Código de Conduta
Agimos de forma correta
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O Nosso Código de Conduta
O Código de Conduta da Sage exemplifica a forma de pôr em
prática o nosso compromisso em “agir corretamente”.
Está concebido para garantir que a forma como conduzimos
os nossos negócios respeitará sempre os mais elevados padrões
de comportamento ético. Acreditamos que isto é essencial para
realmente cumprirmos o nosso objetivo de derrubar barreiras
para todos poderem prosperar.
A Sage está empenhada em criar um negócio sustentável e
bem-sucedido que beneficia os clientes, os colaboradores,
a sociedade e os investidores.
Steve Hare
CEO, The Sage Group Plc

© 2022 O Grupo Sage (PLC) ou os respetivos licenciantes. Todos os direitos reservados.

Página 3

O Nosso Código de Conduta
O nosso compromisso em agir de acordo com os mais
elevados padrões de ética suporta a nossa ambição de nos
tornarmos
a rede de confiança para as pequenas e médias empresas.
Para o conseguirmos, iremos fazer uma concorrência
agressiva, mas sempre orientados pelos nossos valores,
nomeadamente
o nosso compromisso em agir de forma correta.
Os princípios estabelecidos no nosso Código não são
opcionais nem algo a que se aspire. São fundamentais para
o nosso sucesso e todos temos uma função a desempenhar
ao garantir que os seguimos.
O nosso Código de Conduta é muito mais abrangente e não se
restringe ao cumprimento da legislação e da regulamentação
aplicáveis. Trata-se de reconhecer que existe uma diferença
entre aquilo que, por direito, podemos fazer e aquilo que
devemos fazer se quisermos agir de forma correta.

O nosso Código de Conduta ajuda-nos
a garantir que:
•

Promovemos práticas empresariais éticas e gerimos
a nossa empresa de acordo com a legislação e a
regulamentação aplicáveis.

•

Mostramos um comportamento justo com os nossos:
- colaboradores
- clientes
- sociedade
- acionistas

•

Disponibilizamos uma forma segura dos colaboradores
manifestarem as suas preocupações.
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Qual o significado do
Código de Conduta
da Sage para mim?
Todos os colaboradores da Sage têm a responsabilidade
pessoal de aplicar os princípios do Código de Conduta da
Sage no seu trabalho e de incentivar os outros colaboradores
a fazerem o mesmo. Temos também a expectativa de os
nossos parceiros partilharem o nosso compromisso de
adoção de um comportamento ético.
O Código de Conduta da Sage
estabelece os princípios
aplicáveis a todos os
colaboradores.
É impossível estabelecer todos
os cenários possíveis que os
colaboradores da Sage podem
vir a enfrentar e, por essa razão,
orientados pelos princípios do
Código, confiamos no bom senso
e no discernimento de todos
para manter os mais elevados
padrões de comportamento
ético.

Nem sempre é fácil perceber
qual será o comportamento
mais correto. Se não tiver
a certeza, não hesite em
colocar questões ao seu
diretor, aos Legal Services ou
à equipa Business Integrity
da Sage.
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Responsabilidades suplementares dos
diretores:

Não tem a certeza? Pergunte a si próprio:
•

Esta ação reflete os nossos valores?

•

Esta ação cumpre a legislação e as regulamentações
aplicáveis?

•

Dar o exemplo comportando-se eticamente e agindo
sempre de forma correta.

•

Encorajar a sua equipa a manifestar-se se houver
algum problema.

•

•

Criar uma cultura inclusiva na qual se encoraja
a expressão respeitosa da discordância.

Esta ação é benéfica para os nossos colaboradores
e os nossos clientes?

•

•

Escutar e responder às questões que sejam colocadas.

Iria sentir-me bem se toda a gente soubesse do
caso?

•

Proteger os colaboradores de possíveis retaliações
quando estes se manifestarem.

•

Remeter para a ética durante o confronto de ideias
e sempre que forem tomadas decisões.

