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01/  
MENSAGEM DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

Caros Colaboradores e Parceiros, 
 

Vivenciamos um período em que o mer- 
cado – e em particular o mercado far- 
macêutico – atinge índices de compe- 
titividade nunca antes experienciados. 
Perspetiva-se uma alteração de paradig- 
ma no sector, pelo que a realidade pode, 
brevemente, deixar de ser a que nos ha- 
bituamos a observar durante todos estes 
últimos anos. 

 
Vivenciamos, também, um período de 
grande exigência interna, resultante do 
grande desafio a que nos propusemos, da 
necessidade de estar um paço à frente nas 
soluções que respondam à dinâmica cada 
vez maior imposta pelo mercado e de a 
aportar aos nossos clientes e parceiros, e 
garantir-lhes um serviço de excelência. 

 
É nas grandes mudanças que surgem as 
maiores oportunidades, mas também é 
nessas mesmas grandes mudanças que 
surgem as maiores ameaças e é necessá- 
rio sermos mais exigentes. 

 
O Código de Conduta da Empifarma é um 
conjunto de princípios que guiam a nos- sa 
atividade, com o objetivo de sustentar uma 
cultura ética e de integridade que deve ser 
respeitada a todos os Colaboradores e 
Parceiros da Empifarma. 

 
Baseado nos valores de excelência, trabalho 
de equipa, liderança e ética, este Código 

 
fornece linhas-guia para orientação dos Co- 
laboradores, com o objetivo de conquistar e 
manter a confiança e o respeito dos profis- 
sionais de saúde, clientes, pacientes e socie- 
dade em geral. 

 
Estamos convictos que só uma organiza- 
ção pautada por estes valores será sus- 
tentável, competitiva e vencedora. 

 
A dedicação ao projeto, a união, o espírito 
de equipa será o essencial para alcançar- 
mos os nossos objetivos. 

 
Este Código de Conduta pretende ser uma 
ferramenta valiosa de consulta e 
orientação no que concerne às determi- 
nações éticas e aos valores pelos quais nos 
devemos reger, assim como, a nossa 
missão. 

 
Este Código de Conduta foi elaborado 
para recordar e sistematizar regras, valo- 
res e princípios éticos que regem a EMPI- 
FARMA e as relações com todos os nos- 
sos parceiros. 

 
Este Código de Conduta é de aplicação 
obrigatória por todos, pelo que a sua lei- 
tura atenta é imprescindível. 

 
 

Montemor-o-Velho, 01 de Março de 2018 
 

A ADMINISTRAÇÃO 
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02/  
VISÃO, MISSÃO, 
VALORES E PRINCÍPIOS 

 
 

A Empifarma - Produtos Farmacêuticos, S. A., 
dedica-se à distribuição por grosso de 
produtos farmacêuticos no mercado am- 
bulatório em Portugal. 

 
Conta, atualmente, com crescente conjun- 
to de parcerias com a Industria Farmacêu- 
tica a operar em Portugal assim como com 
um número também crescente de farmá- 
cias que servimos diariamente. 

 
2.1 VISÃO 
Ser uma empresa de referência em inova- 
ção, qualidade, eficiência e competitivida- 
de, focada na criação de valor para os nos- 
sos parceiros, clientes e acionistas. 

 
2.2 MISSÃO 
A nossa missão tem por objetivo conso- 
lidar a Empifarma como uma empresa de 
excelência na distribuição farmacêutica no 
mercado ambulatório em Portugal, focada 
na qualidade, inovação e eficiência, que re- 
sulte na agregação de valor ao nosso negó- 
cio, dos nossos clientes e parceiros. 

 
2.3 VALORES 
A persecução dos nossos objetivos, esta- 
rão sempre vinculados aos nossos valores, 
os quais esperamos ver reconhecidos. 

 
□ Integridade 
□ Transparência 
□ Rigor 
□ Responsabilidade 
□ Respeito 
□ Primado do Cliente 

 
Um conjunto de valores adicionais que 
constituem a base sobre a qual exercemos a 
nossa atividade e regemos a nossa ati- tude. 

 
2.4 PRINCÍPIOS 
Comportamento Ético 
As relações com as partes interessadas ba- 
seiam-se no respeito, na transparência, na 
honestidade e na integridade e não tolera- 
mos qualquer tipo de suborno ou forma de 
corrupção. Esforçamo-nos por preservar a 
nossa independência em relação a pres- 
sões políticas, para podermos falar e agir 
livremente, primeiro e sobretudo em defe- 
sa dos interesses da sociedade. 

 
Boas práticas 
Somos devotos da qualidade e das boas 
praticas. O nosso caminho em busca da ex- 
celência nunca termina, sempre em busca 
do melhor para os nossos clientes e parcei- 
ros. A nossa atuação está constantemente 
focada em encontrar novas maneiras de 
inovar e melhorar. Quando os nossos par- 
ceiros e clientes nos elegem, escolherão 
quem irá trabalhar incansavelmente para 
alcançar a excelência em qualidade, segu- 
rança, eficiência e competitividade. 

