
 

CÓDIGO ÉTICO OU DE CONDUTA BOBOLI - STAR TEXTIL 

O objetivo deste código ético é ser uma ferramenta útil para a transmissão dos valores e princípios 
da empresa, bem como apresentar a visão e a missão da mesma.  

A boboli e a Star Textil têm a missão de criar e distribuir moda infantil que ofereça satisfação, 
através de coleções cheias de cor, vitalidade, alegria, inovação e diversão. Um estilo único para as 
crianças com mais personalidade.  
 
A visão é manter um crescimento contínuo e conseguir que as exportações representem 50% da 
faturação da empresa. Para tal, a boboli e a Star Textil adaptarão os seus produtos e criarão  a 
estrutura comercial necessária. Queremos conseguir um crescimento controlado e seguro, 
focalizado na internacionalização do grupo e baseado na qualidade e na inovação tanto dos 
produtos como dos processos. 
 
Para o conseguir, mantemos um compromisso para com todos os clientes, os consumidores, os 
empregados e os colaboradores, pedindo que o referido guia seja usado como modelo a seguir. 

O quadro regulador em que o nosso código ético se baseia é o seguinte: 

- As convenções da OIT. 

- A Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

- O Pacto Mundial das Nações Unidas. 

- A legislação laboral espanhola. 

- A legislação local em matéria ambiental (na ausência desta, a legislação Internacional em 
vigor relacionada com a mesma). 

 

• Um comportamento com valor de futuro 

Na boboli e na Star Textil procuramos, na medida do possível, um comportamento profissional, 
ético e responsável no desenvolvimento das atividades, tanto nos nossos postos de trabalho locais, 
como em qualquer outra parte do mundo.  

Por sua vez, cada um de nós tem um compromisso para com a empresa, não só nos nossos locais 
de trabalho, mas também fora dos mesmos, quando estamos a representar a mesma no exterior. 

Os valores que nos definem são: 

ü Inovação nos produtos, com um compromisso claro para com a moda, nas coleções e nos 
processos, com um sistema de distribuição omnicanal. 

ü Procura da excelência no trabalho.  

ü Trabalho em equipe baseado sempre no respeito por todas e cada uma das pessoas que 
trabalham na empresa e interiorizando que o resultado final é a soma do esforço de todos. 



 

ü Bom relacionamento pessoal: na boboli e na Star Textil, o respeito pelo outro é um pilar 
básico, pelo que todas as pessoas da empresa se devem dirigir aos seus colegas com 
respeito e bons modos.  

 

• O nosso compromisso 

O nosso compromisso é o de promover e manter a cultura do respeito e da igualdade de 
oportunidades em todos os nossos âmbitos: 
 

- Não discriminamos em função de género, religião, raça, origem étnica ou nacionalidade, 
cultura, grupo social, deficiência ou doença, orientação sexual, estado civil, idade ou 
opinião política. Quando selecionamos o nosso pessoal, a decisão baseia-se única e 
exclusivamente nos méritos e capacidades de cada pessoa.  
 

- Mantemos um ambiente de trabalho positivo em que as pessoas têm a liberdade de 
aprender com os seus sucessos e também com os seus erros, podendo assim crescer 
profissionalmente.  

 
- Lutamos contra o assédio no local de trabalho.  

 
- Todos os empregados têm direito a um contrato de trabalho escrito. 

 
- A nossa comunicação é sempre feita de forma honesta, precisa, pontual e efetiva, 

cumprindo todos os requisitos legais pertinentes.  
 

- A boboli e a Star Textil proporcionam-nos as ferramentas necessárias para podermos 
realizar o nosso trabalho. Sabemos que estas ferramentas são propriedade da empresa, 
devendo assim ser utilizadas no interesse da mesma.  
 

- O horário de trabalho semanal não excede nem o limite legal estabelecido nem o 
estabelecido pela convenção do setor. 
 

- Garantimos um salário para os empregados conforme ao cargo desempenhado e à 
legislação em vigor.  

 
- Protegemos as informações mais delicadas, adotando as medidas necessárias para manter 

a sua confidencialidade, de modo a evitar que se possa aceder às mesmas de forma 
inadequada e impedir a destruição indevida de tais informações.  

 
- Da mesma forma, respeitamos os direitos de privacidade dos nossos trabalhadores e do 

nosso pessoal. Para evitar o incumprimento das leis relativas à privacidade de dados, 
atuamos em consequência e contamos com uma equipe de peritos em matéria de LOPD. 



 

Contamos com a ajuda da DATAX (reconhece a Declaração da Organização Internacional do 
Trabalho das Nações Unidas (OIT) sobre os Princípios Fundamentais e os Direitos do 
Trabalhador) relativamente a todos os temas relacionados com a LODP, evitando assim o 
incumprimento das leis relativas à privacidade de dados e podendo agir em consequência, 
sempre que for necessário.   

 

- Defendemos a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação 
coletiva, a eliminação de qualquer forma de trabalho forçado ou obrigatório, a abolição da 
exploração infantil e a eliminação da discriminação no emprego e no trabalho, de modo a 
garantir condições de trabalho condignas.  
 

- Realizamos um esforço consciente para garantir que os nossos ambientes e práticas de 
trabalho sejam seguros, saudáveis e compatíveis com o ambiente.  
 