Se conseguir responder “Sim” a estas quatro
perguntas, poderá avançar com segurança.
Mas se responder “Não” ou “Não Tenho a Certeza”
a qualquer uma destas perguntas, é preferível parar
e pedir ajuda.
Não se esqueça de que está sempre à vontade para
pedir ajuda.
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A Sage promove uma
cultura de expressão
franca das ideias
É preciso ter coragem e integridade para falar quando alguma
coisa não estiver bem. Orgulhamo-nos dos colaboradores
que têm a coragem de levantar preocupações legítimas
e garantimos que sejam protegidos de retaliações.
Se alguma vez pensar que um colaborador, ou a Sage
enquanto empresa, poderão não estar a corresponder ao
nosso compromisso de agir de forma correta, não se cale.
Queremos e precisamos que os colaboradores se façam ouvir e
manifestem as preocupações que possam ter. Em contrapartida,
prometemos escutá-los e tomar as medidas adequadas. Se
comunicar um problema de boa-fé, terá todo o nosso apoio.
A Sage não irá tolerar o tratamento desfavorável de um
colaborador que manifeste uma preocupação genuína.

© 2022 O Grupo Sage (PLC) ou os respetivos licenciantes. Todos os direitos reservados.

Página 7

Testemunhou
alguma situação
que põe a nossa
empresa em risco?
Saiba mais:
A nossa Política de Denúncias
presta informações
suplementares sobre a forma
de comunicar uma preocupação

Da seguinte forma:
•

Pode falar com o seu superior hierárquico ou com qualquer
outro diretor da Sage em quem confie

•

Pode falar com seu People Business Partner

•

Pode ligar para o Número de chamada segura: é gratuito
e confidencial

•

Contactar Amanda Cusdin, Chief People Officer:
amanda.cusdin@sage.com 0044 7785 371 772

•

Contactar Vicki Bradin,
General Counsel and Company Secretary:
vicki.bradin@sage.com 0044 7971 475 046

•

Contactar Jonathan Bewes, Chair of the Audit Committee:
jonathan.bewes@sage.com
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A atuação da Sage
pauta-se sempre
pela legalidade
A Sage opera sempre em conformidade com a legislação e as
regulamentações aplicáveis.
Esta norma de comportamento é absolutamente indisputável.
Para garantir que todos beneficiam da proteção garantida
pela legislação e pelas regulamentações referidas, esperamos
que os terceiros com quem fazemos negócio também ajam, em
qualquer caso, de acordo com as mesmas e sempre que lhes
forem aplicáveis.
Como agimos de forma correta:
Assegure que as nossas ações e interações cumprem a lei
e respeitam os nossos valores.
Procure aconselhamento junto dos Legal Services quando
não tivermos a certeza de que as nossas atividades estão em
conformidade com a legislação e a regulamentações aplicáveis.
Pergunte-se se esta é “a forma correta de agir”
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Procuramos prevenir ativamente o suborno,
a corrupção, a fraude e a evasão fiscal
É muito importante agirmos de forma correta
para manter a confiança dos nossos clientes,
parceiros e investidores, e para podermos
confiar uns nos outros.
O suborno, a corrupção e a fraude podem minar esta confiança
e, sendo nós uma empresa global, temos de garantir o
cumprimento do UK Bribery Act (decreto-lei do Reino Unido
contra os subornos) e dos requisitos locais relativos aos
subornos e à corrupção em todas as jurisdições em que
operamos. Temos também a expectativa de que os nossos
parceiros respeitem e adotem os nossos procedimentos
contra o suborno e a corrupção.

