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Este Código de Conduta (o Código) resume o nosso compromisso ético. Proporciona
directrizes e políticas que definem a forma como dirigimos a nossa empresa. Irá ajudar
a fornecer padrões de conduta consistentes e elevados em todo o Grupo, reforçando a
nossa reputação em todo o mundo. Esperamos dos nossos parceiros comerciais,
assim como dos nossos funcionários, elevados padrões de conduta ética.
Este Código de Conduta (o Código) resume o nosso compromisso ético. Proporciona
directrizes e políticas que definem a forma como dirigimos a nossa empresa. Irá ajudar a
fornecer padrões de conduta consistentes e elevados em todo o Grupo, reforçando a nossa
reputação em todo o mundo. Esperamos dos nossos parceiros comerciais, assim como dos
nossos funcionários, elevados padrões de conduta ética.
Este Código deverá auxiliar os nossos funcionários a identificar e a evitar situações que
possam violar a legislação ou negligenciar as boas práticas. Nem sempre é fácil compreender
a legislação relevante em todo o mundo, mas este Código, que se debruça sobre as políticas
da Halma sobre Anti-suborno e Corrupção, Abuso de Informação Privilegiada, Conflitos de
Interesses, Escravatura moderna e Denúncia de Irregularidades, abrange as principais áreas.
Uma vez que não é possível abranger todas as circunstâncias, caso não o informe sobre uma
situação específica, consulte o Director Halma relevante (consulte o Glossário na página 8).
O cumprimento do código não é uma questão exclusiva da Halma como empresa, mas
também de cada funcionário. Por exemplo, o suborno é ilegal e irá sujeitar a empresa a
processos, multas e perdas na reputação. No entanto, pode também sujeitar os funcionários
de forma pessoal a várias penalizações, incluindo multas e, em casos extremos, até penas de
prisão.
Caso tenha conhecimento de um funcionário ou operação que estejam envolvidos em actos
ilegais ou que ajam de forma contrária ao Código, deve denunciar imediatamente esta
situação ao Director relevante da Halma. Caso esteja preocupado com a forma como a sua
reclamação será recebida pelo Director relevante da Halma, siga a política de Denúncia de
Irregularidades. Terá mais informações disponíveis a partir da página 27.
O cumprimento do Código é exigido em todo o Grupo, em todo o mundo. Todos partilhamos a
responsabilidade de garantir que cumprimos este Código de forma individual e colectiva. Sei
que posso contar com o vosso apoio e irei sempre fazer o meu melhor para apoiá-los sempre
que agirem da forma correcta.
Cumprimentos,

Andrew Williams
Director Executivo
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Introdução ao Código de Conduta Halma

De que se trata?
• O Código estabelece os padrões éticos que devem reger as
actividades da Halma e das suas filiais, funcionários e
parceiros comerciais.
• Proporciona directrizes que permitem reconhecer a
existência de problemas éticos e a forma como é possível
evitá-los, ou como agir caso tal não seja possível.

Por que motivo é necessário?
Existem três principais motivos para a existência de um Código de
Conduta:
1. Aumentar o conhecimento sobre questões éticas.
• É necessário reconhecer a existência de um problema ético
antes de poder lidar com ele.
• O Código realça as principais áreas em que ocorrem problemas
éticos, para que todos saibam o que devem procurar.
2. Assegurar uma resposta consistente a questões éticas.
• Como empresa que opera em mercados globais, a Halma
reconhece que os diferentes países do mundo possuem
diferentes culturas empresariais locais.
• Uma vez que a Halma p.l.c. é uma empresa cotada na bolsa
com sede no Reino Unido, as nossas operações (e respectivos
funcionários) são regidas não apenas pela legislação dos
países onde operam, mas também pelas leis e regulamentos
do Reino Unido, por exemplo, a lei anti-suborno e corrupção
aplica-se às actividades mundiais de todas as empresas
controladas ou com sede no Reino Unido.
• Este Código aplica-se a todas as nossas filiais e funcionários
em todo o mundo, para que, independentemente da prática
comercial local, todos adoptem padrões éticos consistentes e
elevados.
3. Proporcionar directrizes para situações específicas.
• A legislação e regulamentos que abordam a questão de ética
e corrupção em todo o mundo são diferentes e complexos e o
desconhecimento não constitui defesa.
• O seguimento deste Código deverá implicar o cumprimento da
legislação (e das boas práticas) de forma consistente.
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A quem se aplica?
• Aplica-se a todas as operações detidas ou controladas pela
Halma, bem como aos respectivos responsáveis e funcionários.
• O Código deve ser dado a conhecer aos parceiros comerciais
da Halma, que devem aplicar padrões éticos semelhantes nas
respectivas operações.

Onde se aplica?
• A Halma opera em todo o mundo e este Código aplica-se
a todas as operações mundiais.

Quando se aplica?
• Aplica-se sempre.
• As empresas recentemente adquiridas irão adoptar o Código
a partir da data em que fazem parte da Halma.

O que acontece se alguém violar o Código?
• O incumprimento é um assunto muito sério. Pode conduzir a
sanções civis ou penais contra a Halma, os seus funcionários
e parceiros comerciais. Também pode conduzir a:
• Medidas disciplinares internas para os funcionários,
podendo levar ao despedimento.
• Rescisão imediata de qualquer acordo com um parceiro
comercial.

Mais informações ou esclarecimentos
• As dúvidas sobre a aplicação do Código que não possam ser
resolvidas localmente devem ser enviadas para a Halma
Company Secretary. Telefone +44 (0)1494 721111, fax
+44(0)1494 728032 ou e-mail: cosec@halma.com.
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Informações adicionais
Glossário
Ao longo deste Código de Conduta irá encontrar a utilização de
certos termos, que possuem o seguinte significado:
Halma ou Grupo
Halma plc e qualquer filial.
Director Halma relevante
Manager, Managing Director (MD), President, Sector Chief
Executive (SCE), Divisional Chief Executive (DCE), Halma
Company Secretary.
O Director Halma relevante é um termo colectivo que se refere
a vários cargos de chefia directa no seio da Halma. Os
funcionários da Halma levantar questões conforme referido no
Código junto do Director Halma relevante.
Pessoa Associada
Pessoa (individual ou colectiva) que executa serviços para ou
em nome da Halma. Tal pode incluir:
• Responsáveis e funcionários.
• Filiais ou empresas-mãe.
• Joint ventures.
• Agentes, prestadores de serviços e consultores,
dependendo dos respectivos termos contratuais.
Fontes de informação adicionais
Cada secção do Código poderá referir-se a fontes de
informação adicionais, normalmente a política da Halma ou
notas de procedimentos, que complementam o Código. Estas
notas adicionais encontram-se disponíveis na Intranet Halma
(Portal de Notas de Procedimentos).
Se não possuir acesso à Intranet, poderá obter cópias dos
documentos junto do Director Halma relevante.
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O que é o suborno?

