CÓDIGO GLOBAL DE CONDUTA PARA FORNECEDORES
Introdução
A Stericycle, Inc. está determinada em cumprir os mais elevados padrões de integridade no exercício
das suas práticas comerciais, conforme previsto no Código de Conduta e na nossa Política
Anticorrupção. Os fornecedores desempenham um papel importante para que a Stericycle possa
prestar um serviço de qualidade e a Stericycle procura fornecedores que partilhem os nossos valores
fundamentais e compromisso para com práticas comerciais éticas. A Stericycle espera que, ao
prestarem serviços à nossa empresa, os fornecedores sigam as diretrizes incorporadas neste Código
Global de Conduta para Fornecedores, e que adiram aos princípios éticos definidos no Código de
Conduta da Stericycle. Não se pretende que estas orientações sirvam de substitutos a qualquer
legislação aplicável.
Cumprimento de todas as Leis, Regras e Regulamentos Aplicáveis
A Stericycle exige que os seus fornecedores conheçam e cumpram todas as leis, regras e
regulamentos aplicáveis em todos os países, estados, províncias e locais onde os nossos
fornecedores operam e conduzem negócios.
Anticorrupção, Antissuborno e Conflitos de Interesse
Os fornecedores da Stericycle não devem tentar influenciar indevidamente outros – direta ou
indiretamente – através da oferta ou pagamento de subornos. O termo “subornos” é amplamente
interpretado e pode incluir pagamentos em dinheiro, presentes, ofertas de emprego ou qualquer
outra coisa de valor que se destine a obter de forma antiética, uma decisão, vantagem ou
oportunidade comercial. Os fornecedores devem ter o cuidado de evitar até mesmo a aparência de
tal conduta e devem abster-se de ações que possam prejudicar a reputação da Stericycle. A
Stericycle incentiva os nossos fornecedores a envidar esforços para implementar controlos
contabilísticos com intuito de evitar a lavagem de dinheiro, particularmente o ato de ocultar fundos
ilegais relacionados com corrupção, atividade criminosa ou terrorismo.
Os fornecedores devem ainda evitar todos os conflitos de interesses reais ou aparentes, incluindo a
utilização das informações ou recursos da Stericycle para ganho pessoal e indevido. Os fornecedores
nunca devem permitir que as relações comerciais pessoais influenciem decisões comerciais tomadas
em nome ou em relação aos negócios da Stericycle.
Concorrência Leal e Negociação
A Stericycle não se envolverá em relações com fornecedores que restrinjam indevidamente a
concorrência no mercado. A Stericycle espera ainda que todos os fornecedores cumpram as leis e
regulamentos antitrust e de concorrência aplicáveis nos países onde fazem negócios.

Conformidade no Comércio Internacional
Os fornecedores devem cumprir todas as leis e regulamentos de comércio internacional aplicáveis,
incluindo regulamentos relativos ao controlo de importações e exportações, bem como leis relativas
a sanções e de combate ao boicote. Os fornecedores são ainda obrigados a cumprir qualquer lei e
regulamento comercial local aplicável.
Saúde, Segurança e Ambiente
A Stericycle espera que os fornecedores conduzam os seus negócios de forma a priorizar a saúde e
segurança de qualquer pessoa na sua propriedade, dos colaboradores e clientes da Stericycle e na
comunidade circundante. Para além disso, os fornecedores devem cumprir todas as leis e
regulamentos de saúde, segurança e ambiente aplicáveis. A Stericycle também incentiva os
fornecedores a utilizar processos comerciais que reduzam o impacto adverso dos fornecedores no
ambiente, minimizando o desperdício e conservando os recursos naturais. Estas e outras expectativas
estão descritas na Declaração de Ambiente, Saúde e Segurança da Stericycle, disponível em
Stericycle.com.
Acolher a diversidade
A Stericycle adota o valor que vem de uma perspetiva ampla de competências, experiências, culturas
e antecedentes, e esforçamo-nos por promover uma organização que reflita a diversidade dos
nossos clientes e das comunidades que servimos. A Stericycle procurará ativamente fornecedores
diversos que possam fornecer bens e serviços competitivos e de alta qualidade e incentiva os
fornecedores a promoverem a diversidade e inclusão nas suas organizações e no trabalho realizado
para a Stericycle. No mínimo, a Stericycle espera que os fornecedores tomem decisões de admissão
e contratação com base nas qualificações de um indivíduo e independentemente da raça, religião,
origem nacional, cor, género, identidade de género, orientação sexual, idade ou incapacidade física
e/ou mental. Os fornecedores devem respeitar todas as leis que proíbam a discriminação nas áreas
em que realizam negócios.
Direitos Humanos
A Stericycle está empenhada em respeitar os direitos humanos e a dignidade de todos os indivíduos.
A Stericycle espera que os fornecedores cumpram todas as leis e regulamentos laborais aplicáveis,
incluindo aqueles que regem as condições do local de trabalho, salário e subsídios, e acordo coletivo
e livre associação. Os fornecedores também devem evitar o recurso ao trabalho infantil ou trabalho
proveniente de organizações ou indivíduos associados ao tráfico humano. Estas e outras expectativas
estão descritas na Declaração de Direitos Humanos da Stericycle, disponível em Stericycle.com.
Proteção de Ativos e de Informações Confidenciais
Sempre que sejam divulgadas informações confidenciais, estas serão consideradas um ativo da
Stericycle e os fornecedores devem proteger essas informações contra acesso e divulgação não
autorizados. As informações confidenciais incluem, mas não se limitam a, segredos comerciais,
informações financeiras que não são de domínio público, planos de desenvolvimento de produtos
ou serviços ou informação pessoal e/ou empresarial. Caso se torne necessário partilhar informações
da Stericycle com subfornecedores, a Stericycle espera que os fornecedores implementem controlos
adequados para proteger os interesses comerciais da Stericycle.

Código Global de Conduta para Fornecedores Stericycle, abril de 2021

Manifeste-se
A Stericycle incentiva os fornecedores a manifestarem-se caso tomem conhecimento de uma
situação que viole, ou pareça violar, o Código de Conduta da Stericycle ou este Código de Conduta
do Fornecedor. Sempre que permitido por lei, os fornecedores podem contactar qualquer membro
da gerência da Stericycle ou do Gabinete de Ética e Conformidade da Stericycle através do endereço
ethicsandcompliance@stericycle.com, apresentando quaisquer dúvidas ou preocupações, e podem
também fazer comunicações de forma anónima através da Linha de Ética da Stericycle. As
informações sobre o envio de uma comunicação por telefone ou online podem ser encontradas no
website EthicsPoint da Stericycle.
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