
Desde 1924 que existimos

para lhe proporcionar mais e melhor saúde.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA 
COMISSÃO EXECUTIVA (CEO)

Caros Colegas,

Nós todos somos a força que anima e dá vida a BIAL. A nossa recompensa traduz-se na melhoria 
da qualidade de vida que, com os nossos medicamentos, proporcionamos às pessoas, um pouco 
por todo o mundo.

Ao longo do tempo, temos crescido, evoluído e alargado a nossa presença internacional. Por 
isso, os valores fundamentais, que nos orientam há noventa e cinco anos, devem estar cada vez 
mais presentes e mais fortes. Trabalhar de acordo com elevados padrões éticos sempre fez parte 
do ADN de BIAL. Só assim é possível conquistar a confiança e o respeito dos profissionais de 
saúde, dos pacientes e da sociedade em geral, tendo como alicerce a qualidade, a segurança e 
a eficácia dos produtos que comercializamos.

Este Código de Conduta foi construído para nos ajudar a recordar e aplicar os princípios éticos 
que regem BIAL e as relações com todos os nossos parceiros, quando trabalhamos para atingir 
os nossos objetivos individuais e coletivos.

Saliento que este Código de Conduta é de aplicação obrigatória por todos e cada um de nós, pelo 
que a sua leitura atenta é imprescindível.

Porque a imagem e o sucesso de BIAL dependem de cada um de nós e porque a sua solidez, 
integridade e ética vive nas e das nossas atividades diárias, vamos continuar a trabalhar de 
forma responsável e a fazer a diferença, proporcionando a todas as pessoas que utilizam os 
nossos produtos mais e melhor Vida.

António Portela
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A NOSSA MISSÃO E OS NOSSOS 
VALORES

A nossa missão é encontrar, desenvolver e fornecer soluções terapêuticas na área da Saúde.

Nos últimos anos assumimos como linhas estratégicas de desenvolvimento a Qualidade, a 
Investigação e Desenvolvimento e a Internacionalização.

Orientados pela nossa forte motivação, “Keeping life in mind”, queremos dar resposta às 
necessidades de Saúde das pessoas, desempenhando um papel ativo na economia global. 
Queremos também contribuir para a construção de uma sociedade do conhecimento, competitiva, 
íntegra e dinâmica, assente no desenvolvimento científico e na inovação.

Os valores que nos orientam refletem a nossa identidade:

• Ao Serviço da sua Saúde;

• Aposta na Qualidade e na Inovação;

• Excelência da Investigação Científica;

• Integridade e elevados padrões de ética;

• Rigor, responsabilidade e trabalho em equipa;

• Respeito pelos Valores Universais.
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O CÓDIGO NA PRÁTICA

Objetivos e âmbito 

Assente nos mais elevados padrões de ética, transparência e Compliance, este Código estabele-
ce os princípios que orientam a nossa atividade diária e as regras de natureza ética e deontoló-
gica que devem guiar o comportamento de todos os Colaboradores e Órgãos Diretivos do Grupo 
BIAL, independentemente da sua localização geográfica.

Para efeitos deste Código, os conceitos abaixo devem ser lidos no seguinte sentido:

• “Compliance”: cumprimento de todas as Leis, Procedimentos e Padrões Éticos.

• “Leis, Procedimentos e Padrões Éticos”: todas e quaisquer leis, diretivas, regulamentos, nor-
mas ou regras, nacionais, internacionais ou regionais, códigos associativos, políticas, proce-
dimentos e padrões éticos, deontológicos e morais, aplicáveis à nossa atividade em todos os 
países onde operamos.

• “Órgãos Diretivos”: membros dos órgãos sociais, diretores-gerais, diretores de departamen-
to, responsáveis de secção, responsáveis de gabinete, responsáveis de serviço e funcioná-
rios executivos de BIAL.

• “Colaboradores”: todo o pessoal que tem uma relação laboral ou de prestação de serviço 
com BIAL, incluindo trabalhadores temporários e consultores.

