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CARTA DO NOSSO PRESIDENTE E 
DIRETOR EXECUTIVO

Caros Colegas e Administradores:

A reputação e a forte fundação da PPD baseiam-se num 
compromisso inabalável no que respeita ao comportamento legal 
e ético. Este compromisso serve como um pilar para as nossas 
operações comerciais em todo o mundo e é vital para o nosso 
sucesso contínuo como uma organização de investigação líder de 
contrato global. 

Um aspeto extremamente importante deste compromisso é a nossa 
tolerância zero no que respeita a suborno e corrupção em todas as 
suas formas. A nossa política de conformidade anticorrupção e o 
nosso código de conduta fornecem os componentes essenciais do 
programa de conformidade da PPD, o qual se baseia num dos nossos 
princípios definidos: nós fazemos o que está certo. A premissa-
chave tanto da Política como do Código é essencialmente a mesma: 
a importância de mantermos o nosso comportamento em elevados 
padrões éticos e legais na realização do nosso trabalho diário.

Esta Política descreve e define os requisitos e expetativas da PPD relativamente ao suborno 
e corrupção. Esta Política oferece exemplos para o ajudar na sua compreensão. Esta Política 
destina-se a ajudá-lo a reconhecer possível suborno e corrupção, a agir de forma legal e ética 
em todos os momentos e a fornecer-lhe as ferramentas que necessita para colocar questões e  
preocupações.

É da responsabilidade de cada um de nós conhecer e compreender esta Política e a importância 
de cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis. 

Agradecemos o seu compromisso contínuo com a PPD. Incentivo-o a estar orgulhoso do 
trabalho que realiza e a continuar a manter-se em padrões éticos elevados.

David Simmons 

Presidente e Diretor Executivo, PPD

ESTA POLÍTICA
DESCREVE  

e define os requisitos 
e expetativas 
relativamente a 

SUBORNO e 
CORRUPÇÃO

Esta Política 
destina-se a 

ajudá-lo a reconhecer 
o potencial suborno e 
corrupção, a agir de 
forma legal e ética em 
todos os momentos 
e a fornecer-lhe as 
ferramentas que 
necessita para colocar 
questões e levantar 
preocupações.

DAVID SIMMONS 
PRESIDENTE E DIRETOR 
EXECUTIVO
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QUAL É O NOSSO COMPROMISSO?

A PPD assume uma abordagem de tolerância 

zero relativamente a SUBORNO e CORRUPÇÃO. 

Estamos empenhados no comportamento ético 

e legal e em agir de forma profissional e justa 

em todas as transações e relações comerciais. 

Procuramos manter padrões éticos elevados e 

cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis.

Os nossos princípios orientam-nos: FAZEMOS O 

QUE ESTÁ CERTO.
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PORQUE TEMOS ESTA POLÍTICA?
A reputação da nossa empresa depende de todos nós ao operamos com os 
mais elevados padrões éticos e em conformidade com todas as leis aplicáveis, 
seja qual for o nosso trabalho ou localização. 

Esta Política foca-se especificamente no nosso cumprimento das leis 
anticorrupção e antissuborno que regem o nosso trabalho. Esta Política define 
o nosso compromisso em manter relações comerciais legais e éticas e oferece 
detalhes e exemplos relevantes para a nossa atividade. 

Esta Política irá ajudá-lo a identificar potenciais problemas e a fornecer-lhe as 
informações de que necessita para resolver um problema, fazer uma pergunta 
ou apresentar uma preocupação. 

O QUE É 
SUBORNO?

Um suborno é quando uma 

pessoa dá ou promete dar 

algo de valor a outra pessoa 

com a intenção de obter um 

vantagem indevida. 

O QUE É 
CORRUPÇÃO?

A corrupção é um compor-

tamento desonesto, ilegal ou 

imoral, que envolve alguém 

numa posição de poder ou 

autoridade.

O QUE É 
INTEGRIDADE? 

Integridade significa sempre 

agir de forma honesta, em 

cumprimento da lei e de acor-

do com os elevados padrões 

éticos e os princípios estabe-

lecidos no Código de Conduta 

da PPD e na presente Política.
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A QUEM SE APLICA ESTA POLÍTICA?
Esta Política é obrigatória para todos nós na PPD. Aplica-
se a todas as nossas atividades comerciais a nível global. 

