O NOSSO CÓDIGO DE
CONDUTA EMPRESARIAL

Viva o nosso objetivo e valores, conheça o nosso Código
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OS NOSSOS VALORES PARTILHADOS

O NOSSO OBJETIVO, OS NOSSOS VALORES,
A NOSSA CONDUTA
Somos a Puma Energy e o nosso espírito é tão vibrante
quanto o mundo que partilhamos. O nosso objetivo
é trabalhar com as partes interessadas locais para
impulsionar as comunidades e transformar vidas.
Temos orgulho no nosso papel: ouvir, aprender e
partilhar para elevar padrões, ganhar a confiança
e ajudar as economias a funcionar melhor, resolver
problemas e oferecer as soluções de que os nossos
clientes necessitam.

O nosso objetivo é
sustentado pelos
nossos valores:
Foco no cliente
	Liderar pelo
exemplo
Colaboração
Agilidade

Os nossos valores são
demonstrados
na nossa conduta.
Conduzimos os nossos negócios
obedecendo a todas as leis e
regulamentos aplicáveis onde
quer que operemos no mundo;
nunca os evitando ou contornando.
Somos sempre honestos, diretos
e confiáveis com tudo e todos os
envolvidos nas atividades diárias
da Puma Energy.
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OS NOSSOS VALORES PARTILHADOS

UMA MENSAGEM
DA NOSSA CEO
Caras colegas Puma Energy,
O nosso objetivo é «impulsionar as
comunidades», trabalhando com as partes
interessadas locais e transformando vidas,
ajudando as economias a funcionar
melhor, resolvendo problemas e
oferecendo as soluções de que os nossos
clientes necessitam Acredito que ter a
cultura certa é essencial para nos ajudar a
cumprir o nosso objetivo e oferecer uma
estratégia sustentável a longo prazo. Cada
um de nós tem um papel a desempenhar
na proteção e melhoria da reputação da
Puma Energy para que possamos cumprir
o nosso objetivo. Foi por isso que
desenvolvemos o nosso Código de
Conduta Empresarial como um guia
prático para fazer a coisa certa, para que
possamos viver os nossos valores todos os
dias. O Código aplica-se a todos os que
trabalham para a Puma Energy, como
colaborador ou como contratante.
Evidentemente, nenhum Código poderá
abranger todas as situações que pode
encontrar ou problemas com os quais
possa ter de lidar. Por este motivo, existem
muitas fontes de aconselhamento
disponíveis e as informações de contacto
estão incluídas no Código. Leia e
compreenda o nosso Código e familiarizese com os locais onde pode obter ajuda e
aconselhamento, caso seja necessário.

Se se deparar com algo que, na sua
opinião, pode violar o nosso Código,
tem a obrigação de denunciar. Pode
fazê-lo abordando a questão com o seu
responsável, através da linha de apoio
«Speak-Up!» ou de qualquer outro canal
indicado no Código. Garanto-lhe que não
será penalizado por fazer perguntas ou
por denunciar atividades que considera
ilegais, antiéticas ou que possam violar
o nosso Código.
Obrigada por ler o Código e por contribuir
para melhorar e proteger a reputação da
Puma Energy.
Emma

Acredito que ter a cultura certa
é essencial para nos ajudar
a cumprir o nosso objetivo
e oferecer uma estratégia
sustentável a longo prazo.
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OS NOSSOS VALORES PARTILHADOS
IMPULSIONAMOS AS COMUNIDADES
APLICANDO OS NOSSOS VALORES PARTILHADOS
Somos uma empresa focada
no cliente
Colocamos os nossos clientes em primeiro lugar,
ouvindo, fornecendo de forma consistente, construindo
confiança e demonstrando integridade e honestidade.

Lideramos pelo exemplo
Estabelecendo padrões elevados, aprendendo
com o feedback e demonstrando uma abordagem
aberta, solidária, corajosa e enérgica, de modo
a fazer uma diferença positiva.

Colaboramos
Usando o trabalho em equipa, o
respeito mútuo e a responsabilidade
para construir parcerias com as nossas
partes interessadas e comunidades.

CUSTOMER FOCUS
FOCUS
LEAD BY EXAMPLE
COLLABORATION

AGILITY

Somos ágeis
Desafiando o status quo,
adotando a mudança e ouvindo
novas ideias, para que possamos
transformá-las rapidamente em
ações pragmáticas.
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RESPONSABILIDADES DOS LÍDERES

1.0

DESEMPENHAR
O SEU PAPEL
O fracasso surge apenas quando
esquecemos os nossos ideais,
objetivos e princípios.
Jawaharlal Nehru, Estadista
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VIVER O NOSSO OBJETIVO E VALORES
O CERNE DO NOSSO CÓDIGO

1

2

3

4

5

O nosso Código de Conduta
(«Código») orienta a forma
como fazemos as coisas na
Puma Energy. Ajuda-nos a
tomar as decisões corretas,
independentemente de
trabalharmos para, com ou
em nome da Puma Energy.

Obedecer às leis e
regulamentos aplicáveis
onde quer que operemos no
mundo; nunca os evitando
ou contornando.

Ser honesto, direto e
confiável em todas as
atividades da Puma
Energy; todos, em
qualquer lugar, sempre.

Se não souber
o que fazer, pergunte
– se achar que alguma
coisa não está bem ou
que entra em conflito
com a lei, regulamentos,
política, segurança ou este
Código – tenha a coragem
de denunciar.

Nunca esquecer
que demonstrar um
comportamento ético e
compatível é fundamental
para os negócios, a
integridade e a reputação da
Puma Energy – e isso afeta
os nossos clientes, colegas,
investidores e acionistas.
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RESPONSABILIDADES DOS LÍDERES

O NOSSO CÓDIGO
É IMPORTANTE COMO
FUNCIONA

As nossas
responsabilidades
Independentemente da sua função na
Puma Energy, todos temos um papel a
desempenhar na criação de um
ambiente de trabalho que promova a
integridade, trabalho em equipa e
confiança.

A Puma Energy depende de si.
Construímos os nossos negócios a
trabalhar juntos e os nossos valores
são a base do Código.
Juntos, os nossos valores e este Código ajudamnos a tomar as decisões corretas. O Código ajudanos a lidar com as situações do dia-a-dia que
podem suscitar questões éticas e legais e, se
errarmos, isto pode prejudicar a reputação da
Puma Energy.
Pergunte, se houver algo no documento que não
compreende ou se quiser saber mais.
Respeitar o Código
Espera-se que todos os que trabalham para ou
com a Puma Energy respeitem o Código.
Esperamos que as pessoas que trabalham
connosco estejam familiarizadas com o Código
e o que o respeitem quando agirem em
nosso nome.

CONSTRUIR A
CONFIANÇA
	Faça perguntas quando
tiver dúvidas.
	Não ignore uma
preocupação... Denuncie
qualquer violação real ou
suspeita do Código.

COMPROMETERSE
	Comprometer-se com o
nosso objetivo, valores e
Código de Conduta.
	Cooperar totalmente em
qualquer investigação da
Empresa e respeitar a
natureza confidencial
destes processos.

CUMPRIR

	Respeitar a lei e o Código,
e agir de forma
responsável, com
integridade e de boa-fé.

INSTRUIR

	Familiarizar-se com o
Código e com as suas
responsabilidades no
âmbito do mesmo.

	Tratar todas as pessoas de
forma justa e com respeito,
incentivando a
comunicação aberta e
pensando em como as
nossas decisões afetam
os outros.
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TOMAR AS DECISÕES
CERTAS
Faça uma pausa e pense. É sempre
importante que tomemos decisões
das quais nos possamos orgulhar e
que sejam boas e sólidas com base
nas informações de que dispomos.

PRECISA DE AJUDA?

É LEGAL?
POSSO EXPLICAR
A MINHA DECISÃO AOS
MEUS FAMILIARES, AMIGOS
E COLEGAS?

Se tiver alguma dúvida sobre qual a linha de
ação que deve tomar em qualquer situação,
faça sempre as sete perguntas mostradas na
árvore de decisão.

ESTÁ EM CONSONÂNCIA
COM O NOSSO
OBJETIVO, VALORES
E CÓDIGO?

É CORRETO?

Se a sua resposta
a qualquer uma destas
perguntas for «Não tenho
a certeza», peça ajuda.
Fale com o seu superior
hierárquico ou entre em contacte
com o departamento de
conformidade através do e-mail
compliancedepartment
@pumaenergy.com

COMPREENDO
AS
CONSEQUÊNCIAS?