Principais Perguntas
Deve considerar sempre os motivos
por detrás de qualquer acção e,
caso tenha dúvidas quanto à sua
legalidade ou objectivo, coloque a si
próprio estas duas questões:

Princípios
O suborno é um crime, definido como:

A oferta, promessa ou doação de vantagem
financeira ou outra, com intenção de induzir ou
recompensar a execução incorrecta de uma
função ou actividade.
Não importa se:
• A pessoa que oferece o suborno constitui a mesma pessoa
que irá beneficiar da execução incorrecta.
• A pessoa que recebe o suborno constitui a mesma pessoa
que irá levar a cabo a execução incorrecta.

Política
O Grupo, desde o Conselho da Halma p.l.c., tem uma atitude de
tolerância zero relativamente a práticas de suborno e corrupção
em todos os seus procedimentos comerciais. Tais práticas nunca
são aceitáveis e não serão toleradas. Portanto:
• Nunca deve aceitar um suborno.
• Nunca deve procurar influenciar as acções de terceiros
relativamente à Halma através da oferta ou pagamento de suborno.
• Nunca deve solicitar nem autorizar uma Pessoa Associada ou
qualquer outro parceiro comercial a oferecer ou pagar um suborno
em seu nome.

Orientações
No nível mais básico, o suborno é um pagamento financeiro
incorrecto, como uma propina. No entanto, uma vez que o
suborno envolve a oferta de uma vantagem, existem acções que
podem ser consideradas corruptas e que vão além de um
simples pagamento. Por exemplo:
• Efectuar pagamentos facilitadores (consulte a página 11).
• Oferecer ou receber hospitalidade e presentes excessivos (consulte a
página 13).
• Donativos inapropriados para instituições de solidariedade social
(consulte a página 15).
• Efectuar ou fornecer pagamentos e apoio político (consulte a página
16).
• Efectuar pagamentos a intermediários de forma
desproporcional ao serviço fornecido (consulte a página
18).
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• Ficaria satisfeito por justificar a
minha posição caso as
informações
sobre
esta
situação fossem publicadas
num jornal nacional?
• Ficaria
satisfeito
se
descobrisse que o meu
principal
concorrente
comercial o faz?
Se a resposta a qualquer uma
destas perguntas for negativa,
existem motivos para estar
preocupado e deve procurar
aconselhamento junto do Director
Halma relevante antes de
continuar.

Se estiver preocupado
• Compreenda melhor a política do
Grupo lendo a política,
procedimentos e notas
explicativas adequadas (consulte
em baixo as fontes de informação
adicionais).
• Coloque a questão ao Director
Halma relevante.
• Se não conseguir abordar este
assunto com ele, contacte a linha
de apoio de Denúncia de
Irregularidades Expolink
(consulte a página 30).

Fontes de informação
adicionais
As Notas de Procedimentos Halma
E02 (Anti-bribery and corruption
overview) e E03 (Detailed guidance
on registers) estão disponíveis na
Intranet Halma (Portal de Notas de
Procedimentos) ou junto do
Director Halma relevante.
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Pagamentos facilitadores

Principais Perguntas

Princípios
Os pagamentos facilitadores são "pequenos pagamentos não
oficiais efectuados para garantir ou agilizar a execução de um
procedimento ou acção necessários nos quais o pagador possui
direitos legais ou outros". Tais pagamentos são comuns em
algumas partes do mundo e nem sempre são ilegais ao abrigo
da legislação local, mas constituem subornos e não deverão ser
pagos.
O receptor (geralmente um agente público) normalmente solicita
o seu pagamento em dinheiro, servindo-se da sua posição
oficial. Alguns exemplos:

Se for viajar ou estiver a
negociar com um país onde
exista um problema
reconhecido com
pagamentos facilitadores,
pergunte a si próprio:
• Sei como resistir às
solicitações de forma
adequada?
Se a resposta for negativa,
deve debater a sua posição
com o Director Halma
relevante.

• Pagamentos para passar mercadorias na alfândega.

Se estiver preocupado

• Pagamentos para permitir a entrada ou saída de um país em
casos em que toda a documentação está em ordem.

• Compreenda melhor a
política do Grupo lendo a
política, procedimentos e
notas explicativas adequadas
(consulte em baixo as fontes
de informação adicionais).

• Pagamentos para evitar atrasos numa encomenda.
A definição não inclui encargos oficiais, como encargos de
entrada de documentos ou custo de serviços melhorados,
como o processamento expresso de vistos, desde que a
transacção seja pública, transparente e suportada por recibo
oficial.

Política
Os pagamentos facilitadores constituem suborno e, ao abrigo da
política anti-suborno e corrupção do Grupo, não são aceitáveis. A
Halma está empenhada em trabalhar, sozinha ou em conjunto
com outros, para eliminar tais situações.
Tais pagamentos não devem ser efectuados por funcionários
da Halma, nem devemos autorizar que os parceiros comerciais
o façam em nome da Halma.
A Halma irá apoiar qualquer funcionário ou parceiro comercial
que se recuse a efectuar qualquer pagamento facilitador.
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• Coloque a questão ao
Director Halma relevante.
• Se não conseguir abordar
este assunto com ele,
contacte a linha de apoio de
Denúncia de Irregularidades
Expolink (consulte a página
30).

