Código de
Conduta

Mensagem do CEO

Ser um parceiro de
confiança
Todos os dias tomamos decisões ao
ajudar pessoas que precisam de nós, e
confiança incondicional é essencial. O
presente Código de Conduta assegura
a condução do nosso negócio de forma
a nunca comprometer a confiança dos
nossos parceiros e clientes.
Este Código de Conduta global define
padrões mínimos e princípios éticos
aplicáveis a todos os colaboradores e
Parceiros Comerciais. Este Código de
Conduta serve como diretriz e referência para todos que se virem diante de
dilemas, dúvidas ou preocupações. Ao
apresentar este Código de Conduta,
fornecemos a todos uma visão comum
de como realizamos negócios e das implicações disso às suas funções.

Além de usar este Código de Conduta como guia sobre como conduzir
os negócios, nós o utilizaremos para
estabelecer um exemplo para todos e
comunicar preocupações e infrações
ao Código de Conduta assim que elas
ocorrerem. Precisamos de proteger a
nossa organização por meio de transparência e de uma cultura ética na qual
as pessoas se sintam confortáveis para
levantar preocupações se deixarmos de
atender às nossas expectativas e às das
nossas comunidades.
Todos têm a obrigação de agir de acordo com o nosso Código de Conduta. Diante de incertezas, é nosso dever pedir
orientação.

Jakob Riis
Presidente & CEO
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Abrangência e
aplicação
Este Código de Conduta (doravante
denominado “Código”) substitui os
Códigos de Conduta de Colaboradores
e Fornecedores anteriores e será revisto e atualizado periodicamente. O
Código foi consolidado num único Código aplicável a todos do Falck Group e
Parceiros Comerciais, o que inclui clientes, fornecedores, agentes e qualquer
outro terceiro com o qual a Falck tenha
qualquer tipo de vínculo contratual.
Este Código reflete os princípios éticos
que formam a base sobre a qual os nossos colaboradores e Parceiros Comerciais devem realizar negócios.

Aderimos a todas
as leis aplicáveis, incluindo a FCPA e a
UK Bribery Act, bem
como a todas as
políticas e procedimentos da Falck

Promovemos uma
cultura de integridade com os mais
altos padrões éticos
por meio de respeito
mútuo e confiança
recíproca

Servimos de exemplo
uns para os outros
sendo honestos e justos

A desconformidade com este Código
pode resultar, entre outros, na
repetição da formação, avisos verbais e escritos e
ações disciplinares
que podem incluir o despedimento
. Em caso de dúvida, consulte o seu
gerente ou a Global Compliance antes de tomar a decisão ou praticar o
ato relevante.

Cobramos responsabilidade uns dos
outros e comunicamos potenciais infrações quando as
identificamos
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Leis e
regulamentações
Fazemos negócio seguindo todas as
leis e regulamentações relevantes de
todos os países nos quais operamos.
Nos casos em que este Código entre em
conflito com a lei local, e não tenha a
certeza de como proceder, a lei tem precedência. Em caso de dúvida sobre a lei
aplicável, consulte a Global Compliance.

Conduzimos o nosso negócio de acordo com os princípios do Pacto Global
da ONU, respeitando e promovendo os
princípios estabelecidos com a implementação de políticas para assegurar a
nossa conformidade com os mesmos.
Exigimos que os nossos Parceiros
Comerciais respeitem e apoiem todas
as leis, regulamentações e iniciativas
internacionais aplicáveis. Não faremos
negócio com pessoas que não partilham
os nossos princípios.
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Comunicado de
tolerância zero
A ambição de longo prazo da Falck é
estar na vanguarda das práticas empresariais éticas, dando passos significativos e imediatos para alcançar essa
posição. Em primeiro lugar, a administração da Falck deve dar o exemplo
ao resto da organização, entendendo
claramente e identificando a conduta
ética como uma prioridade inegociável.
Em segundo lugar, todos na Falk
devem entender o que o cumprimento
rigoroso do Código de Conduta significa e que este é um requisito absoluto.

1.	Na Falck, espera-se que todos
os funcionários se comportem de
forma ética e possam consultar o
Código de Conduta para obterem
orientações acerca das melhores
práticas éticas
2.	A Falck não tolera comportamentos pouco éticos ou infrações ao
Código de Conduta por nenhum
funcionário
3.	Todos os funcionários são responsáveis por completar a formação sobre o Código de Conduta
e por cumprir o mesmo em todos
os momentos
.
4.	É obrigatório que todos os funcionários reportem todas as infrações ao Código de Conduta efetivas e/ou alegadas ao seu gestor
ou através do Alerta Falck.

6. As suspeitas de infrações serão investigadas, e os funcionários implicados
devem ser tratados de forma justa e
objetiva.


7. Todos os funcionários envolvidos em
investigações devem ser tratados iqualitariamente, independentemente do seu
cargo ou nível na Falck.	
8. As infrações ao Código de Conduta
irão resultar em ações disciplinares,
tais como requalificação profissional,
repreensões, suspensão ou despedimento.	