A Sage adota uma abordagem de tolerância zero em todas
as situações de fraude, suborno e corrupção. Temos todos
a responsabilidade de garantir que estamos atentos
e avaliamos as situações passíveis de fraude, suborno ou
corrupção, e que fazemos ouvir a nossa voz e comunicamos
tudo aquilo que nos pareça incorreto.
Nunca propomos, prometemos ou damos qualquer
vantagem, financeira ou doutra natureza, para influenciar
decisões ou induzir ações ilícitas doutras pessoas ou
empresas, e nunca solicitamos nem aceitamos nada de
valor, de quem quer que seja, que nos tente influenciar.
Nunca fazemos contribuições para Governos, funcionários e
dirigentes públicos, ou partidos políticos, e também não
aceitamos presentes nem hospitalidade destas entidades.
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A Sage também tem uma abordagem de tolerância zero a
todas as formas de evasão fiscal, seja ao abrigo da legislação
do Reino Unido ou de qualquer outro país.
Estamos empenhados no cumprimento da Lei Penal
de Delitos Financeiros (Criminal Finances Act) de 2017,
que introduziu o conceito de Infração Penal Empresarial
(Corporate Criminal Offence, CCO) pela não prevenção da
facilitação da evasão fiscal.
Desenvolvemos a nossa atividade de forma a assegurar a
prevenção da oportunidade e da ocorrência de evasão fiscal e
esperamos que quaisquer terceiros com os quais
trabalhamos façam o mesmo.

Isto implica tomar medidas que evitem fazer algo, ou prestar
qualquer forma de informação ou assistência, que possa
ajudar ou incentivar um cliente, parceiro ou fornecedor a
fugir aos impostos de forma ilícita através da redução do
risco de podermos facilitar inadvertidamente a evasão fiscal
em qualquer lugar do mundo.
Esteja atento aos comportamentos invulgares e aos sinais de
alerta, tais como:
•

Pedidos de pagamento sem emitir uma fatura de IVA
ou qualquer outro procedimento para pagamento ou
faturação invulgar;

•

Pedidos para fazer pagamentos ou mover fundos de/para
localizações invulgares e/ou operar a partir jurisdições
de alto risco de evasão fiscal;

•

Recusa de confirmar a conformidade com as nossas
verificações de devida diligência.
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Exemplo
Uma empresa na cadeia de fornecimento da
Sage sugeriu que seria possível obter um
preço inferior se lhes pagássemos sem
a empresa ter de emitir uma fatura.
Está correto?
Não, a empresa não deve ser paga, a menos que emita uma
fatura válida. Se recusar a emissão de uma fatura, poderá ser
um indicador de tentativa de evasão fiscal relativamente a
quaisquer pagamentos recebidos. Se tiver alguma preocupação,
poderá comunicá-la através de um dos canais indicados no
presente Código.
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Exemplo
Um consultor externo está a trabalhar com uma
empresa que é sua cliente para implementar
uma solução ERP. O consultor ofereceu-se para
recomendar à sua cliente o produto da Sage em
troca de um pequeno pagamento por parte da
Sage. Isto é permitido?
Não. Fazer uma oferta nestes moldes corresponde a uma situação
de suborno. Isto porque se trata duma oferta feita com o objetivo
de obter uma vantagem comercial para nós. Poder-se-ia também
vir a comprovar que teríamos cometido um crime.

Saiba mais:
Política de Combate à
Corrupção e ao Suborno

Como agimos de forma correta:
•

Recuse a oferta ou o pagamento de subornos e comissões
ilícitas, ou quaisquer outros tipos de pagamento ilícitos,
incluindo as chamadas “luvas”, a quem quer que seja.

•

Saiba com quem estamos a fazer negócios ao efetuar
as diligências necessárias para avaliar fornecedores
e parceiros, e ao assegurar que é celebrado um contrato
por escrito entre as partes.

•

Certifique-se de que os presentes e o entretenimento
recebidos ou oferecidos são razoáveis e adequados, e não
têm o intuito de obter novos negócios, manter os negócios
existentes ou recompensar os negócios fechados.

