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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA - CEO
A Horizon View, criada em 2009, detém um conjunto de empresas de transportes e navegação,
actividades onde estamos presentes desde 1886 e onde beneficiamos de uma notoriedade
reconhecida por clientes e parceiros de negócio.
Actuamos em nome próprio, e através das empresas OREY Shipping, Atlantic-Lusofrete,
StorkShip, Mendes & Fernandes e Correa Shipping, em cinco áreas de negócio: agenciamento
de navios e de linhas regulares, trânsitos aéreos e marítimos, logística e despachos aduaneiros.
Contamos com escritórios em Algeciras, Aveiro, Bilbao, Figueira da Foz, Leixões, Lisboa, São
Paulo, Setúbal, Sines e Valência. Hoje somos, por isso,
uma multinacional com forte presença ibérica, com presença no Brasil, e com o resto do
mundo ao seu alcance através de um conjunto de agentes, correspondentes e parceiros, que
nos permitem oferecer um serviço total, que se pretende competitivo, construído para as
necessidades dos clientes, sempre sob o nosso controlo.
Aspiramos a uma modernidade tecnológica num mundo cada vez mais digital sem com isso
perder aquilo que nos distingue. A nossa longa história de mais de 130 anos foi construída com
valores como a credibilidade, a integridade, o rigor, a solidez, a ética e a qualidade. Queremos
continuar a projectar estes
valores no futuro que desejamos igualmente longo e bem-sucedido.
Defendemos um comportamento socialmente responsável perante os
colaboradores, os clientes e a comunidade. Queremos que todos os que connosco trabalham
se identifiquem com a nossa estratégia, os nossos valores e se orgulhem de fazerem parte
deste projecto e desta equipa.
Rui de Albuquerque d’Orey.
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1 . ÂMBITO
Este Código de Ética aplica-se aos colaboradores do grupo Horizon View,
permanentes e eventuais, assim como aos órgãos estatutários.
O Código de Ética está disponível para consulta por todos os colaboradores
e por todos os Stakeholders do grupo.
Por Stakeholders entende-se, para além dos colaboradores, todos os
fornecedores, prestadores de serviços e clientes sejam pessoas individuais
ou colectivas.
O presente Código de Ética não se sobrepõe às disposições legais aplicáveis.