Fontes de
informação
adicionais
A secção relativa a
pagamentos facilitadores da
Nota de Procedimentos E02
(Anti-bribery and corruption
detailed guidance on
registers) está disponível na
Intranet Halma (Portal de
Notas de Procedimentos).
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Orientações
Em alguns países e sectores, este tipo de pagamentos encontrase generalizado. Não basta dizer que esta situação é inaceitável
para solucioná-la. É necessária uma acção firme por parte de
todos os afectados.
Deve resistir firmemente a qualquer solicitação de pagamentos
facilitadores e a Halma irá apoiar totalmente as suas acções.
Pode utilizar várias técnicas, como:
• Em viagens profissionais, transporte consigo um cartão no
idioma local apresentando a política da empresa e indicando
que tais pagamentos violam a legislação do Reino Unido.
• Tome notas das conversas em que são solicitados tais
pagamentos.
• Solicite provas por escrito de que o pagamento é exigido
oficialmente.
• Solicite um recibo oficial de qualquer pagamento, incluindo
dados como o nome e número de identificação do receptor.
• Solicite confirmação do supervisor/gestor da pessoa que
exige este pagamento.
• Peça para contactar a empresa para debater a questão e a
abordagem a ter.
• Peça para contactar a embaixada/consulado local para
debater e denunciar a situação.
Se, apesar destas técnicas, o pagamento continuar a ser exigido
e se sentir ameaça de violência física, perda de liberdade ou
outro efeito negativo sobre o seu bem-estar pessoal, deverá
efectuar o pagamento. Em seguida, deverá comunicar a situação
de imediato ao Director Halma relevante, que irá comunicá-la ao
Grupo.
Quaisquer pagamentos facilitadores efectuados, mesmo sob
coacção, devem ser devidamente registados e analisados nos
registos e relatórios financeiros da empresa.
Também deve comunicar quaisquer solicitações a que tenha
conseguido resistir, para que seja possível monitorizar a
incidência destas situações e identificar estratégias de defesa.
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Entretenimento,
presentes e gastos
promocionais

Principais Perguntas
Caso tenha dúvidas sobre a
legalidade, objectivo ou valor de um
presente ou hospitalidade, coloque
a si próprio estas quatro questões:
• Poderá ser considerado uma
intenção de influenciar as
decisões comerciais do receptor?

Princípios
Os presentes e entretenimento são úteis para construir e manter
as relações entre parceiros comerciais. No entanto, poderá
considerar-se que criam um conflito de interesses ao colocar o
receptor numa posição de obrigação perante o doador,
aumentando a probabilidade de favorecer o doador em decisões
comerciais. Tal acontece sobretudo se os gastos forem excessivos
ou irrazoáveis quando comparados com a posição do receptor ou
com os costumes comerciais locais.

Política
• Nunca deve solicitar directamente um presente ou hospitalidade.
• Os presentes, hospitalidade e outros gastos promocionais razoáveis
poderão ser efectuados ou aceites desde que:
• Possuam um objectivo comercial evidente.
• Sejam adequados à posição do receptor e estejam em
conformidade com os costumes comerciais locais.
• Não tenham o objectivo de influenciar as acções do receptor
relativamente ao doador.
• Não violem a legislação local nem o Código de Conduta do
receptor.
• Sejam visíveis: autorizados, registados e contabilizados de forma
adequada.

• É proibido pela legislação local ou
pelo Código de Conduta do
receptor?
• O valor ou natureza da oferta
torna a sua aceitação
desconfortável?
• O valor ou natureza da oferta
significam que necessito de
aprovação antes de fazer (ou
aceitar) uma oferta?
Se a resposta a qualquer uma
destas perguntas for afirmativa,
deve procurar aconselhamento
junto do Director Halma relevante.

Se estiver preocupado
• Compreenda melhor a política do
Grupo lendo a política,
procedimentos e notas
explicativas adequadas (consulte
em baixo as fontes de informação
adicionais).
• Coloque a questão ao junto do
Director Halma relevante.

Orientações
Oferecer ou receber pequenos presentes ou hospitalidade e
entretenimento razoáveis não é errado nem inapropriado. A
dificuldade está em avaliar o que é apropriado ou não. A solução
poderá estar no objectivo, valor e visibilidade.
Objectivo
• Qualquer presente ou hospitalidade deverão ser
considerados uma forma directa de construir ou manter uma
relação. Caso exista a possibilidade de serem considerados
uma forma de influenciar ou recompensar o receptor, não
devem ser oferecidos nem aceites. Desta forma, é preferível
evitar oferecer ou receber presentes ou hospitalidade em
momentos chave da negociação.
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• Se não conseguir abordar este
assunto com eles, contacte a
linha de apoio de Denúncia de
Irregularidades Expolink
(consulte a página 30).

Fontes de informação
adicionais
As Notas de Procedimentos Halma
E02 (Anti-bribery and corruption
overview) e E03 (Detailed guidance
on registers) estão disponíveis na
Intranet Halma (Portal de Notas de
Procedimentos) ou junto do Director
Halma relevante.
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• A hospitalidade deverá ter um fim comercial. Os funcionários
das organizações do doador e do receptor devem
encontrar-se juntos em todos os eventos, caso contrário
não existe possibilidade de debate comercial.
• A hospitalidade deve, normalmente, restringir-se aos
funcionários que estão directamente relacionados com o
objectivo comercial da actividade.
Valor — razoável ou excessivo?
• Os presentes nunca devem assumir a forma de dinheiro ou
equivalente.
• Os presentes devem ser pequenas lembranças,
incorporando até alguma forma de mensagem de marketing,
e o seu valor não deve exceder GBP 100 ou o equivalente
em moeda local.
• O entretenimento e a hospitalidade não devem exceder
GPB 250 ou o equivalente em moeda local por pessoa e os
eventos não devem prolongar-se por mais de um dia.
• Ninguém deve receber presentes ou hospitalidade
frequentes ou múltiplos como forma de exceder os limites.
• Qualquer requisito para pagar ou aceitar despesas de
viagens ou alojamento necessita de aprovação prévia do
Director Halma relevante.
Visibilidade
• É necessária aprovação prévia do Director Halma relevante
para exceder tais limites para presentes e hospitalidade, seja
para oferta ou recepção, e este deverá também preencher
alguns dados, como a justificação para esse item, num registo
que será analisado por colaboradores do Grupo. O Director
Halma relevante também terá de assinar qualquer pedido de
despesas que possa efectuar, incluindo gastos substanciais
antes de o pedido ser liquidado.
• Deve contabilizar o custo de todos os presentes e
entretenimento que oferecer através do processo padrão de
aprovação e comunicação de despesas da empresa. Deve
certificar-se de que a despesa é analisada de forma adequada
e incluir quaisquer dados, explicações e justificações
adequados ao pedido.
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Donativos para instituições de
solidariedade social

Principais Perguntas

Princípios

• Tenho a certeza de que esta
doação legítima?

