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Código de Conduta

A abordagem ética do Grupo Bolloré
assenta em valores e princípios encarnados
e aplicados por todos os seus diretores
e funcionários em todo o mundo.
Para todos os funcionários e parceiros
do Grupo, este código de conduta detalha
os fundamentos desta abordagem
e o comportamento esperado nas suas
operações diárias.
Este código de conduta está totalmente
alinhado com a política de responsabilidade
social e ambiental do Grupo Bolloré,
expressa na sua Carta Ética e RSE e no
seu relatório anual "Todos responsáveis
e comprometidos".
Quatro pilares fundamentais

Agir

Unir

com integridade na conduta
dos nossos negócios e promover
os direitos humanos

e proteger as pessoas,
a maior força da empresa

Inovar

Comprometer-se

em resposta aos grandes
desafios ambientais

a longo prazo para com
o desenvolvimento regional

Bolloré
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Agir sempre
com integridade

Prefácio

Ao longo dos seus quase dois
séculos de existência, o Grupo
Bolloré nunca deixou de se
desenvolver, adaptando-se a um
mundo em constante evolução.
Este sucesso deve-se ao empenho
dos mulheres e homens que
fizeram crescer as nossas atividades, defendendo
os nossos valores e forjando uma ética empresarial
partilhada por todos.
O Grupo Bolloré condena a corrupção, o tráfico
de influência e as práticas anticoncorrenciais. Garante
a transparência financeira, o cumprimento dos
programas de sanções internacionais e a proteção
dos dados pessoais. Previne danos ambientais,
violações dos direitos humanos e das liberdades
fundamentais e riscos para a saúde e a segurança
dos indivíduos. Por último, luta contra todas as formas
de discriminação e assédio.
Vivemos numa era de transparência e responsabilidade
em que as declarações de intenção não são suficientes.
Através das nossas ações individuais, somos todos
embaixadores do Grupo e responsáveis pela sua
reputação. Os representantes de todas as nossas filiais
juntam-se a mim para lhe pedir que aja sempre com
integridade, em conformidade com as leis aplicáveis
e o nosso código de conduta. Nenhuma circunstância
pode desculpar comportamentos contrários a este
código: é a nossa responsabilidade coletiva e
a sustentabilidade do nosso Grupo que está em jogo.

Cyrille Bolloré

Presidente e Diretor Executivo
do Grupo Bolloré

Bolloré

Código de Conduta

3

O Grupo Bolloré opera em três grandes setores: Transporte e Logistica, Comunicação
e Armazenamento de eletricidade e sistemas. O Grupo Vivendi tem a sua própria abordagem
ética que abrange as suas atividades de comunicação, aplicável às suas empresas e adaptada
às suas linhas de negócio.
P
 ara mais informações: www.vivendi.com

Bolloré
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Um código
de conduta…
… que confirma os nossos
compromissos
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O código de conduta detalha os compromissos
do Grupo Bolloré em matéria de:
combate à corrupção;
combate às práticas anticoncorrenciais;
cumprimento das sanções internacionais;
respeito pelos direitos humanos;
proteção da saúde e segurança dos indivíduos;
preservação do ambiente;
proteção dos dados pessoais;
combate às discriminações;
proteção dos ativos da empresa e transparência
financeira.

… inspirado pelos nossos valores
Os compromissos expressos na Carta Ética e RSE
e no código de conduta são sustentados pelos valores
do Grupo Bolloré:

Humildade

Excelência

Coragem

Bolloré

Solidariedade

Agilidade
e inovação

Código de Conduta

Os princípios do código de conduta estão alinhados
com as normas internacionais relativas às
implicações ESG como, por exemplo, os princípios
orientadores da ONU, da OCDE e do Pacto Global
das Nações Unidas, do qual o Grupo Bolloré é
signatário desde 2003.
Assim, o Grupo compromete-se a integrar
os dez princípios do Pacto Global nas áreas dos
direitos humanos, normas laborais, ambiente
e combate à corrupção na sua estratégia,
cultura e operações diárias.

… e vinculativo para todos
Porque os atos individuais não devem comprometer
o compromisso coletivo, cada funcionário, agente
e parceiro comercial de todas as empresas do Grupo
é responsável por aderir ao mesmo. O Grupo Bolloré
não tolera qualquer violação deste código e incentiva
as suas partes interessadas a reportarem condutas
contrárias (consulte a secção "Alertar" na página 34).
Os autores de más condutas expõem-se a ações
disciplinares ou processos judiciais em conformidade
com as leis aplicáveis.

Bolloré

Prefácio

… em conformidade com
as normas internacionais
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Corrupção, práticas anticoncorrenciais
e sanções internacionais

Código de Conduta

Combate à corrupção
Principais características da nossa política
O Grupo Bolloré condena todas as formas de corrupção e tráfico
de influência.
A corrupção é um dos principais obstáculos ao crescimento
sustentável e ao desenvolvimento económico e sociopolítico, tanto
para as economias emergentes como para as desenvolvidas.
Qualquer pessoa que aja em nome do Grupo deve abster-se de
oferecer qualquer vantagem a qualquer indivíduo (incluindo
funcionários governamentais) para desempenhar ou abster-se de
desempenhar qualquer uma das suas funções oficiais ou para
exercer a sua influência com vista a obter uma vantagem indevida
em benefício de uma empresa do Grupo.