- O valor da responsabilidade cumpre-se mediante os nossos compromissos e obrigações 
para com os clientes, os fornecedores e a sociedade em especial, reduzindo o impacto 
ambiental que possamos provocar. Na linha do Valor da Responsabilidade, somos 
conscientes do compromisso ambiental que temos, atuando em conformidade para 
favorecer e reduzir o impacto ambiental da atividade empresarial. 
 

- A boboli e a Star Textil estão abertas a colaborar, a promover e a trabalhar em conjunto 
com os grupos sociais afins do setor, tanto locais como nacionais e internacionais. 

 
 

• Utilização de dados: Lei Orgânica de Proteção de Dados 
 
Relativamente ao armazenamento de dados sobre o pessoal, a Lei Orgânica de Proteção de 
Dados estabelece obrigações tanto para o colaborador como para a empresa da seguinte 
forma: 
 

o O colaborador deve comprometer-se por escrito, de forma expressa, a cumprir as 
medidas de segurança que nesta matéria sejam implementadas pela empresa. 
 

o A empresa deverá tratar os dados de acordo com o princípio da qualidade dos 
dados constante do art. 4º da LOPD, ou seja, os dados pessoais devem 
corresponder à finalidade para a qual tenham sido recolhidos, devem ser exatos e 
estar atualizados, não devem ser conservados indefinidamente sem justificação e 
devem ter sido recolhidos de forma lícita. 

 

o Também se devem aplicar a estes dados as medidas de segurança de nível básico 
estabelecidas no art. 80º  e SS do regulamento 1720/2007 de Proteção de Dados.  

 



 

o Uma vez finalizada a relação de trabalho, os dados deverão ser cancelados. O 
cancelamento dará lugar ao bloqueio dos dados, devendo ficar unicamente à 
disposição das administrações públicas, dos juízes e dos tribunais, em caso de 
possíveis responsabilidades derivadas do seu tratamento, durante o prazo de 
prescrição das mesmas. 

 
 

• A nossa obrigação em matéria de prevenção de riscos laborais 

 
Esperamos, por parte de todos os empregados, que cumpram a legislação de prevenção de riscos 
laborais aplicável quando esta for posta à disposição dos trabalhadores. 
 
Somos conscientes da importância crucial de todos os aspetos relativos à segurança e saúde dos 
colaboradores, pelo que assumimos como prioridade desenvolver uma política de prevenção de 
riscos laborais, cujo objetivo primordial seja conseguir um ambiente de trabalho seguro na 
empresa. 

 
A segurança dos colaboradores deve prevalecer sempre. Todos os acidentes devem ser evitados, 
destinando-se para tal os recursos necessários. 
 
Para conseguir que o sistema de prevenção se cumpra, a Star Textil colabora com os serviços da 
empresa MC PREVENCIÓN, empresa de serviços de prevenção de riscos, para levar a cabo os 
procedimentos relativos à gestão da PRL, à Vigilância da Saúde, à Formação em matéria de PRL ou à 
Avaliação de Riscos Laborais na empresa.  
 
A boboli, que abrange todas as lojas da empresa, contrata os serviços da empresa CAPRESA, Serviço 
de Prevenção de Riscos Laborais, habilitada para qualquer ação relacionada com a Segurança, a 
Higiene Industrial, a Ergonomia, a Psicossociologia e a Medicina do Trabalho. Graças à CAPRESA, 
mantemos sempre atualizadas todas as avaliações de riscos laborais de todas as nossas lojas desde 
o início da atividade de cada uma, bem como a vigilância da saúde e os exames médicos de todos 
os empregados e do pessoal de loja.  
 
Com ambos estes serviços externos, a boboli e a Star Textil contribuem para o cuidado e a 
segurança de todos os seus colaboradores, adaptando o posto de trabalho às necessidades dos 
mesmos, melhorando o seu bem-estar e evitando lesões que possam ocorrer a longo prazo, bem 
como formando os colaboradores desde a sua integração na empresa, em matéria de riscos 
laborais e a sua correspondente prevenção. Por outro lado, garantimos em todas as nossas 
instalações a segurança contra incêndios e outras emergências, mantendo as medidas de segurança 
necessárias, realizando simulacros e formando o pessoal de acordo com as suas necessidades. 



 

 
 
• O Cumprimento real do Código Ético e de Conduta 

 

A boboli e a Star Textil comprometem-se a que todos os empregados, franchisados e associados 
cumpram obrigatoriamente o presente Código Ético e de Conduta. 
 
Comprometemo-nos a que todos os fabricantes que fornecem peças de roupa, complementos e 
acessórios de moda infantil, bem como o resto dos fornecedores, cumpram obrigatoriamente o 
Código de Conduta dos Fornecedores. 
 
Todos os aspetos referidos no presente Código de Conduta são objeto do nosso compromisso e 
atuação, tanto na boboli como na Star Textil, constituindo o quadro de Responsabilidade Social 
Corporativa da empresa. 
 
Para a boboli e a Star Textil, a responsabilidade é um pilar fundamental dos valores que defende e 
que todos os colaboradores/as devem seguir como exemplo. 
  
Assim, somos consequentes com o compromisso social que qualquer empresa deve ter, 
colaborando e ajudando a melhorar as condições socioeconómicas do meio entre todos. 
 