Aplica-se a todos os indivíduos que trabalham a todos 
os níveis em toda a nossa organização global, incluindo 
membros do nosso Conselho de Administração, 
responsáveis, funcionários (quer sejam efetivos, a termo 
certo ou temporários), contratantes, trabalhadores 
no domicílio, trabalhadores temporários e pessoal da 
agência, freelancers, trabalho dependente, voluntários e 
estagiários. Nesta Política, referimo-nos a este grupo de 
pessoas como PESSOAL DA PPD. 

No entanto, esta política também se aplica a todos os 
terceiros que atuam para ou em nome da PPD ou dos 
nossos clientes, tais como vendedores, fornecedores, 
subcontratados, parceiros de joint-venture, agentes, 
consultores e outros representantes. Referimo-nos a 
estes indivíduos e entidades como os nossos PARCEIROS 
COMERCIAIS. 

7 Política de PPD N º: 10-103r04

A prevenção, 

deteção, comunicação e 

investigação de suborno 

são responsabilidades 

partilhadas por todos 

nós.
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COMO CUMPRIMOS COM ESTA 
POLÍTICA?

É importante que cada um de nós disponha do 
tempo necessário para ler esta Política, se certifique 
de que entende e cumpre sempre a mesma. Esta 
Política descreve como podemos fazer perguntas, 
procurar ajuda e comunicar detalhes sobre suspeitas 
de suborno. 

Todo o pessoal da PPD tem que ter formação sobre 
esta Política anualmente. Esta formação inclui ler e 
confirmar a conformidade com a Política. Podem ser 
solicitado a funcionários em determinados países ou 
que realizam determinadas funções que concluam 
formação adicional e/ou certificações adicionais.

ESTA POLÍTICA 
    APRESENTA 
EM DETALHE 
como podemos colocar 
perguntas, procurar 
ajuda e comunicar 
detalhes de suspeita de 
suborno.
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O QUE ACONTECE SE NÃO CUMPRIRMOS ESTA 
POLÍTICA?

Qualquer ato de suborno tem consequências muito graves para o 
indivíduo envolvido, a empresa e qualquer pessoa que autorizou ou 
que até tinha conhecimento do suborno. 

 + PARA UM INDIVÍDUO – Um funcionário, diretor ou responsável da 
PPD pode ser processado no país onde o suborno ocorreu, e também 
possivelmente nos EUA e no Reino Unido. São possíveis multas e prisão 
significativas. Estas multas não serão reembolsadas e não podem ser 
seguradas. Qualquer funcionário que não cumpra esta Política estará 
sujeito a ação disciplinar, a qual pode implicar a rescisão do contrato 
de trabalho. 

 + PARA A PPD – Nos EUA, a empresa pode estar sujeita a multas 
significativas em relação a cada violação, bem como à exclusão de 
contratos governamentais. Podem ser impostas sanções adicionais a 
outras empresas do grupo PPD, tais como empresas “mãe” nos EUA e 
no Reino Unido.

 + PARA OS NOSSOS PARCEIROS COMERCIAIS – é altamente provável 
que a PPD deixe de ter relações comerciais com qualquer parceiro 
comercial envolvido em suborno. O próprio parceiro comercial e os 
seus funcionários, administradores e responsáveis podem também 
estar sujeitos às consequências listadas acima.

 + PARA AQUELES QUE AUTORIZARAM OU CONHECIAM O SUBORNO – 
Lembre-se de que não tem de fazer ou receber um suborno para violar 
a lei e esta Política. Se souber, deve saber ou até mesmo suspeitar que 
ocorreu suborno, também está em risco.
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O QUE ACONTECE SE CUMPRIMOS, MAS 
PERDEMOS NEGÓCIOS?

É extremamente importante que todos cumpram esta 
Política. Não devemos ser mal orientados por qualquer 
sentido de lealdade à PPD ou por um desejo de 
negócio adicional ou rentabilidade. 

Não é aceitável desobedecer a qualquer lei aplicável, 
a esta Política ou a qualquer outra política da empresa 
para tentar ajudar a PPD a avançar. 

Nenhum funcionário, responsável ou administrador 
será prejudicado por recusar participar em qualquer 
atividade que viole esta política, mesmo que percamos 
negócios como resultado. 