Os princípios elencados neste Código aplicam-se de igual modo fora do local de trabalho em 
todas as atividades onde o Órgão Diretivo ou Colaborador possa representar BIAL (i.e. viagens de 
negócio, participações em reuniões, conferências, formações, etc.) ou estar presente em virtude 
da sua relação com BIAL.

Aplica-se também a quaisquer outras entidades e/ou pessoas, contratadas por ou agindo em 
nome de BIAL.

As disposições deste Código, enquanto conjunto de regras éticas que se impõem à nossa 
consciência coletiva como modelo comportamental, não se esgotam nas suas disposições e 
devem ser observadas como uma referência do elevado padrão moral de conduta que nos deve 
orientar.
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Compromisso com o Código 

A Compliance é um valor fundamental e um ativo essencial de BIAL e como tal deve ser-lhe 
conferida máxima prioridade em todas as nossas atividades corporativas.

Todos devemos estar plenamente comprometidos com o estabelecimento de um elevado 
exemplo ético e com o respeito dos padrões de Compliance de BIAL.

Cada um de nós é responsável por compreender e seguir todas as Leis, Procedimentos e Padrões 
Éticos que se aplicam ao seu cargo e descrição de função.

Esperamos dos nossos Órgãos Diretivos que, para além dos comportamentos exigidos aos demais 
Colaboradores, sejam um modelo de conduta para as suas equipas, atuando com integridade e 
transparência e criando um ambiente de inclusão e respeito. Os nossos Órgãos Diretivos devem 
ainda apoiar as respetivas equipas na interpretação e compreensão deste Código.

Cada um de nós é responsável por compreender e seguir todas as leis, regulamentos, regras, 
diretrizes, políticas, procedimentos e padrões éticos que se aplicam ao nosso cargo e descrição 
de função.  

Devemos ainda estar atentos a possíveis violações do nosso Código, reportando-as nos termos 
aqui previstos. Não será tolerada por BIAL qualquer tentativa de evitar que alguém reporte uma 
infração ou possível infração.

Proibição de práticas de suborno e de corrupção

O suborno e a corrupção contrariam os valores fundamentais de BIAL, não são eticamente 
admissíveis e contribuem para a existência de desigualdades.

Temos, como tal, uma política de tolerância zero no que se refere a práticas de suborno e 
corrupção.

Como parte do nosso compromisso com a integridade e os elevados padrões de ética no exercício 
da nossa atividade, todo e qualquer Órgão Diretivo, Colaborador ou outra pessoa (individual ou 
coletiva) contratada por ou que atue em nome de BIAL, está estritamente proibido de oferecer, 
dar, solicitar, aceitar ou receber quaisquer bens, serviços ou quantias, mesmo que sob a forma 
tentada, com o intuito de obter benefícios ou vantagens económicas e comerciais ilegítimas.

Quaisquer ofertas, concessão de hospitalidade ou entretenimento devem ser criteriosamente 
analisados de acordo com as Leis, Procedimentos e Padrões Éticos, tendo em consideração o seu 
valor, beneficiário e adequação em geral, de modo a evitar qualquer influência indevida.

Conflitos de interesse

A nossa relação de proximidade com terceiros ou de influência junto de ou por terceiros pode 
afetar a imparcialidade de qualquer uma das partes. 

Assim, a cada momento e em todas as transações e interações levadas a cabo no decurso 
normal da nossa atividade, devemos ponderar cuidadosamente sobre uma eventual existência 
de conflitos de interesse, reportando quaisquer situações, efetivas ou potenciais, junto do 
nosso responsável direto. Este deverá avaliar a situação e proceder às alterações necessárias, 
nomeando, se necessário, um outro colaborador para se ocupar do assunto.
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Mecanismos de comunicação

O ato de comunicar o conhecimento ou a fundada suspeita de comportamentos incompatíveis 
com este Código constitui um dever de cada um de nós. Por esse motivo, apoiamos, encorajamos 
e defendemos essa comunicação nos termos aqui previstos.