 
Não-Discriminação 
Somos uma entidade empregadora que de- 
fende a igualdade de oportunidades. Não 
aceitamos qualquer tipo de discriminação no 
local de trabalho relacionada com idade, 
género, raça, origem social, religião, orienta- 
ção sexual ou aptidão física. Os nossos siste- 
mas de compensação e de desenvolvimento 
de carreira baseiam-se no mérito. 
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Higiene e Segurança 
O bem-estar físico e psicológico dos nos- 
sos Colaboradores tem uma importância 
fundamental para nós e esforçamo-nos por 
garantir um ambiente de trabalho se- guro 
e saudável para todos. Esperamos que 
todos os Colaboradores cumpram as 
directrizes e práticas de segurança. 

 
Conhecimento 
Consideramos que o conhecimento é uma 
das maiores fontes de realização pessoal e 
de desenvolvimento de carreira. Esfor- 
çamo-nos por atrair  pessoas  motivadas e 
esperamos que todos contribuam com 
ideias e estejam totalmente empenhados 
no sucesso da empresa. 

 
Assumir Riscos 
Procuramos alternativas, ideias novas, 
novas abordagens e soluções para ultra- 
passar barreiras. Assumimos riscos calcu- 
lados. 

 
Inovação 
Acreditamos que a nossa vantagem com- 
petitiva a longo prazo depende da nossa 
capacidade e determinação em inovar, ob- 
tendo melhorias contínuas e aumentando a 
nossa eficiência. Encorajamos os nossos 
Colaboradores a gerar ideias novas, ava- 
liamos a sua capacidade de o fazer e es- 
peramos que os nossos gestores sejam o 
exemplo a seguir. Encorajamos uma cultu- 
ra de assunção de risco, dentro de níveis 
devidamente controlados de exposição. 

 
Ambição 
Definimos metas ambiciosas, mas alcan- 

çáveis. Desafiamo-nos de forma contínua 
para ultrapassar limites previamente esta- 
belecidos. Queremos sempre mais. 

 
Pronto para a mudança 
Procuramos soluções direcionadas  para o 
cliente. Os nossos Colaboradores e as 
nossas sociedades têm de ser suficiente- 
mente flexíveis para aceitar novas ideias e 
novas formas de fazer negócios, tendo 
também de estar preparados para aceitar 
mudanças, melhorar produtos e processos 
e dar resposta a novos desafios organiza- 
cionais. 

 
Abertura e Transparência 
Assumimos responsabilidades e espe- 
ramos que os outros façam o mesmo. 
Incentivamos uma cultura de abertura, 
transparência e responsabilização, e es- 
tamos recetivos à opinião de Colabora- 
dores, bem como de observadores exter- 
nos, como meio para obter uma avaliação 
independente do nosso desempenho, do 
nosso grau de cumprimento das melhores 
práticas e dos nossos próprios valores e 
princípios. Esforçamo-nos por dar respos- 
ta às preocupações das partes interessa- 
das. 

 
Cooperação 
Damos autonomia aos nossos Colaborado- 
res e esperamos que estes assumam respon- 
sabilidades. Acreditamos na cooperação e no 
trabalho em equipa como um meio para par- 
tilhar know-how, experiência e responsabili- 
dades entre os nossos Colaboradores, tanto 
na execução de tarefas quotidianas como na 
resolução de problemas complexos. 
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Confiança e Reputação 
Os parceiros e colaboradores da Empifar- 
ma reconhecem e valorizam o compromis- 
so de conduzir os negócios de forma ética. 

 
A reputação de colaboradores, clientes e 
parceiros é diretamente beneficiada pela 
reputação integra e postura ética da Em- 
pifarma. 

 
A Empifarma não conduz práticas questio- 
náveis de negócios que possam, de algu- 
ma forma, colocar em causa a sua reputa- 
ção e a de terceiros. 

 
Nenhum objetivo comercial em concreto é 
superior aos valores pelos quais se rege a 
Empifarma. A Empifarma reconhece o 
prejuízo potencial decorrente de posturas 

menos éticas nos negócios e renunciará a 
quaisquer oportunidades de negócios as- 
sociadas a meios ilícitos ou impróprios. 

 
Cabe a cada Colaborador questionar, de 
forma crítica, os objetivos e meios asso- 
ciados a cada transação e abster-se de uti- 
lizar transações que visem objetivos não 
permitidos. 

 
Em caso de dúvida, o Colaborador é ex- 
pressamente instruído a abster-se de 
prosseguir qualquer linha de negociação 
sem o prévio aval da Administração, o qual 
nunca será concedido se se concluir que a 
sua conclusão fere os princípios éticos ou a 
lei e regulamentos pelos quais a Empi- 
farma rege a sua atividade. 
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03/  
NORMAS 
DE CONDUTA 

 
 

3.1 ÂMBITO E OBJETIVO 
O Código de Conduta da Empifarma con- 
tém um conjunto de normas baseadas nos 
valores partilhados, que regem as ativida- 
des da Empifarma. É aplicável a todas as 
pessoas contratadas, incluindo membros 
dos órgãos estatutários, diretores, admi- 
nistradores, quadros superiores, Colabo- 
radores e pessoas cujo estatuto é equi- 
valente ao de Colaboradores, tais como 
trabalhadores temporários (doravante 
referidos como “Colaboradores”) e pres- 
tadores de serviços. O Código de Condu- 
ta define linhas de orientação de natureza 
ética empresarial que devem ser seguidas 
por todos os Colaboradores e prestadores 
de serviços durante o desempenho das 
respetivas funções. 