Todas as informações sobre, ou suspeitas de infrações ao Código de Conduta, são sujeitas a uma investigação
independente e objetiva levada a cabo
pela Conformidade Global.
Ao conduzir a investigação, a Conformidade Global deve seguir a metodologia padrão aprovada pelo Comité
de Auditorias e pelo Conselho de
Administração da Falck. A Conformidade Global recomenda as medidas
disciplinares adequadas a aplicar no
seguimento de uma investigação e
transmite as recomendações ao Conselho de Ética da Falck para que este
tome a decisão final.

9. As infrações intencionais ao Código
de Conduta resultarão no despedimento
imediato.	
10. Duas repreensões escritas levarão
ao despedimento.	

5.	Os funcionários que denunciem
violações estarão protegidos de
retaliações.
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Trabalhar o código

Suborno e corrupção
Acreditamos que a concorrência justa
e a integridade devem refletir-se em
todas as nossas atividades. Adotamos
uma política de tolerância zero em
relação a qualquer forma de corrupção,
direta ou indireta, seja cometida pelos nossos colaboradores, agentes ou
quaisquer outros Parceiros Comerciais.

O que é exigido de si?
• Nunca oferecer, pagar ou aceitar
subornos.
• Deve recusar-se a fazer qualquer pagamento a Autoridades Públicas que
não seja exigido por lei ou por contrato
escrito em vigor.
• Só aceite ou ofereça presentes de
acordo com as regras deste Código.
• Nunca ofereça, pague ou aceite
qualquer forma de suborno, reembolso ou qualquer coisa de valor para
obter qualquer tipo de vantagem
comercial ou pessoal.
• Assegue sempre a transparência da
natureza de todas as transações.
• Denuncie qualquer pedido real ou
suspeito de
suborno ao seu gestor e ao Falck
Alert.

Devo confrontar o Parceiro Comercial se descobrir que ele se
envolveu recentemente num caso de corrupção?

Se considerar que um Parceiro
Comercial se envolveu num caso de
corrupção, deve apresentar essa
preocupação ao seu gestor e ao
Falck Alert. As ações dos nossos
Parceiros Comerciais também se
refletem em nós.

Não faremos parte de qualquer
negociação antiética ou ilegal. A
Falck tem a responsabilidade de
assegurar que todos os nossos
Parceiros Comerciais cooperem
com o nosso compromisso de fazer
negócios com ética.

Devo oferecer um valor em dinheiro na fronteira durante uma
viagem de negócios?

Pedidos de pagamentos como esse
só são aceites se fizerem parte de
um procedimento legal (por exemplo, opção de rastreamento rápido)
e emitirem recibo. Pagamento em
dinheiro em fronteiras geralmente
é suborno e, portanto, não é permitido.

Não são permitidos pagamentos
de pequenos valores nos serviços
aduaneiros, exceto se for considerado um perigo iminente. O pagamento deve ser imediatamente
comunicado ao seu gestor e à
equipa do Código de Conduta.
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Facilitação
de pagamentos
Os pagamentos de facilitação são
pequenos valores ou presentes (por
exemplo, cigarros, bebidas alcoólicas
ou perfumes) oferecidos a Autoridades
Públicas, com o objetivo de assegurar ou
acelerar atos de governo rotineiros, aos
quais já tinha direito sem a necessidade
de fazer tais pagamentos; ou para obter tratamento preferencial ilícito.

O que é exigido de si?
• Se uma Autoridade Pública pedir um
pagamento de facilitação, só poderá
entregar o valor se houver alguma
ameaça à saúde ou segurança sua ou
de terceiro. Depois disso, deve comunicar imediatamente o facto à equipa
do Código de Conduta e efetuar o
registo nos documentos financeiros.
• Se receber um pedido de pagamento
de facilitação sem que haja qualquer
ameaça à saúde ou segurança, não
deve fazer tal pagamento. Se receber
um pedido desse tipo:

• Questione a legalidade do pedido e
informe a Autoridade Pública que
essa prática infringe o nosso Código,
• Informe que precisará de conversar com o seu gestor ou equipa
do Código de Conduta para obter
autorização,
• Se a Autoridade Pública insistir,
peça um recibo ou outro documento
que comprove o pagamento,
• Se não for possível obter o recibo,
peça para falar com o gerente ou
supervisor de quem pediu o pagamento,
• Registe os pagamentos nos livros
para fins de contabilidade e
• Comunique o incidente (sem demora) por escrito ao seu gestor e à
equipa do Código de Conduta.

Posso pagar uma pequena quantia quando tivermos pressa e
precisarmos de uma autorização de um governo local?

Se houver uma opção de trâmite
expresso com emissão de recibo,
tais pagamentos são permitidos,
pois não são considerados pagamentos de facilitação. Todas as
transações devem ser legítimas e
transparentes.

A Falck não faz pagamentos indevidos, nem oferece nada de valor a
qualquer funcionário do governo ou
a qualquer outra Autoridade Pública para acelerar ou assegurar um
processo.

Os pagamentos de facilitação são uma forma de corrupção?

Reconhecemos que, em alguns
casos, os pagamentos de facilitação são inevitáveis, por exemplo
quando a segurança de alguém
estiver em risco.
Nesses casos, deve registar sempre o pagamento.