2 . VISÃO, MISSÃO, VALORES E POSICIONAMENTO
VISÃO
Ocupar uma posição de relevo no mercado ibérico do agenciamento de
navios e de linhas regulares, na prestação de serviços de trânsitos e na
logística de produtos de fluxo continuado sendo reconhecidos pelos nossos
clientes, correspondentes e principais como o parceiro preferencial e de
longo prazo.
MISSÃO
Fiel aos valores humanos, potenciar e cimentar relações novas e relações
seculares na prestação competitiva de serviços e soluções de transporte
marítimo e aéreo, bem como de agenciamento de navios e linhas
regulares, proporcionando rentabilidade aos accionistas e um ambiente de
desenvolvimento profissional e pessoal para os seus colaboradores.
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2 . VISÃO, MISSÃO, VALORES E POSICIONAMENTO (Cont.)
VALORES E POSICIONAMENTO
Credibilidade, Integridade e Rigor: Assumimos os nossos compromissos,
actuando de forma ética com os nossos clientes e demais parceiros de
negócio.
Orientação para o Cliente: Oferecemos soluções orientadas para a
especificidade de cada cliente, tendo em conta as suas necessidades e
expectativas, e procurando a sua satisfação e fidelização.
Organização, Qualidade e Inovação: Fomentamos um ambiente de contínua
formação e desenvolvimento, implementando normas de qualidade pelas
quais regemos a nossa actuação, e procuramos activamente soluções e
alternativas para servir de forma cada vez mais eficiente os clientes.
Competitividade: Contribuímos com as nossas soluções para, num ambiente
altamente concorrencial, aumentar a competitividade dos nossos clientes.
Responsabilidade Social: Assumimos o compromisso de manter um
comportamento socialmente responsável perante os colaboradores, os
clientes e a comunidade.
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3 . ACTUAÇÃO
O grupo Horizon View e os seus colaboradores devem pautar a sua conduta
empresarial e pessoal por princípios de Verdade, Integridade, Legalidade,
Responsabilidade Social e Empresarial, Transparência, Eficiência e
Igualdade.
GRUPO HORIZON VIEW
As empresas do grupo Horizon View comprometem-se a zelar pela
integridade moral e física dos seus colaboradores e a promover condições
de trabalho que respeitem a sua dignidade pessoal.
O grupo Horizon View compromete-se a fomentar um ambiente de
desenvolvimento pessoal e profissional dos seus colaboradores, a igualdade
de oportunidades e a não descriminar em função de origem étnica, credo,
idade, orientação sexual, deficiência, orientação politica, estado civil ou
associação sindical.
O grupo Horizon View compromete-se a zelar pelos seus colaboradores em
matérias de segurança e saúde no trabalho.
Compromete-se a respeitar a Declaração Universal dos Direitos do Homem
e as convenções de trabalho aplicáveis às suas actividades. Comprometese a não empregar mão-de-obra infantil e a não pactuar com organizações,
empresas ou indivíduos que não respeitem os mesmos princípios de ética e
actuação que constam do presente Código de Ética.
O grupo Horizon View procura guiar-se pelas melhores práticas no que
respeita à protecção de dados relativa aos seus colaboradores, clientes,
fornecedores e demais stakeholders com quem se relaciona.
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3 . ACTUAÇÃO (Cont.)
COLABORADORES
Os colaboradores devem cumprir as suas obrigações com sentido de
responsabilidade e correcção, procurando sempre desempenhar as suas
funções profissionais com brio e com zelo, no interesse dos clientes e da
boa imagem do grupo Horizon View.
Não devem exercer qualquer actividade profissional externa à empresa
que esteja em conflito de interesses com o grupo Horizon View, ser isentos
e imparciais nas suas decisões e não intervir em processos de decisão
que directa ou indirectamente os ponha em situações relacionadas com
organizações a que tenham pertencido ou pessoas a quem estejam ligados
por laços de amizade ou parentesco.
Os colaboradores comprometem-se e empenham-se em garantir o exercício
das suas funções em estrita conformidade com legislação nacional e
internacional dos países onde operem.
Os colaboradores comprometem-se em utilizar de forma adequada o
património do grupo Horizon View, tangível e intangível, que lhes é confiado,
e apenas para o desempenho das suas funções.
Os colaboradores comprometem-se em manter confidencialidade sobre
toda informação adquirida no exercício das suas funções e a não fazer
uso indevido da mesma quer durante quer após terminar o seu vínculo à
empresa.
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3 . ACTUAÇÃO (Cont.)
CLIENTES
O grupo Horizon View e os seus colaboradores devem respeitar os direitos
dos seus clientes e os compromissos com eles assumidos. Devem sempre
propor e prestar serviços de forma idónea.
A Horizon View procura continuamente melhorar o seu desempenho e a
qualidade dos serviços que presta aos seus clientes.
FORNECEDORES
O grupo Horizon View e os seus colaboradores devem seleccionar os seus
fornecedores de forma criteriosa com base em princípios éticos, técnicos e
económicos com total transparência
CONCORRÊNCIA
A Horizon View e os seus colaboradores pautam a sua actuação pelo
respeito da livre concorrência não incorrendo em práticas ilícitas de fixação
de preços ou outras que não sejam conformes às leis da concorrência do
país em que actuam.
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4 . PRÁTICAS DE CORRUPÇÃO
É interdita qualquer prática de corrupção na forma passiva ou activa através
de actos ou omissões.
É interdito o aliciamento através de favor ou contribuição monetária a
organizações, empresas ou indivíduos no sentido de criar situações de
tratamento preferencial para o grupo Horizon View.
Os colaboradores não deverão aceitar qualquer oferta, gratificação ou favor
que possam influenciar o seu comportamento ou ser entendido como tal.
Em situações em que o colaborador tenha dúvidas relativamente a práticas
menos correctas, deverá de imediato informar a sua hierarquia.

5 . RESPONSABILIDADE SOCIAL
O grupo Horizon View e os seus colaboradores comprometem-se em agir no
interesse das comunidades em que se inserem ao nível social e ambiental.

6 . LEGALIDADE
O grupo Horizon View e os seus colaboradores comprometem-se a agir de
acordo com a legislação e regulamentos em vigor.
Os colaboradores não devem em qualquer circunstância agir em nome do
grupo Horizon View de forma que viole a lei ou os regulamentos em vigor.
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7 . INCUMPRIMENTO
CLIENTES
Os colaboradores que não cumpram o estabelecido no presente Código de
Ética estão sujeitos a acção disciplinar nos termos da lei.

8 . DIFUSÃO
O presente Código de Ética está publicado em www.horizon-view.pt.

9 . APROVAÇÃO E REVISÃO
O presente Código de Ética foi aprovado pelo Conselho de Administração
em 21 de Setembro de 2016 e será revisto sempre que necessário por
deliberação
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