Que ação deve ser empreendida?
CENÁRIO N.º 1: gostaria de oferecer um presente a um
parceiro comercial

Um bom cliente, com quem mantenho uma excelente relação há
vários anos, está prestes a reformar-se. Gostaria de lhe oferecer
um presente ou de o convidar ao restaurante. No entanto, estou
hesitante, pois o contrato que nos foi confiado pela sua empresa está
prestes a terminar e ele tem o poder de influenciar a sua renovação.

Conduta a ser adotada

Em ocasiões específicas ou culturais, pode oferecer presentes ou
convidar clientes/potenciais clientes para eventos para manter boas
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relações comerciais.Estes presentes estão sujeitos a obrigações
de declaração, autorização e registo.
Oferecer (ou receber) um presente deve permanecer um gesto
razoável e desinteressado que não deve ser interpretado como
sendo destinado a influenciar o destinatário.
Neste caso, devido ao término iminente do contrato, este gesto
não está em conformidade com a política do Grupo nesta matéria.

CENÁRIO n.º 2: um funcionário público oferece-se para
acelerar um procedimento em troca de um pagamento

Uma operação em curso avança lentamente ou está bloqueada
e um funcionário público oferece-se para a acelerar ou contornar
em troca de um pagamento em dinheiro. O montante solicitado
não corresponde a uma tarifa oficial e não será fornecida qualquer
prova de pagamento.

Conduta a ser adotada

Mesmo que não seja a pessoa na origem desta solicitação,
a aceitação de um pagamento "de facilitação" é considerada
como um ato de suborno.
Quando confrontado com esta situação:
– recuse

cortesmente dentro dos limites das regras básicas
de segurança;
– informe

o seu contacto de que esses pagamentos são contrários
à política do Grupo;
– reporte

a situação ao seu superior hierárquico ou utilizando
o sistema de denúncia de irregularidades.

Para obter mais informações sobre a política anticorrupção
do Grupo Bolloré, em especial no que diz respeito a presentes e
convites, pagamentos de facilitação, lobismo, mecenato e patrocínio:
• consulte o espaço dedicado na sua intranet e as redes sociais
da empresa;
• contacte compliance@bollore.com.

Bolloré
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Combate às práticas
anticoncorrenciais
Principais características da nossa política
Um ambiente competitivo justo e propício à inovação
permite-nos fornecer aos nossos clientes os melhores produtos
e serviços possíveis.
O Grupo Bolloré não participa em práticas destinadas a distorcer,
dificultar, eliminar ou restringir abusivamente a livre concorrência.
Estas práticas incluem acordos destinados a fixar preços ou a dividir
quotas de mercado e a atribuir as adjudicações de concursos.

Que ação deve ser empreendida?
CENÁRIO: concorrentes querem discutir a distribuição
de um contrato importante

A minha empresa é membro de uma associação profissional
que reúne intervenientes do setor. Durante uma reunião em que
participei, iniciou-se uma discussão entre concorrentes sobre um
importante concurso público em curso, sugerindo que se poderia
chegar a um acordo para atribuir os diferentes lotes de trabalho.

Conduta a ser adotada
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As organizações profissionais podem ser úteis para discussões
sobre questões comuns: regulamentações, normas técnicas,
segurança dos produtos, defesa dos interesses da profissão, etc.
No entanto, se assuntos como a fixação de preços, atribuição
de quotas de mercado ou concursos em curso forem discutidos,
é importante abandonar imediatamente a sala e certificar-se
de que a sua partida é registada. A seguir, reporte o incidente
ao seu superior hierárquico ou utilizando o sistema de denúncia
de irregularidades.

Cumprimento das sanções
internacionais
Principais características da nossa política
O Grupo Bolloré cumpre com os programas de sanções, em especial
os adotados pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas,
pela União Europeia e pelos Estados Unidos da América, envolvendo
medidas restritivas contra um Estado, um indivíduo ou uma
organização.
Qualquer pessoa que aja em nome do Grupo deve abster-se
de participar em operações contrárias a embargos, sanções setoriais
ou congelamentos de bens.

Bolloré
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Que ação deve ser empreendida?
CENÁRIO: um cliente pede-me para exportar os seus
produtos, sem me dar qualquer informação sobre o que
está em causa

Sou contactado por uma empresa que pretende exportar produtos
para o país X. O cliente é fiável e conhecido nos seus mercados, mas
diz-me que a natureza das mercadorias será especificada mais tarde.
Não sei se esta falta de informação é um fator de bloqueio.