O apoio a instituições de solidariedade social é algo positivo, mas não faz parte
do papel corporativo da Halma. Em vez que tomar decisões corporativas sobre
o mérito de causas úteis, a Halma deve antes assegurar-se de que os seus
accionistas recebem as melhores remunerações possíveis, permitindo-lhes
apoiar individualmente os seus interesses pessoais.
Os pagamentos a instituições de solidariedade social poderão tornar-se um
problema se forem considerados uma forma de canalizar recursos para
recompensar terceiros, favorecendo a causa que estes apoiam.

Política
O Grupo não possui um programa de grande escala de donativos a
instituições de solidariedade social, mas não existe qualquer proibição sobre
pequenos donativos locais por parte de empresas da Halma, desde que estes
donativos:
• Sejam reduzidos em comparação com o tamanho da empresa,
normalmente inferiores a GBP 250 (ou equivalente local).
• Sejam efectuados para uma instituição de solidariedade social registada, ou
reconhecida e independente, cujo objectivo beneficie uma grande parte da
população e não apenas alguns indivíduos.
• Não sejam efectuados em troca de recompensa.
• Não violem a legislação local.
É permitido às empresas Halma custear bolsas estudantis como forma positiva
de interacção com a comunidade local, desde que a forma de selecção do
beneficiário seja, comprovadamente, justa e transparente.
Não há qualquer intenção de impedir que os funcionários continuem a
organizar actividades próprias de angariação de fundos e programas de
doação a instituições de solidariedade social. Tais acções continuam a
necessitar de acordo com a gestão local.

Se tiver dúvidas sobre se uma
doação para instituições de
solidariedade social é apropriada,
coloque a si próprio estas questões:

• A instituição de solidariedade
social é independente, não
possuindo relações
comerciais?
• A doação é permitida pela
legislação local?
a resposta a qualquer uma
destas perguntas for negativa,
não deve efectuá-la sem
primeiro procurar
aconselhamento junto do
Director Halma relevante.

Se estiver preocupado
• Compreenda melhor a política do
Grupo lendo a política,
procedimentos e notas
explicativas adequadas (consulte
em baixo as fontes de
informação adicionais).
• Coloque a questão ao Director
Halma relevante.
• Se não conseguir abordar este
assunto com ele, contacte a linha
de apoio de Denúncia de
Irregularidades Expolink
(consulte a página 30).

Fontes de informação
adicionais

Orientações
É importante existir visibilidade adequada e aprovação deste tipo de despesas.
Portanto:
• Os pagamentos de donativos para instituições de solidariedade social
superiores aos limites acima necessitam de assinatura do Director Halma
relevante.
• Os donativos que não cumpram estes critérios necessitam de assinatura do
Director Halma relevante e de um registo, que será analisado pelos
colaboradores do Grupo.
• Os donativos devem ser registados de forma adequada e apresentados
correctamente nos relatórios financeiros.
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As Notas de Procedimento Halma
E02 (Anti-bribery and corruption
overview) e E03 (Detailed
guidance on registers) estão
disponíveis na Intranet Halma
(Portal de Notas de
Procedimentos) ou junto do
Director Halma relevante.
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Envolvimento e
pagamentos políticos

Principais Perguntas

Princípios

• O receptor é uma causa ou
partido político?

Se tiver dúvidas sobre uma
proposta de relação ou
pagamento, pergunte a si
próprio:

A Halma é uma organização não política e, portanto, o apoio a
actividades políticas locais, através de donativos ou por qualquer
outra forma de envolvimento, é de difícil justificação. Provavelmente,
as relações com os políticos e outros agentes públicos também
serão analisadas em busca de objectivos subjacentes,
especialmente se a pessoa em questão tiver influência nas áreas de
actividade da empresa. Existe, no entanto, lugar para lobby político
adequado, cuja intenção seja transmitir de forma transparente as
opiniões e preocupações do Grupo aos legisladores.

Agente Público
Alguém que:
• Detém qualquer tipo de cargo legislativo, administrativo ou
judicial, nomeado ou eleito, num país ou território.
• Exerce funções públicas para ou em nome de um país ou
território, gabinete público ou empresa pública desse país.
• É agente ou funcionário de uma organização pública
internacional, como a ONU.

Política
A política da Halma é clara: é completamente proibido efectuar
pagamentos políticos de qualquer tipo por ou em nome do
Grupo.
Um pagamento político é "uma contribuição, em dinheiro ou
espécies, com o objectivo de apoiar uma causa política". Uma
contribuição inclui:
• Empréstimos, promessas, presentes, dívidas e subscrições,
entradas ou bilhetes para conferências, jantares ou outros
eventos de angariação de fundos.
• Pagamento de publicidade em publicações onde o principal
objectivo é angariação de fundos e não comercial.
• Pagamento a instituições de solidariedade social, firmas de
lobby e outras organizações que canalizem recursos para
indivíduos ou partidos políticos.
• O fornecimento de serviços por valor inferior ao comercial e para
objectivos que não sejam fins comerciais de boa-fé a indivíduos
ou partidos políticos.
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• Trata-se de uma relação
com uma figura pública ou
política?
• Este pagamento ou relação
poderá ser considerado uma
forma de procurar influência
indevida?
Se a resposta a qualquer uma
destas perguntas for afirmativa,
deve procurar aconselhamento
junto do Director Halma
relevante antes de efectuar o
pagamento ou iniciar a relação.

Se estiver preocupado
• Compreenda melhor a política
do Grupo lendo a política,
procedimentos e notas
explicativas adequadas
(consulte em baixo as fontes de
informação adicionais).
• Coloque a questão Director
Halma relevante.
• Se não conseguir abordar este
assunto com ele, contacte a
linha de apoio de Denúncia de
Irregularidades Expolink
(consulte a página 30).

