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Declaração de princípios 
AXITEC Componentes Solares do Brasil Ltda. 

 

AXITEC Componentes Solares do Brasil Ltda. (AXITEC) se compromete através dessa declaração de princípios, a respeitar 
a legislação em vigor, a dignidade do ser humano e a compatibilidade ambiental da cadeia de fornecimento dos 
produtos desde o fornecedor ao cliente, bem como a reciclagem dos produtos. Essa declaração representa nossa base 
de um relacionamento equitativo com colaboradores, parceiros e o meio ambiente, para assegurar a qualidade da 
nossa produção e dos nossos produtos ao longo prazo: 

1. Respeito pelos direitos humanos e pela dignidade humana 

Respeitamos os direitos humanos e os direitos laborais. Os nossos colaboradores são a base do nosso sucesso. Todos 
os funcionários assumem responsabilidade por si próprios, pelos colegas e pela empresa. Tratamo-nos com respeito 
mútuo e não toleramos nenhum tipo de discriminação. 

2. Trabalho infantil e o trabalho forçado 
Nós e os nossos parceiros em toda a cadeia de fornecimento recusamos qualquer forma de trabalho infantil e 
qualquer tipo de exploração de crianças e/ou jovens. Além disso, não aceitamos nenhum tipo de trabalho forçado 
ou trabalho infantil, escravidão por dívidas, servidão doméstica e trabalhos forçados, como a escravidão, e o 
trabalho prisional que viole os direitos humanos. 

3. Saúde e segurança no local de trabalho 

O nosso dever é proteger a saúde e a segurança dos nossos colaboradores com medidas preventivas. 

4. Relações com parceiros de negócios 

Esperamos dos nossos parceiros uma cooperação justa e honesta e em linha com os nossos princípios norteadores. 

5. Meio Ambiente 

Comprometemo-nos com uma atividade comercial amiga do meio ambiente. Isto significa que o fornecimento e a 
eliminação dos produtos se centram na sustentabilidade. Seguimos um fluxo de produção com a utilização mais 
eficiente possível de recursos e uma política de eliminação centrada na reciclagem. 

6. Garantia de qualidade e segurança dos produtos 
AXITEC se empenha na qualidade elevada dos seus produtos e no cumprimento das normas exigidas. 
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