Conduta a ser adotada

Determinados programas de sanções proíbem ou exigem uma
autorização prévia para operações que envolvam países ou setores
económicos específicos. No caso de dúvida, é portanto necessário
obter o máximo possível de informações sobre as mercadorias,
consultar o espaço intranet dedicado às sanções internacionais para
verificar se este país X está sujeito a sanções específicas e contactar
o delegado de conformidade do seu perímetro, se necessário.

Bolloré
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Proteção da liberdade
de expressão e associação
Principais características da nossa política
O Grupo Bolloré respeita a liberdade de expressão, associação
e representação coletiva e compromete-se a garantir um diálogo
social aberto em todas as circunstâncias. Qualquer pessoa que aja
em nome do Grupo deve abster-se de qualquer forma de pressão,
exigência ou comportamento...

Direitos humanos

Que ação deve ser empreendida?
CENÁRIO: os meus funcionários pretendem expressar
reivindicações, mas não existe um quadro para o diálogo
social no país

Dirijo uma entidade num país em que o direito à organização
coletiva dos trabalhadores não é concedido por lei. Alguns dos meus
funcionários falaram-me de reivindicações sobre as quais gostariam
de discutir e estão a considerar formar um sindicato para este fim.

Conduta a ser adotada

O Grupo Bolloré compromete-se a facilitar a expressão dos
funcionários e a garantir a não discriminação contra trabalhadores
envolvidos em estruturas representativas. Em conformidade
com as leis locais, os funcionários devem ser ouvidos e as suas
reivindicações consideradas.

Bolloré
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Contacte o Departamento de Recursos Humanos do Grupo para
implementar ferramentas e procedimentos destinados a recolher
pedidos dos seus funcionários e assim garantir um diálogo social
aberto em conformidade com a legislação local.

Combate ao trabalho forçado
e ao tráfico de seres humanos
Principais características da nossa política
O Grupo Bolloré compromete-se firmemente a combater todas
as formas de escravatura moderna e tráfico de seres humanos.
Qualquer pessoa que aja em nome do Grupo deve abster-se
de participar ou contribuir, direta ou indiretamente, para situações
de trabalho forçado.
Por trabalho forçado entende-se qualquer trabalho realizado
contra a própria vontade e sob coação de qualquer tipo de ameaça
como o uso de violência ou intimidação, a manipulação de dívidas,
a retenção de salários ou documentos de identidade, a ameaça
de denúncia às autoridades de imigração, etc.
O tráfico de seres humanos refere-se à exploração de indivíduos
através de trabalho forçado, envolvendo frequentemente
o transporte destes indivíduos dentro de um país ou para fora
das fronteiras.

Que ação deve ser empreendida?
CENÁRIO: nas instalações de um subcontratado,
os funcionários parecem ser forçados a trabalhar
em condições inseguras

Durante uma visita às instalações de uma filial do Grupo, reparei
que os trabalhadores contratados por uma empresa subcontratada
dormem nas instalações e trabalham sem equipamento adequado.
Determinados trabalhadores acusam a sua empresa de bloquear
o pagamento dos seus salários para os forçar a continuar a trabalhar
nestas condições perigosas quando, na realidade, gostariam
de se demitir.

Conduta a ser adotada

Se os factos forem comprovados, deve informar urgentemente
o seu superior hierárquico ou referente RSE ou reportar a situação
através do sistema de denúncia de irregularidades. Serão efetuadas
verificações adicionais junto do subcontratado e serão tomadas
rapidamente medidas corretivas, se necessário.

Bolloré
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Combate ao trabalho infantil
Principais características da nossa política
Em conformidade com as disposições da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), o Grupo Bolloré abstém-se de recorrer, direta
ou indiretamente, ao trabalho infantil. Para além do cumprimento
da legislação local relativa à idade mínima de emprego, o Grupo
proíbe a contratação de crianças menores de 15 anos para qualquer
trabalho e a contratação de jovens menores de 18 anos para
qualquer tipo de trabalho referido como "perigoso".

Que ação deve ser empreendida?
CENÁRIO: um dos meus subcontratados recorre
a funcionários que parecem muito jovens

No país de implementação da empresa em que trabalho,
não é proibido o emprego de crianças menores de 15 anos.
Durante uma visita a umas instalações operadas por um
dos nossos subcontratados, reparei que determinados
funcionários pareciam muito jovens.

Conduta a ser adotada
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Se testemunhar trabalho infantil ou se suspeitar de trabalho infantil
nas instalações de um dos nossos fornecedores ou subcontratados,
reporte a situação ao seu superior hierárquico ou referente RSE ou
utilize o sistema de denúncia de irregularidades.
Em regiões em que a legislação ou as práticas dão origem a uma
suspeita de risco, o recrutamento e a utilização de trabalhadores
subcontratados devem ser objeto de maior vigilância. Verifique
sistematicamente os documentos de identidade dos trabalhadores
que vai empregar e solicite o mesmo aos seus parceiros comerciais,
relembrando que o incumprimento deste compromisso resultará na
rescisão da parceria.