 
3.2 COMPROMISSO DA EMPIFARMA A 
Empifarma adota e promove de forma ativa 
as mais exigentes normas éticas de 
conduta profissional. O compromisso rela- 
tivamente a normas de conduta deve  par- 
tir dos níveis mais elevados da empresa. 
Assim, os gestores de topo da Empifarma 
devem constituir um exemplo para toda a 
organização através das suas ações, li- 
derando de forma ativa a adoção destas 
normas e controlando a sua aplicação. 

 
3.3 COMPROMISSO DOS COLABORA- 
DORES E DOS PRESTADORES DE SER- 
VIÇOS 
É particularmente importante que um 
compromisso em relação a estas normas 
seja aceite por todos os Colaboradores e 
prestadores de serviços, onde quer que 
estes desenvolvam a sua atividade. Nes- 

 
se sentido, a cada Colaborador da Empi- 
farma foi distribuído um exemplar deste 
Código de Conduta e foi recolhida a sua 
declaração de leitura e concordância. 

 
3.4 QUADRO NORMATIVO 
A Empifarma mantém os seus Colabora- 
dores cientes de que, para além do res- 
peito pelo presente Código de Conduta, é 
necessário que se mantenham perma- 
nentemente atualizados e familiarizados 
com as leis, regulamentos e códigos de 
conduta que regem a atividade farmacêu- 
tica, nomeadamente o Estatuto do Medi- 
camento, o Regulamento relativo às Boas 
Práticas de Distribuição, o Código de 
Conduta da EFPIA (Federação Europeia de 
Indústrias e Associações Farmacêuticas) e 
a sua transposição interna para o Código 
de Conduta para as Relações en- tre a 
Indústria Farmacêutica e as Associações 
de Doentes, o Código da IFPMA 
(Federação Internacional de Fabricantes e 
Associações Farmacêuticas). 
Os Colaboradores da Empifarma devem 
manter ainda o cumprimento das políticas e 
procedimentos internos aplicáveis às suas 
respetivas áreas de atuação. 

 
A Administração e as chefias intermédias 
devem garantir a formação e orientações 
necessárias e adequadas ao cumprimento 
das exigências aplicáveis por todos os co- 
laboradores. 

 
3.4.1 Leis e outros Regulamentos Públi- 
cos Específicos sobre a Distribuição Far- 
macêutica 
Os colaboradores da Empifarma devem 
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estar cientes de que o setor da saúde é um 
extremamente regulamentado e, ainda 
assim, permeável a uma variedade de in- 
teresses incompatíveis com os valores da 
organização. 

 
Para além do desenvolvimento e produção 
de medicamentos, também a publicidade, 
venda, distribuição, intermediação, dispo- 
nibilização ao público, e comparticipação 
de medicamentos são atividades com as 
quais os colaboradores da Empifarma li- 
dam quotidianamente e que estão sujeitos a 
um denso quadro normativo que deve 
permanecer sempre disponível e pronto 
para consulta, constante de dois diplomas 
fundamentais, nomeadamente o Estatuto 
do Medicamento e o Regulamento relati- 
vo às Boas Práticas de Distribuição. 

 
Em caso de dúvida, o Colaborador deverá 
sempre solicitar a intervenção do Depar- 
tamento Jurídico. 

 
3.4.2 Leis Específicas sobre Corrupção 
A Empifarma não tolera, não promove nem 
aceita atos de corrupção ou qualquer outra 
influência indevida sobre Profissionais da 
Saúde, Funcionários Públicos, parceiros de 
negócios ou Terceiros. 
Os colaboradores da Empifarma devem 
cumprir rigorosamente todas as leis apli- 
cáveis, relacionadas com o fenómeno da 
corrupção e do branqueamento de capi- 
tais. Os colaboradores da Empifarma estão 
sujeitos à Lei nacional, bem como à legis- 
lação comunitária em matéria de combate à 
corrupção, financiamento ilícito e bran- 
queamento de capitais. Os Colaboradores 
da Empifarma devem igualmente cumprir e 
respeitar as leis aplicáveis nas relações 
com outros países (v.g. Lei Norte-Ame- 
ricana de Práticas Corruptas no Exterior 
(FCPA) e a Lei contra o Pagamento de Su- 
borno do Reino Unido). 

 
3.4.3 Códigos da Indústria 
Os códigos da indústria farmacêutica são 
implementados por associações da indús- 
tria farmacêutica e têm âmbito interna- 
cional, regional e nacional como, por ex. o 
Código de Conduta da EFPIA e a sua 
transposição interna para o Código de 

Conduta para as Relações entre a Indús- 
tria Farmacêutica e as Associações de Do- 
entes. 
Tais códigos constituem uma diretriz im- 
portante na relação da Empifarma com   a 
Indústria Farmacêutica e com os seus 
Clientes em matérias relacionadas com a 
assistência médica, a distribuição farma- 
cêutica e a corrupção. Como Distribuidor 
devidamente licenciado para a prática da 
atividade e como membro das associa- 
ções de classe, a Empifarma assume a 
obrigação de respeitar, em todas as suas 
atividades as regras estabelecidas por es- 
ses códigos: 

 
Código de Conduta da IFPMA 
O Código de Conduta da IFPMA estabe- 
lece padrões mínimos para a promoção de 
medicamentos e a interação com Profis- 
sionais de Saúde em todo o mundo. 
Todas as atividades promocionais e intera- 
ções com Profissionais de Saúde, incluin- 
do o uso, fornecimento e/ou distribuição de 
materiais promocionais, amostras, brin- 
des, patrocínio médico e outras atividades 
promocionais, devem respeitar o Código 
da IFPMA. 
O Código é aplicável à promoção de MSRM 
e também a MNSRM, na medida que esses 
Medicamentos sejam promovidos junto de 
Profissionais da Saúde. 