Pensamos que, no fim das contas, não há diferença significativa
entre o suborno e os pagamentos
de facilitação. Não adotaremos
condutas antiéticas ou ilegais para
obter ou reter quaisquer das nossas atividades comerciais.
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Presentes e
hospitalidade
Temos por compromisso fazer negócios
com integridade e em conformidade
com as leis e regulamentações anticorrupção aplicáveis. Presentes e hospitalidade (P&H) podem ser considerados elementos comuns da prática de negócios
e manutenção de relações; entretanto,
devem ser razoavelmente limitados.

O que é exigido de si?
• Assegure que todos os presentes e
hospitalidade oferecidos ou recebidos possuam um objetivo de negócio
legítimo, sejam de valor moderado
e adequados à relação existente em
cada caso.
• Pense cuidadosamente em como
os seus atos serão percebidos pelas
outras pessoas, levando em conta a

frequência, o tipo e o objetivo do presente e da hospitalidade.
• Registe o P&H com um valor igual ou
superior a 50 USD através da aplicação
Código de Conduta e certifique-se de
que qualquer G&H que exceda 100 USD
em valor é aprovado pelo seu gestor.
• Não aceite benefícios ou favores pessoais de qualquer tipo.
• Solicite a aprovação do seu gestor
em relação a viagens e alojamento
oferecidos por terceiros.
• Contacte a equipa de Código de
Conduta relativamente a P&H (de
qualquer valor) fornecida a Funcionários Públicos.
• Nunca ofereça ou receba presentes
ou hospitalidade durante períodos
de tomada de decisões de negócios
importantes.
• Lembre-se de que o seguinte nunca é
aceitável para P&H e deve ser rejeitado: dinheiro ou equivalentes a dinheiro, serviços pessoais, empréstimos
ou quaisquer ofertas ou atividades
ilegais.

Ao receber Parceiros Comerciais, devemos pagar a sua alimentação e bebidas?

Podemos levar Parceiros Comerciais para jantar, mas devemos ter
cuidado e sermos criteriosos para
que o benefício seja apropriado ao
relacionamento. Todas as despesas
devem ser adequadamente registadas de acordo com os controlos
internos.

A Falck não oferecerá hospitalidade excessiva ou desproporcional.
Isso deve ser especialmente observado durante períodos de negociação, pois os nossos atos podem
ser considerados como aliciamento
à celebração de um contrato.

Na celebração de um contrato com um novo cliente podemos
oferecer um presente ao Parceiro Comercial?

Oferecer presentes pode ser
aceitável, mas devemos ter cuidado e ter sempre em conta as circunstâncias, o tipo e o objetivo do
presente e se ele é adequado. Os
produtos da Falck não são presentes obrigatórios, mas são uma
boa ideia.

A fim de evitar dúvidas, os seguintes nunca são
presentes aceitáveis: dinheiro ou
equivalentes; presentes ilícitos ou
indecentes; eventos em que ambas
as partes não estejam presentes.
Devemos ter sempre em consideração a forma como os nossos
atos serão percebidos pelas outras
pessoas.

8

Trabalhar o código

Conflito de interesses
Temos de garantir que as decisões
comerciais são tomadas no melhor interesse da Falck e nunca comprometem
a nossa integridade ou a confiança dos
nossos Parceiros Comerciais.

Portanto, divulgamos prontamente
todo e qualquer interesse que possa ser
objetivamente percebido como influência na nossa tomada de decisões.

O que é exigido de si?
• Nunca se envolva em atividades
comerciais se elas contiverem algum
interesse financeiro ou privado que
cause conflito com a sua responsabilidade ou decisões comerciais na Falck.
• Deve divulgar e documentar todos e
quaisquer interesses pessoais que representem ou possam originar conflito
de interesses através da aplicação
Falck One Compliance.

• Deve evitar ter participação societária
ou interesse financeiro em empresa
que é cliente ou fornecedora da Falck,
salvo quando divulgado e aprovado
pelo seu gestor.
• Nunca direcione negócios ou ofereça
termos favoráveis a uma empresa na
qual você, um amigo próximo ou um
familiar tenha interesse.
• Nunca contrate amigos ou familiares, salvo se forem o candidato
mais qualificado e a relação for divulgada e aprovada pelo seu gestor.
• Nunca permita situações em que
familiares ou parentes próximos tenham relação de subordinação direta
ou que envolvam supervisão, avaliação
ou determinação de pagar ou outros
benefícios.

Geri a relação profissional com o nosso fornecedor selecionado
durante vários anos. Há conflito de interesses?

A existência de uma relação por si
só não cria um conflito de interesses. O conflito surge quando a
relação tem o potencial de interferir na sua capacidade de trabalhar
visando os melhores interesses da
Falck.

Deve assegurar que todos os processos e controlos aplicáveis sejam
utilizados corretamente, mesmo
após um longo período de negócios
com um determinado Parceiro
Comercial.

É sempre necessário divulgar um conflito de interesses?

Os conflitos de interesse podem
acontecer a qualquer momento
e tem o dever contínuo de comunicá-los.É seu dever comunicar a
existência de interesses pessoais
através da aplicação Falck One
Compliance, para que Falck possa
abordá-los antes que se tornem
num conflito.