Bolloré
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Direitos das comunidades locais
e dos residentes vizinhos
Principais características da nossa política
Em conformidade com as regulamentações locais e normas
internacionais, conforme estabelecido na Carta Ética e RSE e na
Carta dos Direitos Humanos, o Grupo compromete-se a respeitar
e promover os direitos das comunidades locais e dos residentes
que possam ser afetados pelo desempenho das suas atividades.

Que ação deve ser empreendida?
CENÁRIO n.º 1: os habitantes do município vizinho
acusam a minha empresa de poluição

A minha empresa está localizada perto de áreas naturais
e agrícolas das quais as comunidades locais dependem.
Os residentes da aldeia vizinha queixam-se dos resíduos plásticos
encontrados nas bermas das estradas e nos cursos de água
e acusam a empresa de ser a causa.

Conduta a ser adotada

Deve primeiro determinar se a poluição denunciada é o resultado
de má conduta por parte de um funcionário ou parceiro agindo em
nome da empresa ou de uma falha na aplicação de procedimentos
internos de gestão ambiental.
Se testemunhar ou suspeitar de comportamento desrespeitoso por
parte de um funcionário ou parceiro/subcontratado a trabalhar nas

Bolloré
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instalações (por exemplo,despejo de resíduos), reporte a situação
ao seu superior hierárquico ou responsável ambiental, se for caso
disso, ou utilize o sistema de denúncia de irregularidades.
Em regiões em que as soluções para a recuperação, gestão
e triagem de resíduos são insuficientes e/ou ausentes, devem
ser implementadas soluções adequadas para prevenir, corrigir
ou compensar os riscos de poluição.

CENÁRIO n.º 2: a minha empresa é acusada de ser
cúmplice de violência contra as populações locais

Na região de localização da minha empresa, uma empresa é acusada
de comportamento violento contra a população local. Esta empresa
é um dos nossos subcontratados, pelo que as autoridades locais
acusam-nos de ser cúmplices desta violência.

Conduta a ser adotada

Se testemunhar ou suspeitar de práticas violentas por parte de um
fornecedor ou subcontratado, reporte imediatamente a situação
ao seu superior hierárquico ou referente RSE ou utilize o sistema
de denúncia de irregularidades. Deve garantir-se e manter-se
o diálogo com as comunidades locais e as alegações devem ser
investigadas. Se forem comprovadas, deverão ser tomadas medidas
corretivas pela empresa subcontratada, sob pena de rescisão da
relação comercial.
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Proteção dos trabalhadores
Principais características da nossa política
O Grupo Bolloré compromete-se a garantir um ambiente de trabalho
seguro e saudável, fornecendo um quadro que permita identificar
e minimizar os riscos associados às suas atividades e implementando
uma política de proteção social eficaz.
Qualquer pessoa que aja em nome do Grupo deve abster-se
de qualquer comportamento suscetível de pôr em perigo a vida ou
a saúde dos funcionários, fornecedores, subcontratados, clientes,
utilizadores e comunidades locais.

Que ação deve ser empreendida?
CENÁRIO N.º 1: testemunho um comportamento que me
parece pôr em perigo um colega
Ao trabalhar numa área de produção muito ruidosa, o meu colega
não utiliza sistematicamente os seus tampões auriculares, embora
sejamos formalmente obrigados a fazê-lo. Relembrei-lhe isto
educadamente várias vezes, mas nada mudou. Receio que ele leve
a mal se eu falar sobre isto com o nosso gestor.

Conduta a ser adotada

A segurança de todos os funcionários é uma prioridade para
o Grupo Bolloré e todos são responsáveis por contribuir para
a mesma. É importante alertar o seu superior hierárquico para esta
situação após ter informado o seu colega de que a sua atitude
o obrigava a fazê-lo.

Bolloré
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De um modo geral, certifique-se de que conhece, entende e aplica
as políticas e os procedimentos de saúde e segurança. No caso
de dúvida, não hesite em contactar os seus gestores de QSMS ou
Recursos Humanos.

CENÁRIO N.º 2: tenho uma viagem de negócios a um país
considerado sensível
Por razões profissionais, devo viajar para um país que está a
atravessar determinadas tensões políticas e sociais. Embora a
situação no terreno pareça calma, pergunto-me como me preparar
para esta viagem para poder reagir da melhor forma possível caso
surjam problemas de segurança localmente.