TODOS NÓS  
     CUMPRIMOS 
COM ESTA  
    POLÍTICA 

Nenhum funcionário, 

responsável ou administrador 

será prejudicado por recusar 

participar em qualquer 

atividade que viole esta 

política, mesmo que percamos 

negócios como resultado.  
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COMO PODEMOS FAZER PERGUNTAS, COMUNICAR 
PREOCUPAÇÕES E OBTER MAIS INFORMAÇÕES? 
Fazer perguntas, comunicar preocupações e obter mais informações é crucial para manter o nosso 
compromisso anticorrupção. Caso pretenda falar com alguém sobre estas questões, contacte qualquer 
dos seguintes recursos: 

 + Contacto jurídico empresarial

 + O Conselho Geral da empresa 

 + O Diretor do Departamento de Contabilidade 

 + O(s) representante(s) do Conselho Geral ou do Diretor do Departamento de Contabilidade 

 

Se for da opinião que suas questões ou preocupações não podem ser abordadas por estes meios, ou se 
não se sentir confortável para contactar estes recursos, pode contactar a linha de apoio do Código de 
Conduta da PPD ou enviar um e-mail, como consegue:

A linha direta é atendida por um serviço independente que tratará todas as chamadas de forma 
confidencial, conforme permitido por lei aplicável. Além disso, se solicitado e permitido pela lei aplicável, 
pode apresentar o seu relatório de forma anónima. A nossa Política de Proibição à Retaliação declara 
que não pode ser tratado de forma negativa – como ser despedido ou ter processo disciplinar – se, de 
boa-fé, comunicar um crime suspeito ou uma violação da lei ou política ou se ajudar na investigação de 
tal suspeita de crime ou violação. 

 + Ligue para a linha direta do Código de Conduta:
 + Nos EUA e Canadá, marque +1 888 898 4087

 + Para qualquer outro local, marque +1 770 613 6324

 + Email: Corporate.Compliance@ppdi.com



A NOSSA POLÍTICA  
EM CORRUPÇÃO

FAÇA O QUE ESTÁ CERTO
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O QUE É A POLÍTICA DA PPD?

Não nos envolvemos nem toleramos quaisquer 
atos de corrupção ou suborno. 

O QUE SIGNIFICA ISTO?
Podemos não oferecer ou permitir ALGO DE VALOR a ser dado 

em nome da PPD para se obter uma VANTAGEM INDEVIDA. Não 

podemos pedir ou aceitar ALGO DE VALOR que conhecemos ou 

suspeitemos esteja a ser oferecido para obter uma VANTAGEM 

INADEQUADA da PPD.

Esta Política abrange todas as interações entre o PESSOAL DA 

PPD e:

 + FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

 + CONTACTOS COMERCIAIS

 + INTERMEDIÁRIOS

Devemos todos ter especial atenção no que se refere a 

interações com funcionários públicos.

O QUE É        
“TUDO DE 
VALOR”?   
Um suborno pode ser dinheiro 

ou um presente, ou pode ser 

qualquer outra coisa que seja 

de valor para o destinatário, 

como um vale ou cartão-

presente, donativo para uma 

instituição de caridade da sua 

escolha, bolsa de estudo, 

empréstimo, perdoar 

uma dívida, fornecer um 

desconto, contratar um 

membro da família ou fornecer 

uma instalação ou propriedade 

da empresa. Todas estas 

situações podem ser subornos, 

se forem dados com uma 

intenção indevida. Não importa 

se são dados diretamente ou 

através de terceiros.
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QUE PAGAMENTOS SÃO PERMITIDOS AO 
ABRIGO DESTA POLÍTICA?

É tão importante saber o que podemos fazer como é saber o que não 
podemos fazer. Em geral, são permitidas as seguintes ações:

 + Pagar honorários legítimos ou despesas comerciais necessárias 
diretamente a um órgão governamental ou a uma entidade 
empregadora.

 + Descontos comerciais e descontos de volume genuínos oferecidos 
aos clientes (desde que tais descontos cumpram outras leis 
aplicáveis; e quaisquer descontos aos clientes, que possam ser 
detidos ou controlados por governos [incluindo empresas estatais], 
devem ser previamente autorizados pelo Conselho Geral da 
empresa e pelo Diretor do Departamento de Contabilidade, ou 
pelo(s) seu(s) respetivo(s) representante(s).