Fontes de informação
adicionais
As Notas de Procedimento Halma
E02 (Anti-bribery and corruption
overview) e E03 (Detailed
guidance on registers) estão
disponíveis na Intranet Halma
(Portal de Notas de
Procedimentos) ou junto do
Director Halma relevante.

Integridade no Trabalho: Código de Conduta Halma (2018)
Anti-suborno e corrupção

• A concessão de licença (com ou sem vencimento) a
funcionários para trabalho de campanha política, excepto se tal
for exigido em consequência do sistema político do país desse
funcionário (essa licença deve ser sempre aprovada pelo SCE
ou quadro superior do funcionário que supervisiona as
operações nesse país).
A "causa política" pode incluir:
• Um partido político (ou equivalente).
• Organizações com afiliação partidária.
• Grupos de lobby e pesquisa partidários.
• Políticos individuais.
• Candidatos individuais.
• É permitida a utilização de organizações de lobby para
representar as opiniões da Halma desde que sejam
independentes e que a relação seja devidamente autorizada
pelo CEO do Grupo.
• A utilização de políticos ou agentes públicos como consultores
ou a oferta de emprego depois de deixarem cargos públicos
necessita de bastante consideração e autorização do SCE antes
de ser acordada qualquer relação.
• Encorajamos a participação dos funcionários no processo
político local como cidadãos individuais, mas não deve envolver
o seu cargo ou empresa em tal participação.
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Integridade no Trabalho: Código de Conduta Halma (2018)
Anti-suborno e corrupção

Relações comerciais

Principais Perguntas
Estas são perguntas importantes
relativamente às relações
comerciais:

Princípios
A Halma está envolvida em variadas relações comerciais, desde
relações próximas com clientes e fornecedores, até relações em que
um parceiro comercial age em nome da Halma, como agentes,
prestadores de serviços, consultores e outros intermediários,
definidos no glossário como "Pessoas Associadas". A Halma poderá
ver-se envolvida em casos de corrupção devido às acções de tais
parceiros comerciais e, em particular, das Pessoas Associadas.

Política
A Halma acredita que os princípios básicos de honestidade e
transparência que adopta nos seus negócios devem também ser
adoptados pelos seus parceiros comerciais, que devem ter
conhecimento da posição da Halma, conforme descrita neste
Código.
Nunca deve ser solicitado aos parceiros comerciais que ajam que
forma contrária a este Código.
Todas as relações devem ser regidas por contrato, seja uma
relação evidente de Fornecedor/Cliente abrangida pelos Termos
de Compra/Venda, ou um contrato mais específico, como um
acordo de distribuição ou de agente. Os contratos devem fazer
referência ao Código da Halma.

• O parceiro comercial será
considerado "Pessoa
Associada", ou seja, alguém
que age em nome da Halma?
• Por devida diligência, ou por
informações que possua ou que
lhe tenham sido transmitidas,
tem conhecimento de quaisquer
problemas comerciais ou éticos
por parte do parceiro comercial?
• A relação é definida por um
contrato formal?
• Tal contrato faz referência ao
Código de Conduta da Halma?
• O contrato inclui termos
invulgares relativamente a
compensações ou
pagamentos?
Se a resposta a qualquer uma
destas perguntas o preocupar,
deve debater a sua posição com o
Director Halma relevante.

Se estiver preocupado
Orientações
Antes de iniciar qualquer relação, faz todo o sentido compreender as
operações envolvidas, sobretudo no caso de Pessoas Associadas.
Desta forma, é importante efectuar as investigações adequadas ou
devidas diligências para avaliar o contexto e identificar quaisquer
problemas.
Ao celebrar um contrato, deve prestar particular atenção ao nível
de remuneração e método de pagamento, para garantir que estão
em conformidade com as práticas comerciais normais e o nível de
competência e actividades necessárias.

• Compreenda melhor a política do
Grupo lendo a política,
procedimentos e notas
explicativas adequadas (consulte
em baixo as fontes de
informação adicionais).
• Coloque a questão ao Director
Halma relevante.
• Se não conseguir abordar este
assunto com ele, contacte a linha
de apoio de Denúncia de
Irregularidades Expolink
(consulte a página 30).

Fontes de informação
adicionais
A Nota de Procedimentos E04
(Business relationships and due
diligence) está disponível na
Intranet Halma (Portal de Notas de
Procedimentos).
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Integridade no Trabalho: Código de Conduta Halma (2018)
Anti-suborno e corrupção

Precisão de registo e
comunicação

Principais Perguntas

Princípios

• Tenho conhecimento de
registos ou análises
incorrectos nos registos da
empresa?

Estas são perguntas
importantes relativamente à
precisão de registo e
comunicação:

Os registos financeiros, assim como outros registos do Grupo,
constituem a base da comunicação institucional e, em conjunto
com os relatórios periódicos utilizados pelos gestores, ajudam a
compreender as actividades comerciais e planear o futuro. Os
erros no registo de transacções, por qualquer motivo, significam
que as decisões de gestão poderão basear-se numa perspectiva
errada da situação, com consequências comerciais
potencialmente graves. A falsificação deliberada, frequentemente
utilizada para tentar ocultar actividades corruptas, poderão
também ser fraudulentas por direito próprio e poderão resultar em
responsabilidades civis ou criminais, tanto para o autor como para
a Halma.

Política

• Tenho conhecimento de
qualquer anomalia no
processo de aprovação ou
noutro processo de controlo?
Se a resposta a qualquer
uma destas perguntas for
afirmativa, deve debater a
sua posição com o Director
Halma relevante.

Se estiver preocupado

A Halma irá cumprir toda a legislação, regulamentos e regras
relacionados com a manutenção de registos e comunicação
que se aplicam a cada país onde opera. Possui políticas,
procedimentos e controlos, apoiados por análises formais e
auditorias internas, para garantir a conformidade.

• Compreenda melhor a
política do Grupo lendo a
política, procedimentos e
notas explicativas adequadas
(consulte em baixo as fontes
de informação adicionais).

Orientações

• Coloque a questão Director
Halma relevante.

