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Valores Fundamentais Globais - Contexto

•

Temos crescido rapidamente por mais de 20 anos em diferentes países e culturas, bem como em diferentes áreas
de negócio, e somos agora mais globais do que nunca. O que nos une é a nossa visão e propósito comuns: Criar
um futuro em que valha a pena viver. Em todo o mundo. Todos os dias.

•

Em 2017 o nosso Management Board obteve feedback por parte dos líderes das diferentes regiões e de diferentes
funções de que é essencial um conjunto de valores fundamentais para atingir esta visão e para trabalharmos em
conjunto com sucesso. Com base nos diferentes valores na organização, definimos agora um conjunto
harmonizado de Valores Fundamentais Globais.

•

O objectivo destes Valores Fundamentais é inspirar-nos, ligar-nos e unir-nos, e encorajar-nos a pensar e a
agir como uma única empresa. Ao sermos globalmente colaborativos, proactivos, fiáveis e excelentes,
aumentamos a nossa capacidade de crescer e de desenvolver os nossos produtos e serviços, de modo a termos
um impacte único na saúde e bem-estar dos doentes e a conduzir a Fresenius Medical Care a um futuro bem
sucedido.

COLABORAÇÃO

PROACTIVIDADE

CONFIANÇA

EXCELÊNCIA

Valores Fundamentais Globais – Identificação dos Valores

•

Os nossos Valores Fundamentais Globais foram desenvolvidos com base nos nossos Valores existentes e
traduzem a nossa visão no trabalho do dia-a-dia. Os nossos Valores Fundamentais Globais reflectem a nossa
cultura empresarial e a forma como fazemos as coisas. São parte do nosso Código de Conduta e Ética
Empresarial e orientam as nossas políticas, bem como as actividades que desenvolvemos.

Honestidade e Integridade

Inovação e Melhoria
Respeito e Dignidade
Qualidade

Colaboração

Proactividade

Confiança

Excelência

… significa que sabemos
trabalhar em conjunto
para o nosso propósito
comum e para atingirmos
os nossos objectivos
enquanto empresa

… significa que somos
bons a tomar a iniciativa
de causar impacte com o
nosso trabalho

… significa que somos
uma empresa na qual
confiam os nossos
doentes, parceiros e
colegas

… signifca que geramos
continuamente qualidade
e progresso que
conduzem o negócio a um
futuro bem sucedido

Introdução
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UMA MENSAGEM DA DIREÇÃO
DA FRESENIUS MEDICAL CARE
Na Fresenius Medical Care fazemos todos os dias o
melhor para melhorar as vidas dos nossos doentes
em todo o mundo, através de produtos e serviços
de qualidade superior. Os nossos doentes, clientes,
contribuintes, investidores e reguladores esperam que
o nosso negócio seja conduzido com integridade e em
conformidade com as leis aplicáveis e o nosso sucesso e
reputação dependem do nosso compromisso em agir em
conformidade.
O nosso negócio é altamente regulado e está sujeito
a uma série de leis, regras e regulamentos complexos.
Estamos determinados em fazer crescer o nosso
negócio em conformidade com as leis aplicáveis e
esperamos que siga este Código de Ética e Conduta
Empresarial assim como todas as diretrizes e políticas
adicionais da Fresenius Medical Care. A falha em
fazê-lo pode expor a Fresenius Medical Care, assim
como os indivíduos envolvidos, a multas, perda de
licenças ou outras sanções graves. Devemos encarar a
conformidade com seriedade e temos de fazê-lo como
equipa, ao implementar e concordar em cumprir um
conjunto de princípios comuns.

A nossa empresa não tolera discriminação, assédio
ou retaliação. Procuramos proporcionar um local de
trabalho seguro, saudável e produtivo aos nossos
colaboradores e parceiros de negócio que colaboram
nas nossas operações de negócio.
Estes princípios estão incorporados no Código de Ética
e Conduta Empresarial (“Código”) da Fresenius Medical
Care e diretrizes e políticas adicionais da Fresenius
Medical Care. Espera-se que compreenda e cumpra as
obrigações e normas estabelecidas no Código e todas
as diretrizes e políticas da Fresenius Medical Care. Está
disponível uma série de recursos de formação, tanto
no âmbito empresarial como no âmbito da unidade de
negócio, para o ajudar neste esforço.
A conformidade com a lei e as diretrizes e políticas da
Fresenius Medical Care tem de guiar todos os aspetos
do nosso negócio. O nosso sucesso de longo prazo irá
depender de como concretizamos este objetivo. Se
trabalharmos juntos como equipa e se nos apoiarmos
uns aos outros neste esforço, podemos dar o exemplo
na nossa indústria em termos de qualidade médica,
conformidade regulamentar e desempenho empresarial.

RICE POWELL

MICHAEL BROSNAN

HARRY DE WIT

DR. OLAF SCHERMEIER

KENT WANZEK

DR. KATARZYNA MAZURHOFSÄSS

WILLIAM VALLE
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A NOSSA DECLARAÇÃO
DE MISSÃO
A Fresenius Medical Care atinge padrões ótimos no que
concerne a assistência aos doentes, através do nosso
compromisso para com o desenvolvimento de produtos e
terapêuticas inovadores. A posição única da Fresenius
Medical Care assenta nos muitos no anos de experiência
profissional e inovação continuada. Desta forma, a tónica
do nosso esforço na investigação e desenvolvimento é
manter a vantagem tecnológica e clínica necessária para
criar produtos inovadores e terapêuticas melhoradas. Os
nossos colaboradores estão unidos no nosso
compromisso para com o fornecimento de produtos e
serviços de alta qualidade e em trazer as melhores
práticas médicas e profissionais sustentáveis à
assistência aos doentes. Estamos determinados em agir
com honestidade, integridade, respeito e dignidade no
nosso trabalho e nas relações empresariais com os
nossos colaboradores e parceiros de negócio.

VISÃO
O nosso principal foco é criar um futuro digno para os
doentes de diálise em todo o mundo, todos os dias. Os
doentes com doenças renais podem agora olhar em
frente com muito mais confiança graças às nossas
tecnologias e conceitos de tratamento inovadores.
Damos-lhes um futuro, um futuro que lhes oferece a
melhor qualidade de vida possível. Usamos a crescente
procura de métodos de diálise modernos para nossa
vantagem e trabalhamos de forma consistente para
fomentar o crescimento da Fresenius Medical Care.
Juntamente com os nossos colaboradores, focamonos em seguir estratégias que nos permitam preservar
a nossa liderança tecnológica. Enquanto empresa
verticalmente integrada, oferecemos produtos e
serviços para toda a cadeia de valor da diálise. Os mais
elevados padrões médicos são a nossa referência. Este
é o nosso compromisso para com os nossos doentes, os
nossos parceiros no sistema de cuidados de saúde e os
nossos investidores, que confiam no desempenho fiável
e no futuro da Fresenius Medical Care.