 
Códigos Regionais 
A Empifarma respeita também os códigos 
de conduta comunitários/regionais aplicá- 
veis – o Código de Conduta da EFPIA e o 
Código da PhRMA. 

 
O Código da EFPIA para Profissionais de 
Saúde estabelece padrões mínimos para a 
promoção ética de MSRM a Profissionais 
de Saúde, apenas na UE. 
Este código visa promover o relaciona- 
mento ético e transparente, com salva- 
guarda do respeito pela independência das 
Associações de Pacientes. 

 
O Código da PhRMA é uma diretriz regio- 
nal dos EUA que regula as relações entre a 
indústria farmacêutica e os Profissionais 
de Saúde. É localmente aplicável à promo- 
ção de MSRM. 



12 I CÓDIGO DE CONDUTA E DE COMPLIANCE I EMPIFARMA - Produtos Farmacêuticos, S.A. 
 

 
 

Códigos Locais 
O Código de Conduta para as Relações 
entre a Indústria Farmacêutica e as As- 
sociações de Doentes em  vigor  resulta da 
última adequação normativa realizada pela 
EFPIA ao Código, em 2011, no sentido de 
assegurar que as relações entre a Indústria 
Farmacêutica e as Associações de Doentes 
se desenrolam de uma forma ética e 
transparente. 
As alterações realizadas têm como obje- 
tivo reforçar a importância das relações 
mantidas com as associações de doentes e 
incidem sobre as seguintes áreas: 
• Contratos entre empresas e associa- 
ções de doentes: as empresas passam a 
poder celebrar contratos com as associa- 
ções de doentes ao abrigo dos quais estas 
poderão exercer funções na qualidade de 
oradoras, peritos e/ou consultores; 
• Transparência: é enfatizada a obrigato- 
riedade de as empresas publicitarem os 
patrocínios concedidos às Associações  de 
doentes até dia 31 de Março de cada ano. 
A informação deverá ser disponibilizada no 
sítio da Internet da empresa ou mediante 
solicitação de qualquer interessado; 
• Eventos e hospitalidade: estabelecem- 
-se regras mais rígidas relativas ao local do 
evento com participação de associações de 
doentes, referindo-se que o mes- mo 
deverá ocorrer preferencialmente em 
Portugal. 

 
3.4.4 Relação entre os Códigos da Indús- 
tria Farmacêutica e o Código de Condu- ta 
da EMPIFARMA 
Este Código de Conduta transpõe as prin- 
cipais exigências decorrentes dos Códigos 
da Indústria e da Legislação nacional e eu- 
ropeia relativa à prevenção da corrupção e 
do branqueamento de capitais. 
No entanto, este Código de Conduta não é 
exaustivo, pelo que se impõe aos co- 
laboradores o conhecimento efetivo e 
transversal dos códigos de conduta e da 
legislação relevante nas respetivas práti- 
cas comerciais. 

 
3.4.5 Regulamentos Internos 
Em casos específicos que, pela sua impor- 
tância específica no desenvolvimento da 
atividade da EMPIFARMA, mereçam um 
tratamento de forma isolada e objetiva, 
poderão ser emitidos regulamentos inter- 

 
nos, diretamente aplicáveis aos colabora- 
dores da EMPIFARMA. 

 
Os regulamentos internos da EMPIFAR- 
MA (políticas, diretivas, procedimentos e 
SOPs) serão comunicados de forma clara e 
personalizada pelas respetivas estruturas 
hierárquicas. Todos os colaboradores da 
EMPIFARMA devem conhecer os re- 
gulamentos aplicáveis às suas respetivas 
áreas de atuação. 

 
3.4.6 Exigências Conflitantes 
A Legislação, os Códigos de Conduta e os 
Regulamentos aplicáveis prosseguem 
finalidades comuns e, normalmente, com- 
plementam-se reciprocamente. 
Algumas exigências, devido ao âmbito 
geográfico ou à área de atuação (fabrico, 
distribuição, etc.) podem, contudo, ser 
conflituantes entre si. 
Como regra geral, caso haja mais de um 
regulamento aplicável, o regulamento mais 
rigoroso prevalecerá, devendo ser seguido, 
exceto se não for aplicável (regulamento da 
indústria, ou regulamento Norte 
Americano em situações de distribuição 
nacional, por exemplo). 
Em caso de dúvida, o Departamento Ju- 
rídico ou a Administração devem ser con- 
sultados. 

