
CÓDIGO ÉTICO DE “BVB ITALIA Srl”
Inspirar confiança aos nossos parceiros comerciais e motivar os 
membros da Equipa a efectuar as escolhas correctas para a Empresa, a 
comunidade e o planeta, representa um valor fundamental para a BVB 
Italia Srl, firmemente empenhada no desenvolvimento de uma ética de 
comportamento correcta.  

PROIBIDO ABUSO DO ESCRITÓRIO E DE CORRUPÇÃO  

O nosso empenho é alcançar o sucesso exclusivamente graças à integridade dos nossos 
produtos, dos nossos serviços e do nosso pessoal.  

Os pagamentos ilícitos, o abuso do escritório ou outras práticas ilegais e/ou de corrupção 
não são toleradas em nenhuma esfera de competência.  

E mais, nunca devem ser oferecidas, fornecidas ou prometidas homenagens de valor que 
possam ser trocadas como pagamentos destinados a obter, manter ou dirigir as relações 
de negócios ou adquirir uma vantagem comercial imprópria aos olhos de um cliente 
comercial ou de um funcionário público.  

Ao invés, é rigorosamente necessário observar as leis contra o abuso no escritório e a 
corrupção de todos os países onde a BVB Italia opera directa ou indirectamente, incluídos 
os Estados Unidos onde vige a lei em matéria de corrupção no exterior (FCPA=Foreign  
Corrupt Practices Act), e  aquela  do  Reino  Unido (Bribery Act).  

Os pagamentos do facilitar a qualquer dependente público e por qualquer motivo, 
independente da seu valor, são rigorosamente proibidos.  

Estamos conscientes que o sucesso no mercado de BVB Italia é devido sim a uma 
concorrência agressiva, mas correcta. A qualidade dos nossos produtos e o nível de 
serviço falam por si só.  

As características intrínsecas dos nossos produtos e dos nossos serviços não são 
falseadas e não enganamos os nossos parceiros comerciais nem nos deixamos envolver 
em práticas descorrectas.   



BVB Italia  crê na concorrência livre e aberta e adere plenamente às   
normativas  sobre a concorrência e as leis antitrust  vigentes em cada país em que opera.  
Estamos conscientes que algumas práticas comerciais anticoncorrência são proibidas por 
estas normativas, incluído:  

•  A troca de informações com a concorrência, em relação ao preço de venda, o 
marketing, a produção, as áreas e os clientes.  

•   A proposta ou a aceitação de qualquer acordo formal ou informal com qualquer tipo 
de concorrente que possa fixar os preços de cessão e coordenar as ofertas, repartir 
a produção, levar a divisão dos mercados ou das áreas de venda, dos produtos, dos 
clientes ou dos fornecedores ou que cubra qualquer outro assunto importante para 
fins de concorrência.  

RECOLHA E UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES RESERVADAS SOBRE A 
CONCORRÊNCIA  

A recolha de informações sobre a concorrência é uma prática comercial legal.  

A sua realização permite ficar competitivos no mercado. Obter informações de fontes 
públicas, como jornais ou Internet, é uma prática apropriada e encorajada.                É 
permitido também pedir aos clientes e aos fornecedores informações não reservadas sobre 
a concorrência. Em todo caso, não é encorajada qualquer divulgação que possa violar as 
obrigações legais e contratuais do cliente ou do fornecedor. Durante a colaboração com 
consultores, fornecedores ou outros parceiros, nos asseguramos que sejam compreendidas 
as expectativas da BVB Italia para a recolha legal e apropriada das informações sobre a 
concorrência.  

PROIBIÇÃO DE RECICLAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO DOS 
GRUPOS TERRORISTAS  

São observadas todas as leis dirigidas a impedir as organizações criminais, a nos 
proteger do terrorismo e a garantir a segurança nacional dos países em que operamos. A 
reciclagem do dinheiro é  processo de movimentação dos lucros derivados de actividades 
criminosas, como o tráfego de drogas, nas actividades legais para ocultar a origem ilícita.  

 Com financiamento dos grupos terroristas, nos referimos às subvenções de actividades 
terroristas que podem originar de fontes ilegítimas ou criminais.  

BVB Italia não pretende favorecer a reciclagem de dinheiro nem o financiamento de 
grupos terroristas, mas precaver-se para evitar o uso involuntário das próprias actividades 
comerciais para estes fins. É necessário ficarmos alertas para exercer o bom senso, 
quando se trata com     



clientes ou parceiros comerciais, informando imediatamente qualquer actividade ou   
transação insólita ou suspeita como, por exemplo, tentativas de pagamento em espécie ou 
provenientes de uma    

fonte de financiamento insólita, acordos que implicam na transferência de fundos de e para 
países ou entes não relacionados com a transação ou com o cliente, acordos insolitamente 
complexos que    

não reflectem um propósito real comercial ou tentativas de eludir as escritas contáveis e as 
solicitações de prestação de contas.  

CONFORMIDADE COM O DIREITO COMERCIAL  

A BVB Italia efectua compras e vendas em todo o mundo e está sujeita às leis nacionais 
aplicáveis sobre as importações e a exportação de mercadorias, serviços, software e 
tecnologia.  

Se  somos envolvidos a qualquer título em operações de importação ou exportação, é 
preciso redigir sempre um relatório informativo completo, verdadeiro e preciso relativo à 
natureza e à utilização daquilo que é importado ou exportado, o local de produção e os 
relativos custos.  Sempre de modo verdadeiro, preciso e completo são descritos os nomes 
e os endereços dos utilizadores finais, dos clientes e de qualquer intermediário.  

FAZER NEGÓCIOS COM FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE MODO EFICAZ  

Todos os dependentes da BVB Italia podem entrar em contacto com funcionários públicos, 
incluídos os dependentes de Empresas controladas pelo Estado.   

Quando se tratam de negócios com Entes estatais, os standard de conduta podem ser 
diferentes daqueles mantidos com empresas comerciais.  Como exemplo, os standards 
relativos às actividades recreativas e as homenagens são geralmente mais graves e os 
riscos legais são maiores quando tiver que estar envolvido um funcionário público.  

Em alguns casos, é necessário que os dependentes efectuem certificações específicas 
por produto, gerem relações e forneçam outras informações ou declarações relativas à 
integridade do produto e/ou outras informações comerciais.  

As normativas assiociadas, de facto, à conclusão de negócios com a administração pública 
são com frequência complexas e impõem quer à Empresa quer ao dependente que 
participou das práticas, penas severas, civis ou penais, ou sanções de outro tipo.    

PRINCÍPIOS EM MATÉRIA DE AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA   



A BVB Italia se sente empenhada sobre a qualidade do ambiente. Os nossos produtos, os 
nossos   
serviços e os nossos processos de produção reflectem este cuidado e a convicção de que 
isso que é positivo para o ambiente o seja também para a BVB Italia.  

O nosso empenho se refere aos nossos dependentes, as nossas comunidades e os 
nossos clientes:   a sua saúde, a segurnça e a compreensão da exigência de uma gestão 
responsável do ambiente.  

Nos sentimos constantemente empenhados a melhorar as prestações ambientais.  

Os princípios que observamos são portanto os seguintes:   

•  Conformidade com as leis ambientais, com as normativas sobre a saúde e segurança 
do pessoal  

•  Redução ao mínimo ou eliminação da geração de resíduos 
•  Verificação da conformidade com as normativas em matéria de ambiente,   
    saúde e segurança  
•  Esforço finalizado para conservar a utilização dos recursos naturais  
•  Respostas às  preocupações ambientais dos dependentes e das comunidades  
    ondeoperamos.   