Conduta a ser adotada

Antes da sua viagem, certifique-se de atualizar as suas informações
pessoais (cópia do seu passaporte e endereço de residência)
junto da sua direção e das autoridades diplomáticas locais, se
necessário. Respeite rigorosamente as regulamentações locais
relativas à entrada no território (visto de entrada, eventuais
declarações alfandegárias, etc.). No local, durante conversas
ou nas redes sociais, evite efetuar declarações que possam ser
qualificadas como políticas ou partidárias. Evitar sistematicamente
manifestações ou outros distúrbios da ordem pública e seja
discreto sobre o facto de ser funcionário do Grupo Bolloré.
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Para
qualquer questão relacionada com a segurança, contacte
o Departamento do Grupo: suretegroupe@bollore.com
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Combate ao assédio
psicológico e sexual
Principais características da nossa política
O Grupo Bolloré compromete-se a combater todas as formas de
assédio psicológico e sexual. O assédio psicológico refere-se a atos
repetidos com o objetivo ou efeito de degradar as condições de
trabalho e que são suscetíveis de prejudicar os direitos e a dignidade
de outras pessoas, afetar a sua saúde física e mental ou comprometer
o seu desenvolvimento profissional. O assédio sexual é a utilização
repetida de palavras ou comportamentos com conotação sexual
que prejudicam a dignidade de uma pessoa devido à sua natureza
degradante ou humilhante ou que criam uma situação intimidante,
hostil ou ofensiva para a pessoa em questão.

Que ação deve ser empreendida?
CENÁRIO N.º 1: o meu superior hierárquico insiste em
convidar-me para jantar, mas não quero

O meu gestor convidou-me repetidamente para jantarmos sozinhos
sem qualquer razão profissional. Recuso sempre, mas ele insiste.
Receio que, se eu lhe pedir que pare, isso se vire contra mim e seja
prejudicial para o meu trabalho.
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Conduta a ser adotada

O comportamento do superior hierárquico é inconveniente.
Deve informar o seu gestor de Recursos Humanos ou utilizar o
sistema de denúncia de irregularidades. O Grupo Bolloré garante
o processamento confidencial dos alertas e a proteção dos
denunciantes agindo de boa-fé contra qualquer forma de retaliação.

CENÁRIO n.º 2: testemunho observações inconvenientes
e repetidas dirigidas a um colega no trabalho
Um membro do pessoal faz frequentemente comentários sexuais
ou muito inconvenientes em relação a outro colega, em público,
num tom de brincadeira. Este último não parece muito à vontade
com a situação, mas não diz nada. Não vejo a situação a evoluir.
Devo intervir? Devo falar com alguém sobre isto?

Conduta a ser adotada

Se testemunhar uma observação inconveniente no local de trabalho,
deve primeiro sugerir à vítima que diga ao autor da observação
que a mesma é inaceitável. Se a vítima se sentir desconfortável com
esta ideia, então sugira que fale com o seu superior hierárquico ou
gestor de Recursos Humanos. Ainda assim, se a vítima não se atrever
a agir e a situação persistir, deve informar o seu superior hierárquico
ou gestor de Recursos Humanos local.

Bolloré
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CENÁRIO n.º 3: um dos meus colegas de trabalho num
projeto tem sido repetidamente objeto de observações
pessoais humilhantes

O gestor do projeto relembra-lhe repetidamente como foi
ineficiente, péssimo e incompetente durante um projeto anterior.
Estas observações, aparentemente infundadas, são frequentemente
efetuadas perante toda a equipa. O resultado é um ambiente hostil ao
projeto e o colega está a tornar-se cada vez mais retraído e silencioso.
Como devo reagir? Devo falar com alguém sobre isto?

Conduta a ser adotada

O comportamento do gestor do projeto é inconveniente.
Deve sugerir à vítima destas ações que informe o seu superior
hierárquico ou gestor de Recursos Humanos. Se a pessoa se sentir
desconfortável com esta ideia e a situação continuar, deve informar
o seu superior hierárquico ou gestor de Recursos Humanos local.

Bolloré
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Preservação do ambiente
Principais características da nossa política
O Grupo Bolloré cumpre com todas as leis aplicáveis que regem
a proteção do ambiente e envida todos os esforços para o preservar.
Qualquer pessoa que aja em nome do Grupo deve abster-se
de comportamentos contrários aos compromissos assumidos.
Os comportamentos proibidos incluem a degradação ou destruição,
voluntária ou involuntária, gradual ou acidental, de ambientes
naturais (ar, solo, águas superficiais ou subterrâneas), recursos
naturais e ecossistemas.

Que ação deve ser empreendida?

Ambiente

CENÁRIO N.º 1: de vez em quando, um dos meus
prestadores de serviços utiliza práticas que poluem
o ambiente

A minha entidade patronal celebrou um contrato de subcontratação
com uma empresa. Durante uma conversa informal com um dos
seus representantes, reparei que os funcionários desta empresa
utilizam por vezes produtos ou equipamentos poluentes para realizar
o seu trabalho de modo a reduzir os custos. No entanto, na sua
comunicação, esta empresa afirma que aplica e respeita rigorosas
normas ambientais.
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Conduta a ser adotada

Se estiverem incluídos compromissos ambientais no contrato que
o vincula a um prestador de serviços, fornecedor ou subcontratado,
qualquer incumprimento por parte deste último nesta matéria poderá
resultar na rescisão da relação contratual. Tal como os funcionários,
os prestadores de serviços são obrigados a cumprir com os
compromissos ambientais do Grupo Bolloré, conforme estabelecido,
em especial, na Carta Ética e RSE.
Se constatar uma situação contrária às práticas esperadas, reporte
a mesma ao seu gestor, ao seu referente RSE e ao responsável
ambiental da entidade, se for caso disso.