ESTOU
A DAR O

EXEMPLO
CERTO?

EU, OU A
PUMA ENERGY,
ESTARÍAMOS CONFORTÁVEIS
SE AS MINHAS AÇÕES FOSSEM
REFERIDAS NA
COMUNICAÇÃO SOCIAL?
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RESPONSABILIDADES DOS
LÍDERES
Os líderes da Puma Energy são essenciais
para o sucesso cultural, operacional e
financeiro da nossa empresa.
A Puma Energy responsabiliza os seus líderes
por criar um ambiente aberto e uma cultura de
conformidade com o nosso Código, de modo a
que colaboradores, contratantes, vendedores,
fornecedores, terceiros e qualquer pessoa com
um relacionamento com a Puma Energy entenda
o seu papel e responsabilidades e esteja confiante
de que pode fazer perguntas ou manifestar
preocupações sem medo de sofrer represálias.

Se for um líder:
A

C

DÊ SEMPRE O EXEMPLO
	Modele o comportamento com
base no nosso Código de Conduta.

	Partilhe e explique o Código

	Ajude a sua equipa a estar em
conformidade, tomando as
decisões corretas.
B

e a sua importância.

	Certifique-se de que as pessoas da sua
organização compreendem o Código.

SEJA CONSISTENTE
	Demonstre, de forma consistente, à sua
equipa a importância da conformidade
para alcançar o sucesso nos negócios.
	Certifique-se de que os colaboradores e
outras pessoas entendem que as faltas
de conformidade e os atalhos antiéticos
para produzir resultados comerciais
nunca são aceitáveis.

CONFIRME E GARANTA QUE OS SEUS
COLABORADORES ESTÃO DEVIDAMENTE
FORMADOS SOBRE O CÓDIGO DE
CONDUTA EMPRESARIAL

D

CRIE UM AMBIENTE DE DENÚNCIA ABERTO

E

E STABELEÇA E COMUNIQUE EXPETATIVAS
CLARAS EM RELAÇÃO AOS
COMPORTAMENTOS ENTRE A EQUIPA
	Não encare a conformidade, a ética e
o Código como algo irrelevante para o
que fazemos.
	Tome medidas corretivas ou preventivas
quando alguém violar o Código.
	Apoie e recompense o comportamento
ético.

	Incentive os colaboradores a revelar
qualquer problema, desacordo,
pergunta, recomendação ou comentário.
	Leve a sério as preocupações
identificadas pelos colaboradores, que
comprometem o nosso Código.
CÓDIGO DE CONDUTA EMPRESARIAL DA PUMA ENERGY
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2.0

DENUNCIAR
Se permanecer em silêncio,
serei culpado de cumplicidade.
Albert Einstein, Cientista
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PORQUE DENUNCIAMOS
DENUNCIAR PREOCUPAÇÕES SEM SOFRER REPRESÁLIAS
O que fazemos
	Agimos quando algo está errado ou
pode ser melhorado.
	Se vir algo de errado, deve denunciálo. Denunciar:
	Oferece a oportunidade de limitar
o potencial impacto de uma
situação não conforme.
	Protege a reputação da
Puma Energy.
	Fomenta uma cultura de fazer a
coisa certa e construir a confiança.
	Quando fizer uma denuncia, a empresa
irá ouvir e agir.
	Quando fizer uma denúncia de
boa-fé – honestamente e com
intenções sinceras – a Puma Energy
apoiá-lo-á sempre.

Não podemos dar-nos ao luxo de ser
complacentes. Para que possamos manter os
mais elevados padrões, temos a «Speak-Up!»
– uma linha direta gratuita e confidencial
que qualquer pessoa que trabalhe na Puma
Energy ou com a Puma Energy pode usar,
em qualquer país em que trabalhe.
Na maior parte das vezes, a melhor forma de
lidar com um problema é falar com o seu
superior hierárquico, RH ou com a equipa de
Conformidade. Os problemas de RH devem,
primeiramente, ser sinalizados ao seu
responsável. No entanto, há alguns casos em
que entrar em contacto com a linha direta
«Speak-Up!» é a forma mais segura de
abordar um problema delicado com alguém
que não está associado à sua equipa.
A «Speak-Up!» suporta várias formas de
reportar um problema. Pode falar com uma
pessoa real sobre isso ou pode deixar uma
mensagem online.
Sem sofrer represálias: sabemos que é preciso
coragem para falar. Faremos todos os possíveis
para o apoiar e proteger. Não permitiremos que
ninguém atente contra si por reportar as suas
preocupações de boa-fé. Se alguém tentar
dissuadi-lo de falar, isso representa uma infração
disciplinar. Lidaremos com isso com seriedade,
incluindo a demissão da pessoa, se apropriado,
em qualquer nível da nossa organização.
Para mais informações, criámos um site
confidencial para responder às suas dúvidas
e preocupações.

NÃO SE ESQUEÇA: SE ALGUMA COISA
NÃO ESTIVER BEM, DENUNCIE
CÓDIGO DE CONDUTA EMPRESARIAL DA PUMA ENERGY
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COMO DENUNCIAMOS
DENUNCIAR PREOCUPAÇÕES
O que fazemos
	Partilhamos as nossas ideias e
experiência sobre como melhorar as
coisas, principalmente se considerarmos
que não foi tomada uma ação para
proteger a nossa empresa de um
potencial risco comercial, legal
ou regulamentar.
	Fazemos perguntas quando as coisas
não estão claras. Se tiver dúvidas sobre
o que fazer, pergunte, será ajudado.
	Às vezes, os erros acontecem, mas
quando acontecem, todos nós temos
a responsabilidade de denunciar.
Ignorar algo pequeno pode originar
um grande problema, com
consequências potencialmente
significativas para a Puma Energy.

O que não fazemos
	Não deixamos os problemas para os
nossos colegas e outras pessoas; se
houver um problema a afetar-nos, aos
nossos colegas ou à Puma Energy,
faremos algo em relação a isso.
	Não ignoramos uma situação em que
a nossa integridade, o Código e as
políticas não estão a ser respeitados.
Denunciamos.
	Não retaliamos contra os nossos
colegas que manifestaram
preocupações de boa-fé.

Existem muitas formas de fazer uma
denúncia. Pode recorrer:
Ao seu superior hierárquico
A outro membro da administração
Aos Recursos Humanos
Ao Departamento Jurídico
Ao Departamento de Conformidade
Ao Embaixador do Código
	Ao Responsável pela Conformidade
– Compliancedepartment@
pumaenergy.com
	Ao Comité de Ética e Conformidade
– Pumacompliancecommittee@
pumaenergy.com
Também dispomos de uma linha de apoio
«Speak-Up!» operada por uma empresa
externa que está disponível 24 horas por dia,
sete dias por semana, em todos os idiomas
falados na Puma Energy. A linha de apoio
«Speak-Up!» é um serviço confidencial
e pode ser acedido online em
www.pumaenergyspeakup.com
Também pode aceder ao serviço por
telefone. Os números de telefone locais estão
listados em www.pumaenergyspeakup.com
Pode usar a linha de apoio de forma anónima,
quando permitido pela legislação local. A
linha de apoio foi criada para guiá-lo através
do processo e, se tiver dúvidas, fale com o
Embaixador do Código ou com a Equipa
de Conformidade.
Investigamos denúncias de suspeita de má
conduta e não toleramos nenhum tipo de
retaliação. Se estiver preocupado com o que
acontecerá quando fizer uma denúncia, fale
com ou seu responsável ou com a Equipa
de Conformidade.

Falar sobre isso – os
nossos valores em ação

P

Trabalho no Departamento Financeiro,
sou responsável pelo pagamento de
faturas. Todos os meses, processo os
pagamentos de um adiantamento a
uma empresa de consultoria, mas não
tenho a certeza se a empresa está
realmente a fornecer algum produto
ou serviço. O que devo fazer?

R

Não ignore. O pagamento por
serviços que não recebemos constitui
uma utilização indevida dos recursos
da Puma Energy. Deve perguntar à
pessoa que autoriza o pagamento
qual a sua finalidade. Se não obtiver
uma resposta satisfatória, deve falar
com o seu responsável ou contactar
a Equipa de Conformidade. Se não se
sentir confortável com isso, use a
«Speak-Up!». Não se preocupe, será
confidencial. Não terá problemas
por fazer o que realmente acredita
estar certo.

