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Mensagem da Administração

A criação de valor e formação de uma cultura baseada na qualidade,
no rigor e na orientação para o cliente, foram ao longo das últimas 
décadas as traves mestras da estratégia empresarial da Barata Garcia, 
S.A.

Não somos naturalmente imunes a todos os constrangimentos que 
marcaram os nossos mercados nos últimos tempos, nem temos a 
veleidade de negar as evidências, mas fundamentalmente, preferimos 
persistir com a firme intenção de não nos resignarmos e procuramos 
de forma ativa reposicionar a nossa estrutura empresarial, alinhando-a 
com os objetivos definidos em termos de Plano Estratégico.

Conscientes que os sucessos do passado apenas nos conferem mais 
responsabilidade, é de igual modo no nosso entender que a coesão e 
solidariedade organizacionais são ativos fundamentais e decisivos na 
afirmação da nossa competitividade empresarial.

O presente Código de Ética e Conduta, representa não só a afirmação
e a formalização de um modelo ético para gestão e para a promoção 
de valores, assente no reconhecimento e no respeito das pessoas e dos 
seus direitos, mas igualmente, uma afirmação do nosso compromisso de 
reconhecer à “Dimensão Humana” um carácter estratégico para o grupo 
Barata Garcia, S.A.’’

“Uma empresa feita de pessoas... e para as pessoas… eis o nosso 
compromisso!”

João de Brito Barata Garcia
Administrador
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Apresentação da Barata Garcia, S.A.

Em 1991 foram traçados os primeiros contornos de um projeto 
industrial na área têxtil, orientado em torno da qualidade e da 
versatilidade.

A associação destes valores à rapidez de execução, a um forte
espírito empreendedor e a um reforço sistemático das parcerias
estabelecidas, permite à Barata Garcia, S.A. oferecer com 
profissionalismo um diversificado leque de produtos associados à área
de vestuário em malhas e em tecidos, nomeadamente, t-shirts, casacos, 
top’s, vestidos, calças, sweatshirts, polos, entre outros.

Com uma capacidade de produção de 150.000 peças/mês na
área da confeção, em colaboração com os nossos parceiros, estamos
igualmente vocacionados para a produção de pequenas séries e para 
o desenvolvimento integrado de coleções e amostras, orientadas de 
acordo com os requisitos do cliente.

O vasto know-how, a polivalência dos diferentes departamentos
e uma rede de parceiros nas mais variadas atividades, desde a 
tricotagem até aos acabamentos, permite-nos oferecer com qualidade,
rapidez e exclusividade um diversificado leque produtos.

Mas mais do que entregar peças… pretendemos entregar “Valor,
Sinceridade e um Compromisso de Lealdade.”

Estes são os nossos valores e sua afirmação a nossa missão!
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Principais Objetivos do Código

Na Barata Garcia, S.A. entendemos que a visão estratégica deve abarcar 
de forma clara e firme o nosso compromisso com uma gestão ética e 
socialmente responsável.

O presente Código de Ética e Conduta, constituiu uma abordagem
integradora dos valores e princípios do sistema gestão, das práticas e 
das atitudes empresariais pelas quais a Barata Garcia, S.A. se rege, com 
especial atenção no relacionamento e na comunicação com todas as 
partes interessadas, num clima de rigor e total transparência de forma a:

O Código de Ética e Conduta assume-se como uma referência nas 
relações internas de trabalho, cabendo a cada um de nós executar as 
suas tarefas e ações de forma responsável. Assume-se também, como 
uma referência nas relações comerciais com os parceiros da Barata 
Garcia, S.A. incluindo clientes, fornecedores, subcontratados e outras 
partes interessadas.

O presente Código constitui um instrumento de compromisso para um 
desenvolvimento sustentável, feito “por pessoas… e para as pessoas!”

• Apresentar a Barata Garcia, S.A. como uma empresa com 
responsabilidade social, cumprindo e fazendo cumprir as normas de 
boa conduta de todos os parceiros, reforçando uma cultura comum 
socialmente responsável.

• Promover relações de confiança entre a empresa e todos os seus 
parceiros, bem como, incentivar a prática dos valores assumidos pela 
Barata Garcia, S.A.

• Garantir, que em todas as relações comerciais, são tidos em conta os 
valores assumidos pela Barata Garcia, S.A.

• Garantir o integral respeito pelas pessoas e pelos seus direitos.

• Garantir elevados padrões de saúde e segurança no trabalho.