Os nossos valores fundamentais
Qualidade, Honestidade e Integridade
Inovação e Melhoria
Respeito e Dignidade

I. O programa de conformidade
da Fresenius Medical Care
A Fresenius Medical Care (ou a “Empresa”) estabeleceu
um programa de conformidade para o assistir na
compreensão e cumprimento das suas obrigações
legais, éticas e regulamentares. A conformidade é
da responsabilidade de todos e o seu emprego ou
envolvimento com a Fresenius Medical Care depende do
seu seguimento dos princípios incluídos neste Código e
diretrizes e políticas relacionadas da Fresenius Medical
Care. Segue-se um conjunto de recursos dentro da
Fresenius Medical Care e o programa de conformidade,
disponíveis para si:
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i diretrizes e políticas relacionadas com a conduta
empresarial adequada;
ii formação em conformidade;
iii oportunidades de levantar problemas de
conformidade de forma confidencial; e
iv auditorias para monitorizar a conformidade com as
normas legais e as normas da Empresa.

II. Aplicabilidade do Código de Ética
e de Conduta Empresarial
O Código de Ética e Conduta Empresarial da Fresenius
Medical Care (“Código”) aplica-se globalmente a
todos os responsáveis, diretores, colaboradores,
trabalhadores a contrato e agentes da Fresenius
Medical Care e seus afiliados, direta ou indiretamente
detidos ou controlados pela empresa, em qualquer parte
do mundo. Este Código não é um contrato de trabalho.
Este Código não pode cobrir todas as situações nem
todas as leis e regulamentos locais aplicáveis. Se uma lei
local entrar em conflito com o nosso Código, seguiremos
a lei local. Em todos os outros casos, este Código
aplica-se à sua atividade de negócio. Se, por exemplo,
os costumes locais permitirem algo proibido por este
Código, tem de seguir o Código e não se envolver nesta
atividade. Em caso de dúvida, peça ajuda.
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III. As nossas expectativas e as
suas responsabilidades
É RESPONSÁVEL POR:
i agir com integridade e proteger a nossa reputação;
ii Leia, compreende e atue de acordo com este
Código, diretrizes e políticas da Fresenius Medical
Care e todas as obrigações legais e regulamentares
que se aplicam às suas funções; tome medidas
para evitar violações e resolva quaisquer dúvidas
que possa ter acerca de uma prática empresarial
usando os recursos descritos no Código;
iii informe qualquer violação, real ou suspeita, à lei ou
às diretrizes e políticas da Fresenius Medical Care.
Na maioria dos casos, é uma boa ideia começar
pelo seu supervisor, mas pode também contactar o
seu Diretor de Conformidade Local ou Regional, ou
o Departamento de Conformidade Empresarial; a
notificação pode ser feita em anonimato através da
sua Linha de Ação de Conformidade se necessário
ou desejado, mas encorajamo-lo a identificar-se
para facilitar a comunicação; e
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iv coopere com as investigações e procedimentos
de auditoria/monitorização que medem a
conformidade da Fresenius Medical Care com este
Código, diretrizes e políticas, e cumpra quaisquer
medidas corretivas implementadas posteriormente.
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NA QUALIDADE DE GESTOR OU SUPERVISOR, TAMBÉM É RESPONSÁVEL POR:
i criar uma cultura de conformidade no nosso local
de trabalho, e servir de exemplo agindo com os
mais elevados padrões éticos;
ii implementar e confirmar que as pessoas que
reportam a si compreendem e aplicam as normas
estipuladas neste Código;
iii definir metas e expectativas de desempenho
consistentes com este Código, diretrizes e políticas
da Fresenius Medical Care, assim como com as
obrigações regulamentares;
iv providenciar ações corretivas adequadas quando
este Código ou as diretrizes ou políticas da
Fresenius Medical Care não são seguidas;
v promover um ambiente aberto a perguntas e lidar
com os assuntos de conformidade que suscitarem
a sua atenção, incluindo através do seguimento das
obrigações de comunicação descritas acima; e

vi garante que os atos de retaliação não são tolerados
contra qualquer pessoa que faça um relatório em
boa-fé de uma suspeita de violação da lei, deste
Código ou das diretrizes ou políticas da Fresenius
Medical Care.
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IV. Documentação de conformidade

A documentação de conformidade providencia-lhe
a informação de que precisa para desempenhar as
suas tarefas de uma forma legal e ética. A nossa
documentação de conformidade consiste no seguinte:

i Código de Ética e Conduta Empresarial
O Código aborda conceitos gerais e normas
relativas à conformidade e dá uma explicação geral
do comportamento aceitável.
ii Diretrizes e Políticas
A Fresenius Medical Care criou diretrizes e políticas
para providenciar uma orientação específica sobre
como fazer com que o seu trabalho esteja em
conformidade com os princípios gerais descritos
neste Código. As diretrizes e políticas são
formatadas de acordo com as operações específicas
de cada país e de acordo com as leis locais do seu
país.

Fazer perguntas, levantar preocupações e
informar atos inadequados
A Fresenius Medical Care espera uma discussão aberta
dos problemas de conformidade. Muitas vezes, fazer
uma pergunta é a melhor forma de determinar se uma
ação é ou não adequada e de garantir a conformidade
com as leis aplicáveis ou as diretrizes e políticas da
Fresenius Medical Care.

Se não tiver a certeza se uma ação proposta é adequada,
pare até ter perguntado e confirmado que pode
prosseguir.
De forma a parar permanentemente com as condutas
indevidas em toda a empresa, deve informar qualquer
atividade que considere ilegal ou inconsistente com as
diretrizes ou políticas da Fresenius Medical Care, usando
o processo descrito neste Código.

Como usar os recursos de conformidade
Caso tenha dúvidas sobre o que fazer, ou se não tiver
a certeza se uma determinada ação é adequada, siga o
seguinte processo:
i ANALISE A DOCUMENTAÇÃO DE
CONFORMIDADE – o Código e as diretrizes e
políticas da Fresenius Medical Care.
ii PERGUNTE – ao seu supervisor imediato ou a outro
gestor.
iii CONTACTE – o Diretor de Conformidade Local ou
Regional, ou o Departamento de Conformidade
Empresarial.
iv TELEFONE – para a sua Linha de Ação de
Conformidade se não se sentir confortável em usar
qualquer um dos recursos mencionados acima, ou
se preferir manter o anonimato.