CENÁRIO N.º 2: o sistema de gestão de resíduos
da minha empresa é insuficiente

A minha entidade implementou um sistema de recolha
e triagem de resíduos, mas este é subutilizado. Está demasiado
longe, não é muito visível, não é facilmente acessível para
determinadas pessoas e não promove um tratamento ideal
dos resíduos. Parece-me frequentemente menos restritivo
utilizar o contentor normal.

Conduta a ser adotada
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Em conformidade com os seus compromissos ambientais,
o Grupo Bolloré incentiva as suas filiais a implementarem medidas
para limitar a produção de resíduos e promover soluções
de reciclagem tanto quanto possível. Se a sua entidade implementou
um sistema de triagem de resíduos, deve respeitá-lo e dar
o seu feedback para que possam ser implementadas medidas
para melhorar o sistema.
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Proteção dos dados pessoais

Proteção dos dados pessoais e segurança
dos sistemas de informação

Principais características da nossa política
Embora a digitalização das atividades seja uma fonte de
oportunidades, requer, no entanto, a implementação de medidas
para garantir a confidencialidade e o tratamento seguro dos dados
pessoais utilizados pelas empresas. Os dados pessoais referem-se
a qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada
ou identificável.
O Grupo Bolloré presta particular atenção à proteção dos dados
pessoais que lhe são confiados. Onde quer que opere, esforça-se
por implementar medidas técnicas e organizacionais adequadas
para tratar estes dados em conformidade com as leis aplicáveis.
Todos os funcionários do Grupo estão vinculados a uma obrigação
de confidencialidade relativamente à proteção dos dados pessoais
a que têm acesso no âmbito das suas funções.

Que ação deve ser empreendida?
CENÁRIO: recebi, por engano, um e-mail contendo listas
de dados pessoais de colegas
Alguém me enviou inadvertidamente um e-mail com um ficheiro
relativo a viagens de negócios de funcionários contendo os seus
nomes, informações administrativas e números de passaporte
ou bilhete de identidade. Devo simplesmente fechar ou apagar
o documento e ignorar o que vi?

Conduta a ser adotada

A divulgação destas informações, mesmo por engano, é considerada
como uma violação de dados pessoais e requer medidas corretivas.
Podem também ter sido recebidas por outras pessoas para além
de si, que não tenham autorização ou que não necessitem de
ter estas informações. Contacte imediatamente o seu encarregado
da proteção de dados para obter aconselhamento sobre como
proceder ou, na sua ausência, o seu superior hierárquico ou
Departamento Jurídico.

Bolloré
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Segurança dos sistemas
de informação
Principais características da nossa política
O Grupo Bolloré disponibiliza aos seus funcionários equipamentos
informáticos, meios de comunicação e informações e dados
necessários para o desempenho das suas tarefas. Os funcionários
são responsáveis pela utilização destes recursos em conformidade
com a política de segurança em vigor para limitar a exposição dos
sistemas de informação do Grupo ao risco de ataques cibernéticos.
Os ataques cibernéticos, que visam obter ilegalmente dados
sensíveis da empresa ou informações pessoais com vista à sua
exploração ou revenda, podem ter um impacto significativo nos
negócios: interrupção da produção, indisponibilidade significativa,
perda de volume de negócios, etc.

Como agir ?
CENÁRIO: recebi um e-mail a pedir-me para fornecer
dados bancários
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Recebi um e-mail do banco que gere as contas da minha empresa,
informando-me do fornecimento do meu novo código de acesso.
Para validar este novo código, devo iniciar sessão num website
e introduzir o meu nome de utilizador e a minha palavra-passe.
Como posso ter a certeza da legitimidade deste pedido?

Conduta a ser adotada

Um banco nunca lhe pedirá o seu nome de utilizador e a sua
palavra-passe. Isto é claramente uma tentativa de phishing.
Se receber um e-mail de instituições ou pessoas com quem mantém
contacto pedindo-lhe que forneça informações confidenciais ou
pessoais, tenha sempre cuidado. Verifique a ortografia no e-mail,
o domínio do e-mail do remetente, a urgência do pedido, etc. Pode
ser uma pessoa maliciosa a tentar roubar-lhe as suas credenciais.
Se forneceu por engano as suas credenciais, deve informar o seu
superior hierárquico e alterar imediatamente a sua palavra-passe.
 caso de dúvida, recomendamos que envie uma cópia
No
do e-mail como anexo para security.team@bollore.com.
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Combate à discriminação
Principais características da nossa política
O Grupo Bolloré compromete-se a proporcionar igualdade
de oportunidades em matéria de contratação, emprego,
desenvolvimento pessoal e profissional e promoção. Este compromisso
baseia-se numa cultura inclusiva que permite a todos, quaisquer
que sejam as suas particularidades, revelarem todo o seu potencial.
Qualquer pessoa que aja em nome do Grupo deve abster-se de
declarações e práticas discriminatórias baseadas na origem, género,
situação familiar, gravidez, aparência física, apelido, estado de saúde,
deficiência, orientação sexual, idade, opiniões políticas, atividades
sindicais, pertença a um determinado grupo étnico ou religião.
Em especial, o Grupo compromete-se a promover a diversidade
no local de trabalho, a igualdade profissional entre homens
e mulheres e a integração profissional dos jovens.