As pessoas não podem depender de cláusulas contratuais para
cumprir as suas obrigações de divulgação de conflitos de interesses
reais, potenciais ou aparentes.
A divulgação pode ocorrer sempre
que surgir um conflito.
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Fraude
Na Falck, devemos agir de forma ética e
responsável, de acordo com as políticas
da empresa e leis e regulamentações
aplicáveis. A Falck não tolera qualquer
forma de fraude, incluindo furto, desvios, lavagem de dinheiro, financiamento
do terrorismo ou uso indevido do património da empresa.

O que é exigido de si?
• Deve usar os recursos da Falck exclusivamente para os objetivos da empresa.
• Todas as despesas de cartão de crédito e reembolsos devem ser comunicadas e documentadas com precisão.
• Lembre-se que cometer ou participar
de fraudes é um crime grave e, consequentemente, a nossa reputação é
afetada.
• Compreende que desvio refere-se ao
ato criminoso de reter ou apropriar-se
indevidamente de recursos com a

Podemos ignorar os controlos internos quando o cliente tiver
pressa?
finalidade de convertê-los.
• Não aceite ou autorize pagamentos
sem a adequada documentação ou
fatura subsequente.
• Mantenha registos precisos e atualizados de todas as transações.
• Recuse pagamentos em dinheiro ou
cheque emitidos por terceiros desconhecidos.
• Evite transações financeiras que
dispensem os requisitos de registo e
comunicação.
• Deve evitar fazer pagamentos em
países onde a Falck não tenha recebido qualquer serviço, salvo quando isso
for documentado e transparente.
• Evite sempre desvios ao processo,
como informações de pagamento
insuficientes, suspeitas ou falsas.

Os processos e controlos internos
da Falck devem ser sempre seguidos. Quando não houver controlos
ou processos internos, isso deve ser
definido e documentado antes de
prosseguir com a ação.

Atividades de controlo interno não
podem ser ignoradas simplesmente
porque um cliente está a pressionar para acelerar o processo.
Além disso, não tem o direito de
fazer tais promessas e arriscar a
empresa.

Posso usar os cartões corporativos da Falck para fins particulares se o comunicar?

Os cartões corporativos da Falck
servem a única finalidade de cobrir
despesas de colaboradores relacionadas com o trabalho (por exemplo, alojamento e refeições durante
viagens de trabalho).
Todas as despesas devem ser comunicadas com a maior precisão
possível.

Os cartões corporativos não devem
ser usados para fins particulares,
mesmo durante uma viagem de
negócios.
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Conformidade
concorrencial
Administramos a nossa empresa em
total conformidade com as leis de concorrência e anti monopólios aplicáveis.
Temos o compromisso de oferecer
concorrência leal, aberta e ilimitada
e de não aceitar qualquer forma de
comportamento ilegal, anticompetitivo
ou antiético como meio de ganhar ou
manter negócios.
O que é exigido de si?
• Nunca faça acordos com concorrentes
para determinar ou fixar preços, direta ou indiretamente.
• Nunca concorde em dividir ou atribuir
mercados e/ou clientes, nem em combinar participação em licitações ou
ofertas com concorrentes.
• Nunca colabore com outras empresas para excluir a concorrência.

• Nunca partilhe informações comerciais sigilosas com concorrentes ou
representantes de concorrentes, o que
pode incluir informações relacionadas com preços, licitações em curso,
termos e condições, participação no
mercado, custos ou margens de lucro.
• Ao participar de associações comerciais ou outras interações com concorrentes, nunca adote comportamentos
contrários a este Código. Se o concorrente tentar adotar um comportamento assim, expresse a sua discordância e retire-se da discussão.
• Se a nossa empresa ocupar uma
posição de líder no mercado, nunca
aja de maneira a que as suas ações
sejam entendidas como um abuso
dessa posição (como vender produtos
ou serviços abaixo do custo ou cobrar preços excessivos) ou configure
infração às leis e regulamentações
locais.

Posso discutir a nossa estratégia de preços com outras empresas quando elas não forem concorrentes?

A Falck incentiva o bom funcionamento dos mercados e não participa de comportamentos anticompetitivos. A estratégia de preços
constitui informação particularmente sigilosa, e não partilhamos
isso com terceiros.

Não divulgamos estratégias de
preços a qualquer empresa que
concorra com a Falck. Partilhar
essas informações sigilosas com
concorrentes constitui um comportamento anticompetitivo que
restringe a concorrência justa.

Preciso de prévia aprovação para participar de um evento da
associação comercial?
Não precisa necessariamente de
aprovação para participar num
evento de uma associação comercial, mas deve observar as normas
do presente Código ao fazê-lo.
Em caso de dúvida ou preocupação, consulte o seu gestor ou a
equipa do Código de Conduta.

A Falck não compartilhará informações concorrenciais sigilosas
com concorrentes ou seus representantes. As informações sobre
concorrentes devem ser obtidas
pelos meios legais; por exemplo, de
fontes públicas.
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Proteção de recursos
e dados da empresa
Todos temos a responsabilidade de
cuidar dos recursos da empresa, fazer
bom uso dos equipamentos e assegurar
que dados pessoais sejam tratados e
processados de forma legítima. Usamos
os nossos recursos – humanos, financeiros, físicos e intelectuais – de forma
eficiente para melhorar o nosso negócio.

mação confidencial da empresa seja
partilhada com qualquer pessoa, salvo
quando autorizado.
• Certifique-se de que o uso de redes
sociais e discursos em público sobre
assuntos relacionados à Falck sejam
feitas com respeito, bom senso, responsabilidade e lealdade à empresa.