NÃO SE ESQUEÇA: NÃO TENHA
MEDO DE DENUNCIAR E NÃO DEIXE
ISSO PARA OS OUTROS
CÓDIGO DE CONDUTA EMPRESARIAL DA PUMA ENERGY
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Juntarmo-nos é o início;
Mantermo-nos juntos é o progresso;
Trabalharmos juntos é o sucesso.
Henry Ford, Inventor
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SOMOS INCLUSIVOS
PESSOAS, RELAÇÕES E RESPEITO
O que fazemos
	Mantemos um ambiente de trabalho
respeitador, inclusivo e seguro. Na
Puma Energy, todos devem poder
contribuir, tirar o máximo proveito das
suas aptidões e ter sucesso. Quando
isto acontece, todos beneficiam.
	Aceitamos e respeitamos as
diferenças individuais e valorizamos
as contribuições decorrentes da
nossa diversidade.
	Recrutamos apenas com base
no mérito.
	A discriminação, o assédio e as más
condições de trabalho são exemplos
de injustiça; são o oposto direto de
como a Puma Energy opera como
uma empresa responsável.

O que não fazemos
	Não discriminamos, aceitamos ou
apoiamos qualquer coisa que exclua
um indivíduo ou grupo de indivíduos.
	Não toleramos ou participamos em
qualquer tipo de violência,
comportamento ameaçador ou
intimidação física.
	Não perseguimos, intimidamos,
abusamos ou somos vistos como
ofensivos, intimidadores, maliciosos
ou ofensivos.
	Nunca deixamos de denunciar quando
os outros estão a ser maltratados.

Respeitamo-nos uns aos outros. Queremos
um ambiente de trabalho que ajude cada um
de nós a chegar mais longe. Gostamos de
trabalhar numa organização diversificada
e o facto de vermos as coisas de uma forma
diferente é benéfico para todos. Tratamos
todas as pessoas com igualdade e não
toleramos qualquer tipo de assédio ou
preconceito. Desta forma, fazemos da Puma
Energy um lugar onde todos temos orgulho
de trabalhar.
Não trataremos ninguém da Puma Energy de
forma diferente devido à raça, sexo, religião
ou crenças, deficiência, estado civil, idade,
maternidade ou paternidade, orientação
sexual, identidade de género, expressão de
género, responsabilidades familiares ou
qualquer outra classe de pessoa protegida
pelas leis do país em que trabalha. Além disso,
não colocaremos as pessoas em desvantagem
criando condições ou requisitos que não
podemos justificar. Ao trabalharmos juntos,
como uma equipa, todos devemos mostrar
sensibilidade e respeito pelos sentimentos,
culturas e diversidade dos outros. Queremos
que a Puma Energy seja um lugar onde todos
se sintam livres para dar o seu próprio
contributo. Esperamos que os nossos
diretores liderem pelo exemplo e que
erradiquem o preconceito sempre que se
deparem com ele.
Não toleramos qualquer forma de bullying
ou assédio (racial, sexual ou de outro tipo),
durante o horário de trabalho ou no exterior,
quando estiver a fazer algo relacionado com
a Puma Energy.

Falar sobre isso – os
nossos valores em ação

P
Vi um colega a ser assediado por um
colega mais antigo.
Quero denunciá-lo, mas não quero
arranjar problemas e tenho medo de
sofrer represálias. O que devo fazer?

R
Uma vez mais, não ignore.
Precisamos de erradicar este tipo
de comportamento. O assédio pode
assumir várias formas, incluindo
sexual, verbal, física e online, mas,
seja qual for, informe o seu
responsável, entre em contacto
com a Equipa de Conformidade,
use a «Speak-Up!» ou informe os
RH. É a coisa certa a fazer e não
terá problemas.

NÃO SE ESQUEÇA: TRATE OS
COLABORADORES, COLEGAS E SÓCIOS
DA PUMA ENERGY DE FORMA JUSTA,
OBJETIVA E RESPEITADORA
CÓDIGO DE CONDUTA EMPRESARIAL DA PUMA ENERGY

15

ÍNDICE

INTRODUÇÃO

1.0 DESEMPENHAR O SEU PAPEL

SOMOS INCLUSIVOS – PESSOAS, RELAÇÕES E RESPEITO

2.0 DENUNCIAR

3.0 CONDUTA NO LOCAL DE TRABALHO

4.0 A NOSSA CONDUTA EMPRESARIAL

5.0 RESPEITAR AS NOSSAS COMUNIDADES

PRECISA DE AJUDA?

GLOSSÁRIO

NÓS CUIDAMOS – SAÚDE E SEGURANÇA

NÓS CUIDAMOS
SAÚDE E SEGURANÇA
O que fazemos
	Assumimos a responsabilidade pela
nossa saúde, segurança e bem-estar
e estamos atentos aos colegas e às
outras pessoas.
	Cumprimos todos os procedimentos
de saúde e segurança no local de
trabalho e cuidamos uns dos outros.
	Desafiamos comportamentos
perigosos ou operações impróprias
e insistimos em «parar o trabalho»,
se necessário.
	Denunciamos e reportamos todos
os incidentes se detetarmos ou
suspeitarmos de qualquer tipo de
problema de saúde ou segurança.

O que não fazemos
	Não permitimos o consumo de
bebidas alcoólicas ou drogas se
afetar o desempenho profissional
ou o desempenho dos outros.
	Não fazemos nada que possa
comprometer a nossa própria saúde
ou segurança ou a dos outros.

Na Puma Energy, a saúde e segurança
são a nossa maior prioridade – em qualquer
lugar do mundo onde façamos negócios.
Independentemente de ser no trabalho
ou noutro local, manter os nossos
colaboradores seguros e saudáveis
é essencial para todos.
Estamos empenhados em oferecer um local
de trabalho seguro e saudável aos
colaboradores, contratantes, visitantes,
vendedores ou comunidades vizinhas, que
trabalhem ou visitem as nossas instalações;
garantindo que as pessoas estão protegidas
no trabalho e que dispõem das informações,
formação e equipamento de que necessitam
para fazer o seu trabalho em segurança.
Temos uma obrigação legal de proteger a
saúde e segurança de todos os que possam
ser afetados pelas operações comerciais da
Puma Energy. Independentemente das nossas
obrigações, acreditamos que um bom estado
de saúde e a segurança contribuem
diretamente para o nosso desempenho
comercial através de uma melhor motivação
e empenho dos nossos colaboradores e de
todos os que trabalham com a Puma Energy.

Falar sobre isso –
os nossos valores em ação

P

Tenho algum trabalho a concluir, mas,
ao iniciá-lo, fiquei cada vez mais preocupado
com a possibilidade de não ser seguro,
porque a situação não corresponde ao
esperado ou planeado. No entanto, estou
preocupado em reportar o problema ou
interromper o trabalho porque não quero ser
criticado ou penalizado. O que devo fazer?

R

Deve interromper o trabalho e falar sobre
o problema com o seu supervisor ou
responsável. Queremos que todos na
Puma Energy se sintam capacitados para
interromper o trabalho perigoso e tenham
a confiança necessária para denunciar
problemas de segurança e outros de
boa-fé, sem medo de sofrer represálias ou
penalizações; simplificando, queremos que
a Puma Energy seja um local seguro para
trabalhar e que o lema seja «mais vale
prevenir do que remediar». Se não se sentir
confortável em abordar este assunto com
o seu supervisor, faça-o através da «SpeakUp!» ou com a sua equipa local de HSE, RH
ou Conformidade.

NÃO SE ESQUEÇA: PREOCUPAMO-NOS
COM AS PESSOAS E ESTAMOS SEMPRE
ATENTOS A POTENCIAIS RISCOS
CÓDIGO DE CONDUTA EMPRESARIAL DA PUMA ENERGY
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A NOSSA CONDUTA
EMPRESARIAL
Integridade é fazer o que está certo e
fazê-lo de forma consistente – mesmo
quando há um custo pessoal.
Emma FitzGerald, CEO Puma Energy

CÓDIGO DE CONDUTA EMPRESARIAL DA PUMA ENERGY
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RESPEITAMOS OS OUTROS
DIREITOS HUMANOS DOS CLIENTES, VENDEDORES,
FORNECEDORES E TERCEIROS
O que fazemos
	Reconhecemos que é a reputação
da Puma Energy que está em jogo.
Implementamos a diligência devida
do processo Conheça a sua
Contraparte (CSC) quando
selecionamos clientes, intermediários,
fornecedores e terceiros para garantir
que as suas práticas não serão
prejudiciais para a nossa reputação.
	Garantimos que os princípios
deste Código são refletidos nos
nossos contratos.
	Incentivamos e apoiamos os
vendedores, fornecedores e
terceiros a adotar normas
adequadas e reconhecidas.
	Tratamos os nossos clientes e
parceiros de negócios – onde quer
que estejam e o que quer que façam
– com respeito, justiça e integridade.