 
3.5 RELACIONAMENTO INTERPESSO- 
AL 
No exercício das suas funções, o Colabo- 
rador ou prestador de Serviço da EMPI- 
FARMA deve: 

 
a) Observar os princípios de lealdade, de 

integridade, de cooperação, de urbanida- 
de e respeito pelas hierarquias, pautando 
as suas relações recíprocas na base de um 
tratamento cordial, respeitoso e profissio- 
nal. 

b) Promover a participação de conheci- 
mentos ou informações e a cooperação 
interdisciplinar ou entre departamentos, 
privilegiando o espírito de equipa. 

c) Ter um desempenho de elevado sen- 
tido de responsabilidade e cooperação 
privilegiando o bom ambiente e o trato 
pessoal quer com os colegas  quer com os 
superiores hierárquicos e estes com os 
subalternos. 

d) Implementar as decisões dos superio- 
res hierárquicos de acordo com os planos 
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da empresa e incentivar e apoiar os su- 
bordinados na sua aplicação. 
Os Colaboradores devem pautar a sua 
conduta pelo cumprimento escrupuloso 
das leis e normativos aplicáveis à sua 
atividade, de acordo com as responsabi- 
lidades que lhes estão atribuídas, sempre 
com isenção, competência, rigor, zelo e 
transparência. 

 
Nesse sentido, devem: 

a) Exercer as suas funções de forma não 
abusiva, orientado para a consecução dos 
objetivos da respetiva empresa e nunca 
para a obtenção de vantagens pessoais. 

b) Respeitar os valores do Empifarma e 
do Grupo e os princípios pautados neste 
Código, tanto nas relações internas, como 
nas externas. 

c) Reportar quaisquer irregularidades 
suscetíveis de por em causa o desenvol- 
vimento dos negócios ou o bom nome da 
Empifarma 

 
3.6 RELAÇÕES COM ENTIDADES EX- 
TERNAS 
O desenvolvimento da atividade da EM- 
PIFARMA pressupõe a interação regular e 
diária com Profissionais de Saúde, Insti- 
tuições Médicas, Associações de Doentes, 
Farmácias, Associações de Farmácias, Co- 
operativas, e outras entidades públicas e 
privadas direta ou indiretamente atuantes 
no âmbito da distribuição farmacêutica. 

 
As interações com cada uma destas en- 
tidades deve ser exclusivamente direcio- 
nada para o cumprimento dos objetivos 
comerciais da EMPIFARMA, com salva- 
guarda de todos os princípios éticos e le- 
gais aplicáveis. 

 
Neste sentido, não são aceites práticas não 
éticas como, por exemplo, a influência por 
meio de promessa de vantagens indevidas 
ou ilícitas, concessão de benefícios 
indevidos ou a assinatura de contratos em 
contrapartida de transações comerciais, 
prescrições uso ou recomendação dos 
produtos comercializados pela EMPIFAR- 
MA. 

 
Este princípio inerente à atuação dos 
profissionais da EMPIFARMA deve estar 
presente na prática quotidiana enquanto 
padrão de trabalho. 

 
Assim: 
O apoio a Profissionais de Saúde, Institui- 
ções Médicas, Associações de Doentes ou 
Farmácias deve obedecer aos critérios de 
Transparência e Publicidade previstos nos 
Códigos de Conduta aplicáveis e carecem 
sempre de aprovação prévia da Adminis- 
tração. 

 
3.6.1 Convites para eventos 
O convite para eventos deve obedecer à lei 
e aos Códigos de Conduta aplicáveis e aos 
seguintes critérios objetivos: 

i. O evento deve ter propósito institu- 
cional, científico ou educacional. Convites 
para eventos de entretenimento, eventos 
turísticos ou atividades de lazer são proi- 
bidos. 

ii. O evento deve decorrer em local 
apropriada, tanto em relação às condições 
como à localização. Convites para eventos 
em locais de lazer ou turísticos são proi- 
bidos. 

iii. A proposta de convite para parti- 
cipação em evento a de uma pessoa ou 
entidade deve ser justificada de forma 
objetiva e autorizada pela Administração, 
previamente à emissão do convite. 

iv. Os convites para eventos não devem 
estar condicionados a transações de ven- 
das, uso ou recomendação de produtos 
comercializados pela EMPIFARMA. 

v. As despesas suportadas devem ser 
permitidas pelos Códigos de Conduta 
aplicáveis e, em regra, limitar-se-ão a des- 
pesas de viagem, estadia, refeições e ta- xas 
de inscrição, sem qualquer adicional ao 
padrão standard (viagens em primeira 
classe, estadias em hotéis de luxo, exten- 
são de estadias antes ou depois das datas 
do evento, por exemplo, não são aceitá- 
veis). 

vi. Todas as despesas devem ser geridas, 
aprovadas e pagas diretamente pela EM- 
PIFARMA, mediante a apresentação dos 
respetivos documentos. O reembolso de 
despesas pagas diretamente pelo partici- 
pante, não é permitido. 

vii. O pagamento de despesas de fami- 
liares ou acompanhantes não é permitido. 

viii. O pagamento como forma de com- 
pensação pelo tempo gasto na participa- 
ção em evento não é permitido. 

ix. Os colaboradores responsáveis pelo 
convite devem manter um registo de toda a 
documentação adequada, incluindo, 
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obrigatoriamente, o pedido de aprovação 
da Administração, com justificação ade- 
quada, cartas-convite, programação ou 
agenda, apresentações da EMPIFARMA 
(se aplicável), materiais impressos, lista de 
participantes ou comprovativo de presen- 
ça, faturas e comprovativos de pagamen- 
to. 

x. Os convidados que integrem uma de- 
terminada estrutura associativa, institu- 
cional ou empresarial devem apresentar a 
aprovação, por escrito, do respetivo supe- 
rior hierárquico. 