O que é exigido de si?
• Utilizem os recursos da empresa
somente para fins de trabalho, salvo
quando autorizado para outros fins.
• Nunca procure ganho pessoal com
o uso, venda, transferência ou outro
tipo de eliminação de recursos da
empresa.
• Valorize sempre o tempo da empresa
e trabalhe diligentemente para cumprir as suas responsabilidades.
• Assegure-se de que nenhuma infor-

• Deve tratar com responsabilidade informações pessoais e dados pessoais
de Parceiros Comerciais, cumprindo
todas as leis e regulamentações de
proteção de dados aplicáveis.
• Nunca partilhe dados pessoais, salvo quando tal partilha observar as
leis e regulamentações aplicáveis de
proteção de dados e for realizada de
forma segura.

Posso discutir assuntos da empresa com colegas no transporte público?

Os colaboradores devem agir com
responsabilidade ao discutir publicamente assuntos da empresa.
Certifique-se de que ninguém
esteja a ouvir ao falar de assuntos
da empresa em público, para assegurar que nenhuma informação
confidencial seja partilhada.

É importante manter informações
confidenciais da empresa dentro
da Falck, e não nas mãos de terceiros. Internamente, só devem ser
partilhadas as informações que
precisam ser conhecidas.

Como usar corretamente informações confidenciais e dados
pessoais?

A Falck oferece formação e recursos para que os nossos colaboradores saibam quais os controlos
implementar para assegurar o uso
correto dos dados, como políticas
de retenção no nosso e-mail, destruição de documentos confidenciais, etc.

Agimos com responsabilidade
quando em posse de tais dados, assegurando as medidas
necessárias para protegê-los. Não
deixamos informações sigilosas à
disposição no escritório, nem os
nossos computadores desbloqueados e sem supervisão.
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Trabalhar com
Parceiros Comerciais
Reconhecemos que os atos dos nossos
Parceiros Comerciais se refletem em
nós. Portanto, a Falck procura uma
relação ética e transparente com os
seus Parceiros Comerciais e espera
que estes cumpram todas as leis e
regulamentações aplicáveis e sigam os
princípios especificados no nosso Código.
O que é exigido de si?
• As nossas interações com Parceiros
Comerciais devem ser transparentes
e abertas.
• Deve assegurar que os Parceiros
Comerciais não prejudicam a reputação da Falck.
• Certifique-se de que os Parceiros
Comerciais cumprem o nosso Código

ao agir em nosso nome.
• Pague ao Parceiro Comercial apenas o valor proporcional aos serviços
prestados.
• Assegure-se de que recebemos um
serviço autêntico e profissional dos
nossos fornecedores e agentes.
• Ao selecionar fornecedores, não deixe
que as suas decisões sejam influenciadas por contrapartidas, suborno,
presentes, favores ou entretenimento.
• Não ofereça nem aceite Presentes e
Hospitalidade em desconformidade
com este Código e com a lei aplicável,
incluindo leis e regulamentações
locais.
• Realize a devida diligência em Parceiros Comerciais antes de contratá-los, principalmente em relação a
Parceiros Comerciais controlados pelo
governo, por Autoridade Pública ou
por familiares próximos.

Como a conduta de um Parceiro Comercial se reflete na nossa
reputação?

A conduta dos nossos Parceiros
Comerciais afeta-nos quando eles
não cumprem o presente Código
ou as leis aplicáveis. Portanto, devemos assegurar que as nossas interações com Parceiros Comerciais
sejam transparentes e legítimas.

Não celebramos contratos com
Parceiros Comerciais que não
partilham ou apoiam os nossos
princípios ou este Código. Portanto, não deixaremos que as nossas
decisões sejam influenciadas por
incitações ilegais ou antiéticas.

Os nossos fornecedores estão sujeitos a cláusulas de conformidade?
Exige-se que os fornecedores cumpram as regras do nosso Código, as
suas políticas e os nossos princípios
éticos. Fornecedores diretos são responsáveis por assegurar que todo
e qualquer subfornecedor adote
uma conduta comercial essencialmente equivalente.

Os fornecedores diretos devem
realizar devida diligência nos seus
subfornecedores e partilhar o
resultado com a Falck, quando
solicitados.
Se aplicável, a Falck terá o direito
de reprovar subfornecedores.
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Direitos humanos
A Falck adere a todas as leis e regulamentações relevantes destinadas à
proteção e à promoção dos direitos
humanos globalmente e no trabalho.
Formamos os nossos colaboradores
em temas de direitos humanos, respeitamos a sua liberdade de associação e
reconhecemos o direito de participação
em sindicatos ou outro grupo de negociação coletiva.