Ao tomar decisões de negócio, considere:
i A conduta promove os altos padrões de integridade
empresarial ou tenho dúvidas se esta conduta é
legal?
ii A conduta é consistente com este Código e
diretrizes e políticas aplicáveis da Fresenius Medical
Care?
iii A conduta ajuda ou prejudica a reputação global da
Fresenius Medical Care?
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V. Manter a conformidade

QUATRO ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DO NOSSO PROGRAMA DE CONFORMIDADE AJUDAM-NOS A
MANTER-NOS EM CONFORMIDADE:

1 FORMAÇÃO

2 APOIO

A Fresenius Medical Care proporciona várias ações
de formação para o ajudar a fazer o seu trabalho
devidamente. A nossa formação geral é obrigatória
para todos os colaboradores e abrange os principais
elementos do Programa de Conformidade da Fresenius
Medical Care. A formação aborda este Código e dá-lhe
informação sobre as leis e regulamentos aplicáveis ao
seu negócio e ao seu país.

O departamento de conformidade proporciona
assistência a todos os departamentos da Fresenius
Medical Care. Deve utilizar este recurso. Caso se depare
uma situação que possa dar origem a preocupações
relativas à conformidade, encorajamo-lo a contactar o
Departamento de Conformidade.

Muitas funções dentro da Fresenius Medical Care (tal
como vendas e marketing, faturação e reembolso,
etc.) exigem formação especializada adicional. Será
informado se a sua posição exigir esta formação
adicional.
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3 MONITORIZAÇÃO, AUDITORIA E
INVESTIGAÇÕES

4 A LINHA DE AÇÃO DE
CONFORMIDADE

A Fresenius Medical Care monitoriza e audita as suas
atividades de negócio para confirmar que aderimos à
lei e às diretrizes e políticas da Empresa. Quando somos
alertados sobre potenciais violações de conformidade,
tomamos as medidas adequadas para investigar todas
as informações e para garantir que o nosso negócio é
conduzido em conformidade com todas as leis aplicáveis.

Tem várias opções disponíveis no que concerne
comunicar a conduta indevida real ou suspeita que
satisfazem a sua obrigação, ao abrigo deste Código
de comunicar violações de conformidade à Fresenius
Medical Care:

Melhoramos continuamente os nossos esforços de
conformidade. Se ocorrer um incidente de conformidade
apesar de todos os nossos esforços, reavaliamos as
nossas políticas ou formação como resultado destas
atividades e fazemos as alterações necessárias.

i contacte o Diretor de Conformidade Local ou
Regional, ou o Departamento de Conformidade
Empresarial;
ii Se estas funções de conformidade não resolverem
o seu problema, ou se se sentir desconfortável em
debater o seu problema de conformidade com o
Departamento de Conformidade, pode contactar a
sua Linha de Ação de Conformidade abertamente e
em anonimato. A informação de contacto pode ser
obtida na Intranet da Empresa e será distribuída por
outros meios adequados.

VI. Expectativa de conformidade /
consequências da não-conformidade
Espera-se que siga este Código e as diretrizes e políticas
da Fresenius Medical Care. A sua conformidade com
este Código e com as diretrizes e políticas aplicáveis
ao seu trabalho serão consideradas na sua avaliação
de desempenho ou promoção.
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Se violar a lei, este Código, ou as diretrizes ou políticas
da Fresenius Medical Care, estará sujeito a ação
disciplinar ou corretiva ou outras consequências
legais. A ação disciplinar ou corretiva pode incluir
aconselhamento verbal, rescisão ou outra ação
adequada.

Os nossos princípios éticos e
de conduta empresarial

19
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VII. O nosso negócio

O nosso sucesso depende dos relacionamentos
adequados com os nossos doentes, médicos,
colaboradores, reguladores, governo e contribuintes
privados, assim como com os clientes e fornecedores. A
Fresenius Medical Care compromete-se em proporcionar
o melhor cuidado clínico sustentável aos nossos doentes
(veja o n.º 1 abaixo) e a fabricar produtos que cumpram
as normas regulamentares (veja o n.º 2 abaixo).

1 CUIDADO DOS DOENTES
A. PRINCÍPIOS GERAIS
A assistência clínica deve ser consistente com a política
da Fresenius e as ordens do médico. Quando lida com
doentes, esperamos que
i atue de forma ética, justa, com cortesia,
competência e de forma atempada;
ii apenas faça declarações sobre os nossos serviços
que sabe serem verdadeiras ou quando tiver
informação adequada para as suportar;
iii represente de forma honesta a natureza e
qualidade dos nossos serviços, preços, termos
contratuais e outra informação;
iv trate todos os doentes com dignidade e respeito;
v envolva os doentes e as famílias no planeamento do
tratamento sempre que adequado;
vi responda a questões dos doentes e familiares de
forma correta;
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vii informe um membro da equipa de gestão das
instalações se não conseguir responder a uma
pergunta do doente ou familiar relacionada com a
assistência aos doentes;
viii responda e tente resolver todas as preocupações e
reclamações com prontidão e aprofundadamente; e
ix trabalhe com os médicos para assegurar que
os doentes estão informados das opções de
tratamento disponíveis.

B. INFORMAÇÃO MÉDICA DO DOENTE
Enquanto empresa de assistência de saúde, a
informação do doente está presente em toda a nossa
organização. O registo, gestão e transmissão de
informação médica específica ao doente devem ser
feitos de acordo com as regras de proteção de dados/
privacidade locais, prestando particular atenção às
regras locais relativas à obtenção do consentimento do
doente relativamente à partilha de informação médica.
A proteção da confidencialidade da informação médica
específica ao doente é uma obrigação importante de
todos os fornecedores de cuidados de saúde.
Nunca divulgue informação específica ao doente
a qualquer pessoa não autorizada, dentro ou
fora da Fresenius Medical Care, que não tenha o
direito legal a esta informação. Deve ser exercido
cuidado relativamente a este princípio quando a
informação médica específica ao doente é transmitida
eletronicamente.
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VII. O nosso negócio

C. NUNCA INFLUENCIE INDEVIDAMENTE OS
DOENTES

D. RESPEITE O RELACIONAMENTO ENTRE O
MÉDICO E O DOENTE

NÃO PODE oferecer “incentivos” inadequados ou outros
benefícios para induzir os doentes a escolherem a
clínica ou produto da Fresenius Medical Care sobre a
clínica ou produto de um concorrente. Tais “incentivos”
inadequados podem incluir:

TEMOS de respeitar a integridade do relacionamento
entre o médico e o doente. Evite interferir de forma
inadequada com a prática médica do médico, incluindo
através da provisão de benefícios inadequados ou
incentivos.

i reembolso de despesas de deslocação;

2 QUALIDADE E INOVAÇÃO

ii anulação rotineira de franquias e cosseguro sem
uma determinação individual de indigência;

A qualidade e segurança dos nossos produtos e serviços
são a base do nosso negócio. A segurança regulamentar
e interna, bem como os regulamentos de qualidade
devem ser escrupulosamente seguidos. É responsável
por garantir a conformidade com estes princípios dentro
da sua área de responsabilidade.

iii descontos noutros produtos;
iv benefícios de valor semelhante; ou
v presentes ou outros incentivos inadequados que
possam influenciar a decisão do doente em escolher
uma das nossas clínicas ou produtos.

