
 

 

Princípios Éticos e de Conduta 

A concretização da Visão e Missão da HCB passa pelo cumprimento de um conjunto 

de normas éticas e de conduta por parte dos seus colaboradores. 

Neste contexto, a Hidroeléctrica de Cahora Bassa adoptou um conjunto de princípios, 

cujo cumprimento e aplicação é um requisito que deve também ser seguido pelos seus 

parceiros e fornecedores, como se descreve. 

Igualdade de Tratamento 

No exercício das suas funções o colaborador da HCB deve tratar todos os clientes, 

fornecedores, parceiros, colegas de trabalho e restantes stakeholders em geral de 

forma justa e imparcial, independentemente da raça, cor, língua, convicções políticas 

ou religiosas, nacionalidade ou cultura. 

Conflito de interesse 

Sempre que se verifique a ocorrência de conflito de interesses entre a HCB e os seus 

clientes, fornecedores e parceiros, os mesmos deverão ser dirimidos respeitando de 

forma escrupulosa, as disposições legais, regulamentares e contratuais aplicáveis. 

Aproveitamento da Função  

O colaborador da HCB não pode usufruir do seu cargo directamente ou 

indirectamente, em benefício próprio, para promover produtos, serviços ou empresas 

de seus familiares, amigos, etc. 

Relação com Colaboradores 

Na relação com os colaboradores, a HCB privilegia o desenvolvimento de uma cultura 

organizacional que pauta pelo igual tratamento a todos colaboradores; 

Relação com Fornecedores 

Todos os fornecedores devem ser tratados de igual forma e ter as mesmas 

oportunidades. 

Relação com Parceiros 

Na relação com os demais, a HCB rege-se pelo, dentre outros, o seguinte princípio: 

tratamento assente nos princípios de boa fé e transparência. 

Relação com outras Empresas 

No relacionamento com outras empresas a HCB privilegia uma cooperação 

institucional e técnica que permita melhorar o desempenho de ambas as partes. 



 

Relação com Entidades Públicas e Organismos Internacionais 

A HCB privilegia a cooperação com as autoridades nacionais, regionais e 

internacionais no concernente à observação dos princípios e normas instituídos a cada 

nível. 

Relação com a Comunidade 

No relacionamento com a Comunidade, a HCB rege-se pelo, dentre outros, o seguinte 

princípio: estreita colaboração para garantir o desenvolvimento socioeconómico e 

cultural da comunidade; 

Propriedade dos Recursos 

Todos os recursos da HCB, nomeadamente materiais e financeiros devem ser 

estritamente utilizados para fins da empresa e nunca para fins pessoais. 

Saúde, Segurança e Protecção do Ambiente 

Todos os colaboradores da HCB devem empreender esforços para a existência de um 

ambiente de trabalho seguro e saudável mitigando os efeitos ambientais que 

perturbem as comunidades. 

Confidencialidade 

Toda a informação a prestar a entidades externas deve estar de acordo com os 

princípios da legalidade, clareza, rigor, veracidade e oportunidade. 

Consumo de Álcool, Drogas e Tabaco 

Os Colaboradores da HCB não deverão apresentar-se no respectivo posto de trabalho 

sob efeito de consumo de drogas e/ou de bebidas alcoólicas. 

Brindes e Presentes 

Os colaboradores não devem oferecer ou aceitar presentes (de fornecedores, clientes, 

representantes dos concorrentes ou qualquer parceiro) de qualquer tipo que possam 

ser percebidos como conflito de interesse. 
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