 
3.6.2 Oferta de brindes ou amostras 
A oferta de brindes, amostras ou material 
promocional deve obedecer às regras e 
exigências restritivas dos códigos de con- 
duta e, nomeadamente, aos seguintes cri- 
térios: 

i. Não é permitida a oferta na forma de 
pagamentos em dinheiro ou equivalentes a 
dinheiro (vale-oferta); 

ii. Não é permitida a oferta de benefícios 
ou bens de uso pessoal. 

iii. Todos os brindes, amostras ou ofertas 
devem possuir relevância para a prática 
profissional. 

iv. Ofertas ou outros benefícios não po- 
dem ser oferecidos ou concedidos como 
forma de persuasão para a recomendação, 
prescrição, compra, fornecimento, venda 
ou administração de Produtos comerciali- 
zados pela EMPIFARMA ou como recom- 
pensa pela recomendação, prescrição, 
compra ou fornecimento de produtos da 
EMPIFARMA. 

v. Devem ser mantidos registos apropria- 
dos de todas as ofertas ou outros benefí- 
cios concedidos. Os registos devem incluir 
informações relacionadas com o propósito 
da oferta, a descrição da mesma, o seu va- 
lor de mercado, data da oferta e nome do 
beneficiário. 

vi. Os itens promocionais devem ser de 
valor irrisório, representativos da marca 
EMPIFARMA ou dos produtos por si co- 
mercializados e oferecidos como cortesia. 

vii. As ofertas com utilidade médica (mo- 
delos anatómicos ou livros médicos, p. ex.), 
devem ser necessárias e limitar-se ao 
estritamente necessário à promoção de um 
produto específico. A oferta deve ser de 
caracter geral ou visando um conjunto de 
profissionais diretamente relacionado com 
o produto a ser promovido. 

 
viii. A atribuição de brindes de cortesia, 

relacionados com eventos culturais ou 
festivos devem sempre ser definidos pela 
Administração da EMPIFARMA. 

ix. As amostras grátis de produtos co- 
mercializados pela EMPIFARMA apenas 
podem ser fornecidas a profissionais ou 
entidades autorizadas a prescrever ou 
vender tais produtos. 

x. As amostras devem ser fornecidas 
apenas com o propósito de permitir o co- 
nhecimento do produto e a aquisição de 
experiência na prescrição, utilização e in- 
dicação desses medicamentos. 

xi. As amostras grátis não podem ser 
vendidas. 

xii. O fornecimento de amostras grátis 
deve obedecer aos regulamentos aplicá- 
veis, nomeadamente quanto ao tamanho 
da embalagem, limitação de quantidade e 
possíveis restrições nos prazos entre cada 
amostra grátis. 

xiii. Cada amostra deve exibir, de forma 
visível e não removível, o aviso “Amostra 
Grátis” e deve ser acompanhado de toda a 
informação idêntica ao produto original. 

xiv. Todos os colaboradores que for- 
neçam amostras devem garantir que es- 
tas sejam adequadamente armazenadas, 
transportadas e distribuídas em locais que 
preservem a sua segurança e caracterís- 
ticas. 

xv. Os colaboradores que forneçam 
amostras são responsáveis por manter o 
rastreamento e monitoramento da distri- 
buição de amostras, de forma a permitir 
que, a cada momento, possa verificar-se a 
data de saída da amostra, a data e forma de 
envio ao destinatário, a quantidade de 
amostras, dosagem, número de lote, prazo 
de validade. 

 
3.6.3 Doações, contribuições ou patro- 
cínios 
A EMPIFARMA poderá apoiar projetos so- 
ciais, culturais ou desportivos, de acordo 
com os seguintes critérios: 

i. O processo de aprovação de doações, 
contribuições ou patrocínios é da exclusi- 
va competência da Administração da EM- 
PIFARMA. 

ii. As doações, contribuições ou patrocí- 
nios devem ser justificados por critérios de 
exclusivo interesse social, cultural ou 
desportivo e sem qualquer contrapartida 
comercial para além da eventual visibilida- 
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de de que venha a beneficiar. 
iii. Não devem ser efetuadas doações, 

contribuições ou patrocínios a pessoas 
singulares, entidades ou eventos relacio- 
nados com a área de atuação comercial da 
EMPIFARMA. 

iv. As contribuições específicas para a 
área da saúde devem obedecer aos crité- 
rios previstos na lei ou nos acordos cele- 
brados entre as associações representati- 
vas e as entidades públicas. 

 
3.7 RELAÇÕES COM ÓRGÃOS OU 
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 

 
Incluem-se na categoria de membros de 
órgãos ou funcionários públicos, para 
efeitos do presente Código de Conduta, 
quaisquer pessoas que atuem no âmbito ou 
exerçam funções, independentemente do 
vínculo, no Governo, Municípios ou em 
quaisquer órgãos ou entidades públicas, 
incluindo entidades públicas empresariais 
e órgãos dos sistemas públicos de saúde. 