A segurança do doente é uma prioridade. O
fornecimento de produtos e serviços de qualidade
aos nossos doentes é da responsabilidade de todos
na Fresenius Medical Care. Uma parte importante da
melhoria da qualidade dos produtos e serviços é reunir e
analisar os eventos adversos e reclamações de produtos.
A Fresenius Medical Care utiliza esta informação
para avaliar os nossos produtos e serviços. Tem de
compreender, estar familiarizado com e seguir a política
da Fresenius Medical Care relativa à notificação de
eventos adversos e reclamações de produtos.
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VIII. Integridade empresarial

1 ANTICORRUPÇÃO
A. CONFORMIDADE COM AS LEIS E PRINCÍPIOS
ANTICORRUPÇÃO
Na qualidade de empresa global, temos de cumprir as
leis anticorrupção de várias jurisdições, incluindo a Lei
sobre Práticas Corruptas no Exterior dos EUA (FCPA,
U.S. Foreign Corrupt Practices Act), a Lei de Suborno do
Reino Unido e o Código Penal alemão, bem como as leis
anticorrupção de cada país em que operamos.
Na Fresenius Medical Care, não toleramos qualquer
forma de corrupção, quer envolva um profissional de
cuidados de saúde, um oficial do governo ou um privado,
ou quer a transação envolva a compra ou venda de itens
ou serviços pela Fresenius Medical Care. Esperamos que
tome decisões de negócio e conduza o seu trabalho com
base no preço, qualidade e serviço.

NÃO ofereça, prometa, autorize ou dê algo de valor
(incluindo qualquer item, serviço ou qualquer outra
coisa, quer seja na forma de um benefício/favor
pessoal ou outra coisa) a qualquer pessoa, direta ou
indiretamente através de terceiros, de forma a assegurar
uma vantagem inadequada ou para obter ou reter
negócio. Da mesma forma, NÃO peça, concorde em
receber ou aceite algo de valor pessoalmente ou para
qualquer outra pessoa ou entidade, de forma a garantir
uma vantagem inadequada ou influenciar as suas
decisões de negócio.
Lembre-se que mesmo a perceção de corrupção pode
prejudicar a sua reputação e suscitar o escrutínio do
governo; por conseguinte, fazemos os possíveis para
evitar até a mera aparência de uma conduta indevida.
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B. AMOSTRAS DE FORMULÁRIOS DE CONDUTA
PROIBIDA
Seguem-se alguns exemplos de condutas que podem
ser consideradas como corruptas e que são, por
conseguinte, estritamente proibidas.
NÃO:
i dê nem aceite algo de valor, em que a natureza ou
valor da vantagem não são razoáveis e adequadas
à ocasião ou a posição e circunstâncias do
destinatário. É particularmente inadequado dar ou
aceitar uma vantagem ou algo de valor:
a. que não tenha um motivo claro relacionado com o
negócio, ou se o motivo for compensado por uma
atividade não relacionada com o negócio;
b. com uma frequência tal que dar ou aceitar tal
vantagem ou algo de valor possa ser considerado
excessivo; ou
c. de uma forma sem transparência, em especial
quando é usado um endereço, conta bancária ou
endereço de correio eletrónico privados;

ii usar uma parte relacionada (um familiar ou
indivíduo com quem o destinatário viva em regime
de coabitação) para dar ou aceitar algo de valor;
iii dar ou aceitar algo de valor com a intenção e
expectativa de receber ou dar algo em troca;
iv dar ou aceitar algo de valor que possa limitar ou
influenciar a sua objetividade ou discrição ou do
destinatário, ou influenciar o processo de tomada
de decisão do empregador do recipiente (incluindo
uma agência governamental, hospital ou ministério)
ou a Fresenius Medical Care; ou
v dar algo de valor que não está corretamente
registado nos livros e registos da Fresenius Medical
Care.
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C. A FRESENIUS MEDICAL CARE TRABALHA COM
TRANSPARÊNCIA
Muitas vezes, a corrupção ocorre em segredo. As
pessoas envolvidas em atividades corruptas podem
tentar disfarçar as suas ações e agir em segredo
para ocultar a conduta indevida. Uma medida eficaz
de prevenir a corrupção e de evitar a aparência de
corrupção é conduzir o negócio de forma aberta e
transparente.
Um dos principais elementos da conduta de negócio de
forma transparente é a documentação adequada. Evite
celebrar um acordo sem a devida documentação por
escrito. A documentação por escrito é particularmente
importante em conexão com os oficiais do governo
e profissionais de cuidados de saúde que detêm uma
posição que lhes permite tomar ou influenciar decisões
de negócios que afetem a Fresenius Medical Care. Se
estes indivíduos providenciarem serviços à Fresenius
Medical Care, a necessidade empresarial legítima dos
serviços, o motivo pelo qual o profissional de cuidados
de saúde ou o oficial do governo foram selecionados e
os serviços prestados têm de ser sempre registados por
escrito de forma exaustiva.

As práticas corruptas podem ser disfarçadas por uma
compensação excessiva dos parceiros empresariais.
Por exemplo, um distribuidor pode receber comissões
excessivamente altas, ou oradores em conferências ou
os consultores podem receber compensações excessivas
pelos seus serviços. Esperamos que não celebre
qualquer acordo em nome da Fresenius Medical Care se
tiver dúvidas se a compensação do parceiro empresarial
é comercialmente razoável. Qualquer compensação que
concedamos a qualquer um dos nossos parceiros de
negócio tem de representar um valor justo de mercado.
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D. INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
SUPORTE, CONFERÊNCIAS CIENTÍFICAS E
EDUCAÇÃO
É do melhor interesse da Fresenius Medical Care apoiar:
i a investigação e desenvolvimento de produtos
farmacêuticos, dispositivos médicos e melhorias de
tratamentos que são interesse legítimo da Fresenius
Medical Care;
ii a participação de médicos, enfermeiros, clientes
e suas equipas na Fresenius Medical Care ou
em eventos de terceiros que promovam o
conhecimento científico, avanços médicos ou a
entrega de cuidados de saúde eficazes; e
iii eventos de formação e educação continuada
organizados ou hospedada pela Fresenius
Medica Care ou instituições médicas ou outros
organizadores, como associações ou organizações
de doentes ou seus funcionários que promovam
o conhecimento científico, avanços médicos ou a
entrega de cuidados de saúde eficazes.

