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POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS

A Riberalves entende que o respeito pelos direitos humanos é fundamental, e inalienável a toda e
qualquer pessoa, pelo que definiu esta Politica de acordo com os princípios presentes na
Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Assim a Riberalves compromete-se a:
•

Cumprir com a Declaração Universal dos Direitos Humanos

•

Não recorrer à mão-de-obra infantil, ou escrava.

•

Garantir que ninguém é obrigado a trabalhar por meio de força ou sob qualquer forma de
coerção ou punição, promovendo o emprego livre e voluntário.

•

Garantir aos colaboradores, sem qualquer discriminação ou retaliação, a liberdade de
sindicalização, ou associação sindical.

•

Não permitir qualquer forma de discriminação, seja ela baseada em raça, cor, sexo,
orientação sexual, idade, convicção religiosa, nacionalidade, situação familiar e
socioeconómica, estado civil, instrução, incapacidade ou ideologia política. Garantindo a
igualdade de oportunidades e de tratamento no trabalho.

•

Promover o respeito pelo ser humano no ambiente de trabalho, impedindo e punindo toda
e qualquer forma de assédio, abuso e violência no ambiente de trabalho.

•

Garantir aos colaboradores uma remuneração justa e um ambiente de trabalho seguro.

•

Respeitar a privacidade dos dados pessoais dos seus colaboradores.

•

Potenciar o desenvolvimento pessoal e profissional dos seus colaboradores, ministrandolhes formação continua.

•

Promover a saúde mental dos seus colaboradores, incentivando a conciliação entre a vida
profissional e pessoal, e respeitando os tempos de descanso em tempo de trabalho.

•

Incentivar fornecedores, parceiros e clientes a respeitar os Direitos Humanos. A Riberalves
reserva-se ao direito de efetuar auditorias e caso não se verifiquem o cumprimento dos
direitos, pôr termo aos relacionamentos comerciais com a entidade em questão.

Em caso de dúvida quanto a esta política, ou deseje reportar algo, deve apresentar as suas
questões e preocupações através de e-mail para o endereço: pessoal@riberalves.pt.
A Riberalves garante a confidencialidade da informação reportada.
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