Que ação deve ser empreendida?
CENÁRIO n.º 1: entrevisto uma pessoa portadora
de deficiência para um cargo

Estou a realizar entrevistas para um cargo de comercial.
Um dos candidatos, cujas competências e experiência merecem
que seja considerado para o cargo, é portador de uma deficiência
motora. No entanto, estou hesitante em aceitar a sua candidatura
porque sinto que os nossos clientes podem não estar à vontade
com a sua deficiência.

Bolloré
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Conduta a ser adotada

Recusar uma candidatura com base na reação (ou no pressuposto
de uma possível reação) de outros face à deficiência, origem étnica
ou qualquer outra consideração baseada em elementos externos
ao trabalho é uma prática discriminatória. Deve tomar a sua decisão
apenas com base em elementos objetivos, como as competências
e experiência profissional, permitindo estabelecer que um
candidato é capaz de realizar o trabalho em questão.

CENÁRIO n.º 2: uma funcionária que pretendo promover
está grávida

Uma das minhas funcionárias ocupa o seu cargo há quatro anos
e é muito eficiente. Penso que tem a experiência e as competências
necessárias para se tornar gestora na minha equipa, um cargo que
devo criar rapidamente. Manifestou o seu interesse e motivação
relativamente a este cargo, mas também me disse que está à espera
do seu segundo filho.

Conduta a ser adotada

Deve tomar a sua decisão apenas com base na capacidade
da funcionária para assumir o cargo.
Se esta capacidade for comprovada, a criação do cargo pode
ser implementada com um curto período de adaptação da missão
e organização da sua equipa.
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Prevenção de conflitos
de interesses
Principais características da nossa política
Todos os funcionários devem abster-se de participar em
decisões relativas ao Grupo Bolloré quando um interesse pessoal
(familiar, financeiro, associativo, político, etc.) pode interferir
significativamente com o exercício independente e objetivo das suas
funções e afetar a sua capacidade de agir no interesse do Grupo.

Que ação deve ser empreendida?

Ativos da empresa

CENÁRIO: um membro da minha família é recrutado
por uma empresa parceira

Descubro que um membro da minha família acaba de ser
contratado como gestor comercial para uma empresa com quem
estou regularmente em contacto para serviços de consultoria.
O que devo fazer?

Conduta a ser adotada

Deve declarar esta situação que pode entrar em conflito com
os interesses do Grupo e abster-se de tomar quaisquer decisões
até que as pessoas autorizadas tenham concluído a sua análise.
Esta declaração não pode justificar medidas discriminatórias contra
si. No entanto, se for estabelecido que este conflito de interesses
deu origem a práticas fraudulentas ou corruptas, incorrerá em
medidas disciplinares e/ou processos judiciais.

Bolloré
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Confidencialidade e prevenção
de abuso de informação
privilegiada
Principais características da nossa política
Nenhuma informação de natureza confidencial relativa às atividades
do Grupo pode ser utilizada, comunicada ou revelada sem
a autorização expressa da Direção Geral do Grupo. Além disso,
os indivíduos com acesso a informações não públicas relativas
a uma empresa cotada em bolsa devem abster-se de utilizar estas
informações para negociar em instrumentos financeiros dos quais
possam obter lucros.

Que ação deve ser empreendida?
CENÁRIO: sou contactado pela imprensa durante
a aquisição de uma empresa

Participo no processo de aquisição de uma empresa num mercado
em rápido crescimento. Sou contactado numa rede social por uma
jornalista que me diz ter sido informada por uma fonte próxima da
operação e que gostaria de saber a minha opinião.
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Conduta a ser adotada

Não deve fazer circular informações relativas ao Grupo, em especial,
mas não exclusivamente, em redes sociais, sem primeiro verificar
com o Departamento de Comunicação que não são confidenciais.
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Combate à evasão fiscal
Principais características da nossa política
O Grupo garante o respeito pelas regras fiscais aplicáveis à sua
atividade, a transparência perante as autoridades fiscais e
a adequação da sua política fiscal com a sua estratégia RSE.
O Grupo recusa a localização de lucros em paraísos fiscais; as
localizações em países com regimes fiscais privilegiados são
possíveis se forem economicamente justificadas, ou seja, se a sua
motivação não estiver principalmente relacionada com os impostos.
Qualquer pessoa que aja em nome do Grupo é obrigada a abster-se
de qualquer ação com o objetivo de isentar uma entidade do
Grupo das suas obrigações fiscais.