Apesar de as atividades desta natureza servirem
uma finalidade importante, a atividade inadequada
relacionada com a investigação e desenvolvimento,
conferências científicas e educação podem ter
consequências graves para qualquer pessoa envolvida,
assim como para a Fresenius Medical Care enquanto
empresa. Se tiver alguma dúvida, use os seus recursos
de Conformidade.
E. DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES
Na Fresenius Medical Care, comprometemo-nos em
ser bons cidadãos empresariais e apoiamos o uso
dos nossos recursos para desenvolver os cuidados
de saúde e outras causas de caridade meritórias.
Fazemos donativos de caridade a causas meritórias,
particularmente as que pretendem beneficiar os doentes
renais. Fazemos ainda contribuições a instituições de
caridade ou organizações cívicas que prestam serviços
nas comunidades em que a Fresenius Medical Care faz
negócio. Não fazemos donativos nem contribuições
para obter ou reter negócio, ou para assegurar uma
vantagem indevida.
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Os donativos e contribuições exigem sempre aprovação
prévia. Todos os donativos e contribuições têm de
ser feitos de forma transparente. Cada país tem um
processo para rever todos os donativos propostos.
Adicionalmente, levante questões sobre qualquer
potencial conflito de interesses ou problemas de
conformidade que possam surgir de donativos a
instituições de caridade.

2 COMBATE AO
BRANQUEAMENTO DE
CAPITAIS
O branqueamento de capitais é amplamente definido
como o envolvimento numa transação com propriedade
que deriva de atividades criminais, estruturando uma
transação de forma a evitar a deteção da conduta
criminosa, ou envolvendo-se numa transação como
resultado de uma conduta criminosa.
A Fresenius Medical Care compromete-se em cumprir
todas as leis, regras e regulamentos de combate ao
branqueamento de capitais aplicáveis. Tomamos as
medidas necessárias para conduzir o negócio com
parceiros empresariais reputados, envolvidos em
atividades empresariais legítimas com fundos que
derivam de fontes legítimas.

3 LEIS DE EMBARGO E SANÇÕES
COMERCIAIS
As leis e regulamentos de embargo comercial proíbem
geralmente as empresas localizadas num determinado
país de fazer negócios noutro país específico. Por
outro lado, por vezes, um país proíbe que as empresas
operem dentro da sua jurisdição para reconhecer
embargos implementados por outro país. As operações
internacionais da Fresenius Medical Care podem
suscitar problemas ao abrigo das sanções comerciais
e embargos comerciais aplicáveis. A Fresenius Medical
Care observa estes embargos e sanções e implementa
controlos para garantir que os seguimos. Consulte o
Departamento Jurídico, caso tenha alguma questão
relativa à aplicabilidade de embargos ou sanções.
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4 CONCORRÊNCIA JUSTA
A Fresenius Medical Care providencia produtos e
serviços inovadores a um preço justo. Não participamos
em nem toleramos comportamentos anti-concorrência.
Não pode procurar obter uma vantagem competitiva
para a Fresenius Medical Care através de fraude,
encobrimento, representação indevida de factos
materiais ou meios ilegais. A Fresenius Medical Care
não perdoa o roubo de segredos da indústria e de
informação não pública. TEM DE evitar a utilização não
autorizada de qualquer informação que seja patenteada,
tenha direitos de autor, seja privilegiada ou confidencial.
Leis de antitrust e outras leis que rejam a
concorrência visam proteger a concorrência proibindo
o comportamento que resulte numa redução da
concorrência ou discriminação de preços injustificada
ou que produza outras forças artificiais no mercado. As
leis de antitrust e outras leis que regem a concorrência
existem em virtualmente todos os países e aplicamse à conduta a todos os níveis de uma organização.
Em termos gerais, as leis de antitrust e outras leis
que regem a concorrência exigem que as empresas
concorram numa base individual em vez de se juntarem
a outras empresas em acordos para restringir a
concorrência. Quaisquer ações concertadas, discussões

informais ou acordos que pretendam restringir a
concorrência ou possa ter o efeito de o fazer, são
proibidas.
Adicionalmente, as empresas com uma posição muito
forte no mercado podem estar sujeitas a escrutínio
adicional, particularmente se não estiverem a enfrentar
uma concorrência substancial num determinado
mercado. Uma posição forte no mercado não é, por si
só, inadequada, mas tal posição no mercado não pode
ser abusada para excluir concorrentes ou para explorar
os clientes. A Fresenius Medical Care não toma partido
de forma de uma posição forte no mercado, de forma
inadequada, em qualquer mercado respetivo.
As consequências da violação a estas leis são graves.
Deve ser exercido especial cuidado em reuniões
associativas e feiras para evitar a aparência de um
comportamento anti-concorrência. Se der por si numa
discussão questionável, exprima as suas preocupações,
termine a discussão e informe imediatamente o
Departamento Jurídico.
Consulte o Departamento Jurídico caso tenha alguma
questão relativa à aplicabilidade de leis antitrust e da
concorrência.
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5 CLIENTES, PUBLICIDADE E
PROMOÇÃO
A forma como a Fresenius Medical Care conduz as suas
atividades empresariais e promove os seus produtos
e serviços é altamente regulamentada. A Fresenius
Medical Care desenvolveu políticas específicas para
garantir que as práticas empresariais, marketing e
atividades promocionais cumprem as leis, regras e
regulamentos aplicáveis. Todo o material promocional
relativo aos produtos ou serviços da Fresenius Medical
Care deve ser analisado e aprovado através do processo
adequado para cada país. Quando está a discutir os
nossos produtos e serviços,

TEM DE:
i ser sempre honesto, correto e não induzir em erro
na descrição de produtos e serviços;
ii fornecer uma descrição equilibrada e justa dos
benefícios e riscos;
iii fazer apenas declarações suportadas pela
informação clínica adequada; e
iv garantir que todas as declarações promocionais
são consistentes com as utilizações do produto
aprovadas pelo governo do seu país e o seu
conteúdo e forma de disseminação estão em
conformidade com as leis, regras e regulamentos
aplicáveis.
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6 LIVROS E REGISTOS CORRETOS
Todos os registos empresariais da Fresenius Medical
Care têm de refletir corretamente a verdadeira natureza
e âmbito da transação ou despesa. A finalidade de todas
as transações da Fresenius Medical Care tem de ser
correta e prontamente registada nas contas adequadas.
A comunicação dos ativos, passivos, rendimentos e
despesas da Fresenius Medical Care também tem de
ser imediata e correta. Temos de manter controlos
internos de contabilidade para garantir que os registos
financeiros e as contas estão corretas.
Tem de manter todos os registos em papel e eletrónicos
de acordo com as leis aplicáveis sobre a retenção de
dados e políticas da Fresenius Medical Care sobre
gestão de registos, incluindo períodos de retenção
aplicáveis.