O que não fazemos
	Não toleramos ou ignoramos
atividades de terceiros que
suspeitamos que possam estar a
violar o nosso Código, normas ou a lei.
	Não permitimos que a parcialidade
ou os conflitos de interesse afetem
a forma como selecionamos ou
trabalhamos com vendedores,
fornecedores e terceiros.

A Puma Energy e os seus colaboradores
respeitam a dignidade, liberdade e
igualdade de todas as pessoas com quem
trabalhamos – clientes, vendedores,
fornecedores e terceiros. As nossas políticas
e procedimentos baseiam-se diretamente na
Declaração Universal dos Direitos Humanos
das Nações Unidas.
Adotamos, apoiamos e respeitamos os
direitos humanos e garantimos que não
somos cúmplices de violações dos direitos
humanos. Em particular, as condições de
trabalho em toda a nossa cadeia de
abastecimento, a forma como salvaguardamos
as informações e os problemas complexos
que envolvem a liberdade de expressão e
privacidade são áreas de maior risco às quais
damos especial atenção.

Não usamos ou aceitamos trabalho forçado,
vinculado ou involuntário e não toleramos a
escravidão moderna.
Não exigimos nem mantemos cauções ou
documentos de identificação para os nossos
colaboradores, nem lidamos com empresas
que o fazem. Respeitamos os seus direitos
à igualdade de oportunidades, liberdade de
associação e negociação coletiva. Não
usamos trabalho infantil e exigimos o mesmo
dos nossos fornecedores e dos seus
fornecedores. Se descobrirmos algum tipo
de trabalho infantil na nossa cadeia de
abastecimento, tomaremos medidas
imediatas para acabar com isso, tendo em
consideração os melhores interesses da
criança. Trabalhamos com todos os nossos
fornecedores para esse efeito.

Falar sobre isso – os
nossos valores em ação

P
Temos uma necessidade urgente de
contratar terceiros. Podemos avançar
e contratar terceiros e realizar o
processo de CSC mais tarde?

R
Não. O procedimento de diligência
devida do processo CSC oferece-nos
a oportunidade de analisar e garantir
que apenas contratamos os terceiros
certos. A contratação de terceiros
que não conhecemos pode expor a
Puma ao risco de contratar terceiros
sancionados ou envolvidos noutras
atividades, que podem afetar
negativamente a reputação da Puma
Energy. Se tiver um pedido urgente,
deve contactar a Equipa de
Conformidade para que o seu pedido
possa ser considerado prioritário.

NÃO SE ESQUEÇA: TRATE TODAS AS
PESSOAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS
COM A PUMA ENERGY DE FORMA
JUSTA, OBJETIVA E RESPEITADORA
E ESTEJA ATENTO A ABUSOS
CÓDIGO DE CONDUTA EMPRESARIAL DA PUMA ENERGY
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RESPEITAMOS OS OUTROS
SUBORNO E CORRUPÇÃO
O que fazemos
	Consideramos adequadamente os riscos
de suborno e corrupção, particularmente
onde o risco pode ser aumentado, às
vezes por causa da cultura, «práticas
e costumes» e tipo de setor.
	Somos particularmente cautelosos ao
lidar com funcionários do governo,
consultores e intermediários que
trabalham em nosso nome, que
devem ser formalmente aprovados e
obrigados, contratualmente, a cumprir
as nossas normas.
	Reportamos quaisquer pedidos ou
exigências de pagamento, suborno ou
«pagamento de facilitação»
potencialmente corrupto, por
menores que sejam, reconhecendo
que um suborno não precisa de
envolver dinheiro.

O que não fazemos
	Não oferecemos, pagamos,
autorizamos ou aceitamos subornos,
independentemente da lei ou cultura
local nem contratamos alguém para
fazê-lo em nosso nome.
	Não oferecemos ou damos nada de
valor a ninguém com o objetivo de
garantir, manter ou facilitar negócios.
	Não nos colocamos a nós ou à Puma
Energy em risco dizendo «não» aos
pagamentos corruptos.
	Não ignoramos ou deixamos de
denunciar subornos e corrupção.

Não toleramos subornos. Sem «se», sem «mas»,
não o toleramos – tão simples quanto isso.
A Puma Energy tem uma tolerância zero ao
suborno e corrupção, independentemente do
valor do suborno. Se fizer, autorizar, procurar
ou aceitar qualquer tipo de oferta, presente,
comissão ou pagamento para obter ou manter
uma vantagem desleal, isso é suborno. Não
tem de envolver dinheiro. Todos os locais onde
a Puma Energy opera possuem leis contra
suborno, tanto no setor público quanto no
privado. Estas leis aplicam-se à Puma Energy.
Temos a nossa própria política antissuborno e
corrupção, que se aplica a qualquer país onde
trabalhar; a política diz – sem suborno. O
suborno e a corrupção podem assumir várias
formas, não apenas a perceção popular de
«dinheiro num envelope».

Estamos orgulhosos da nossa reputação
de fazer negócios da forma correta. O
cumprimento das leis de suborno e corrupção
é obrigatório, onde quer que façamos negócios,
e essas leis podem ser aplicadas alémfronteiras. A violação das leis de suborno e
corrupção é um crime grave e pode resultar
em sanções penais e/ou civis para si, a Puma
Energy e os nossos parceiros.

Não existem
pequenas falhas de integridade.
Tom Peters, Autor

Falar sobre isso – os
nossos valores em ação

P

Um dos nossos clientes está a
planear uma viagem para visitar o
nosso escritório e reunir com a nossa
Administração. Também está a
planear ficar mais dois dias para
visitar a zona. O cliente espera ser
reembolsado por todas as despesas
de viagem, incluindo as despesas
pessoais. Posso aprovar isto?

R
Não. Não pode aprovar o reembolso
das despesas não relacionadas com
os negócios do cliente, como o custo
de duas noites adicionais, excursões
ou bilhetes de avião para familiares.
A Puma Energy não pode pagar estas
despesas, pois isso pode parecer
suborno. Todas as despesas devem
ser (1) diretamente relacionadas com
o objetivo comercial, (2) razoáveis e
(3) permitidas pela política de
viagens da Puma Energy.

NÃO SE ESQUEÇA: NÃO PERMITA, NÃO
IGNORE NEM PARTICIPE EM QUALQUER
TIPO DE SUBORNO OU CORRUPÇÃO
CÓDIGO DE CONDUTA EMPRESARIAL DA PUMA ENERGY
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LIDERAMOS PELO EXEMPLO
PRESENTES, HOSPITALIDADE,
VIAGENS E ENTRETENIMENTO
O que fazemos
	Garantimos que os presentes,
hospitalidade e entretenimento são
modestos e adequados e que têm
uma finalidade comercial justificável.
	Evitamos oferecer presentes,
entretenimento ou favores a
funcionários do governo.
	Contabilizamos os presentes,
hospitalidade, viagens e
entretenimento no registo.
	Seguimos as regras e limites da nossa
política.

O que não fazemos
	Não oferecemos ou aceitamos
dinheiro, equivalentes a dinheiro ou
qualquer coisa que possa ser
considerada ilegal.
	Não oferecemos ou aceitamos nada
que possa ser questionado se se
tornasse público ou que possa
prejudicar a reputação da empresa.

Não toleramos subornos. Sem «se», sem
«mas» – não o toleramos – tão simples
quanto isso. Os presentes, hospitalidade,
viagens e entretenimento podem, por vezes,
ser utilizados como suborno ou corrupção.
A PUMA Energy e os seus colaboradores
nunca oferecerão ou aceitarão presentes,
pagamentos ou hospitalidade para incentivar,
influenciar ou recompensar uma decisão. Os
presentes e a hospitalidade podem ser uma
parte normal da criação de boa vontade nas
relações comerciais, mas podem tornar-se um
problema se tiverem a intenção de influenciar
a tomada de decisões, para nos dar uma
vantagem desleal sobre os nossos
concorrentes ou outras finalidades desonestas.
Diferentes culturas têm atitudes diferentes
sobre o que é ou o que não é aceitável e, como
empresa internacional, temos de respeitar
essas diferenças, mantendo-nos fiéis aos
nossos princípios. Temos uma política de
presentes e hospitalidade para ajudá-lo a
perceber o que é ou não é apropriado.
Sempre que oferecer ou receber um presente
ou hospitalidade de qualquer tipo, deve seguir
esta política. Não deve oferecer ou receber
presentes ou hospitalidade se tiver a intenção
de o influenciar a si ou à pessoa que o recebe
e não deve oferecer ou receber presentes e
hospitalidade luxuosos ou extravagantes, que
são ou podem parecer inadequados face às
circunstâncias. Os presentes e a hospitalidade
acima de certos limites (por país) devem ser
registados para aprovação. Onde quer que
esteja e quaisquer que sejam as
circunstâncias, um teste simples é «É razoável
e posso retribuir?» – o meu diretor, por
exemplo, autorizar-me-ia a retribuir um
presente ou hospitalidade do mesmo nível?