Para que servem?

Os mecanismos de comunicação interna são um meio de reporte de eventuais 
irregularidades ou de comportamentos que não se coadunem com os princípios 
estabelecidos neste Código e têm como objetivo assegurar a monitorização da aplicação 
por todos os Órgãos Diretivos e Colaboradores dos princípios éticos e de conduta aqui 
previstos.

A quem se destinam?

É da responsabilidade de cada um de nós comunicar todo e qualquer indício ou suspeita 
de comportamento divergente, face ao estabelecido neste Código. 

Quando comunicar?

Sempre que verifique ou tenha fundada suspeita de qualquer infração aos princípios 
estabelecidos neste Código e que envolva qualquer Órgão Diretivo ou Colaborador ou 
uma terceira pessoa (individual ou coletiva) que atue em nome de BIAL.

Como comunicar?

Pode reportar (i) ao superior hierárquico direto, (ii) ao Diretor do Departamento de 
Recursos Humanos - Global, (iii) ao Responsável do Gabinete de Corporate Compliance, 
(iv) ao Representante Local de Compliance no país onde se encontre, caso exista, ou (v) 
ao Compliance Officer do Grupo BIAL.

Confidencialidade e não-retaliação 

Garantimos total confidencialidade das comunicações efetuadas e dos eventuais processos de 
averiguação delas decorrentes. 

Cada um de nós deve proceder às comunicações que considerar adequadas e apropriadas sem 
temer represálias ou retaliações de qualquer tipo. 

Não será tolerada qualquer tentativa de evitar que alguém de boa-fé reporte uma infração ou 
possível infração.

Consequências do incumprimento do Código

O não cumprimento deste Código ou a inobservância das Leis, Procedimentos e Padrões Éticos, 
poderão determinar a aplicação de sanções (administrativas, civis e criminais) para BIAL, 
geradoras de efetivo e imediato prejuízo na atividade e reputação de BIAL, e pessoalmente para 
cada um de nós. Poderão ainda originar a instauração de procedimento disciplinar, tendo em 
vista a aplicação de sanção legalmente admissível.
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Informações adicionais

O presente Código é divulgado a todos os Colaboradores e Órgãos Diretivos e encontra-se 
publicado no website www.bial.com e na intranet de BIAL.

É da responsabilidade de cada um de nós estar completamente familiarizado e cumprir com as 
normas estabelecidas neste Código.

Sempre que sentir necessidade de esclarecimentos, deve entrar em contacto com o seu superior 
hierárquico, com o Responsável do Gabinete de Corporate Compliance, com o Representante 
Local de Compliance no país onde se encontre, caso exista, ou com o Compliance Officer do 
Grupo BIAL.
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O NOSSO COMPROMISSO COM A 
COMUNIDADE CIENTÍFICA 
“Aposta na Qualidade e na Inovação; Excelência da Investigação Científica”

A nossa atividade de investigação 
e desenvolvimento (I&D)

Em reconhecimento do nosso compromisso com a investigação, desenvolvimento e inovação, 
somos membro afiliado da European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations 
(EFPIA), reputada organização que reúne as companhias de investigação líderes do sector farma-
cêutico europeu. Regemo-nos pelas diretrizes e regulamentos da EFPIA em todas as atividades 
de I&D, assim como pelas diretrizes da International Conference on Harmonization (ICH) e, em 
geral, por todas as Leis, Procedimentos e Padrões Éticos em matéria de investigação, desenvol-
vimento e inovação.

Todos os estudos por nós patrocinados, bem como todas as atividades de suporte aos mesmos, 
são conduzidos em estrito cumprimento das Leis, Procedimentos e Padrões Éticos, incluindo as 
normas internacionais relevantes e designadamente:

• Princípios éticos estabelecidos na Declaração de Helsínquia (World Medical Association 
2013);

• Diretrizes Éticas Internacionais para a Investigação Biomédica em Seres Humanos emitidas 
pelo Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS 2016);

• Diretrizes da International Conference on Harmonization Good Clinical Practices (ICH-GCP);

• Normas relativas às boas práticas de fabrico de medicamentos experimentais (EU-GMP). 