 
Os colaboradores da EMPIFARMA nunca 
devem tentar influenciar indevidamente 
funcionários públicos, oferecendo ou 
prometendo benefícios em contrapartida 
de vantagens indevidas ou vantagens 
comerciais desleais ou de forma a afetar a 
tomada de decisão ou induzir alguém a 
deixar de cumprir deveres ou obrigações 
profissionais. 

 
3.8 RELAÇÕES COM TERCEIROS 
A EMPIFARMA recorre a serviços de ter- 
ceiros no exercício da sua atividade. Os 
terceiros contratados podem, em nome  e 
representação da EMPIFARMA, interagir 
com partes interessadas relevantes e 
exercer influência direta ou indireta nas 
decisões comerciais. 

 
Como tal, todas as prestações de serviço 
para a EMPIFARMA devem ser objeto de 
um contrato escrito que descreverá com 
detalhe o tipo de serviços a serem pres- 
tados, os limites de representação bem 
como os honorários e as condições de pa- 
gamento acordadas. 

 
Despesas de terceiros apenas podem ser 
reembolsadas quando previstas contra- 
tualmente, mediante a apresentação de 
documentação relativa à despesa e os va- 

 
lores só serão pagos mediante comprova- 
ção da realização dos serviços. 
Todos os pagamentos feitos a terceiros 
devem estar previstos no contrato. O 
contrato deve definir os critérios relativos 
a preços e todos os descontos aplicáveis. 
Nenhum pagamento excedente, além do 
previsto em contrato, pode ser feito. 

 
Nem a EMPIFARMA nem os seus cola- 
boradores poderão recorrer aos serviços 
de terceiros para a execução de tarefas ou 
atividades que violem as políticas in- 
ternas, o presente Código de Conduta, a lei 
ou os Códigos de Conduta da Indústria 
Farmacêutica. 

 
3.9 CONFLITO DE INTERESSES 
Na sua atividade diária e no exercício das 
suas funções, o colaborador da EMPIFAR- 
MA deve evitar situações suscetíveis de 
originar conflitos de interesse, intervindo 
em processos de decisão que envolvam 
direta ou indiretamente entidades com que 
colaborem ou tenham colaborado, ou 
pessoas singulares a que estejam ou esti- 
vessem estado ligados por laços de paren- 
tesco ou afinidade de qualquer natureza. 

 
Na impossibilidade de o fazerem devem 
comunicar às chefias respetivas a existên- 
cia dessas relações. 

 
Os colaboradores da EMPIFARMA de- 
vem ainda abster-se de exercer quaisquer 
funções fora das empresas do Grupo ou em 
organizações cujos objetivos possam 
colidir ou interferir com os objetivos das 
empresas do Grupo. 

 
3.10 INTEGRIDADE 
Os colaboradores da EMPIFARMA não 
deverão aceitar ou propor a terceiros 
ofertas, pagamentos ou outros benefícios 
que possam criar nos seus interlocutores 
expectativas de favorecimento nas suas 
relações com a empresa. 

 
Todos os presentes recebidos de terceiros, 
mesmo os que não excedam a mera cor- 
tesia ou que tenham um valor simbólico e 
comercialmente despiciendo, deverão ser 
comunicados ao responsável hierárquico, e 
recusados se indiciadores de expectativas 
de obtenção de favorecimento especial por 
parte dos ofertantes. 



16 I CÓDIGO DE CONDUTA E DE COMPLIANCE I EMPIFARMA - Produtos Farmacêuticos, S.A. 
 

 



I CÓDIGO DE CONDUTA E DE COMPLIANCE I EMPIFARMA - Produtos Farmacêuticos, S.A. 17 
 

 
 

3.11 CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 
PROFISSIONAL 
Os Colaboradores da Empifarma, durante 
o exercício das suas funções e também 
após de cessarem as suas funções nas res- 
petivas empresas, estão sujeitos ao sigilo 
profissional, em particular nas matérias 
que, pela sua objetiva importância, por 
virtude de decisão interna ou por força da 
legislação em vigor, não devam ser do co- 
nhecimento geral. 

 
Os colaboradores da EMPIFARMA de- 
verão impor reserva e discrição relativa- 
mente aos factos e informações de que 
tenham conhecimento no exercício das 
suas funções e respeitar as regras internas 
instituídas quanto à confidencialidade da 
informação. 

 
Todos os dados pessoais recolhidos deve- 
rão ser processados de forma imparcial, 
legal, cuidadosa, de forma a proteger a 
privacidade de cada entidade ou indiví- 
duo, e no estrito respeito pelas normas 
legais aplicáveis, nomeadamente pelo Re- 
gulamento Geral de Proteção de Dados. 

 
3.12 LEALDADE 
Os colaboradores deverão assumir um 
comportamento de lealdade para com a 
Empifarma e o grupo em que está inte- 
grada, empenhando-se em salvaguardar a 
sua credibilidade e boa imagem em todas 
as situações, bem como em promover e 
garantir o seu prestígio. 

 
3.13 PROTEÇÃO E UTILIZAÇÃO DE 
BENS E RECURSOS 
Os colaboradores da EMPIFARMA deve- 
rão assegurar a integridade, a proteção e 
conservação do património físico, finan- 
ceiro e intelectual das respetivas empre- 
sas, devendo os recursos disponíveis ser 
usados de forma eficiente, com vista à 
prossecução dos objetivos definidos nas 
mesmas empresas, não os utilizando, di- 
reta ou indiretamente, em seu proveito 
pessoal ou de terceiros. 