Um dos testes mais genuínos à
integridade, é a sua franca recusa
em deixar-se comprometer.
Chinua Achebe, Autor

Falar sobre isso – os
nossos valores em ação

P

Um vendedor convidou-me para
jantar num hotel de cinco estrelas, o
que pode ser considerado
extravagante em alguns países e por
algumas pessoas – mas é uma
refeição de negócios perfeitamente
normal. O que devo fazer?

R
Embora diga que o jantar é
perfeitamente normal, as aparências
contam mesmo que tenha a certeza
de que não há segundas intenções.
Os presentes e hospitalidade devem
ser sempre transparentes e razoáveis,
e o timing também pode ser crucial,
especialmente se o vendedor estiver
numa situação de concurso
connosco. Em caso de dúvida, recuse
educadamente. Não se esqueça de
registar e de obter aprovação prévia
para o presente ou hospitalidade, se
estiver acima do limite de registo.

NÃO SE ESQUEÇA: NÃO AUTORIZE, OFEREÇA OU
ACEITE NENHUM PRESENTE OU HOSPITALIDADE
QUE POSSA REPRESENTAR OU SER VISTO COMO
REPRESENTANDO SUBORNO OU CORRUPÇÃO
CÓDIGO DE CONDUTA EMPRESARIAL DA PUMA ENERGY
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LIDERAMOS PELO EXEMPLO
LEIS DA CONCORRÊNCIA E ANTITRUST
O que fazemos
	Compreendemos as leis da
concorrência e as nossas próprias
leis aplicáveis e cumprimo-las.
	Não discutimos tópicos
comercialmente sensíveis com a
concorrência, como fixação de preços,
quota de mercado e acordos.
	Obtemos sempre aconselhamento
jurídico, na eventualidade de algum
destes tópicos surgir, – tendo em
consideração que isso pode ocorrer
casualmente em eventos e reuniões
do setor.

O que não fazemos
	Não celebramos acordos
anticoncorrenciais com a
concorrência, incluindo fixação de
preços, manipulação de propostas
e quota de mercado.
	Não abusamos da nossa posição
de mercado, nem denegrimos os
nossos concorrentes.
	Geralmente, não operamos em
conjunto com os nossos concorrentes.

Competimos de forma acérrima, mas justa e
honesta, ao mesmo tempo que cumprimos
todas as leis da concorrência e antitrust que
se aplicam à nossa empresa. As leis da
concorrência foram concebidas para incentivar
um mercado livre e proteger os consumidores.
Apesar de estas leis serem complexas e
variarem de país para país, precisamos
claramente de respeitá-las e cumpri-las.
As falhas de conformidade podem ter
consequências graves, incluindo coimas
elevadas, danos à reputação ou até prisão.
Não há nada de ilegal em competir usando
todos os recursos disponíveis para obter uma
vantagem competitiva. Todavia, temos de

competir de forma ética de acordo com os
nossos valores, políticas, regulamentos e a lei;
isto inclui, por exemplo, não «denegrir» a nossa
concorrência e só podemos fazer declarações
e comentários sobre outras empresas desde
que sejam precisos. Mas preferimos falar sobre
as potencialidades da Puma Energy do que
sobre os nossos concorrentes.

A relatividade aplica-se à
física, não à ética.
Albert Einstein, Cientista

Falar sobre isso – os
nossos valores em ação

P

Fui convidado para um fórum de
eventos do setor que contará com a
participação dos nossos concorrentes
diretos. Posso recolher algumas
informações úteis, mas sei que há
riscos em relação a comportamentos
anticoncorrenciais. Devo recusar?

R

A colaboração faz parte da nossa
indústria; algumas empresas podem
ser nossos clientes, fornecedores e,
também, concorrentes. Isto não é
necessariamente um problema, mas
estas relações têm de ser tratadas
com cuidado. Também precisa de ser
ainda mais cauteloso em relação às
informações que partilha com (ou
reúne sobre) as empresas que são
suas concorrentes - especialmente
sobre a fixação de preços e custos.
Em caso de dúvida, contacte a
Equipa de Conformidade.

NÃO SE ESQUEÇA: NÃO CELEBRE
ACORDOS QUE POSSAM AFETAR
OS CLIENTES, PREJUDICANDO
A CONCORRÊNCIA
CÓDIGO DE CONDUTA EMPRESARIAL DA PUMA ENERGY
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LIDERAMOS PELO EXEMPLO
CONFLITOS DE INTERESSE
O que fazemos
	Evitamos toda e qualquer situação em
que os relacionamentos pessoais ou
interesses financeiros influenciem ou
entrem em conflito (ou pareçam entrar
em conflito) com os melhores
interesses da Puma Energy. Se não
puderem ser evitados, declaramo-los
e resolvemo-los.
	Divulgamos ou pedimos aprovação
antes de fazer algo (como fazer um
investimento pessoal) que possa
entrar em conflito com os melhores
interesses da Puma Energy.
	Seguimos o processo de declaração
de conflito de interesses. Se não tiver
a certeza se está numa situação de
conflito, as sete perguntas no gráfico de
tomada de decisões éticas ajudá-lo-ão.

O que não fazemos
	Não abusamos da nossa posição em
benefício pessoal ou em benefício de
alguém com quem temos um
relacionamento pessoal.
	Não deixamos de divulgar nenhum
relacionamento pessoal, ligação ou
emprego que possa ser considerado
um conflito ou desvantagem para
a Puma Energy por causa de
um relacionamento.

Um conflito de interesses é qualquer situação
em que a sua lealdade possa parecer estar em
conflito com as suas responsabilidades como
colaborador da Puma Energy. Os
relacionamentos pessoais, participações,
atividades secundárias, administração de
empresas e questões semelhantes podem
resultar num conflito de interesses que pode
afetar a nossa capacidade de tomar uma
decisão no melhor interesse da Puma Energy.
Os conflitos de interesse podem ser financeiros,
como ter uma participação significativa num
concorrente, trabalhar para um concorrente,
vendedor ou fornecedor, ou ter outro emprego
ou gerir um negócio, o que afeta o trabalho da
Puma Energy. Os conflitos de interesse também
podem surgir a partir da família ou de outros
relacionamentos pessoais, no trabalho e fora.
Esperamos que todos os que trabalham para,
com ou em nome da Puma Energy, sejam
abertos e diretos sobre possíveis conflitos. Se
tiver algum motivo para acreditar que está ou
pode estar numa posição em que possa surgir
um conflito de interesses, a Puma Energy
possui um processo de registo através do qual
deverá informar-nos sobre (declarar) os seus
interesses financeiros, pessoais e/ou familiares
que possam afetar o seu trabalho. Ao declarar
os nossos interesses desta forma, podemos
garantir que somos completamente
transparentes nos nossos negócios.
É fácil descartar a questão dos conflitos de
interesse, mas a reputação e outras
consequências de um conflito não revelado
podem ser graves. Se não se sentir à vontade
para abordar alguém diretamente e quiser
falar em particular sobre um possível conflito,
entre em contacto com a nossa linha de apoio
«Speak-Up!» e aborde a questão.

Integridade é escolher os seus
pensamentos e ações com base nos
valores e não no lucro pessoal.
Anónimo

Falar sobre isso – os
nossos valores em ação

P
A minha irmã gere uma empresa de
catering e tenho a certeza que nos
poderia prestar serviços de catering
e fornecer sanduíches e lanches por
muito menos. Não é muito dinheiro
para a nossa empresa, mas faria uma
enorme diferença para ela e eu sei
que a sua empresa faria um bom
trabalho. Posso dar-lhes o contrato?

R
Não. Imagine como seria se as
pessoas percebessem que havia dado
o contrato à sua irmã. Se a sua irmã
estiver a planear concorrer a um
trabalho na Puma Energy, deverá
declarar a vossa relação e alguém
deverá supervisionar o processo
de contratação.