•

Certifique-se de que as doações a instituições de caridade
são feitas através da Sage Foundation ou de outra forma
pré-aprovadas.
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A nossa política
de presentes
e hospitalidade
é muito criteriosa
Os presentes e a hospitalidade empresariais podem, se usados
pontualmente e de forma restrita, ser um instrumento
legítimo na construção de boas relações.
No entanto, existem circunstâncias em que,
independentemente dos valores em causa ou da frequência, não
devem ser oferecidos nem aceites presentes e hospitalidade
para proteger-se a nossa reputação e a dos seus colaboradores.
Antes de oferecer ou aceitar presentes ou hospitalidade,
certifique-se de que é improvável que o seu gesto venha
a influenciar de forma imprópria a relação comercial ou
a tomada de decisão de ambas as partes.
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Exemplo
A minha equipa da Sage está neste momento a
adjudicar um contrato de prestação de serviços.
Uma das empresas que apresenta uma proposta
enviou à minha equipa bilhetes com o intuito de
a acompanharmos a um evento desportivo local.
O que devo fazer?
Deverá recusar, educadamente, a hospitalidade. Esta oferta poderia
ser considerada uma interferência na regularidade do processo de
contratação e uma influência na adjudicação do contrato.
É provável que esta oferta de hospitalidade seja de valor superior a
100 £ (ou o equivalente na moeda local), pelo que terá de registá-la no
registo central através do preenchimento da Declaração de Presentes
e Hospitalidade.

Saiba mais:
Política de Presentes
e Hospitalidade

Como agimos de forma correta:
•

Evite a possibilidade de os presentes ou a hospitalidade,
independentemente do seu valor, influenciarem ou serem
considerados como capazes de influenciar as relações
comerciais.

•

Registe os presentes/hospitalidade, recebidos ou oferecidos,
na Declaração de Presentes e Hospitalidade e informe o seu
Superior Hierárquico sempre que estejam em causa valores
superiores a 100 £ (ou equivalente).

•

Obtenha a aprovação prévia do General Counsel antes de
aceitar ou oferecer presentes ou hospitalidade de valor
igual ou superior a 500 £ (ou o equivalente na moeda local).

•

Consulte a Política de Presentes e Hospitalidade antes de
oferecer ou de aceitar de terceiros quaisquer vantagens,
favores ou entretenimento, incluindo o pagamento de
deslocações e despesas não diretamente decorrentes das
atividades empresariais da Sage.
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Protegemo-nos
contra os conflitos
de interesses
Poderá envolver-se em qualquer atividade empresarial
ou financeira legítima por sua própria conta, desde que
essas atividades não possam dar origem a um conflito
de interesses com a Sage ou prejudicar a reputação da
empresa.
Fala-se dum conflito de interesses quando se corre o
risco de colocar os interesses, pessoais ou de terceiros,
à frente dos interesses da Sage.
É necessário analisar cuidadosamente todas as
situações que possam ser consideradas conflituosas
e garantir que não afetam a nossa capacidade de tomar
decisões equilibradas e razoáveis.

© 2022 O Grupo Sage (PLC) ou os respetivos licenciantes. Todos os direitos reservados.

Página 16

Exemplo
Estou a recrutar uma pessoa para integrar a
minha equipa na área de Vendas e o meu irmão
tem experiência comprovada nessa área.
Gostaria de recrutá-lo: posso fazer-lhe uma
proposta?
Não. O envolvimento num processo de recrutamento no qual um
parente seu seja candidato constitui um conflito de interesses. Pode
mencionar a abertura da vaga ao seu irmão, mas deverá retirar-se
totalmente do processo de recrutamento. Também estaria impedido
de ser, direta ou indiretamente, Superior Hierárquico do seu irmão
caso ele fosse recrutado.

Como agimos de forma correta:
•

Questione-se se as circunstâncias poderão dar origem
a um conflito de interesses, real ou aparente.

•

Divulgue quaisquer conflitos de interesses através do
endereço de e-mail conflicts@sage.com para poderem
ser implementadas as salvaguardas adequadas que nos
protejam e à própria Sage.

•

Agir no interesse superior da Sage.

Saiba mais:
Política de Conflitos
de Interesses
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A Sage nunca aceita
nem processa
dinheiro obtido
através de atividades
Os criminosos tentam muitas vezes converter os proveitos
criminosas
dos seus crimes em bens lícitos. Esta atividade é
conhecida como branqueamento de capitais e é ilegal.
Também podem cometer outros crimes financeiros, como
o financiamento de organizações terroristas, a obtenção
fraudulenta de dinheiro ou propriedades, ou a evasão dos
pagamentos de impostos.

