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1.1 – A Orgal compromete-se a não se envolver e a não apoiar a utilização de trabalho forçado, escravo e compulsório, a retenção de documentos 
pessoais originais, bem como qualquer outra situação que possa forçar o colaborador a permanecer contra a sua vontade. 

2.1 – A Orgal não interfere no exercício dos direitos dos colaboradores relativamente à liberdade sindical e ao seu direito à negociação coletiva.
2.2 – Neste sentido, a empresa disponibiliza aos colaboradores os meios necessários para o exercício deste direito.   
2.3 – Os representantes dos trabalhadores não serão discriminados e terão acesso a exercer as suas funções representativas no seu local de 
trabalho.
2.4 – No caso de a lei se opor ao direito de liberdade de associação e negociação coletiva, a Orgal facilitará o desenvolvimento de alternativas 
paralelas para a negociação livre e independente.
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3.1 – A Orgal compromete-se a assegurar as condições necessárias para garantir um ambiente de trabalho são e seguro para todos os 
colaboradores da empresa, bem como qualquer parceiro, visitante ou fornecedor que se encontre nas suas instalações. Estão implementadas as 
medidas necessárias para prevenir acidentes e danos à saúde de todos.
3.2 – Por sua vez, os colaboradores da empresa deverão respeitar integralmente todas as regras internas, normas, legislação nacional e 
comunitária em matéria de segurança no trabalho. Para o efeito a Orgal compromete-se a realizar a formação necessária a todos os colaboradores 
da empresa, incluindo os novos ou transferidos.
3.3 – A Orgal proporciona a todos os colaboradores acesso a instalações sociais e sanitárias limpas, água potável, assim como um espaço onde 
os colaboradores podem tomar as suas refeições.
3.4 – Quando houver alojamentos, os mesmos estarão limpos, seguros e assegurarão as necessidades básicas dos trabalhadores.
3.5 – A Orgal conferiu a responsabilidade dos serviços de segurança a um colaborador com formação adequada ao desempenho dessas funções.

4.1 – A Orgal não tolera nem apoia a utilização de trabalho infantil, que considera inaceitável.
4.2 – A empresa compromete-se a verificar que, junto dos seus parceiros, não seja utilizado trabalho infantil.
4.3 – É prática assumida pela empresa o recrutamento de jovens com idade igual ou superior a 18 anos para possíveis trabalhos noturnos ou que 
ofereçam menos condições de segurança.
4.4 – Esta política e procedimentos serão cumpridos de acordo com as normas da OIT.

5.1 – A Orgal compromete-se a remunerar os colaboradores com equidade, em conformidade com o previsto na lei e desempenho do colaborador. 
A empresa está convicta de que os salários são suficientes para cumprir com as necessidades básicas dos colaboradores.
5.2 – A composição dos salários, bem como outras informações importantes, são comunicadas aos colaboradores, de forma detalhada, clara e 
percetível.
5.3 – Não é permitido reduzir o salário aos colaboradores devido a procedimentos disciplinares ou, salvo se, havendo alteração do seu posto de 
trabalho, o trabalhador assim o permita.

6.1 – Os horários de trabalho praticados na Orgal cumprem o disposto na legislação em vigor.
6.2 – O trabalho suplementar só pode ser prestado quando a empresa tiver que fazer face a um acréscimo eventual de trabalho, sendo, nesses 
casos obrigatória a sua prestação, excetuando-se os casos em que, havendo motivos atendíveis, o trabalhador solicite a sua dispensa. O trabalho 
suplementar está sujeito aos limites previstos na lei – 2 horas diárias e 200 horas anuais - e compensado de acordo com a legislação em vigor.

7.1 – A Orgal repudia, não se envolve nem será conivente com qualquer situação de discriminação na contratação, remuneração, acesso à 
formação, promoção, demissão ou reforma, com base na raça, classe social, nacionalidade, orientação sexual ou religiosa, deficiência, sexo, idade, 
estado civil, filiação política ou sindical ou qualquer outra situação que possa causar discriminação.

8.1 – Em todas as condições possíveis o trabalho deve ser baseado num relacionamento estabelecido através das leis e normas nacionais.
8.2 – Serão cumpridas as normas legais de contratação a termo, contratos de estágios profissionais cujo objetivo será facultar formação aos 
estagiários e não será utilizado o trabalho “em casa”.

9.1 – A Orgal não tolera violência de qualquer natureza, envolvendo ameaças físicas, insultos, linguagem indecente, ofensiva ou insultuosa e outras 
formas de intimidação, bem como assédio sexual.
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