Todos na sua versão modificada e atualizada periodicamente.

A nossa investigação clínica é desenvolvida, conduzida e monitorizada por forma a garantir a 
proteção e privacidade dos participantes nos nossos estudos e ensaios, bem como a integridade 
dos dados de investigação em conformidade com as Leis, Procedimentos e Padrões Éticos. As-
seguramos que os mesmos princípios são cumpridos quando um estudo clínico é, no todo ou em 
parte, conduzido por empresa de investigação por nós contratada.

O consentimento expresso e informado, a avaliação do risco/benefício, a qualificação dos mem-
bros da equipa de investigação e a seleção dos participantes no estudo são conformes com todas 
as diretrizes CIOMS e ICH e com os princípios enunciados na Declaração de Helsínquia, bem 
como com quaisquer Leis, Procedimentos e Padrões Éticos.



Código de Ética e Conduta |  10

Os nossos produtos

Desenvolvemos, fabricamos, promovemos, distribuímos e comercializamos medicamentos de 
elevada qualidade com o objetivo de garantir a saúde e a segurança dos doentes.

A satisfação dos doentes, seus familiares e cuidadores, dos profissionais de saúde e da 
comunidade científica, dos Colaboradores, Órgãos Diretivos e acionistas, e dos parceiros e da 
sociedade em geral, é um dos valores fundamentais da nossa cultura.

Vemos a qualidade como uma responsabilidade de todos e cada um de nós. Esforçamo-nos 
constantemente para melhorar a qualidade, uma vez que somente cumprindo e superando as 
expetativas dos profissionais de saúde e doentes ganharemos a sua confiança. 

Estes compromissos serão cumpridos, por todos nós, mediante a adesão aos seguintes princípios: 

• Conformidade com todas as normas, requisitos regulamentares, técnicos e normativos que 
se aplicam às nossas atividades de fabrico (não só ao nível da produção, mas também ao 
nível do armazenamento e manuseamento adequados dos medicamentos durante a distri-
buição);

• Cumprimento rigoroso de todas as Leis, Procedimentos e Padrões Éticos Aplicáveis;

• Manutenção de um nível organizacional que garanta os mais elevados padrões de qualidade, 
respeito pelo meio ambiente, pela saúde e pela segurança; 

• Auditoria e melhoria do desempenho do sistema de forma continuada, a fim de ser acei-
te pela comunidade, pelas autoridades reguladoras e pelo mercado, proporcionando valor 
acrescentado a BIAL e aos seus acionistas, Órgãos Diretivos e Colaboradores, profissionais 
de saúde, doentes e outros interessados.

Interação com profissionais de saúde e organizações 
de saúde

As interações entre a indústria farmacêutica e os profissionais de saúde têm uma influência 
profunda e positiva na qualidade do tratamento do doente e no valor da investigação futura.

A integridade da decisão de um profissional de saúde ao prescrever um medicamento é um dos 
pilares do sistema de saúde e deve ser sempre preservada.

Qualquer interação com um profissional de saúde ou organização de saúde deve ser estabeleci-
da de forma transparente e em consonância com todas as Leis, Procedimentos e Padrões Éticos.

É essencial que todos estejamos bem informados a respeito dos requisitos legais e éticos que 
regem este tipo de interações e nos asseguremos de que estão a ser postos em prática em cada 
interação específica. 

Estamos igualmente comprometidos com os princípios de transparência adotados pela EFPIA 
e também pelos governos e autoridades reguladoras nacionais e internacionais. Nesse sentido, 
cumprimos, e continuaremos a cumprir, com todas as condições de reporte e divulgação, quer 
seja no website de cada autoridade reguladora, quer seja no nosso website institucional.
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Atividades promocionais e partilha de conhecimento 
científico 

Comercializamos e promovemos medicamentos nas mais variadas geografias e, como tal, é 
fundamental assegurarmos através de cada um de nós, ou dos nossos parceiros de negócio, 
licenciadores, licenciados, distribuidores e prestadores de serviços, que todas as Leis, Procedi-
mentos e Padrões Éticos em matéria de promoção são cumpridas.