Na Sage, também temos a responsabilidade de nos
protegermos contra quaisquer terceiros que possam
tentar utilizar a nossa empresa para branquear os lucros
da criminalidade, ou cometer ou facilitar outras formas de
crime financeiro.

Tem alguma suspeita? Comunique-a.
Iremos ajudá-lo a resolver o problema. Comunique
imediatamente qualquer atividade suspeita aos Legal
Services ou à equipa Business Integrity.
Como agimos de forma correta:
Agimos corretamente ao prestar atenção às atividades suspeitas
que possam indiciar um potencial crime financeiro, tais como:
•

Múltiplas transferências de dinheiro.

•

Grandes quantias em dinheiro vivo.

•

Uma transferência de dinheiro ou um cheque passado a um
cliente por terceiros desconhecidos.

•

Uma relutância em prestar todas as informações ou a
prestação de informações suspeitas.

Saiba mais:
Política Contra
Crimes Financeiros
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Respeitamos os
regimes globais
de sanções
Operamos no mundo inteiro e respeitamos os regimes
de sanções, tanto internacionais como locais, que nos
proíbem de fazer negócios com determinados países,
indivíduos, Governos e entidades.
Para garantir que não fazemos negócios com alvos de
sanções, a Sage implementou vários procedimentos a
nível global, local e das áreas específicas de negócio.
Todos temos a responsabilidade de garantir que agimos
em conformidade com estes procedimentos para proteger
a nossa empresa, os nossos clientes e a nossa reputação.
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Exemplo
Quero estabelecer uma nova relação comercial
com um cliente no Irão, o negócio pode ser
muito lucrativo para Sage. O que devo fazer?
O Irão consta da lista de países proibidos na Política de Sanções
da Sage, o que significa que não podemos fazer quaisquer
negócios nessa região (direta ou indiretamente).
São vários os territórios que constam na nossa Política de Sanções
e têm de ser respeitados vários procedimentos. Como estes
territórios sofrem alterações ocasionalmente, deverá consultar
regularmente a Política de Sanções para assegurar que sabe onde
a Sage pode e não pode desenvolver a sua atividade.

Saiba mais:
Política de Sanções

Como agimos de forma correta:
•

Faça a devida diligência adequada aos consumidores
potenciais, clientes e parceiros para sabermos com quem
estamos a fazer negócios.

•

Obtenha autorização antes de fazer negócio em novos
territórios.

•

Assegure que os nossos acordos contratuais com terceiros
não permitem que estes violem as exigências dos regimes
de sanções nem coloquem a Sage numa posição de violação
dos referidos regimes.

•

Reserve algum tempo para rever regularmente a lista de
países proibidos e sujeitos a restrições disponibilizada na
Política de Sanções da Sage.
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Concorremos no
mercado de forma leal
Estamos empenhados em dar a primazia aos nossos clientes.
A concorrência leal é saudável e garante que podemos ajudar
os nossos clientes a vencer no mercado, proporcionando serviços
atrativos, ao mesmo tempo que protegemos os seus interesses
e os interesses da Sage.
Na Sage, nunca tentamos
fixar preços, limitar os
aprovisionamentos de forma
anticoncorrencial ou abusar
da nossa posição no mercado.
Competimos no mercado com
base no mérito dos nossos
serviços e cumprimos todas
as leis relevantes em matéria
de concorrência e antitrust
(combate à concertação dos
preços e à formação de
monopólios), em todos os
lugares onde desenvolvemos
a nossa atividade.

O envolvimento em quaisquer
iniciativas que pudessem
impedir, limitar ou distorcer
a concorrência, afetando
o comércio, seria um
comportamento contrário à
livre concorrência e, em
muito lugares, ilegal. Se
alguma vez forem discutidas
iniciativas com estas
características,
a situação deverá ser
comunicada de acordo
com as políticas da Sage.
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Exemplo
Alguns revendedores da Sage queixaram-se
doutro revendedor que pratica descontos nos
nossos produtos duma forma que coloca em risco
o negócio dos restantes revendedores. Posso
forçar aquele parceiro a adotar um valor mínimo
de revenda?
Não. Não deve envolver-se em ações que tentem influenciar o preço
dos nossos produtos no mercado. Isso corresponde a uma prática
contrária à livre concorrência e, em muitos lugares, é uma prática
ilegal.