NÃO PODE:
i criar, submeter ou aprovar qualquer registo falso
ou incorreto em relação ao negócio da Fresenius
Medical Care, ou
ii tentar contornar uma política ou controlo
financeiros ou contabilísticos na Fresenius Medical
Care
Estas proibições aplicam-se, mesmo que acredite que o
seu comportamento irá beneficiar a Fresenius Medical
Care no final.
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7 PRÁTICAS DE FATURAÇÃO
Toda a faturação de produtos e serviços tem de
ser fidedigna, correta e completa. Tem de estar em
conformidade com os requisitos legais e contratuais
aplicáveis. As reclamações podem ser submetidas
apenas para serviços que tenham sido devidamente e
realmente encomendados e providenciados. Os registos
adequados têm de estar disponíveis para documentar
que todos os serviços cumprem estas normas, incluindo
a documentação da necessidade médica de acordo com
as diretrizes e políticas da Empresa.

8 RESPOSTA ADEQUADA A
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
Respondemos de forma adequada a todas as auditorias
governamentais, avaliações e investigações. Se for
confrontado com um pedido do governo que incida
fora da sua área de responsabilidade, contacte
imediatamente o seu supervisor para obter orientações.
Contacte imediatamente o Departamento Jurídico
quando receber qualquer pedido não rotineiro de
qualquer agência governamental ou sua representante,
como intimações, mandados e pedidos de entrevista.
Se acreditar que estão a ser ocultados documentos ou
dados, ou que estes estejam a ser alterados, falsificados
ou destruídos, deve reportá-lo imediatamente ao
seu Diretor de Conformidade Local ou Regional, o
Departamento de Conformidade Empresarial, o
Departamento Jurídico, ou através da sua Linha de Ação
de Conformidade.
Se uma agência de aplicação da lei o abordar fora
das instalações da Fresenius Medical Care em relação
à Fresenius Medical Care ou o seu emprego com ou
envolvimento pela Fresenius Medical Care, informe
imediatamente o Departamento Jurídico responsável
pela sua região, a não ser que a agência o tenha proibido
por lei de comunicar a sua abordagem.
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9 LIGAÇÃO COM OS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO
Uma comunicação aberta e honesta é um prérequisito para manter a confiança dos nossos doentes,
clientes, acionistas e partes interessadas. A Fresenius
Medical Care apenas pode garantir uma comunicação
consistente, aberta e honesta se qualquer declaração
ou informação passada aos meios de comunicação
for previamente aprovada pelos Departamentos de
Relações Públicas ou Relações com Investidores.
Se receber um pedido de qualquer informação
relacionada com a Fresenius Medical Care dos meios de
comunicação social, encaminhe o pedido para o gestor
das suas instalações.

10 PRIVACIDADE DE DADOS
A Fresenius Medical Care apenas recolhe, processa ou
usa dados pessoais de doentes, funcionários, clientes,
fornecedores e outros indivíduos afetados, no âmbito
permitido pela lei aplicável para fins de negócio, clínicos
ou emprego. A Fresenius Medical Care trata estes dados
pessoais como estritamente confidenciais e protegeos de acordo com a lei aplicável. É também esperado
que os colaboradores da Fresenius Medical Care
comuniquem imediatamente a perda, roubo ou danos de
dispositivos da empresa ou dispositivos que contenham
informação da empresa.

11 ATIVIDADES POLÍTICAS
Os processos para novas leis e regulamentos que
afetam os nossos sectores de atividade são complexos
e diversos. A Fresenius Medical Care irá cumprir as leis
relativas ao seu envolvimento em qualquer um destes
processos. As atividades coordenadas pela Fresenius
Medical Care são adequadas e a Fresenius incentiva a
participação em atividades promovidas pela Fresenius.
Adicionalmente, é importante que as suas atividades
políticas individuais se mantenham separadas das
atividades da Fresenius Medical Care. Simultaneamente,
a Fresenius Medical Care não deseja interferir com as
suas atividades políticas privadas desde que
i se certifique que as suas atividades políticas
pessoais não são e não parecem estar relacionadas
com o seu emprego ou envolvimento com a
Fresenius Medical Care; e
ii Não use o tempo, propriedade ou equipamento
da empresa para a sua atividade política pessoal
que não esteja relacionada com as atividades
coordenadas pela Fresenius Medical Care.
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1 CONFLITOS DE INTERESSE
É exigido que atue nos melhores interesses da Fresenius
Medical Care no desempenho do seu trabalho. Deve
evitar conflitos de interesse. Um conflito de interesse
existe quando os seus interesses privados interferem
ou possam razoavelmente interferir com os interesses
empresariais da Fresenius Medical Care. Espera-se
que informe o seu supervisor de qualquer interesse
pessoal que possa prejudicar a sua objetividade ou
profissionalismo no desempenho do seu trabalho,
particularmente:

i Se desejar envolver-se num emprego ou negócio
secundário que esteja relacionado com o negócio da
Fresenius Medical Care, ou relacionado com algum
vendedor ou cliente da Fresenius Medical Care, tem
de divulgar os seus planos e, a não ser que seja
proibido por lei, candidatar-se para pré-aprovação
no seu Departamento de Recursos Humanos.
ii Enquanto funcionário numa posição de contratação,
supervisão ou gestão, não pode contratar ou
reencaminhar negócio para um familiar, cônjuge
ou uma pessoa com quem vive em regime de
coabitação, nem participar no processo de
contratação ou reencaminhamento de negócio
a qualquer uma destas pessoas. Consulte o seu
Departamento de Recursos Humanos para obter
orientações.
iii Um interesse financeiro superior a 1% do capital
em dívida de um cliente, vendedor, fornecedor ou
concorrente tem de ser previamente aprovado pelo
seu supervisor.
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2 UTILIZAÇÃO DE
OPORTUNIDADES
EMPRESARIAIS PARA GANHOS
PRÓPRIOS
Qualquer oportunidade de negócio que encontre na
realização de negócio em nome da Fresenius Medical
Care pertence à empresa e não a si.
NÃO PODE:
i usar a propriedade ou informação da Fresenius
Medical Care ou a sua posição na Fresenius Medical
Care para obter um benefício ou vantagem pessoais
ou para beneficiar ou atribuir uma vantagem a
terceiros;
ii estabelecer um negócio concorrente, atuar
como concorrente da Fresenius Medical Care, ou
estabelecer o seu próprio negócio para tirar partido
da sua posição na Fresenius Medical Care; ou
iii prosseguir com qualquer oportunidade ou negócio
ou envolver-se em qualquer atividade que iria
resultar na sua concorrência com a Fresenius
Medical Care ou que permitisse que um terceiro
tirasse partido de uma oportunidade de negócio
que pertença à Fresenius Medical Care.