Devemos assegurar que a informação sobre os nossos medicamentos aos doentes, profissio-
nais de saúde e autoridades reguladoras, é prestada nos termos das Leis, Procedimentos e 
Padrões Éticos e de forma tempestiva e correta, para permitir uma ampla informação sobre a 
sua utilização, eficácia, segurança e tolerabilidade. De igual modo, as atividades promocionais 
dos medicamentos devem ser cientificamente rigorosas, e manter-se no âmbito do resumo das 
caraterísticas do medicamento.

Os departamentos científicos de BIAL, que integram médicos e farmacêuticos, são responsáveis 
pela aprovação de todos os materiais promocionais antes da sua distribuição e pela gestão da 
informação dos medicamentos de BIAL.

Relação com reguladores 

Operamos num setor altamente regulado, pelo que a condução da nossa atividade em confor-
midade com as Leis, Procedimentos e Padrões Éticos exigidos pelos reguladores é fundamental.
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O NOSSO COMPROMISSO COM 
OS ÓRGÃOS DIRETIVOS E 
COLABORADORES 
“Rigor, Responsabilidade e Trabalho em Equipa”  

Tutela de direitos 

Em consonância com os nossos valores basilares, comprometemo-nos a respeitar os Valores 
e Direitos Universais, consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e demais 
convenções e tratados internacionais que zelam pelo respeito pela dignidade e pelos Direitos 
Humanos.

Segurança, saúde e bem-estar

Cabe-nos assegurar o direito a um local de trabalho seguro, com condições de higiene e condigno. 
É da responsabilidade de cada um de nós salvaguardar a não-discriminação em função de 
quaisquer outras caraterísticas pessoais, incluindo condição social, etnia, género, idade, religião, 
orientação sexual, estado civil, orientação política, deficiência ou incapacidade.

Igualdade de tratamento

Respeitamos todas as regras básicas para que ninguém seja alvo de tratamento desigual, injusto, 
de assédio, de discriminação ou sujeito a outro comportamento não profissional e desrespeitoso. 
Adotamos comportamentos baseados na responsabilidade, no rigor e no respeito pela dignidade 
e direitos das pessoas.

As decisões relacionadas com os nossos Órgãos Diretivos e Colaboradores baseiam-se em 
critérios como competência, desempenho profissional e comportamento ético no local de 
trabalho.
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Proibição de práticas de assédio

O assédio é compreendido como o comportamento indesejado, nomeadamente o baseado 
em fator de discriminação, praticado aquando do acesso ao emprego ou no próprio emprego, 
trabalho ou formação profissional, com o objetivo ou o efeito de perturbar, ofender ou constranger 
a pessoa, afetar a sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, 
humilhante ou desestabilizador.

Rejeitamos quaisquer comportamentos que possam configurar prática de assédio e instamos 
todos os Órgãos Diretivos e Colaboradores a comunicar ao Departamento de Recursos Humanos 
- Global quaisquer situações de assédio de que tenham conhecimento ou fundada suspeita e 
afetem Colaborador da BIAL.

A proibição do assédio no local de trabalho não significa que BIAL não possa exercer poder 
disciplinar sobre os Órgãos Diretivos e Colaboradores ou gerir o seu trabalho da forma mais 
adequada à prossecução da sua atividade. 

No entanto, o exercício de funções de coordenação ou chefia deve ser desenvolvido com respeito, 
estimulando o diálogo, o espírito de equipa e o respeito entre colegas de trabalho.

No exercício das suas funções, todos Órgãos Diretivos e Colaboradores devem agir, em relação 
aos seus colegas com honestidade, espírito de equipa e respeito.