Como agimos de forma correta:
•

Evite celebrar acordos verbais ou escritos com outras
empresas que impeçam, limitem ou distorçam a concorrência.

•

Recuse a celebração de acordos com empresas concorrentes
para a fixação de preços, a partilha de mercados, a limitação
da produção ou da oferta, ou a manipulação de licitações.

•

Evite a imposição de preços à nossa rede de canais ou o
envolvimento em práticas injustas de fixação de preços.

•

Use as fontes disponíveis publicamente ou outras fontes
adequadas para reunir informações sobre os nossos
concorrentes.

Saiba mais:
Política de Conformidade
com a Lei da Concorrência
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Respeitamos a
privacidade e
protegemos os dados
A Sage é um depositário orgulhoso e de confiança de dados dos
clientes e dos colegas, e sempre deu prioridade ao cumprimento
da legislação em matéria de privacidade de dados.
Os dados são fundamentais para os serviços que prestamos.
A forma como gerimos os dados poderá afetar não só o nosso
negócio e reputação, como os negócios e as reputações dos
nossos clientes.
Quando lidamos com os dados de colaboradores ou clientes,
todos temos de ter em conta as nossas ações e devemos tratar
esses dados com a importância e o cuidado que merecem.
Esperamos também que todos os nossos parceiros cumpram
integralmente todos os requisitos legais relacionados com
ativos de informação.
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Exemplo
Tenho dois parceiros com endereços de
e-mail semelhantes. Acidentalmente, enviei
informações sobre as contas de alguns clientes
para o parceiro errado. O que devo fazer?
Tem de comunicar imediatamente esta situação através do endereço
risk@sage.com e pedir ajuda. A equipa Risk irá ajudá-lo a assegurar
que são tomadas as medidas adequadas para gerir o incidente.
É importante não entrar em pânico e procurar ajuda para gerir
a situação da forma mais adequada.

Saiba mais:
Aviso de Privacidade Externo
Aviso de Privacidade de HR Global
Política de Proteção de Dados
Pessoais

Como agimos de forma correta:
•

Adote e mantenha os mecanismos de controlo adequados
para garantir a confidencialidade, integridade e
disponibilidade dos ativos de informação.

•

Comunique imediatamente quaisquer violações de dados
através do endereço risk@sage.com para obter ajuda na
gestão do incidente.

•

Cumpra as leis aplicáveis de privacidade e proteção de dados.

•

Forneça produtos, serviços e informações que garantam
a segurança dos dados dos nossos clientes.

•

Crie, teste e implemente tecnologias de inteligência
artificial (IA) de forma ética e responsável.
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Não negociamos com base em
“informação privilegiada”
Todos nós recebemos ou temos acesso a uma grande
quantidade de informações sobre a Sage e outras empresas
no decurso nosso trabalho. No entanto, na Sage, nunca
iremos negociar com base em informação privilegiada,
nem a iremos divulgar, exceto se formos explicitamente
autorizados a fazê-lo.
A “informação privilegiada” é informação exata que ainda
não foi divulgada publicamente e que, se tornada pública,
teria provavelmente um impacto significativo no preço das
ações duma empresa. A compra ou venda de ações duma
empresa por alguém que detém “informação privilegiada”
sobre essa empresa é uma prática conhecida como “insider
trading” ou “insider dealing” (operação com abuso de
informação privilegiada).

Exemplos
•

Uma fusão ou aquisição iminentes

•

Uma ação judicial ou um pedido de indemnização importantes

•

Informações financeiras

•

O desenvolvimento significativo de um produto

A transação de ações da Sage ou de qualquer outra empresa (incluindo
os nossos concorrentes ou fornecedores) com base em informação
privilegiada é ilegal.
Genericamente falando, nunca deverá divulgar quaisquer informações
assinaladas como “Confidenciais”. E caso de dúvida, deverá procurar
aconselhar-se previamente junto da equipa local de Legal Services ou
da equipa Business Integrity da Sage.
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Exemplo
Tenho algumas ações que adquiri através do
programa “Share and Save” (um programa de
poupança salarial que permite a compra de
ações da empresa a um preço fixo). Sei que
ainda não alcançámos as metas da empresa
para este ano fiscal, mas essa informação
ainda não foi anunciada. Posso vender as
minhas ações?