• Minimizar o impacto ambiental das atividades da Barata Garcia, S.A. 
integrando a perspetiva ambiental nos processos e no sistema de 
gestão.
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Política de Responsabilidade Social

A Barata Garcia, S.A. acredita e reconhece que a sua atuação no mercado 
extravasa a dimensão meramente económica. Esta preocupa-se em 
identificar e gerir o talento, desenvolver competências nos quadros 
laborais que acrescentem valor ao negócio e afirmar-se através de uma 
conduta ética e socialmente responsável.

O nosso compromisso de “Fazer mais do que produzir apenas vestuário”, 
é transversal a toda a nossa organização e os nossos princípios 
estendem-se às várias relações de parcerias institucionalizadas.

Assim, a Barata Garcia, S.A. assume o compromisso em cumprir 
todos os requisitos normativos SA 8000 e os seguintes princípios de 
Responsabilidade Social:

TRABALHO INFANTIL:
Não utiliza nem admite o uso de trabalho infantil, ou seja, colaboradores
menores. O termo “menor” refere-se à pessoa que tenha menos de 16
anos de idade, ou mais novo, do que a idade necessária para ter concluído a 
escolaridade obrigatória.

TRABALHO FORÇADO OU COMPULSÓRIO:
Não utiliza nem admite a utilização de trabalho forçado ou compulsório,
quer seja através de imposição física, ameaças ou outros métodos forçados, não 
fazendo qualquer tipo de pressão ou retenção de documentos de identificação.

SAÚDE E SEGURANÇA:
Promove o cumprimento das normas de saúde e segurança. Identifica,
avalia e trata situações de perigo e riscos que possam colocar em causa
a saúde e segurança dos colaboradores, bens e equipamentos, de forma
a assegurar aos seus colaboradores um ambiente de trabalho seguro e
saudável.

LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E DIREITO À NEGOCIAÇÃO COLETIVA:
Reconhece e respeita o direito dos colaboradores à liberdade de associação e 
representação, assim como o direito à Negociação Coletiva, de acordo com a sua 
vontade expressa de forma livre e sem pressões.

DISCRIMINAÇÃO:
Assegura a integridade e dignidade dos colaboradores no local de trabalho. Reprova 
qualquer forma ou prática de discriminação na contratação, remuneração, acesso à 
formação, promoção, cessação de contrato ou passagem à reforma. 
Contrata os colaboradores com base nas competências individuais e não com base 
na raça, sexo, idade, nacionalidade, classe social, deficiência, orientação sexual, 
responsabilidades familiares, estado civil, filiação política, religião, associação a 
sindicato ou qualquer outra condição que possa incentivar à discriminação.
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PRÁTICAS DISCIPLINARES:
Assegura aos seus colaboradores respeito, dignidade e reprova qualquer tipo de abuso ou assédio de 
ordem física, sexual, psicológica ou verbal.

HORÁRIO DE TRABALHO:
Assegura o cumprimento do horário de trabalho e a remuneração de horas extras de acordo com a 
legislação aplicável.

REMUNERAÇÃO:
Reconhece que o salário é essencial para a satisfação das necessidades básicas dos colaboradores e 
assegura todas as remunerações legalmente estabelecidas.

REQUISITOS LEGAIS:
Cumprir a legislação e regulamentos locais, nacionais e internacionais aplicáveis à sua atividade, 
incluindo as Convenções da Organização Internacional de Trabalho (OIT) e das Nações Unidas (ONU); 
o Código de Conduta da OIT sobre HIV/AIDS e o Mundo do Trabalho; a Declaração Universal dos
Direitos Humanos; os Princípios Orientadores da ONU sobre Negócios e Direitos Humanos; os Pactos 
Internacionais sobre Direitos Económicos, Sociais, Culturais, Civis e Políticos, respeitando assim os 
instrumentos internacionais referenciados na norma SA 8000.

AMBIENTE:
Promove a adoção das medidas necessárias à proteção do meio ambiente e conduz todas as suas 
atividades de acordo com os requisitos legais relativos à proteção ambiental, fomentando as práticas 
de gestão ambiental nos seus fornecedores e subcontratados.

COMUNIDADE ENVOLVENTE:
Assume o compromisso de apoiar iniciativas de carácter social, educativo e ambiental, promovidas 
internamente ou em parceria com instituições externas, conduzindo a uma sociedade mais justa e 
fomentando uma proximidade com a comunidade envolvente.