O que é exigido de si?
• Participa do desenvolvimento de uma
cultura de apoio e respeito para com
os direitos humanos.
• Respeita as leias e regulamentações
relativas às condições de trabalho
e assegura que os colaboradores e
outros trabalhadores sejam remunerados justamente, tenham intervalos
suficientes e trabalhem por vontade
própria e livre.
• Mantém leis e regulamentos relativos ao direito das pessoas aderirem
a sindicatos ou a outros grupos de
negociação coletiva.
• Denuncia se sofrer qualquer forma de
violação potencial de direitos humanos. Contacte o seu gestor mais
próximo, a equipa de gestão local ou
utilize o Alerta Falck.

Como os Direitos Humanos se aplicam a mim no trabalho?

A Falck adere a todas as leis e
regulamentações relevantes e
realiza formações e procedimentos
de ambientação para assegurar a
construção de uma cultura de conformidade que respeita a proteção
dos direitos humanos.

O nosso objetivo é reduzir e eliminar qualquer impacto negativo
sobre os direitos humanos que possamos ter na nossa organização e
cadeia de distribuição. Isso é feito
realizando-se a devida diligência
em todas as nossas atividades.

Os funcionários da Falck estão autorizados a fazer parte de
um sindicato?
Os funcionários têm o direito de
formar livremente e aderir a sindicatos ou a outros grupos coletivos
de negociação à sua escolha, sujeito às leis e regulamentos nacionais e locais aplicáveis.

Aderir a um acordo de negociação
sindical ou coletivo não originará
consequências negativas para os
colaboradores que optarem por
fazê-lo. Quaisquer atividades de
retaliação podem ser reportadas
pelos colaboradores à administração ou através do sistema de
denúncias, o Alerta Falck.
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Saúde e segurança
ocupacional
Vamos trabalhar todos os dias com a
promessa de estar presentes quando as
pessoas precisam de nós. Adoramos o
que fazemos e estamos orgulhosos da
diferença que fazemos. Queremos basear-nos na base forte do nosso compromisso com os cuidados e tornarmo-nos
numa organização em que a saúde e a
segurança estão profundamente integradas na nossa cultura.

balho saudável e seguro.
• Assegure-se de que você e outras
pessoas estejam cientes das nossas
políticas e procedimentos de saúde
e segurança e de como isso afeta o
nosso trabalho.
• Utiliza o equipamento de proteção individual adequado quando necessário
e de acordo com os procedimentos
corretos.

O que é exigido de si?
• Toma todas as precauções adequadas
para assegurar a sua própria segurança e as de outras pessoas à sua
volta.

• Nunca compromete a saúde e a segurança e comunica ao seu gestor as
suas eventuais preocupações.

• Você promove um ambiente de tra-

• Comunica ao seu gestor novas oportunidades e mudanças nas suas rotinas diárias de trabalho para melhorar
as práticas de saúde e segurança.

Podemos seguir os hábitos de outra pessoa em vez dos nossos
procedimentos de formação regulares?

Asseguramos que recebe formação
de acordo com as normas legais e
internas para realizar o seu trabalho com segurança.
Sinta-se à vontade para se manifestar quando julgar que nós não
estamos a cumprir esse padrão.

É rigorosamente proibido apresentar-se sob a influência de álcool ou
drogas no trabalho.
Se notar algum comportamento
que não siga os nossos padrões
e procedimentos, deve sempre
relatá-lo.

Reparei que um colega não segue o procedimento padrão.
Devo comunicar esse comportamento?

Os nossos procedimentos existem
para garantir que não sofra ferimentos no trabalho ou possa ferir
outras pessoas. Tem de sensibilizar
e comunicar quaisquer situações
ou comportamentos inseguros ao
seu gestor, colega ou responsável
de segurança.

Reconhecemos que uma boa
gestão de saúde e segurança contribui muito para o nosso sucesso.
Se identificar comportamentos
que não sigam as nossas normas e
procedimentos, deve sempre comunicá-los utilizando o Falck Alert.

• Nunca consome ou se apresenta no
trabalho sob influência de álcool ou
drogas.
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Meio ambiente
A Falck tem como objetivo mitigar
ao máximo possível qualquer impacto ambiental negativo que as nossas
atividades comerciais possam causar.
Exigimos que os nossos colaboradores
e Parceiros Comerciais adotem precauções em relação ao meio ambiente e
tomem providências para trabalhar de
forma sustentável.

O que é exigido de si?
• Você respeita as regras das autoridades nacionais e locais referentes ao
meio ambiente e ao local de trabalho.
• Você trabalha continuamente para
causar os menores impactos negativos possíveis ao meio ambiente ao
tomar decisões de negócios.
• Assegure o uso eficiente dos recursos
da Falck e contribua para os objetivos
de economia e eficiência energética,
incluindo redução de água e consumo
de recursos naturais, geração de
resíduos e emissões de carbono.

Como podemos aplicar a consciência ambiental no nosso trabalho diário?

Em todas as decisões que tomamos, levamos em conta o impacto
no meio ambiente.Ao incentivar
as pessoas a usarem recursos,
combustível e eletricidade de forma sustentável, criamos um ambiente de trabalho consciente em
relação ao clima.

Exigimos que os nossos Parceiros
Comerciais implementem controlos
ambientais nos seus produtos e
com as suas empresas contratadas. Vamos tomar providências
para que as nossas atividades não
criem danos desnecessários ao
meio ambiente.