Como agimos de forma correta:
•

Nunca compre nem venda ações com base em informação
privilegiada.

•

Nunca recomende nem sugira a compra ou venda de ações
da Sage, ou de qualquer outra empresa da qual detenhamos
informação privilegiada.

•

Nunca partilhe “dicas” relativas a informação privilegiada
com ninguém (por exemplo, familiares, amigos, colaboradores
ou quaisquer terceiros).

Não. A situação descrita corresponde ao uso de informação
privilegiada.

Saiba mais:
Código de Negociação de Ações
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Adotamos uma
atitude de tolerância
zero em relação à
escravatura moderna
e o tráfico de seres
humanos

Temos o firme compromisso de assegurar que
todos os colaboradores da Sage, bem como as
pessoas que trabalham em nosso nome, estão
protegidos contra a escravatura moderna e o
tráfico de seres humanos.
Todos desempenhamos um papel na eliminação
de quaisquer ligações possíveis a estas práticas
nas nossas cadeias de fornecimento.
Especificamente, asseguramos que são feitas as
verificações adequadas aos fornecedores antes
de os integrarmos ou de renovarmos uma relação
com existente com um fornecedor.
Exigimos que todos os fornecedores cumpram
o código de conduta de fornecedores da Sage .
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Tem alguma
suspeita?
Iremos
ajudá-lo a resolver o problema.
Comunique-a.

Denuncie imediatamente quaisquer indícios de possível
escravatura moderna ou tráfego de seres humanos à
equipa Legal Services ou Business Integrity, quer estejam
relacionados com os fornecedores da Sage sou com outros
fornecedores na cadeia de fornecimento da Sage.

Saiba mais:
Política de Aprovisionamento

Agimos corretamente ao prestar atenção aos
indícios de práticas de escravatura moderna
ou tráfico de seres humanos, por exemplo:
•

Conclusões da execução de verificações exaustivas
de devida diligência “conheça o seu fornecedor” em
conformidade com a Política de Aprovisionamento.

•

Provas de que os fornecedores adotam más práticas
laborais, como o excesso de horas de trabalho, salários
inferiores ao salário mínimo fixado ou tratamento abusivo.

•

Indícios de que os fornecedores transportam trabalhadores
coletivamente para as suas instalações e/ou proporcionam
alojamento aos trabalhadores.

•

Referências de que os fornecedores retêm ou restringem
o acesso aos passaportes ou aos documentos de viagem ou
de identificação dos seus trabalhadores.
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O nosso sucesso, a longo prazo, depende da
capacidade de todos os colaboradores agirem
de forma correta
“O Código de Conduta da Sage apoia os nossos objetivos de criar
relações duradouras com clientes e parceiros, e de criar uma
cultura organizacional que é caracterizada por termos
colaboradores excecionais, capacitados, colaborantes e motivados.
Este Código permite-nos alcançar estes objetivos porque
proporciona um enquadramento claro que nos ajuda a
desenvolvermos a nossa atividade empresarial agindo de forma
correta.”

Paul Struthers
Managing Director, UKI

“Na Sage, temos grandes ambições. Para nos ajudar a concretizar
estas ambições, estabelecemos desafios ambiciosos e,
ocasionalmente, os colaboradores podem sentir-se sob pressão
para alcançar objetivos comerciais desafiadores. No entanto,
o nosso êxito a longo prazo depende do reforço e da manutenção
da confiança dos nossos clientes, principais intervenientes e a
comunidade em geral, o que significa que agir de forma correta
tem sempre de ser a nossa principal prioridade. Competir de
forma agressiva e estabelecer objetivos ambiciosos serão sempre
acompanhados pelo nosso compromisso de agir de forma
correta.”