A Barata Garcia, S.A. reafirma o seu comprometimento com a Política de 
Responsabilidade Social e assume o compromisso de rever periodicamente o seu 
desempenho, delineando estratégias que assegurem o seu integral cumprimento, 
avaliando e divulgando o seu desempenho na área da Responsabilidade Social às
diferentes partes interessadas.
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Controlo de Práticas e Princípios

A Barata Garcia, S.A. tem designada uma Equipa de Desempenho
Social, a qual assegura o cumprimento dos princípios mencionados
neste Código de Ética e Conduta. Contudo, sempre que forem detetadas 
anomalias/não conformidades, a Barata Garcia, S.A. desencadeia um 
processo de investigação e determinação de causas com a tomada de 
ações corretivas.

Quando as anomalias/não conformidades envolvem fornecedores
e/ou subcontratados, e existem ações corretivas a desencadear por 
estes, a Equipa de Desempenho Social da Barata Garcia, S.A. acompanha 
a implementação das ações definidas pelos mesmos.

Caso o fornecedor e/ou subcontratado não implemente as mesmas,
a Equipa de Desempenho Social da Barata Garcia, S.A. analisa a situação 
contratual em vigor, podendo rescindir os contratos.

No âmbito da Responsabilidade Social, sempre que qualquer parte 
interessada apresente uma sugestão, reclamação, denúncia ou uma não 
conformidade SA 8000, deve ser seguida a metodologia descrita na 
instrução de trabalho que está divulgada internamente na empresa. As 
partes interessadas externas à empresa podem efetuá-lo através do site 
da Barata Garcia, S.A.
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Obrigações de Fornecedores e Subcontratados

A Barata Garcia, S.A. informa os seus fornecedores e subcontratados,
dos compromissos assumidos e das exigências a cumprir, mencionadas 
neste Código de Ética e Conduta, nomeadamente:

• Não utilização de trabalho infantil, ou seja, colaboradores com 
menos de 16 anos de idade, ou mais novo, do que a idade necessária 
para ter concluído a escolaridade obrigatória.

• Não utilização de trabalho forçado ou compulsório.

• Ter um ambiente de trabalho seguro e saudável, cumprindo com as 
regras e exigências na área da saúde e segurança, proporcionando 
adequados equipamentos de proteção individual (EPI’s), sistemas 
de proteção e incêndio, primeiros socorros, sinalética e outros, de 
acordo com a lei em vigor e aplicável à sua atividade.

• Dar aos seus colaboradores a liberdade de associação e direito à 
negociação coletiva, sem qualquer tipo de represálias.

• Não fazer discriminação na contratação, remuneração, formação, 
promoção e outras atividades de gestão dos recursos humanos.

• Não utilizar práticas disciplinares, tratando com respeito e dignidade 
todas as pessoas.

• Ter horários de trabalho normal e extraordinário, de acordo com a lei 
em vigor.

• Remunerar os colaboradores de forma justa, salvaguardando a 
satisfação das necessidades básicas dos colaboradores.

A Barata Garcia, S.A. reafirma o seu comprometimento com a Política 
de Responsabilidade Social e assume o compromisso de rever 
periodicamente o seu desempenho, delineando estratégias que 
assegurem o seu integral cumprimento, avaliando e divulgando o seu 
desempenho na área da Responsabilidade Social às diferentes partes 
interessadas.
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Os fornecedores e/ou subcontratados da Barata Garcia, S.A. deverão
colaborar na verificação do cumprimento deste Código de Ética e 
Conduta através de auditorias, permitindo o livre acesso a equipas 
auditoras internas ou externas, designadas pela Barata Garcia, S.A. com 
aviso prévio às suas instalações, desde escritórios às áreas de produção, 
para verificação do grau de cumprimento dos requisitos da norma SA 
8000.

Os fornecedores e/ou subcontratados, caso procedam à subcontratação
de operações associadas ao fabrico dos produtos da Barata Garcia, 
S.A., deverão avisar de imediato a empresa e assegurar que os seus 
subcontratados cumprem com os requisitos mínimos estipulados neste 
Código de Ética e Conduta.

Os fornecedores e/ou subcontratados, comprometem-se a cumprir 
integralmente as obrigações decorrentes deste Código de Ética e 
Conduta, assumindo o seu compromisso pela assinatura do impresso BG 
028.
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30 ANOS A LIGAR
OS MUNDOS TÊXTIL 
E DO VESTUÁRIO