NÃO SE ESQUEÇA: BASEIE
SEMPRE AS SUAS DECISÕES NO
QUE É MELHOR PARA A PUMA ENERGY
E NÃO PARA SI, A SUA FAMÍLIA,
AMIGOS OU SÓCIOS
CÓDIGO DE CONDUTA EMPRESARIAL DA PUMA ENERGY
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LIDERAMOS PELO EXEMPLO
CONDUTA FINANCEIRA E BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
O que fazemos
	Obedecemos a todos os regulamentos
financeiros relevantes.
	Garantimos que a nossa documentação
é elaborada em conformidade com as
regras e regulamentos fiscais e
aduaneiros locais.
	Reconhecemos que a má conduta
financeira está frequentemente
associada a outras atividades, por
exemplo, para criar suborno ou
«fundos» suspeitos e procuramos
aconselhamento se estivermos
preocupados ou inseguros.

O que não fazemos
	Não nos envolvemos na compra ou
venda de títulos com base em
informações não públicas relevantes
a que tivemos acesso devido aos
nossos empregos.
	Não ignoramos quaisquer sinais
de alerta que possam sugerir a
ocorrência de transações financeiras
impróprias.
	Não aceitamos ou ignoramos
qualquer suspeita de que os controlos
financeiros estão a ser violados.

Na Puma Energy, não toleramos qualquer
tipo de má conduta financeira, inclui fraude,
evasão fiscal, facilitação de evasão fiscal,
branqueamento de capitais e abuso de
informações privilegiadas.
Evidentemente, esta não é uma lista exaustiva,
mas a maior parte deste tipo de má conduta
envolve fraude, falsa representação, não
divulgação de informações, abuso de posição
ou falsificação de registos; alguns tipos de má
conduta financeira constituem infrações
penais graves que podem resultar em multas
elevadas ou prisão.
Branqueamento de capitais: ocorre quando
os lucros provenientes de atividades
criminosas são disfarçados de negócios
legítimos ou quando os fundos legítimos são
utilizados para apoiar atividades criminosas,
incluindo terrorismo. O branqueamento de
capitais pode ser ocultado de várias formas,
no que podem parecer inicialmente
transações rotineiras, como pagamentos e
reembolsos. Todas as empresas correm o
risco de serem exploradas desta forma e
precisamos de estar sempre alerta para
garantir o cumprimento da lei e, desta forma,
a nossa reputação é protegida.
O abuso de informações privilegiadas é
igualmente um crime e os colaboradores da
Puma Energy e as outras pessoas têm de ser
particularmente prudentes para não usar
nenhuma informação confidencial para
influenciá-los (ou a outros) na compra ou
venda de ações.
Se tiver dúvidas ou preocupações em relação
à conduta financeira, deve falar com o seu
responsável, equipa financeira ou equipa de
Conformidade ou usar a linha de apoio
«Speak-Up!».

A criatividade é ótima,
mas não na contabilidade.
Charles Scott, Jogador de Futebol

Falar sobre isso – os
nossos valores em ação

P
Temos um novo cliente com quem
estamos a tentar construir um
relacionamento. No entanto, o cliente
informou a Puma Energy de que
efetuará pagamentos de várias
contas usando uma combinação de
dinheiro, cheques e transferências
eletrónicas. O que devo fazer?

R
Isto é um comportamento suspeito e
pode muito bem ser branqueamento
de capitais. Tem de esclarecer a
situação imediatamente. Não
prossiga com a transação nem aceite
qualquer pagamento até que tenha
sido informado sobre como proceder.

NÃO SE ESQUEÇA: SEJA SEMPRE
HONESTO, DIRETO E CONFIÁVEL
EM TODAS AS SUAS ATIVIDADES
DA PUMA ENERGY
CÓDIGO DE CONDUTA EMPRESARIAL DA PUMA ENERGY
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LIDERAMOS PELO EXEMPLO
SANÇÕES E CONTROLOS COMERCIAIS
O que fazemos
	Compreendemos que as sanções e
restrições comerciais são importantes
para a Puma Energy e quais os nossos
papéis e responsabilidades específicos.
	Cumprimos todas as sanções e
restrições comerciais relevantes.
	Garantimos que os nossos processos
funcionam em conformidade com as
regras e regulamentos relevantes.
	Obtemos aconselhamento em caso
de dúvida.

O que não fazemos
	Não ignoramos nenhuma suspeita
de que as sanções ou restrições
comerciais estejam a ser violadas
ou contornadas
	Não deixamos de verificar se as
sanções ou restrições comerciais
se aplicam.

Como qualquer outra empresa internacional, a
Puma Energy deve cumprir todas as sanções
nacionais e internacionais aplicáveis e os
regulamentos de controlos comerciais. A
conformidade comercial inclui regulamentos
que regem a importação, exportação e o
comércio nacional de mercadorias, tecnologia,
software e serviços, bem como sanções
internacionais e práticas comerciais restritivas.
As Nações Unidas, os Estados Unidos da
América, a União Europeia (UE) e muitos
países individuais impõem leis e controlos
rigorosos sobre a exportação e o comércio
com indivíduos, empresas e países específicos.
A violação destas leis e controlos pode
resultar em sanções penais e multas para a
Puma Energy e para os indivíduos envolvidos.
As sanções dos EUA podem ser
particularmente rigorosas e onerosas. Os
cidadãos e residentes dos EUA, bem como os
cidadãos estrangeiros localizados fisicamente
nos EUA, não estão autorizados a participar em
qualquer atividade que envolva determinados
países sancionados; isto pode impedir a
realização de comunicações telefónicas e por
email por qualquer pessoa nos EUA sobre
negócios nos países afetados por sanções.
Evidentemente, o cumprimento das sanções
comerciais pode ser complexo e a legislação
pode mudar com frequência.
Consequentemente, é essencial que, se tiver
alguma dúvida ou preocupação sobre o
cumprimento das sanções comerciais, fale
com a equipa de Conformidade.

É sempre o tempo certo para
fazer o que está certo.
Martin Luther King Jr

Falar sobre isso – os
nossos valores em ação

P
Foi-nos pedido que vendêssemos
combustível a um terceiro. Não tenho
a certeza, mas acho que este terceiro
pode estar vinculado a um país
sancionado pelos EUA. O pedido é
bastante urgente e, como não resido
nos EUA, posso assumir que não
tenho de seguir a lei de sanções
dos EUA?

R
Não. O regime de sanções dos
EUA pode ser bastante complexo e
rigoroso e deve adiar a transação e
procurar orientação para determinar
se a transação pode violar as
sanções. Os EUA têm sanções
secundárias que podem ser aplicadas
mesmo se estiver fora dos EUA.

NÃO SE ESQUEÇA: SEJA SEMPRE
HONESTO, DIRETO E ATENTO
EM TODAS AS SUAS ATIVIDADES
DA PUMA ENERGY
CÓDIGO DE CONDUTA EMPRESARIAL DA PUMA ENERGY
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MANTEMOS OS NOSSOS SEGREDOS EM SEGREDO
CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS
O que fazemos
	Partilhamos apenas informação
confidencial com as pessoas e
organizações que precisam de saber
ou que têm o direito de saber.
	Garantimos que qualquer pessoa
com quem partilhamos informações
confidenciais entende as restrições e
os requisitos que lhes são aplicáveis,
usa acordos de confidencialidade
e controlos semelhantes,
quando apropriado.
	Respeitamos as informações que são
partilhadas connosco.
	Recolhemos, usamos e partilhamos
apenas informações quando
necessário e sempre em conformidade
com as leis relevantes.

O que não fazemos
	Não divulgamos informações, a
menos que haja um motivo comercial
ou que seja exigido por lei.
	Não permitimos o tratamento de
dados pessoais sem formação e
entendimento adequados das
nossas responsabilidades.
	Não transferimos informações
pessoais sem a devida proteção
ou encriptação.