Formação

Procuramos estimular o desenvolvimento das competências de todos e de cada um de nós, 
como forma de crescimento profissional, satisfação laboral e compromisso com a qualidade, 
meio ambiente, saúde e segurança, a fim de manter uma organização que valorize a iniciativa, o 
trabalho em equipa e a partilha de conhecimentos.

Privacidade e proteção de dados pessoais 

Comprometemo-nos a cumprir criteriosamente as Leis, Procedimentos e Padrões Éticos em 
matéria de privacidade e proteção de dados pessoais, garantindo os direitos e deveres que 
decorram para os nossos Órgãos Diretivos e Colaboradores.
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O NOSSO COMPROMISSO COM OS 
PARCEIROS DE NEGÓCIO
“Integridade, Rigor e Elevados Padrões Éticos” 

Legislação de concorrência

Competimos de forma justa e com vigor, respeitando todas as leis e regulamentações de 
concorrência. 

Certas práticas comerciais, tais como acordos entre concorrentes para a fixação de preços, ou 
o uso abusivo de uma posição dominante, podem ser violadoras de tais leis e regulamentações. 
Uma vez que a legislação de concorrência difere de país para país, sendo particularmente 
complexa, devemos procurar aconselhamento dos nossos assessores legais sempre que as 
nossas atividades possam ser reguladas por aquelas leis e regulamentações.

O não cumprimento destas normas pode determinar a aplicação de sanções administrativas, civis 
e criminais para BIAL e pessoalmente para cada um de nós, com efetivo prejuízo da atividade e 
reputação de BIAL.

Relação com parceiros de negócio

Na relação com os nossos parceiros de negócio, comprometemo-nos a atuar de acordo com os 
mais elevados padrões éticos, de integridade e transparência, quer no decorrer do processo de 
seleção e negociação, quer durante a fase de execução do contrato.

De igual modo, esperamos que os nossos parceiros atuem de acordo com os mesmos padrões 
éticos, de integridade e transparência.

Confidencialidade e propriedade intelectual

A informação confidencial é um valor essencial e inclui, sem limitação, o know-how, segredos 
comerciais, informação de I&D, técnica, normativa, legal, financeira, contratual ou corporativa.

Todos devemos proteger a informação confidencial de BIAL, não a revelando a terceiros sem que 
antes seja assinado um acordo de confidencialidade adequado e, em qualquer caso, restringindo 
a informação partilhada ao mínimo estritamente indispensável.
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É da responsabilidade de todos e cada um de nós manter e proteger o património e propriedade 
intelectual de BIAL com a melhor das nossas capacidades. Qualquer perda, roubo ou uso inde-
vido deste património poderá causar graves danos e perdas financeiras a BIAL, pelo que deverá 
ser imediatamente reportado ao Diretor do Departamento de Assuntos Legais, Propriedade Inte-
lectual e Compliance - Global.

Utilização de redes sociais

Estamos cientes da força e amplitude que as redes sociais assumem nos dias de hoje. Conscientes 
do potencial impacto que as mesmas podem ter para BIAL, assumimos o compromisso de as 
utilizar de modo responsável e ético, assegurando o cumprimento criterioso dos princípios 
estabelecidos neste Código.

Proteção do património

Por força das funções que exercemos enquanto Colaboradores e Órgãos Diretivos, podemos 
aceder a informação sobre os nossos parceiros de negócio, atuais, passados ou potenciais, que 
não está disponível de forma publicamente acessível e que pode ser considerada relevante para 
decisões de investimento em participações sociais desses parceiros de negócio (“informação 
privilegiada”). O uso de informação privilegiada, bem como a transação de participações sociais 
de parceiros de negócios, é estritamente proibido. 
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O NOSSO COMPROMISSO COM A 
SOCIEDADE
“Respeito pelos Valores Universais; Keeping Life in Mind”

Privacidade e proteção de dados pessoais

A proteção das informações pessoais a que temos acesso é parte essencial da nossa missão. 

No âmbito da nossa atividade, asseguramos o tratamento de dados pessoais de forma lícita 
e transparente, apenas para a finalidade prevista em cada recolha e promovendo o direito de 
acesso dos titulares.