• Você incentiva os nossos Parceiros
Comerciais a agirem de forma ambientalmente consciente e a observarem as leis e regulamentações ambientais aplicáveis.
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Investimentos sociais
Investimentos sociais são contribuições
filantrópicas, contribuições não comerciais, na forma de fundos, produtos
ou serviços.Para maximizar o nosso impacto, a Falck vai focar-se em
atividades de investimento social que
demonstrem uma clara ligação com a
empresa.

O que é exigido de si?
• Compreende que os investimentos sociais, como a oferta de formação em
primeiros socorros antes da chegada
do atendimento profissional no local,
são o nosso foco porque são claramente relacionados ao nosso negócio.
• Evite conflitos de interesses ao decidir
sobre investimentos sociais.
• Os investimentos sociais devem ser
aprovados pela administração adequada com base em documentos.
• Os investimentos sociais devem ser
precedidos da devida diligência do
destinatário.
• Evite fazer ou envolver-se em investimentos políticos.

Podemos fazer doações de caridade a qualquer organização
reconhecida?

As doações para entidades de caridade reconhecidas são aceitáveis,
desde que sejam feitas de maneira
responsável e transparente e estejam em conformidade com a Política de Investimentos Sociais.

A Falck não faz doações que não
tenham sido precedidas da devida
diligência e da aprovação da administração. Além disso, não são
permitidos investimentos sociais a
pessoas físicas.

Todos os investimentos sociais devem ser aprovados pela administração executiva?

Para assegurar que os nossos
investimentos sociais são transparentes, legítimos e de acordo com
a Política, devem ser precedidos
de aprovação escrita da administração relevante e estar acompanhados da documentação correta.


Os recursos da Falck não serão usados para fazer doações que tenham sido solicitadas ou sugeridas
por uma Autoridade Pública. Todos
os nossos investimentos devem
estar alinhados com a Política de
Investimentos Sociais e claramente
relacionados com o nosso negócio.
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Diversidade e inclusão
A Falck está empenhada numa ampla
definição de diversidade, abrangendo
diferenças visíveis e ocultas. Inclui género, etnia, nacionalidade, capacidade
física, aparência física, sexualidade,
religião, idade, estado civil, classe, educação e saúde mental. Esforçamo-nos
por promover uma cultura inclusiva de
todas as pessoas com diferenças visíveis
e ocultas, mas também com
diferentes contextos e mentalidades.

O que é exigido de si?
• Contribui para uma cultura e ambiente de trabalho inclusivos em que
todos se sentem valorizados, livres e
capacitados
• Esforça-se por tomar decisões imparciais relativamente ao recrutamento,
promoções, compensações e despedimentos.
• Trata os outros com respeito e nunca
participa em qualquer tipo de assédio
• Nunca discrimina pessoas com base
no género, etnia, raça, religião, idade,
orientação sexual, estado civil ou parental, etc.
• Comunica se sentir uma possível má
conduta. Contacte o gestor mais próximo, a equipa de gestão local ou utilize o
Falck Alert sempre que for relevante

Como posso garantir um tratamento igual para todos?

A nossa forma de pensar baseia-se
na forma como vemos o mundo
e que difere de pessoa para pessoa. Minimizar o impacto de preconceitos inconscientes é aplicar
critérios relevantes e objetivos ao
tomar decisões. por ex., relativamente à contratação, promoções e
remuneração.

Não discriminamos com base no
género, raça, orientação sexual,
religião et. al. Nunca peça ou inclua
tais dados pessoais quando fizer
uma triagem de candidaturas ou
realizar entrevistas.

Como contribuo para uma cultura inclusiva?

Na Falck, criar uma cultura inclusiva é uma responsabilidade partilhada de todos os colaboradores.
Fale abertamente sobre a forma
como comunica com os outros, o
tipo de linguagem que utiliza e o
seu ambiente de trabalho para criar foco e quebrar os tabus. Fale se
tiver algo que não seja correto!

Não participamos ou aceitamos
passivamente quaisquer tipos de
assédio, incluindo comportamentos verbais ou físicos indesejados,
inapropriados e ofensivos.
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Falck Alert
Incentivamos os colaboradores a levantar preocupações sobre irregularidades
ou atos inadequados que já tenham
sido praticados, provavelmente serão
praticados no futuro ou atos que não
observam as leis e regulamentações
aplicáveis, este Código ou procedimentos internos – www.falck.whistleblowernetwork.net.

Devo comunicar o comportamento antiético que tiver observado?
O que é exigido de si?
• O Falck Alert é um sistema global de
denúncia que pode ser usado em 5 idiomas diferentes, vinte e quatro horas
por dia, sete dias por semana.
• Comunica a sua preocupação pelos
canais disponíveis (gestor local, RH,
Global Compliance) ou usando o sistema de denúncia Falck Alert.
• Os relatórios podem ser feitos online
em falck.whistleblowernetwork.net. O
sistema garante o anonimato.
• Todos os dados serão processados
com um alto nível de segurança. Os
dados são eliminados quando deixarem de ser necessários.
• Os denunciantes serão protegidos
contra retaliações.
• Ao fazer uma denúncia, dá à Falck a
oportunidade de lidar com o problema
diretamente. Permanecer em silêncio
sobre uma possível infração pode piorar a situação e reduzir a confiança.