Protegemos as informações confidenciais e
privadas da nossa empresa, colaboradores,
clientes e qualquer pessoa que tenha uma
relação comercial com a Puma Energy. Como
é óbvio, os dados e as informações são,
muitas vezes, essenciais para os nossos
trabalhos, mas mantê-los protegidos
também é fundamental. Algumas informações
podem comprometer ou perturbar
consideravelmente a nossa empresa se forem
divulgadas sem autorização ou
disponibilizadas à imprensa ou ao público.
A confidencialidade e a confiança andam de
mãos dadas e todos devemos ser cautelosos
e discretos ao usar as informações,
principalmente quando têm alguma forma de
acesso restrito. As informações confidenciais
só devem ser partilhadas com terceiros nos
termos de acordos de confidencialidade
legalmente vinculativos com a Puma Energy e
se tiverem um motivo legítimo para aceder às
mesmas. Da mesma forma, quando os nossos
parceiros, como clientes, vendedores ou
fornecedores e outros partilham informações
connosco, devemos sempre tratá-las de forma
confidencial. Não o fazer poderia expor-nos à
responsabilidade legal e, claramente, não está
de acordo com os nossos valores partilhados.
Os nossos clientes, colegas, vendedores,
fornecedores, terceiros e organizações
governamentais confiam em nós para tratar dos
seus dados pessoais com segurança e a confiança
é essencial para a nossa empresa. Como parte
disso, temos de cumprir uma legislação de
privacidade de dados cada vez mais complexa
e exigente em todo o mundo, que é sustentada
pelos nossos próprios princípios de privacidade
de dados da Puma Energy.

Na Puma Energy, todos têm a responsabilidade
de garantir que tratamos os dados em
conformidade, de acordo com estas leis e
com os nossos contratos. Portanto, nunca
discuta ou divulgue dados a colegas (ou
pessoas que afirmam ser colegas), a menos
que haja uma necessidade comercial de
fazê-lo.

Falar sobre isso – os
nossos valores em ação

P

Deparei-me com alguns documentos
confidenciais dos RH, que foram
deixados numa fotocopiadora,
incluindo informações de
remuneração de alguns dos meus
colegas. Embora assuma que foram
ali deixados acidentalmente e apesar
de não querer causar problemas a
ninguém, tenho de devolver os
documentos e também tentar fazer o
possível para impedir que isto volte a
acontecer. O que devo fazer?

R
Deve tratar os documentos
como confidenciais e devolvê-los
imediatamente à sua equipa de
RH. Também deve reportar o que
aconteceu como violação de dados
à Equipa de Conformidade, para
que possa haver um seguimento
adequado para saber quem deixou
os documentos na fotocopiadora.

NÃO SE ESQUEÇA:
RESPEITE A CONFIDENCIALIDADE,
PRIVACIDADE E PROTEJA
AS INFORMAÇÕES DA PUMA ENERGY
CÓDIGO DE CONDUTA EMPRESARIAL DA PUMA ENERGY
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MANTEMOS OS NOSSOS SEGREDOS EM SEGREDO
REDES SOCIAIS
O que fazemos
	Somos cautelosos em relação à forma
como nos apresentamos a nós e à
Puma Energy nas redes sociais para
proteger a nossa reputação pessoal,
profissional e da empresa.
	Comunicamos com os meios de
comunicação e com a imprensa
apenas se autorizados a fazê-lo.
	Esclarecemos quando estamos a
comunicar para efeitos pessoais ou
comerciais em nome da Puma Energy.

O que não fazemos
	Não fazemos declarações que possam
ser consideradas ilegais.
	Não representamos nem sugerimos
a aprovação da Puma Energy nas
plataformas de redes sociais, a menos
que autorizados a fazê-lo nas contas
oficiais de redes sociais da empresa.

A capacidade de partilhar opiniões, eventos
e fotografias em tempo real transformou a
forma como vivemos e, também, a forma
como fazemos negócios.
As redes sociais são um elemento muito
importante da estratégia de marketing da
Puma Energy e continuará a ser. Devido ao
seu potencial poder, positivo e negativo,
usamos as redes sociais com cuidado e
responsabilidade, para destacar o melhor do
que nós, como indivíduos, e a Puma Energy
como empresa, temos para oferecer.
A nossa reputação pessoal, profissional e da
empresa depende da forma como agimos
com responsabilidade e integridade quando
utilizamos as redes sociais para partilhar
informações da empresa, a nossa marca e o
que fazemos. Um simples erro pode afetar
negativamente e, por vezes, significativamente,
a nossa reputação e representar uma situação
difícil de recuperar, certamente a curto prazo.

Falar sobre isso – os
nossos valores em ação

P
Vou viajar para o estrangeiro em
representação da Puma Energy num
evento e estou muito entusiasmado!
Estou a planear fazer publicações
sobre a viagem nas redes sociais.
Pode ser?

R
Não há qualquer problema em fazer
publicações sobre as suas viagens e
atividades pessoais, mas não deve
fazer comentários sobre o teor do
evento ou publicar qualquer coisa
que possa comprometer a
Puma Energy.

	Não divulgamos informações
confidenciais, privadas ou exclusivas.

NÃO SE ESQUEÇA: AS REDES SOCIAIS
SÃO MUITO IMPORTANTES
PARA A PUMA ENERGY, MAS
DEVEM SER USADAS DE F
ORMA RESPONSÁVEL
CÓDIGO DE CONDUTA EMPRESARIAL DA PUMA ENERGY
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PROTEGEMOS OS NOSSOS ATIVOS
ATIVOS E PROPRIEDADE INTELECTUAL (PI)
O que fazemos
	Protegemos os nossos ativos e
propriedade intelectual,
independentemente da forma que
possam assumir.
	Rotulamos as informações sensíveis
em relação à forma como devem ser
tratadas, processadas, mantidas ou
descartadas.
	Usamos os ativos da empresa de
forma responsável e para efeitos
comerciais.
	Denunciamos se tivermos alguma
preocupação.

O que não fazemos
	Não fazemos nada que possa violar
os direitos de propriedade intelectual
de terceiros.
	Não debatemos nem partilhamos a
propriedade intelectual, segredos
comerciais, know-how, informações
internas, estratégias e outras
informações confidenciais e exclusivas
da Puma Energy.

Possuímos um vasto leque de informações,
dados e outros ativos que não envolvem os
colaboradores e outras pessoas. Estas
informações e os ativos são fundamentais
para os negócios da Puma Energy e também
devem ser mantidos em sigilo e protegidos.
Os nossos ativos de informação podem incluir
planos, novos serviços, números de vendas,
previsões e registos de riscos. Os nossos
ativos físicos podem incluir polos, edifícios,
máquinas, veículos, equipamentos, sistemas
de TI e imóveis.

Falar sobre isso – os
nossos valores em ação

De igual modo, grande parte do sucesso da
nossa empresa pode ser atribuída
diretamente ao conhecimento que possuímos
e à nossa Propriedade Intelectual (PI)
associada. A nossa PI pode ser extremamente
benéfica para a nossa concorrência e uma
perda igualmente grande para a Puma Energy.

P

Cada um de nós é pessoalmente responsável
por proteger os ativos da Puma Energy, quer
sejam equipamentos, stock, propriedades
e informações ou conhecimento e ideias;
tudo isto contribui para a nossa
vantagem competitiva.

Estamos a trabalhar numa ideia nova,
que é uma atualização de um recurso
que já possuímos. Tendo isto em
consideração, posso assumir que não
precisamos de consultar o
departamento jurídico?

R
Não – as verificações legais existem
por um motivo. Garantem que
podemos afirmar a nossa
propriedade intelectual e outros
direitos, mas também garantem que
não estamos a violar os designs,
direitos e ativos de outras pessoas.
Realizamos as verificações por um
motivo e não o fazer pode ser muito
dispendioso para nós em termos de
custos, tempo, perda de oportunidades
e reputação.

NÃO SE ESQUEÇA: TODOS
TÊM A RESPONSABILIDADE DE
PROTEGER OS NOSSOS ATIVOS E
PROPRIEDADE INTELECTUAL – SÃO
A NOSSA VANTAGEM COMPETITIVA
CÓDIGO DE CONDUTA EMPRESARIAL DA PUMA ENERGY
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5.0

RESPEITAR AS
NOSSAS
COMUNIDADES
Integridade é fazer a coisa certa,
mesmo quando ninguém está a ver.
C.S Lewis, Autor

CÓDIGO DE CONDUTA EMPRESARIAL DA PUMA ENERGY
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SOMOS BONS VIZINHOS – RESPEITAR O AMBIENTE

FAZEMOS O QUE ESTÁ CERTO
CIDADANIA CORPORATIVA
O que fazemos
	Trabalhamos para combinar uma boa
cidadania corporativa, como a
sustentabilidade, com os nossos
objetivos e metas comerciais.
	Trabalhamos para participar em
atividades voluntárias com as nossas
comunidades locais; investimos nas
localidades e nos arredores onde
trabalhamos.
	Estamos empenhados em retribuir
às comunidades onde trabalhamos,
doando o nosso tempo, energia e
recursos, mas todos os donativos
devem ser consistentes com os
nossos valores e autorizados
com antecedência.