Comprometemo-nos a cumprir criteriosamente a legislação e regulação aplicável em matéria de 
privacidade e proteção de dados pessoais, promovendo continuamente mecanismos internos no 
sentido de assegurar a respetiva segurança e confidencialidade. 

Responsabilidade social

O nosso objetivo é construir um mundo mais saudável, um mundo melhor para todos. Esta é a 
razão pela qual interagimos com muitos outros organismos e instituições que, como nós, querem 
contribuir para o desenvolvimento sustentável do planeta e para a construção de uma sociedade 
mais justa e mais responsável.

Somos membros do Global Compact. Esta é uma iniciativa internacional para promover o 
progresso sustentável da economia mundial, unindo empresas, governos e a sociedade civil. 
Somos igualmente signatários do “Caring for Climate”, uma declaração das empresas membro 
do Global Compact, que se esforçam por encontrar soluções para os problemas climáticos que 
afetam o planeta.

Somos ainda associados da EPIS – Empresários para a Inclusão Social e participamos ativamente 
no apoio a uma série de causas de natureza humanitária e social. Colaboramos com várias 
instituições anualmente – hospitais, escolas, universidades, grupos de profissionais de saúde e 
associações de doentes – que trabalham para educar e sensibilizar, desenvolver e fomentar o 
bem-estar da sociedade em geral. Apoiamos ativamente estas entidades, por vezes com suporte 
financeiro ou em espécie, sempre de acordo com os nossos valores e em cumprimento das 
nossas políticas e procedimentos.
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Meio ambiente

Desenvolvemos a nossa atividade empresarial, incluindo a atividade de fabrico, em cumprimento 
das leis e regulamentação ambientais, de forma que seja coerente com a proteção do meio 
ambiente e a redução da nossa pegada ecológica.

Contribuições e associações políticas

Comprometemo-nos a não realizar contribuições políticas assegurando a condução da nossa 
atividade de forma transparente e independente de questões políticas, com o foco na nossa 
Missão e Valores.

Transparência 

As atividades de colocação em circulação e/ou utilização de fundos de proveniência ilícita, 
de forma consciente ou por questões de negligência, tal como a utilização de fundos para 
financiamento de atividades criminosas, constituem crime. 

Temos uma política de tolerância zero perante estes comportamentos, pelo que é essencial que 
todas as transações em que estejamos envolvidos sejam conduzidas de forma transparente 
e com conhecimento satisfatório da identidade dos restantes intervenientes e do racional das 
transações.

Fiabilidade da informação

Comprometemo-nos a elaborar e a partilhar informação financeira e não-financeira de forma 
íntegra, transparente e rigorosa e a não defraudar os demais parceiros comerciais no decurso 
da sua atividade.

Continuidade do negócio

Acreditamos que a gestão da continuidade do negócio é fundamental para os doentes, Órgãos 
Diretivos, Colaboradores e outras partes interessadas, e é essencial a uma gestão responsável, 
pelo que estamos empenhados em fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir o 
fornecimento ininterrupto de produtos e serviços essenciais, bem como a recuperação e restauro 
dos processos mais críticos o mais rapidamente possível.

Levamos a cabo uma análise de risco contínua, onde são avaliadas a probabilidade e severidade 
das ameaças a que os nossos ativos estão sujeitos, de forma preventiva, e estabelecendo um 
plano contínuo de ações com objetivo de mitigar os riscos identificados.

Estamos, deste modo, preparados com um plano de continuidade, para fazer face a qualquer 
situação de emergência ou de perturbação grave do negócio.
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NOTA
Este Código é um guia das políticas e procedimentos que regem a nossa atividade 
independentemente da geografia e, como tal, deverá ser utilizado como referência geral por 
todos nós.

No entanto, como guia que é, não identifica, descreve ou detalha todas as Leis, Procedimentos 
e Padrões Éticos.

Este Código revoga e substitui o Código de Ética e Conduta aprovado em janeiro de 2015.