3 INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA
As ações da Fresenius Medical Care são negociadas em
duas bolsas de valores. As leis de valores mobiliários
aplicáveis à Fresenius Medical Care fazem com que seja
ilegal para qualquer pessoa com informação privilegiada
sobre uma empresa negocie os valores mobiliários
dessa empresa. “Informação privilegiada” é informação
que não está geralmente disponível ao público e que,
se conhecida, seria razoavelmente esperado que
influenciasse uma decisão de investimento ou que
tivesse um impacto potencial no preço dos valores
mobiliários da empresa (cima ou baixo). Exemplos de
informação privilegiada incluem:
i aquisições ou fusões de grande dimensão/
estratégicas planeadas; spin-offs; compra ou venda
de ativos materiais;
ii iniciar, concluir ou rescindir contratos com clientes
e fornecedores;
iii riscos de insolvência;
iv previsões que se desviam significativamente de
resultados financeiros passados ou de expectativas
de mercado;
v risco de incumprimento dos principais mutuários;
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vi alterações planeadas na gestão ou conselho de
supervisão;
vii desenvolvimento de novos produtos;
viii produto material ou responsabilidade ambiental;
litígio material; reestruturação de medidas
que tenham um efeito material em operações
empresariais futuras; e
ix alterações nos quadros superiores ou membros do
conselho administrativo.
No seu trabalho diário em ou em nome da Fresenius
Medical Care, pode ganhar conhecimento de informação
não pública material relativa à empresa ou mesmo a um
dos parceiros empresariais negociados publicamente.
Pode obter conhecimentos de informação privilegiada
através da sua posição ou simplesmente ao ver um
documento na secretária de um colega ou ao ouvir por
acaso uma conversa no escritório. Usar tal informação
para o seu benefício financeiro ou passar tal informação
para outra pessoa para o seu benefício financeiro (e por
conseguinte, potencialmente, o seu), é proibido e ilegal.

Se tiver conhecimento de informação privilegiada
sobre a Fresenius Medical Care ou sobre um dos
nossos parceiros empresariais, não pode passar essa
informação para alguém externo à empresa (ou mesmo
dentro da empresa), a não ser que esteja diretamente
relacionada com e necessária para a conduta das
atividades de negócio legítimas da empresa e
consistente com as políticas da Fresenius Medical Care.
Adicionalmente, se tiver conhecimento de qualquer
informação privilegiada de que não pode comprar nem
vender os valores mobiliários de qualquer tal empresa,
incluindo indiretamente através de um amigo de um
familiar, ou recomendar que alguém compre ou vende
tais valores mobiliários. Apenas depois de a informação
privilegiada ter sido tornada pública e amplamente
disseminada, por exemplo, através de um órgão público,
é que as transações podem ser consideradas. Se
tiver alguma questão sobre esta matéria, contacte o
Departamento Jurídico.

39

X. Emprego

A Fresenius Medical Care procura manter um local
de trabalho seguro, produtivo, respeitoso e sem
discriminação que valoriza as contribuições de todos os
que estão envolvidos nas nossas operações empresariais.
A Fresenius Medical Care procura providenciar um
ambiente livre de todas as formas de discriminação,
incluindo assédio verbal ou físico ou intimidação
de supervisores, colegas de trabalho, fornecedores,
consultores, visitantes ou clientes da Fresenius Medical
Care. Não toleramos assédio ou intimidação de qualquer
forma. Também não toleramos uma conduta violenta ou
abusiva, incluindo abuso verbal ou físico por qualquer
colaborador, doente, cliente ou visitante na conduta do
negócio da Fresenius Medical Care.

1 PROTEÇÃO DOS
COLABORADORES
A Fresenius Medical Care tem como prioridade a proteção
dos trabalhadores. A Fresenius Medical Care condena a
utilização de trabalho forçado e exploração do trabalho
infantil. Não toleramos qualquer violação destes
princípios por fornecedores.

2 POLÍTICA DE NÃO RETALIAÇÃO
NÃO PODE assediar nem retaliar contra um funcionário
ou outra pessoa que reporte ou pretenda reportar uma
violação ou suspeita de violação da lei, deste Código ou
das diretrizes ou políticas da Fresenius Medical Care. Se
acredita que foi vítima de assédio ou de retaliação por
ter reportado ou por pretender reportar uma violação
real ou suspeita, reporte este assunto ao seu Diretor de
Conformidade Local ou Regional, o Departamento de
Conformidade Empresarial, o Departamento de Recursos
Humanos Local ou a sua Linha de Ação de Conformidade.

3 MEIO AMBIENTE, SAÚDE E
SEGURANÇA
Procuramos proporcionar um local de trabalho seguro,
saudável e produtivo aos nossos colaboradores e
parceiros de negócio que nos assistem nas nossas
operações de negócio. Esperamos que tome todas as
precauções necessárias para evitar lesões ou danos
próprios, aos seus colegas de trabalho ou a qualquer
outra pessoa. É importante que informe o seu supervisor
de quaisquer condições de trabalho ou práticas inseguras
ou lesões.
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4 NÃO DISCRIMINAÇÃO

vi estado civil,

A Fresenius Medical Care não permite discriminação na
contratação ou no local de trabalho com base em:

vii cidadania,

i género (incluindo mudança de género),
ii raça, origem ética ou cor,
iii nacionalidade ou origem,
iv religião ou crença,
v idade,

Consulte as políticas aplicáveis para obter
mais informações.

viii incapacidade,
ix orientação sexual,
x situação de veterano; ou
xi qualquer outra consideração discriminatória ilegal.
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5 ÁLCOOL E DROGAS ILÍCITAS
O consumo de álcool e drogas ilícitas prejudica a sua
saúde e segurança, bem como a saúde e segurança dos
doentes, clientes e colegas de trabalho. Trabalhar sob
a influência destas substâncias é estritamente proibido.
Se suspeita que um colega de trabalho está intoxicado
ou sob a influência de álcool ou drogas ilícitas, ou que
está a fazer uma utilização indevida de medicamentos
de receita médica, deve comunicar a situação ao seu
supervisor.