Que ação deve ser empreendida?
CENÁRIO: tenho a possibilidade de encetar uma
relação comercial com uma empresa localizada num
paraíso fiscal

É lançado um concurso junto de uma empresa francesa do Grupo
por uma empresa localizada num país reconhecido por oferecer
condições fiscais atrativas. Posso responder a este concurso?

Conduta a ser adotada

De um modo geral, o Departamento Fiscal do Grupo deve estar
envolvido em respostas a concursos o mais a montante possível,
principalmente quando se trata de um país referido como sendo
"não cooperante para efeitos fiscais" (por exemplo, Bahamas, Omã,
Panamá, Ilhas Virgens Britânicas, etc.). Os países e regiões não
cooperantes são designados como tal pelo governo francês porque
não cumprem com os critérios exigidos em termos de transparência
fiscal, eliminação de medidas fiscais preferenciais e intercâmbio
de informações relacionadas com a fiscalidade. No entanto, as
relações comerciais com estes países não são proibidas quando são
economicamente justificadas. Por conseguinte, se forem ponderados
fluxos financeiros com esses países, é obrigatório informar
imediatamente o Departamento Fiscal do Grupo.

Bolloré
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Sistema de aplicação
do código de conduta

Aplicar

O Grupo Bolloré não tolera qualquer violação do seu código de conduta
e compromete-se a tomar todas as medidas necessárias para prevenir e punir ações
cuja materialidade tenha sido estabelecida na sequência de um procedimento
contraditório.
Qualquer pessoa que infrinja o código é passível de ação disciplinar nas condições
estabelecidas no regulamento interno ou de processo judicial em conformidade
com a lei aplicável.
O cumprimento dos compromissos do Grupo Bolloré baseia-se num sistema
eficaz e coerente, comum a todas as divisões, e controlado por uma organização
dedicada constituída pelas seguintes instâncias:
– o Conselho de Administração;
– a Direção Geral;
– a Comissão de Ética - RSE e anticorrupção;
– o Departamento de Conformidade do Grupo;
– o Departamento RSE;
– o Departamento de Recursos Humanos;
– o Departamento de Sistemas de Informação;
– o Departamento Fiscal;
– o Departamento de Segurança.
Esta organização garante que o código de conduta é devidamente entendido
e respeitado. Os seus membros estão cobertos por uma obrigação de
confidencialidade e têm a competência, autoridade e meios necessários para levar
a cabo esta missão.

Organização funcional
Grupo

Carta Ética e RSE

Valores e compromissos

Grupo

Código de Conduta

Políticas e regras de conduta

Grupo

Vigilância e conformidade

Procedimentos de prevenção e deteção

Divisões

Implementação e adaptação

em procedimentos e planos de ação
pelas divisões e unidades de negócios

Bolloré
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Público
em geral

Um documento fundador
que fixa os principais
compromissos do Grupo
para com o desenvolvimento
sustentável e inclusivo.

Funcionários
e parceiros
comerciais

Um documento fundador que
estabelece os principais
princípios, regras de conduta e
comportamentos a serem
adotados (saúde e segurança,
combate à corrupção,
cumprimento das regras de
concorrência, prevenção de
conflitos de interesses, RSE, etc.).
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Divisões
operacionais

Divisões
locais

Políticas e procedimentos:
conformidade, recursos humanos
(diversidade, inclusão, etc.),
QSMS, compras, proteção de
dados pessoais, etc.
Ferramentas: mapeamento de
risco, formação/sensibilização,
sistema de denúncia de
irregularidades, avaliação por
terceiros (relatório e auditoria),
diálogo com as partes
interessadas, comunicação, etc.

Procedimentos e planos de ação
aplicados pelas divisões,
unidades de negócios e filiais
que garantem a circulação das
políticas em todas as regiões em
que o Grupo opera.
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Informar-se

Informar-se e alertar

O Grupo Bolloré implementa um plano de sensibilização
e formação destinado a garantir que todos os seus funcionários
e parceiros comerciais tenham uma boa compreensão do código
de conduta e que irão cumprir com o mesmo no decorrer das suas
atividades diárias.
Os funcionários identificados como estando expostos a riscos
específicos recebem formação adicional.

Para
obter mais informações sobre o código de conduta
e as políticas:
• consulte os cartazes e as áreas dedicadas na sua intranet;
• contacte as pessoas responsáveis pela sua implementação
no seu perímetro;
• contacte o Departamento de Conformidade:
compliance@bollore.com.

Alertar
O sistema de denúncia de irregularidades complementa os modos
"tradicionais" de denúncia como, por exemplo, a via hierárquica.
Acessível através da Internet em alert.bollore.com, permite-lhe
reportar uma potencial violação do código de conduta de que possa
ter pessoalmente conhecimento.
O Grupo garante um processamento confidencial dos alertas
e a proteção dos denunciantes agindo de boa-fé contra qualquer
retaliação. No entanto, os indivíduos que fizerem uso indevido
do sistema podem ser alvo de uma ação disciplinar, não obstante
os processos judiciais.
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Cartaz

E-mailing
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Departamento de Conformidade

compliance@bollore.com
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