A Falck incentiva todos os colaboradores a comunicarem, de boa
fé, preocupações ou o conhecimento de atos inadequados. Poderá
incluir, entre outros, atividade
ilegal, fraude, corrupção, violação
de políticas internas.

As denúncias só podem ser feitas
de boa fé e sem intenção de prejudicar. O colaborador responsável
por fazer uma denúncia de má fé
estará sujeito a medidas disciplinares.

A denúncia pelo Falck Alert só está disponível para determinados colaboradores?
Todos os colaboradores podem
fazer uma denúncia no Falck Alert,
a qualquer momento, online ou
usando a aplicação Falck Alert. A
denúncia pode ser feita sob anonimato, se o denunciante preferir.

Não deve ignorar condutas antiéticas ou ilegais suspeitas ou reais e
deve usar os canais de denúncia
quando necessário. O Falck Alert
não deve ser usado para reclamações comuns de trabalho.
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Seu dever
El Código no puede contemplar todas las situaciones a las que nos
enfrentamos en nuestros negocios, ya que en el futuro seguirán
surgiendo áreas, incertidumbres jurídicas y reglamentarias, riesgos y
retos. Em todos os casos, as suas responsabilidades incluem:
• Ler, compreender e seguir o Código e as suas políticas
• Levantar prontamente eventuais preocupações por meio dos canais fornecidos
• Saber quando procurar orientação ou solicitar mais formação
• Evitar qualquer prática que possa resultar numa conduta ilícita ou
dano à reputação da Falck
• Em cada decisão e ação, primeiro, deve ter em consideração:
É lícito?	 
É consistente com o nosso Código e as nossas políticas?	 
Sentir-se-ia confortável se isso fosse divulgado para a imprensa?
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Definições
Parceiros comerciais
Parceiros Comerciais são qualquer
pessoa física ou jurídica comercial
com a qual a Falck tenha qualquer
forma de aliança por meio de um
contrato. Podem incluir, entre outros,
clientes, consumidores, fornecedores,
agentes etc.
Informações comerciais sigilosas
Informações comerciais sigilosas são
quaisquer informações que, se divulgadas, poderão influenciar os interesses comerciais da Falck ou causar
prejuízo económico.
Podem incluir, entre outros, estratégias de preços, segredos comerciais,
margens de lucro, cláusulas contratuais etc.
Recursos da empresa
Os recursos da empresa são todos os
bens tangíveis e intangíveis da Falck. Alguns exemplos são as reservas
financeiras da Falck, sistemas de
software, informações confidenciais
da empresa, inventários, computadores, edifícios, etc.

Conflito de interesses
O conflito de interesses ocorre quando os interesses pessoais ou particulares de uma pessoa ou grupo conflitam com os interesses da Falck e com
a sua capacidade de trabalhar visando o melhor interesse da empresa.
Interesses particulares ou pessoais
podem incluir qualquer ligação próxima com outra pessoa ou grupo, como
vínculos familiares ou de amizade,
bem como interesses comerciais ou
financeiros, como ter participação na
empresa da pessoa.
Fraude
Fraude é a manobra deliberada destinada a assegurar ganho financeiro
ou pessoal ou privar outra pessoa ou
grupo de seus bens.
Presentes e hospitalidade
No contexto deste Código, Presentes
e Hospitalidade têm como objetivo
abranger qualquer tipo de benefício
conferido para obter vantagem
comercial sem receber um benefício
em contrapartida.
 benefício conferido pode ser
O
qualquer coisa tangível, bem como

benefícios pessoais, como emprestar
a sua casa de praia a um fornecedor.
Presentes e hospitalidade
incluem, entre outros, entretenimento,refeições e alojamento.
Suborno
Suborno é uma forma de corrupção
negociada na qual uma comissão
é paga a uma pessoa ou grupo em
troca de serviços prestados.

Lavagem de dinheiro
Lavagem de dinheiro refere-se a um
tipo de transação, ou série de transações, usadas para ocultar a real
origem de dinheiro ilícito para dar ar
de legitimidade aos recursos.
Autoridades públicas
(a)	Toda e qualquer autoridade
nomeada ou executivo, diretor
ou outra pessoa empregada em
qualquer capacidade
i)	em qualquer nível de governo nacional, regional ou local
(por exemplo, funcionários da
alfândega e autoridades de
imigração),
ii	em qualquer pessoa jurídica

pertencente, administrada ou
de qualquer outra forma controlada por qualquer governo
ou partido político,
iii	em qualquer organização
pública internacional, como
a ONU ou a União Europeia,
incluindo seus departamentos
e agências,

(b)	qualquer candidato ou autoridade ou outra pessoa empregada
por um partido político, ou
(c)	qualquer pessoa agindo em
caráter oficial ou em nome de
qualquer pessoa ou organização
listada em (a) ou (b).
Financiamento do terrorismo
O financiamento do terrorismo é a
provisão ou a cobrança de fundos,
de qualquer forma, direta ou indiretamente, com a intenção de que eles
devem ser usados ou no conhecimento de que eles devem ser usados, na
íntegra ou em parte, para realizar infrações terroristas, conforme definido
pela legislação aplicável.
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