Não há qualquer justificação para o registo incorrecto ou
comunicação indevida. É improvável que a tentativa de
ocultar acções erradas seja bem-sucedida a curto prazo e,
embora as consequências de assumir responsabilidade
possam ser consideráveis, as consequências resultantes da
tentativa de ocultação serão, inevitavelmente, piores.
A Halma implementa uma vasta gama de políticas,
procedimentos, comunicações e processos de controlo cuja
finalidade é garantir que os registos e comunicações são
efectuados de forma precisa e completa. Abrangem
elementos tão básicos como documentação padronizada,
separação de deveres, processos de aprovação e autoridade,
assim como análises financeiras periódicas e auditorias
internas.
Além disso, cada MD e Finance Director deve certificar-se
anualmente de que utilizou os controlos adequados na sua
empresa.
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• Se não conseguir abordar
este assunto com ele,
contacte a linha de apoio de
Denúncia de Irregularidades
Expolink (consulte a página
30).

Fontes de
informação
adicionais
Várias notas de procedimentos
alma disponíveis na Intranet
Halma (Portal de Notas de
Procedimentos).

Integrity in Business: The Halma Code of Conduct (2017)
Insider dealing and price sensitive information

Abuso de informação
privilegiada e
informações susceptíveis
de influenciar preços
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Integridade no Trabalho: Código de Conduta Halma (2018)
Abuso de informação privilegiada e informações susceptíveis de influenciar preços

Princípios

Principais Perguntas

O preço das acções de uma empresa cotada em bolsa, como a
Halma p.l.c., é afectado por vários factores, normalmente
associados ao respectivo desempenho financeiro e comercial.
Por vezes, determinados funcionários poderão possuir
informações sobre esse desempenho que ainda não tenham sido
anunciadas no mercado. Tais informações designam-se por
"informações susceptíveis de influenciar preços", ou seja,
informações confidenciais que poderão influenciar a cotação das
acções, cuja utilização indevida e divulgação dolosa constituem
infracção penal.

Estas são perguntas
importantes relativamente a
informações susceptíveis de
influenciar preços:

Política
A Halma e os seus funcionários em todo o mundo deverão cumprir
toda a legislação e regulamentos relativamente ao controlo de
informações susceptíveis de influenciar preços e restrições de
negociação de acções com base em tais informações.
As informações susceptíveis de influenciar preços são totalmente
confidenciais e, portanto, qualquer pessoa na posse destas
informações deve abster-se de tirar partido delas:

• Conheço algum facto sobre a
Halma p.l.c. que possa
afectar a cotação das
acções?
• Conheço algum facto sobre
um parceiro comercial que
possa afectar o valor das
acções da Halma p.l.c.?
Se a resposta a qualquer uma
destas perguntas for
afirmativa, deve debater a sua
posição com a Halma
Company Secretary, o Finance
Director do Grupo Halma ou
com o CEO do Grupo antes de
tomar qualquer medida.

• Não negociando em acções afectadas por elas (abuso de
informação privilegiada).
• Não as transmitindo a terceiros (divulgação inapropriada).

Orientações
A liberdade para negociar em títulos da Halma p.l.c. por parte de
directores, determinados quadros superiores e funcionários da
Halma (em conjunto com pessoas relacionadas com estes) em
todo o mundo é restringida ao abrigo do Regulamento relativo ao
abuso do mercado) MAR - Market Abuse Regulation) e por
legislação adicional de abuso de mercado e de informações
privilegiadas.
A Halma faculta orientação internamente aos seus -informadores
sobre "Informação privilegiada e estricções de negócios". A Nota
de Política A12 da Halma descreve os detalhes de tais restrições
e o processo de aprovação que os funcionários de quadros
superiores e directores devem seguir para que lhes seja permitido
negociar.
Se acredita que possui alguma informação acerca da Halma
susceptível de influenciar preços, deve manter a sua
confidencialidade, mas comunicá-la ao SCE e à Halma Company
Secretary, uma vez que poderá existir um requisito de divulgação
no mercado.
Dependendo da sua função, poderá também possuir informações
susceptíveis de influenciar preços acerca dos parceiros
comerciais da Halma. Se for este o caso, não deverá transmitir
tais informações a ninguém e deve abster-se de utilizá-las em
proveito próprio.
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Se estiver preocupado
• Compreenda melhor a política
do Grupo lendo a política,
procedimentos e notas
explicativas adequadas
(consulte em baixo as fontes
de informação adicionais).
• Coloque a questão ao SCE e
à Halma Company Secretary.
• Se não conseguir abordar
este assunto com ele,
contacte a linha de apoio de
Denúncia de Irregularidades
Expolink (consulte a página
30).

Fontes de informação
adicionais
A Nota de Procedimentos A12
(Inside Information and Dealing
Restrictions in relation to Halma
shares) está disponível na
Intranet Halma (Portal de Notas
de Procedimentos).

Integrity in Business: The Halma Code of Conduct (2017)
Conflicts of interest

Conflitos de
interesses
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Integridade no Trabalho: Código de Conduta Halma (2018)
Conflitos de interesses

Princípios

Principais Perguntas

O conflito de interesses existe quando a capacidade de
julgamento de um funcionário ou Pessoa Associada é afectada
por relações ou actividades externas, que poderão entrar em
conflito directo ou indirecto com a sua função na Halma ou com
as actividades ou interesses do Grupo.

Estas são perguntas
importantes relativamente a
conflitos de interesses:

Sempre que possível, devem evitar-se os conflitos de
interesses. Caso tal não seja possível, estes devem ser
revelados e geridos.

Política
A Halma reconhece que os funcionários têm o direito de
participar em actividades legítimas financeiras, comerciais e
outras, cumulativamente com a sua função no Grupo. No
entanto, na medida em que tais actividades possam afectar a
capacidade de executar a sua função na Halma ou afectar (ou
poder considerar-se que afectam) a sua capacidade de
julgamento, objectividade ou lealdade ao Grupo, devem ser
reveladas e, potencialmente, cessadas.