 + Pagamentos de extorsão, que são pagamentos que é obrigado 
a fazer para proteger a sua segurança. Se enfrentar uma ameaça 
expressa ou implícita à sua segurança pessoal, pode fazer um 
pagamento que de outra forma seria proibido. No entanto, deve 
sempre comunicar esta situação o mais rapidamente possível ao 
Conselho Geral. Tais pagamentos serão registados com precisão 
pela PPD como pagamentos de extorsão.

 + Fazer qualquer outro tipo de pagamento a funcionários públicos ou 
outros que sejam expressamente permitidos por esta Política.

        REPRE-
SENTANTES 

Representantes do 
conselho geral e diretor 
de contabilidade ou 
quaisquer membros do 
departamento jurídico ou 
financeiro (respetivamente) 
identificados pelo conselho 
geral ou diretor de 
contabilidade como seu 
representante. No caso do 
Conselho Geral, o nomeado 

é normalmente o 
membro da equipa 
jurídica identificado 
como tendo 
responsabilidade 

relevante conforme descrito 
na Intranet da PPD
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PERGUNTAS? 
O que é uma vantagem indevida? Uma vantagem indevida é 
algo que não poderíamos ter e não deveríamos, de outra forma, ter 
tido (se tivessemos agido devidamente), que beneficia a PPD ou os 
nossos clientes. Por exemplo, pode ser a adjudicação de um contrato, 
uma aprovação regulamentar célere, uma redução fiscal ou bens que 
passados pela alfândega fora do processo aduaneiro normal.

O que é um funcionário público? Um funcionário público pode ser: 

 + Qualquer responsável ou funcionário (em qualquer nível de 
antiguidade) de um governo ou qualquer departamento, agência ou 
instrumento de um governo 

 + Qualquer pessoa que atue numa capacidade oficial para ou em nome 
de um governo ou qualquer departamento, agência ou instrumento 
de um governo 

 + Qualquer responsável ou funcionário de uma empresa ou negócio 
detido no todo ou parte por um governo

 + Qualquer responsável ou funcionário de uma organização 
internacional pública (ver definição abaixo)

 + Qualquer responsável ou funcionário de um partido político ou 
qualquer pessoa que atue numa qualidade oficial em nome de um 
partido político

 + Qualquer candidato a cargo político

Não importa se se trata do governo dos EUA ou o governo de qualquer 
outro país. Lembre-se também que em muitos países onde operamos, os 
hospitais são detidos pelo governo e, por conseguinte, médicos e outros 
funcionários do estudo (utilizados pelo hospital) são funcionários públicos.
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DÚVIDAS? 
O que é uma organização internacional pública? Uma 

organização internacional pública inclui organizações como as Nações 

Unidas, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a Cruz 

Vermelha, o Banco de Desenvolvimento Asiático e a Organização 

Mundial de Saúde. Contacte o Conselho Geral ou o seu representante 

se tiver dúvidas sobre se uma organização em particular deve ser 

tratada como uma organização internacional pública. 

O que é um contacto comercial? Um contacto comercial é qualquer 

pessoa ou organização com que entre em contacto durante o curso das 

suas atividades para a PPD. Contacto comercial inclui atuais e potenciais 

clientes, fornecedores, prestadores de serviços, subcontratados, 

prestadores de cuidados de saúde e pessoal do centro.

O que é um intermediário? Um intermediário é qualquer terceiro, 

tal como um agente ou consultor que faz alguma coisa em nome 

da empresa, por exemplo, uma parte que é responsável por fazer 

pagamentos a autoridades governamentais relacionadas com a 

obtenção de autorizações ou licenças. A utilização de intermediários 

é comum e pode ser totalmente adequada. O importante é que 

os intermediários atuem em nosso nome, para que possamos ser 

considerados responsáveis pela sua irregularidade.
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E SE ME FOR SOLICITADO PARA FAZER 
UM PAGAMENTO QUE POSSA SER 
CONSIDERADO UM SUBORNO?

Não há defesa para fazer um pagamento indevido. 
Independentemente de quem nos possa pedir um 
pagamento deste tipo, ou se os nossos concorrentes 
efetuam regularmente pagamentos semelhantes, 
devemos sempre respeitar esta Política e o nosso 
Código de Conduta.

