICAÇÃO

___________________________________________________

CATEGORIA Mercado
Nome do projeto Promoção dos Princípios Definidos no Código de Ética
Interno junto dos fornecedores
Descrição do projeto
(até 1500 Caracteres – com espaços | Possibilidade de inclusão de links para informações de
suporte à candidatura)
O MA Creative Group (MA Group) sustenta o seu trabalho na melhoria contínua e
desenvolvimento da organização com o objetivo de garantir um crescimento
sustentado e responsável em toda a cadeia de fornecimento.
Para tal, o MA Group promove com as partes interessadas um conjunto de
princípios que orientam o objetivo traçado, existindo um grande empenho em
garantir que a nossa cadeia de fornecedores é socialmente responsável.
De forma a atingir o melhor nível de promoção dos princípios referidos, foi
desenvolvido um conjunto de ações:

1. Desenvolvimento de uma Política de Ambiente, Segurança e Responsabilidade
Social.
Este documento encontra-se disponível em http://bit.ly/1FWEEZw
2. Desenvolvimento de Código de Ética Empresarial, contemplando:






Integridade e ética;
Condições de Trabalho e Direitos Humanos;
Segurança e Saúde;
Aspectos Ambientais;

O código encontra-se disponível em http://bit.ly/1NbHzhw (versão portuguesa) e
http://bit.ly/1CM8RKi (versão inglesa).
3. Envio do Código de Ética Empresarial aos principais fornecedores;
4. Criação de ferramenta de auto-avaliação que inclui os requisitos mínimos a
preencher pelos fornecedores nacionais quanto à sua Responsabilidade Social:
https://pt.surveymonkey.com/s/BRSRTJV
5. Definição de Lista de Verificação ao nível da política de responsabilidade social
para preenchimento dos fornecedores de países em vias de desenvolvimento. Para
consulta em http://bit.ly/1bqVcxC, sendo implementado nos procedimentos
habituais durante o ano vigente.

Impactes positivos nas partes interessadas da organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)
Com a aplicação dos procedimentos referidos garantimos à priori uma preocupação
e predisposição para com este tipo de princípios vitais à normal condução dos
projetos/processos, quer da organização, colaboradores, como também
fornecedores e parceiros. Deste modo, garantimos em toda a linha:
- Consciencialização dos princípios enunciados no Código de Ética Empresarial do
MA Creative Production Group na cadeia de fornecimento da empresa;
- Evolução do desempenho de Responsabilidade Social na nossa cadeia de
fornecimento;
- Promoção interna, junto dos departamentos de sourcing, dos princípios pela qual
se deverá pautar a selecção de fornecedores, quanto à Responsabilidade Social;
- Contributo para um mercado mais justo, competitivo e sustentável;

Articulação do projeto com a política de Responsabilidade Social da
organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)
A nossa política de responsabilidade social apresenta duas vertentes articuláveis
com este projeto: promove não só a ética empresarial, social e ambiental na
gestão, como também sensibiliza os colaboradores e fornecedores para as boas
práticas ambientais e laborais fundamentais à boa condução dos projetos.

Através da promoção dos princípios do código de ética empresarial junto dos
fornecedores, asseguramos o cumprimento dos requisitos dos nossos clientes,
projetos e objetivos ao fornecer produtos e serviços em conformidade com a
legislação e regulamentos aplicáveis. Para tal, mantemos o foco na promoção de
um ambiente de trabalho saudável e seguro, no qual todos os colaboradores e
intervenientes se sintam realizados pela mesma força de vontade, assegurando
para isso as condições básicas como a proteção à saúde e segurança dos
colaboradores e todos as pessoas envolvidas nas suas atividades, sem nunca
perder de vista o respeito pela declaração universal dos direitos do Homem,
atuando

desta

forma

pela transparência

e sustentabilidade

na

cadeia

de

fornecimento.

Submissão da Declaração das Condições de Base, devidamente assinada pela Direção.
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