6 LICENÇAS, CERTIFICAÇÕES E
OUTRAS AUTORIZAÇÕES
Muitas vezes, as funções na Fresenius Medical Care
exigem que tenha uma licença (ex. uma licença de
enfermagem), certificação (ex. uma certificação de
técnico de diálise) ou outra credencial profissional. É
responsável por manter todas as credenciais necessárias
para desempenhar o seu trabalho. Deve reportar ao
seu supervisor se alguma credencial necessária tiver
expirado ou tiver sido revogada.
Nalguns países, as agências governamentais podem
excluir a participação de certos indivíduos em
atividades de cuidados de saúde. Se for notificado
de que foi excluído de participar em algum programa
governamental, tem de notificar o seu supervisor.
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XI. Ativos de assistência médica da Fresenius

1 PROTEÇÃO E UTILIZAÇÃO
ADEQUADA DA PROPRIEDADE E
BENS DA FRESENIUS MEDICAL
CARE
A propriedade e bens da Fresenius Medical Care
apenas podem ser usados para fins legítimos de
negócio relacionados com a empresa. A propriedade da
Fresenius Medical Care inclui:
i provisões médicas;
ii equipamento de trabalho (ex. computadores,
Internet, correio eletrónico, telemóveis), incluindo
a utilização pessoal aprovada autorizada de acordo
com as políticas aplicáveis da Fresenius Medical
Care;
iii material de escritório, materiais e serviços; e
iv todas as formas de registos e fundos da Fresenius
Medical Care.

Não se espera que tenha qualquer expectativa de
privacidade ao usar qualquer propriedade da Fresenius
Medical Care nos EUA, nem a nível internacional
se estiver de acordo com a lei local aplicável. É
responsável por assegurar que a propriedade da
Fresenius Medical Care não é utilizada indevidamente,
desperdiçada, danificada, perdida ou roubada. A não
ser que tenha autorização para tal, não pode levar nem
usar propriedade ou informação da Fresenius Medical
Care para o seu próprio benefício ou lucro. Não pode
providenciar nenhuma propriedade da Fresenius Medical
Care a terceiros, a não ser que tenha autorização para
tal numa transação de negócio legítima.
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2 CONFIDENCIALIDADE,
INFORMAÇÃO PROPRIETÁRIA E
SEGURANÇA INFORMÁTICA
Todos os documentos e toda a informação sobre as
operações internas da Fresenius Medical Care têm de ser
tratados confidencialmente. A informação confidencial
inclui toda a informação estratégica, financeira e técnica
não pública ou informação empresarial da Fresenius
Medical Care, assim como todos os segredos de negócio
e empresariais dos parceiros empresariais da Fresenius
Medical Care.
NÃO PODE:
i falar com terceiros sobre projetos, detalhes
técnicos ou outra informação confidencial, ou
conceder-lhes acesso a tal informação de qualquer
outra forma;
ii circular segredos de negócio ou da empresa dos
seus parceiros empresariais;

iii fazer quaisquer transcrições ou cópias de dados
para fins que não sejam operacionais; ou
iv aceder a informação que não esteja relacionada
com as suas próprias atividades.
TEM DE:
i lidar com a informação confidencial com um
cuidado especial, particularmente em espaços
públicos, tais como comboios, autocarros, aviões,
etc.;
ii tome medidas para proteger o seu computador ou
outros dispositivos eletrónicos da utilização não
autorizada, acesso ou modificação de software;
mantenha a confidencialidade da correspondência
postal e telecomunicações; e
iii prestar particular atenção aos aspetos informáticos
da confidencialidade, tais como proteção de dados e
segurança de dados.
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XI. Ativos de assistência médica da Fresenius

Estas obrigações aplicam-se durante o horário
de trabalho e as horas fora do expediente,
independentemente de a informação ser ou não
especificamente designada de “confidencial” ou
“restrita”. As suas obrigações de confidencialidade
mantêm-se válidas mesmo que o seu emprego na
Fresenius Medical Care termine, a não ser que seja
declarado em contrário na lei aplicável.

3 REDES SOCIAIS
As redes sociais formam uma parte importante do
negócio dos dias de hoje e a sua importância está
a crescer. “Redes Sociais” referem-se aos meios de
interações entre pessoas em que criam, partilham,
trocam e comentam conteúdo entre elas em
comunidades e redes virtuais. Os meios de comunicação
sociais incluem redes sociais (ex. Twitter, Facebook,
LinkedIn), blogues, wikis e websites de streaming de
vídeo (ex. YouTube).

NÃO:
i denegrir a Fresenius Medical Care;
ii usar redes sociais para qualquer atividade clínica ou
atividade com doentes se não forem providenciadas
por ou especificamente autorizadas pela Fresenius
Medical Care para o desempenho do negócio;
iii usar redes sociais para atividades empresariais (ex.
para recrutamento ou para atividades de relações
públicas) sem a aprovação prévia do seu supervisor
ou gestor; ou
iv divulgar qualquer informação relacionada com o
doente.
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TEM DE:
i ser honesto, correto e respeitoso quando usar redes
sociais;
ii expressar as suas opiniões pessoais e comentários
online usando o seu nome, não o nome da Fresenius
Medical Care ou qualquer identificador da empresa,
tal como um e-mail ou endereço da Fresenius
Medical Care, a não ser que tenha autorização em
contrário; e
iii lembre-se que as publicações, tanto pessoais como
profissionais, podem acabar por estar conectadas à
Fresenius Medical Care, mesmo que a sua afiliação
com a Fresenius Medical Care não seja divulgada.

4 PROPRIEDADE INTELECTUAL
A propriedade intelectual é essencial para o nosso
sucesso económico e o sucesso dos nossos parceiros
empresariais e clientes. Tem de proteger a sua
propriedade intelectual, incluindo quaisquer patentes,
marcas comerciais, direitos de autor, segredos da
indústria, conhecimento técnico e científico ou
conhecimento técnico, assim como a especialização
desenvolvida no curso do seu negócio.
Esperamos ainda que respeite a propriedade intelectual
de outros. Se reproduzir ou fizer uma apropriação
indevida da propriedade intelectual de outra pessoa sem
autorização para tal, você e a Fresenius Medical Care
podem estar sujeitos a coimas e penalizações criminais
significativas.
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