 
3.14 BOA GOVERNANÇA 
A gestão deverá primar pelo zelo e trans- 
parência, criando condições de diálogo 
dentro dos órgãos de administração sobre 
os objetivos, estratégicos, a análise de ris- 
co e avaliação de desempenho e na ob- 

 
servância dos mais elevados padrões de 
governança empresarial. 

 
3.15 INFORMAÇÃO 
Os colaboradores da EMPIFARMA devem 
abster-se de divulgar informação conside- 
rada sensível ou de tal forma relevante, que 
pelo seu conteúdo possa ser suscetível de 
influenciar as relações comerciais da 
Empifarma, designadamente, informação 
financeira periódica, aquisições ou aliena- 
ções de interesses acionistas ou de outros 
ativos, celebração, alteração ou revogação 
de acordos de cooperação estratégica, al- 
terações na política de investimento, en- 
tre outros, durante o período anterior à sua 
divulgação pública a terceiros. 

 
3.16 TRANSAÇÕES PARTICULARES 
Os colaboradores da EMPIFARMA de- 
verão abster-se de participar ou manter 
quaisquer contratos ou transações em 
condições diferentes das normais de mer- 
cado com entidades com as quais a Em- 
pifarma mantenha relações comerciais ou 
controladas pelos seus dirigentes, desig- 
nadamente na obtenção de descontos, 
negociação de prazos de pagamento ou 
venda de bens ou serviços que possam 
interferir com relações institucionais ou 
comerciais entre as entidades. 

 
3.17 RELAÇÕES COM A COMUNICA- 
ÇÃO SOCIAL 
Os colaboradores da EMPIFARMA não 
poderão, sem prévio consentimento da 
Administração, conceder entrevistas ou 
fornecer informações por iniciativa própria 
ou a pedido dos meios de comunicação. 
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04/  
DIVULGAÇÃO DE 
INCUMPRIMENTO 

 
 

Este Código será distribuído internamen- 
te a todos os Colaboradores e prestado- 
res de serviços e está disponível no site da 
Empifarma (www.empifarma.pt). 

 
Com este Código a Empifarma visa criar o 
clima e a oportunidade necessários para 
que os seus Colaboradores e prestadores 
de serviços manifestem preocupações 
genuínas em relação a quaisquer compor- 
tamentos ou decisões que, no seu enten- 
der, não respeitem este Código. 

 
Os Colaboradores e prestadores de servi- 
ços podem comunicar casos de possíveis 
irregularidades detetados na organização 
sem receio de repercussões. Não são 
aceites denúncias anónimas. Os Colabo- 
radores e prestadores de serviços têm a 
garantia de que todas as denúncias serão 
tratadas com total confidencialidade e que 
serão tomadas medidas para investigar a 
alegada irregularidade. 

 
Sempre que necessário, haverá lugar a ações 
corretivas e procedimentos disciplinares. 
Foram definidos procedimentos detalhados 
de comunicação de irregularidades. 

 
A Direção Técnica tem a responsabilidade 
de iniciar o procedimento disciplinar e en- 
tregar ao competente Departamento que 
fará a investigação de todas as denúncias 
de casos de irregularidades e que terá de 
garantir que são tomadas as medidas dis- 
ciplinares adequadas, após a realização de 
todas as diligências necessárias ao apura- 
mento da realidade. 

 
O Colaborador poderá comunicar o pos- 
sível caso de irregularidade por correio ou 
e-mail para um dos seguintes endereços: 

 

POR E-MAIL: 
luis.pedro@empifarma.pt 

 
POR CORREIO: 
A/C Administração 
 
Unidade Logística I: 
Zona Industrial de Montemor-o-Velho, 
Lote (s) nº 12/13/27/28 
3140-293 Montemor-o-Velho 
 
Unidade Logística II: 
Rua José Pereira, Famões 
Lote 3B - Zona Industrial de Segulim 
1685-635 Famões Odivelas 

 
Quando necessário ou solicitado, poderá 
ser marcada uma reunião para clarificar o 
possível caso de irregularidade com a    Ad- 
ministração. 
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05/  
COMPOSIÇÃO DA 
COMISSÃO DE CONDUTA 

 
 

Para reforçar a garantia de que são manti- 
dos os níveis mais elevados de boas práti- 
cas empresariais, foi criada uma Comissão 
de Conduta para salvaguardar e acompa- 
nhar a implementação do Código. A Co- 
missão de Conduta também deverá  acom- 
panhar o desempenho ético do Grupo com o 
objetivo de eliminar quaisquer práticas 
empresariais corruptas ou antiéticas. 

 
Esta Comissão também é responsável por 
actualizar o Código sempre que seja ne- 
cessário. 

 
COMISSÃO DE CONDUTA 

 

PRESIDENTE 
Luis Pedro Simões – Administrador 

 

VOGAIS 
Pedro Coimbra – Diretor Executivo 

Bruno Moniz – Diretor IT 

Daniela Almeida – Diretora Técnica 
da Unidade Logística I 

Joana Mendes – Diretora Técnica 
da Unidade Logística II 

 Vítor Costa – Diretor Comercial 
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