Stanimira Koleva
EVP International
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Coisas a que devemos
estar atentos

•

Esta ação reflete os nossos valores?

•

“Não podemos mesmo falhar os objetivos do
semestre…”

Esta ação cumpre a legislação e as regulamentações
aplicáveis?

•

Esta ação é benéfica para os nossos colaboradores
e os nossos clientes?

•

Iria sentir-me bem se toda a gente soubesse do caso?

“As hipóteses de descobrirem são pequenas, por isso…”
“Pode não ser totalmente ético ou transparente, mas…”
Este género de comentários pode transmitir aos colaboradores
mensagens contraditórias ou erradas sobre aquilo que valorizamos
na Sage. Devemos ter sempre o cuidado de combinar as mensagens
sobre os objetivos a alcançar nos negócios com o reiterar do nosso
compromisso incondicional em agir sempre de forma correta.

Não tem a certeza? Pergunte a si próprio:

Se conseguir responder “Sim” a estas quatro
perguntas, poderá avançar com segurança.
Mas se responder “Não” ou “Não Tenho a Certeza”
a qualquer uma destas perguntas, é preferível parar
e pedir ajuda.
Não se esqueça de que está sempre à vontade para
pedir ajuda.
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E se alguma coisa não
estiver bem e eu
precisar de comunicar
a alguém essa situação?
É importante chamar a atenção para as possíveis práticas erradas ou
transgressões.
Pode ser difícil ou inclusivamente intimidante fazer ouvir a sua voz
quando os seus colegas não parecem estar preocupados.
No entanto, se o tiver feito, tiver sido coagido a fazer ou tiver testemunhado
alguma coisa contrária aos princípios do Código de Conduta da Sage,
encobrir ou ignorar o que se passou poderá agravar a situação.
Se precisar de manifestar uma preocupação, a Chamada Segura é uma
linha de denúncias confidencial que todos os colaboradores da Sage
podem utilizar.

Não tem a certeza? Pergunte a si próprio:
•

Esta ação reflete os nossos valores?

•

Esta ação cumpre a legislação e as regulamentações
aplicáveis?

•

Esta ação é benéfica para os nossos colaboradores e os
nossos clientes?

•

Iria sentir-me bem se toda a gente soubesse do caso?

Se conseguir responder “Sim” a estas quatro perguntas,
poderá avançar com segurança.
Mas se responder “Não” ou “Não Tenho a Certeza” a
qualquer uma destas perguntas, é preferível parar e pedir
ajuda.
Não se esqueça de que está sempre à vontade para pedir ajuda.

Ligue para o número da Chamada Segura, é gratuito
e confidencial!
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Ligue para o número da Chamada Segura, é gratuito e confidencial!
Europa

AAMEA

França
00 800 72332255

Países Baixos
00 800 72332255

África do Sul
0800 990243

Singapura
800 4481773

Reino Unido
0800 9151571

Espanha
0800 9151571

Austrália
1800 312928

Malásia
1800 220054

Irlanda
1 800 812740

Itália
1 800 812740

Namíbia
0044 191 516 7764

Tailândia
001 800 72332255

Portugal
00 800 72332255

Polónia
00 800 72332255

Botsuana
0044 191 516 7764

Índia
000800 4401256

Bélgica
00 800 72332255

Letónia
00 800 72332255

Brasil
0800 8921750

Nigéria
0044 191 516 7764

Suíça
00 800 72332255

Roménia
0372 741 942

Marrocos
8000 96071

Alemanha*
kanzlei@arbeits-mietrecht.de
compliance@betz-scharpenack.de

Israel
012 800 72332255 (Golden Lines)
013 800 72332255 (Barak)
014 800 72332255 (Bezeq)

EAU
8000 4413376
Arábia Saudita
800 8442067
Quénia
0044 191 516 7764

Estados Unidos e Canadá
Canadá
1877 5998073
EUA
1866 9013295

*A Sage Alemanha utiliza atualmente um fornecedor alternativo para a denúncia de
colaboradores (via e-mail) enquanto aguardar a adoção da Chamada segura em devido tempo.
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