POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
Em 2006, a Auchan Portugal Hipermercados, S.A., detentora das lojas AUCHAN e MY AUCHAN,
aderiu voluntariamente à certificação em responsabilidade social (actualmente a SA8000: 2014),
tornando-se, até hoje, a única empresa do setor em Portugal com um sistema de gestão avaliado,
por uma entidade certificadora independente.
Com o Sistema de Gestão de Responsabilidade Social, a Auchan Portugal Hipermercados promove
uma empregabilidade responsável, através de uma política de recursos humanos, que se pausa
pelo respeito dos direitos humanos e pelo desenvolvimento de condições laborais eticamente
responsáveis.
Assim, compromete-se a melhorar continuamente o seu desempenho social, integrando na gestão
global da empresa, os seguintes princípios:


Promover junto de todas as pessoas e empresas que lhe prestam serviço a conformidade
legal em relação aos nove requisitos da Norma SA8000, nomeadamente, Trabalho infantil,
Trabalho Forçado ou Compulsório, Saúde e Segurança, Liberdade de Associação e Direito à
Negociação Colectiva, Discriminação, Práticas Disciplinares, Horário de Trabalho,
Remuneração e Sistema de Gestão;



Atender às leis nacionais, locais e regulamentos do setor de atividade e da empresa;



Desenvolver práticas laborais que respeitam os instrumentos internacionais subscritos pela
norma SA8000, dos quais se destacam a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
Declaração da Organização Internacional do Trabalho e outros direitos humanos
internacionais;



Atender a outros requisitos que a empresa voluntariamente subscreve, tais como os 10
princípios do Global Compact da Organização das Nações Unidas;



Promover ações preventivas e corretivas que concorram para a melhoria contínua dos
compromissos aqui assumidos.
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