Orientações

• Ao tomar esta decisão,
tenho de escolher entre a
Halma e outro elemento?
• Se divulgasse esta relação
aos meus colegas de
trabalho, iria provocar
embaraço?
• Esta relação pessoal está a
influenciar as minhas
decisões profissionais?
• Estou a recrutar, a gerir ou a
avaliar um amigo ou
familiar?
Se a resposta a qualquer
uma destas perguntas for
afirmativa, deve debater a
sua posição com o Director
Halma relevante.

Há maior probabilidade de existência de conflitos em duas
áreas: outras actividades comerciais e relações pessoais.

Se estiver preocupado
Outras actividades comerciais
• Deve revelar ao MD e SCE qualquer actividade comercial
que realize exterior ao Grupo e obter aprovação formal
destes, caso pretenda continuar.
• Deve obter aprovação do MD e SCE antes de aceitar
qualquer cargo como agente ou director de outra empresa,
mesmo que seja um cargo não executivo.
• Deve abster-se de trabalhar com ou para uma empresa
concorrente, cliente ou fornecedor da Halma.
• Não deve possuir qualquer interesse financeiro em nenhum
concorrente, cliente ou fornecedor da Halma (excepto no
caso de participações normais em empresas cotadas em
bolsa).
• Não deve participar em qualquer processo de tomada de
decisões que envolva a Halma e outra empresa que
empregue um familiar próximo.

23

• Coloque a questão ao
Director Halma relevante.
• Se não conseguir abordar
este assunto com ele,
contacte a linha de apoio de
Denúncia de Irregularidades
Expolink (consulte a página
30).

Integridade no Trabalho: Código de Conduta Halma (2018)
Conflitos de interesses

Relações pessoais
• Relações abertas e amigáveis entre os colegas ajudam a
criar bom ambiente de trabalho. No entanto, as relações que
se tornam demasiado próximas podem conduzir à percepção
de falta de objectividade ou tratamento preferencial,
especialmente no caso de relação hierárquica imediata, e,
portanto, é preferível evitá-las.
• Deve evitar relações pessoais que possam entrar em conflito
com a sua função ou cargo na Halma. Por exemplo, se
possuir uma função de compras dentro da Halma, seria
inapropriado ter uma relação pessoal próxima com alguém
da equipa de vendas de um grande fornecedor.
Se possível, é preferível evitar todo e qualquer conflito. No
entanto, caso ocorra, é importante:
• Reconhecer a existência do conflito.
• Revelá-lo ao Director Halma relevante.
• Retirar-se de qualquer processo de tomada de decisão
afectado pelo conflito.
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Integrity in Business: The Halma Code of Conduct (2017)
Modern slavery and human trafficking

Escravatura
moderna e tráfico
de seres humanos
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Integridade no Trabalho: Código de Conduta Halma (2018)
Escravatura moderna e tráfico de seres humanos

Princípios

Principais Perguntas

A Política de Direitos Humanos e de Condições de Trabalho da
Halma apoia os requisitos fundamentais da Declaração Universal
dos Direitos do Homem e Declaração da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) relativa aos princípios e direitos
fundamentais no trabalho, incluindo as convenções relativas a
trabalho forçado, trabalho infantil, não-discriminação, liberdade
sindical e direito de negociação colectiva. A Halma não tolera
práticas que infrinjam estas normas internacionais.

Estas são perguntas
importantes relativamente
à MSA:

A escravatura, servidão, trabalho forçado e tráfico de seres
humanos ("Escravatura Moderna") é um motivo de preocupação
a nível mundial e é ilegal.
A lei de 2015 relativa à escravatura moderna do Reino Unido
(MSA, Modern Slavery Act) foi introduzida para combater e evitar
a Escravatura Moderna aumentando a transparência e
consciencialização, exigindo que organizações de grandes
dimensões tomem medidas para lidar com a Escravatura
Moderna.
A MSA exige que as organizações publiquem anualmente uma
declaração de escravatura e tráfico de seres humanos quando
obtenham um volume de negócios superior a 36 milhões de
libras, realizem negócios no Reino Unido e sejam fornecedores
de bens e serviços. Nesta declaração, as actividades da Halma
que cumpram estes critérios irão definir as medidas tomadas
para garantir que a escravatura e o tráfico de seres humanos não
existem na sua cadeia de fornecimento.

Política
A Halma apoia as disposições estabelecidas na MSA.
A Halma tem uma cultura de abertura, integridade e
responsabilização. Exigimos que os nossos funcionários ajam de
forma justa nas suas negociações com colegas, clientes,
fornecedores e parceiros de negócios.
A Halma plc irá publicar uma Declaração do Grupo no seu website
no final de Setembro de cada ano, que descreve as medidas que
a Halma e as suas filiais, também abrangidas pela MSA, tomaram
durante o ano.

Orientações
A Nota de Procedimentos Halma E14 descreve os detalhes da
política da Halma em resposta à MSA.
Foi implementado um programa de formação de conformidade
em MSA para todo o pessoal-chave em todas as empresas.
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• Estou preocupado com o
local onde os nossos
fornecedores obtêm os seus
produtos ou mão-de-obra?
• Escutei ou vi algo que me
faça suspeitar de que possa
existir escravatura, servidão,
trabalho forçado ou tráfico
de seres humanos na
cadeia de fornecimento?
Se a resposta a qualquer
uma destas perguntas for
afirmativa, deve debater a
sua posição com o Director
Halma relevante.

Se estiver preocupado
• Compreenda melhor a
política do Grupo lendo a
política, procedimentos e
notas de procedimentos
adequadas (consulte em
baixo as fontes de
informação adicionais).
• Coloque a questão Director
Halma relevante.
• Se não conseguir abordar
este assunto com ele,
contacte a linha de apoio de
Denúncia de Irregularidades
Expolink (consulte a página
30).

Fontes de
informação
adicionais
A Nota de Procedimentos E14
(Modern Slavery Act) está
disponível na Intranet Halma
(Portal de Notas de
Procedimentos) ou junto do
Director Halma relevante.