O que não fazemos
	Não fazemos contribuições políticas
não autorizadas.

A Puma Energy está focada em desenvolver
os seus negócios de forma responsável,
segura e ética. Estamos empenhados em ser
uma boa empresa-cidadã e, ao fazê-lo,
realizamos os nossos negócios para o
benefício e bem-estar dos nossos
colaboradores e das pessoas com quem
vivemos e trabalhamos.
Procuramos formas de retribuir às nossas
comunidades para que possamos criar um
impacto significativo e positivo. Apoiamos as
nossas comunidades envolventes através de
projetos de voluntariado e contribuições de
caridade autorizadas.
Acreditamos que todos os indivíduos têm o
direito de serem tratados com dignidade e
respeito e que práticas laborais injustas ou
inseguras não têm lugar na nossa sociedade.
Ser uma empresa-cidadã responsável significa
viver os nossos valores e respeitar e proteger
os direitos humanos não apenas na nossa
empresa, mas nas nossas comunidades e em
toda a nossa cadeia de abastecimento. A
Puma Energy orgulha-se de fazer o que está
certo e não apenas o que é legalmente
exigido de nós.
Fazer uma contribuição positiva nas
comunidades é bom para os colaboradores,
as relações comerciais e a reputação da
empresa. Faz parte da nossa atuação mais
ampla na sociedade.
Além dos nossos contributos económicos,
as nossas ações de caridade refletem
diretamente os nossos valores.

Falar sobre isso – os
nossos valores em ação

P

Estou desconfortável com algumas
práticas que testemunhei nos
armazéns de um dos nossos
fornecedores. Alguns dos seus
funcionários parecem muito jovens e
com medo e, no outro dia, reparei que
alguns extintores que pareciam novos
estavam a ser retirados das
instalações; Suspeito que apenas os
alugaram para uma auditoria a que
estavam a ser submetidos. Não tenho
provas, mas a minha intuição deixoume desconfortável. O que devo fazer?

R

Obrigado por manifestar as suas
preocupações. Simplesmente não
faremos negócios com fornecedores e
terceiros que possam estar a violar as
leis. Avise o seu responsável ou
aborde o assunto com a Equipa das
Contratações. Também pode
manifestar as suas preocupações
através da linha de apoio «Speak-Up!».

NÃO SE ESQUEÇA: SOMOS
BONS CIDADÃOS – FAZEMOS O QUE
ESTÁ CERTO E NÃO APENAS O QUE É
LEGALMENTE EXIGIDO DE NÓS
CÓDIGO DE CONDUTA EMPRESARIAL DA PUMA ENERGY
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SOMOS BONS VIZINHOS
RESPEITAR O AMBIENTE
O que fazemos
	Respeitamos as nossas políticas e
normas ambientais, para fazer o que
está certo do ponto de vista
ambiental.
	Aumentamos a nossa eficiência para
reduzir as emissões de gases com
efeito de estufa.
	Reduzimos o desperdício, reciclamos
e reutilizamos sempre que possível.
	Poupamos água, energia e evitamos
viagens desnecessárias.
	Reportamos todos os derrames e
emissões para o ar ou água.

O que não fazemos
	Não descartamos os resíduos de uma
forma que não esteja de acordo com
a nossa política e processos.
	Não ignoramos ou aceitamos
intencionalmente quaisquer
violações das nossas políticas
e normas ambientais.

Reconhecemos que a natureza dos nossos
negócios significa que as nossas operações
diárias afetam o meio ambiente, mas
estamos determinados em minimizar esse
impacto, reduzir a poluição e minimizar os
efeitos potencialmente prejudiciais do que
fazemos como empresa.
Esperamos que todos os colaboradores e
qualquer pessoa com uma relação comercial
com a Puma Energy sigam as leis ambientais e
as nossas políticas e normas. Muitas das nossas
políticas têm consequências para o nosso
trabalho diário, estes requisitos políticos existem

por um motivo e, se todos trabalharem juntos
como empresa, podemos obter um benefício
positivo significativo para o ambiente.

Falar sobre isso – os
nossos valores em ação

O nosso foco ambiental é direto; consumimos
menos, reutilizamos, reciclamos, otimizamos
a utilização de materiais reciclados e
minimizamos a nossa utilização de energia
e recursos naturais sempre que possível.

P

Respeitar o ambiente é fundamental – a
saúde, a segurança, a nossa empresa, as
nossas comunidades e a sociedade como um
todo dependem disso.

O meu supervisor pediu-me para
fazer um trabalho que, na minha
opinião, pode violar os regulamentos
ambientais e as políticas e o Código
da Puma Energy, na medida em que
poderá resultar numa fuga de óleo.
O que devo fazer?

R
Tem razão em ficar preocupado
e, quando se trata de regulamentos
e questões ambientais, nunca deve
correr riscos. Em primeiro lugar, deve
confirmar com o seu supervisor se
entendeu perfeitamente o pedido de
trabalho e, de seguida, se ainda achar
que pode haver uma potencial
violação, fale sobre o assunto com o
seu responsável ou recorra à linha de
apoio «Speak-Up!».

NÃO SE ESQUEÇA:
RESPEITAMOS O AMBIENTE
E ESTAMOS SEMPRE ATENTOS
A POTENCIAIS RISCOS
CÓDIGO DE CONDUTA EMPRESARIAL DA PUMA ENERGY
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PRECISA DE AJUDA?

Precisa de ajuda?
Fale com o seu responsável, RH,
Departamento Jurídico ou com a Equipa
de Conformidade através do e-mail
Compliancedepartment@pumaenergy.com
Ou
contacte a linha de apoio
«Speak-Up!» da Puma Energy em
@ www.pumaenergyspeakup.com
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SIMPLIFICANDO
GLOSSÁRIO
Leis da Concorrência e Antitrust
Estas leis visam proteger a livre iniciativa e incentivar a
concorrência leal. Lidam com práticas anticoncorrenciais,
como a fixação de preços, que limitam o comércio livre.

Discriminação
Tratar (por exemplo) um candidato ou colaborador de forma
menos favorável devido à sua raça, cor, religião, género,
nacionalidade, idade, deficiência ou outra característica.

Ativos
Qualquer coisa detida pela Puma Energy, incluindo
propriedade física, «know-how», tecnologia, ativos
financeiros e de informações.

Ética
Um conjunto de princípios, crenças e regras de comportamento
que definem uma cultura e a forma como as coisas são feitas.
Quando dizemos «cultura ética», queremos dizer o tipo de
local de trabalho em que a honestidade, a justiça e o respeito
são valorizados.

Bullying
Intimidação, coerção, abuso e maus-tratos a alguém
vulnerável por alguém mais forte, mais poderoso.
Suborno
Dar, oferecer, prometer dar ou autorizar a dar algo de valor
a alguém interna ou externamente, com um propósito
impróprio ou para influenciar uma decisão comercial.

Boa-fé
Acreditar, honestamente, no que está a fazer; partilhar uma
preocupação «de boa-fé» significa que acredita sinceramente
que há uma violação da lei ou das políticas da empresa e que
não está a fazer, deliberadamente, uma denúncia falsa por
vingança ou outros motivos.

Confidencial
Qualquer informação considerada crítica para a Puma
Energy; informações que possam afetar consideravelmente
a nossa empresa se forem divulgadas sem autorização
ou disponibilizadas à imprensa ou ao público. Isto pode
incluir qualquer informação que contenha informações de
identificação pessoal, relatórios de auditoria, informações
financeiras ou contabilísticas, planos de negócios, etc.

Assédio
Comportamentos indesejados com base na raça, cor, religião,
género, nacionalidade, idade, deficiência ou outra característica.

Conflito de Interesses
Qualquer situação, ou aparência de uma situação, em que
os interesses pessoais interferem nos da Puma Energy; estes
interesses pessoais costumam resultar numa vantagem para
amigos e familiares, onde aproveitamos, para nós próprios,
um benefício, oportunidade ou vantagem que pertence à
empresa por direito.

Integridade
Honestidade; uma adesão intransigente a elevados
padrões éticos.

Abuso de informação privilegiada
Usar informações significativas não públicas («internas»)
ou alertar alguém para usá-las, para comprar ou vender
ações de uma empresa.

NÃO SE ESQUEÇA: DADO O QUE
FAZEMOS, TEREMOS SEMPRE ALGUMA
TERMINOLOGIA, MAS TENTAMOS
MANTER AS COISAS SIMPLES E SEM GÍRIA
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