Integrity in Business: The Halma Code of Conduct (2017)
Whistleblowing

Denúncia de
irregularidades
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Integridade no Trabalho: Código de Conduta Halma
(2017)
Denúncia
irregularidades
Integrity in de
Business:
The Halma Code of Conduct (2017)

Princípios
Todos os funcionários e parceiros comerciais da Halma
deverão manter os mais elevados padrões de integridade. Se
alguém tiver conhecimento de comportamento inadequado
grave numa empresa do Grupo, essa pessoa tem a
responsabilidade de auxiliar a pôr-lhe termo. O comportamento
inadequado grave inclui:
• Acções que constituam infracção penal ou violação de
uma obrigação legal.
• Acções que conduzam a erros judiciários.
• Acções que comprometam a saúde e segurança de
indivíduos.
• Acções que provoquem danos ambientais.
• Ocultação deliberada de informações acerca de qualquer
um dos pontos acima.

Política
A Halma acredita que a abordagem correcta é colocar a questão
junto da gestão da empresa onde ocorre o comportamento
inadequado, para que seja possível conduzir uma investigação
local.
No entanto, caso tenha motivos sérios para acreditar que não
pode colocar a questão localmente, ou se acreditar que a resposta
local é insuficiente, deve contactar directamente o SCE da
empresa ou a Halma Company Secretary, ou utilizar a linha de
apoio de Denúncia de Irregularidades.
A Halma está empenhada em garantir que qualquer pessoa que,
de boa-fé, coloque esta questão não deve ser alvo de vitimização
ou prejuízo. Apoia totalmente e irá cumprir toda a legislação local
que reforce tal posição. No entanto, caso a questão seja colocada
de forma maliciosa ou sem fundamento, tal poderá conduzir a
medidas disciplinares.

Orientações
O que é a linha de apoio de denúncia de irregularidades?
Trata-se de um serviço independente fornecido pela Expolink
Limited, um dos maiores fornecedores de serviços de linhas de
apoio da Europa. As competências destes garantem o tratamento
célere e confidencial de qualquer denúncia.
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Fontes de
informação
adicionais
A Nota de Procedimentos E07
(Whistleblowing policy) está
disponível na Intranet Halma
(Portal de Notas de
Procedimentos) ou junto do
Director Halma relevante.

Integridade no Trabalho: Código de Conduta Halma
(2017)
Denúncia
irregularidades
Integrity in de
Business:
The Halma Code of Conduct (2017)

Como posso contactar a linha de apoio?
A Expolink fornece números de telefone locais na maioria
dos países ou possui a funcionalidade de chamadas a pagar
pelo destinatário nos países onde não são permitidos
números de telefone gratuitos. A linha de apoio está
disponível 24 horas por dia, todos os dias do ano (com
excepção do dia de Natal).
Também pode denunciar estas questões através do website
da Expolink, ou clicando na ligação do website da Halma.
Os dados de contacto encontram-se na página 30.
O que acontece quando contacto a linha de apoio?
Irá falar com um operador da Expolink, que irá ouvir e tomar
notas das suas preocupações. A chamada não será gravada. A
Expolink irá então, de forma segura, enviar um relatório para a
Halma Company Secretary ou para o Finance Director do
Grupo Halma, que irá garantir que esta questão é investigada
adequadamente.
Tenho de me identificar?
A Halma prefere que se identifique, uma vez que facilita o
processo de investigação e resposta. No entanto, pode optar por
colocar a questão de forma anónima, desde que tal seja permitido
pela legislação do país onde trabalha.
A minha chamada será tratada de forma confidencial?
Assim que a Expolink confirmar que a Halma p.l.c. recebeu o
relatório desta, irá destruir todos os registos da sua chamada.
A Halma p.l.c. irá manter a confidencialidade da denúncia na
medida do possível, mas deve compreender que, para
conduzir uma investigação adequada, poderá ser necessária a
revelação de algumas informações.
Serei penalizado por colocar esta questão?
Caso o faça de boa-fé, não será penalizado, mesmo que se
revele incorrecta. No entanto, se o fizer sem motivo ou de forma
maliciosa, tal poderá originar medidas disciplinares.
Como recebo resposta sobre a minha questão?
Durante a conversa com o operador da Expolink, o operador irá
perguntar se pretende obter resposta. Em caso afirmativo, irá
receber um código de segurança e ser-lhe-á solicitado que volte a
contactar a linha de apoio no prazo de 4 semanas, utilizando o
código. Nessa altura, será actualizado quanto aos progressos. O
prazo de 4 semanas destina-se a permitir o decorrer de tempo
suficiente para conduzir uma investigação adequada.
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Integridade no Trabalho: Código de Conduta Halma
(2017)
Denúncia
irregularidades
Integrity in de
Business:
The Halma Code of Conduct (2017)

Dados de contacto
Halma Company Secretary

Tel: +44 (0)1494 721111
Fax: +44(0)1494 728032
E-mail:cosec@halma.com
www.halma.com

Expolink
País

N.º de telefone gratuito

Austrália

1800 121 889

Bélgica

0800 71025

Brasil

0800 891 8807

Canadá

1888 268 5816

China
China (alternativo)

10800 852 2112
10800 152 2112

República Checa

800 142 428

França

0800 900240

Alemanha

0800 182 3246

Índia

000 800 440 1286

Itália

800 783776

Holanda

0800 022 9026

Nova Zelândia

0800 443 816

Rússia

810 800 260 81044

Singapura

800 4411 140

Espanha

900 944401

Suíça

0800 563823

Reino Unido

0800 374199

EAU (Emirados Árabes Unidos)

8000 44 138 73

EUA

1877 533 5310

As chamadas a partir de telemóvel não são gratuitas e
variam conforme a operadora.
N.º chamada a pagar no destinatário

Tel: +44 (0)1249 661 808

Website da Expolink (geral)
Expolink (ligação da linha
de apoio da Halma)

www.expolink.co.uk
www.expolink.co.uk/halma
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Integridade no Trabalho: Código de Conduta Halma (2018)

Código de Conduta Halma
Confirmo que recebi e li uma cópia do Código de Conduta Halma
(2018).
Compreendo a importância do Código como forma de comunicar o
empenho da Halma numa actividade comercial ética e concordo
cumprir sempre os requisitos do Código.

Nome

Empresa

Cargo

Assinatura

Data
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Misbourne Court
Rectory Way
Amersham
Bucks HP7 0DE
Tel
+44 (0)1494 721111
Fax +44 (0)1494 728032
Web www.halma.com