Se não tem a certeza do que fazer numa situação 
específica, apresente a questão ao contacto jurídico 
empresarial, o nosso Conselho Geral e/ou Diretor 
do Departamento de Contabilidade ou o(s) seu(s) 
respetivo(s) representante(s) antes de prosseguir. 
Se alguém lhe pediu para pagar ou autorizar um 
suborno, ou qualquer pagamento que considere ser 
um suborno, é sua a responsabilidade de comunicar 
tal situação a qualquer destes indivíduos.
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PAGAMENTOS DE FACILITAÇÃO E 
COMISSÕES
As ofertas e pedidos de pagamentos indevidos podem surgir de várias 

formas. Por vezes, podem parecer fazer parte do negócio normal, 

tornando-os mais difíceis de identificar. Esta situação surge frequentemente 

quando somos solicitados a fazer pagamentos de facilitação ou de 

comissões.

PAGAMENTOS DE FACILITAÇÃO (também conhecidos como “pagamentos 

de suborno”) são normalmente pagamentos não oficiais de baixo valor 

esperados por funcionários públicos em alguns países para garantir ou 

acelerar um processo de rotina de outra forma. Por exemplo, pagar US$50 

a um funcionário da alfândega para libertar mercadorias da alfândega é 

considerado um pagamento de facilitação. Estes tipos de pagamentos 

ainda são subornos na maioria dos países e não são permitidos ao abrigo 

desta política.

COMISSÕES são geralmente pagamentos feitos por uma empresa a 

um indivíduo dentro de outra empresa para obter e reter negócios. Por 

exemplo, se um fornecedor da PPD tiver pago em dinheiro a um funcionário 

da PPD como um incentivo para ser escolhido ou retido como fornecedor 

da PPD, este pagamento seria um suborno. Não é permitido solicitar nem 

receber comissões ilícitas.

OFERTAS DE 
PEDIDOS DE 
PAGAMENTOS 
   INDEVIDOS 

Podem surgir ofertas e 

pedidos de pagamentos 

indevidos em várias 

formas. Por vezes, podem 

parecer fazer parte 

de negócios normais, 

tornando-os mais difíceis 

de identificar. 



OFERTAS E  
ENTRETENIMENTO

FAÇA O QUE ESTÁ CERTO
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Os presentes, entretenimento, viagens ou outro 
reembolso não podem ser oferecidos ou recebidos 
como recompensa ou incentivo para vantagem 
inadequada.

Oferecer e receber presentes e hospitalidade não monetários 
modestos são práticas comerciais normais e, em determinados 
países, é habitual oferecer presentes antes de reuniões ou 
em relação a determinadas férias (incluindo a oferta de tais 
presentes a funcionários públicos). Como empresa, respeitamos 
esta situação. A nossa Política NÃO proíbe o hábito de oferecer 
ou receber presentes lícitos, modestos, ou hospitalidade 
adequada com terceiros. 

Não pode oferecer presentes em dinheiro ou equivalentes a 
dinheiro, como cartões de oferta ou vouchers, que não em 
ocasiões muito raras quando é habitual fazê-lo, por exemplo, 
funerais no Japão. Todos estes pedidos de exceções têm de 
ser previamente aprovados através do Registo de Presentes e 
Hospitalidade da PPD.

As secções seguintes irão ajudá-lo a determinar que tipos de 
trocas são apropriadas. 

A nossa Política NÃO  

PROÍBE o hábito de  

oferecer ou receber pre-

sentes lícitos, modestos, ou 

hospitalidade  

adequada com terceiros.
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ESTE PRESENTE OU HOSPITALIDADE 
É ADEQUADO?
Quando estiver a considerar oferecer ou aceitar qualquer presente 

ou hospitalidade, consulte a lista abaixo. Prossiga apenas se tiver 

a certeza de que o presente ou hospitalidade cumpre todos os 

seguintes critérios:

 + Valor modesto

 + Razoáveis e habituais nas circunstâncias

 + Oferecido de forma direta e transparente, evitando qualquer 
aparência de impropriedade

 + Não motivado (mesmo em parte) por qualquer expetativa de 
vantagem, incluindo um desejo de influenciar um funcionário 
público ou um contacto comercial

 + Agradável e consistente com os padrões geralmente aceites de 
cortesia profissional, incluindo costumes locais

 + Em conformidade com as leis e regulamentos locais

 + Em conformidade com a nossa política global de viagens e 
despesas 

 + Devidamente registado e documentado nos registos da empresa 
e no registo de presentes e hospitalidade, se necessário

 + Não em dinheiro ou equivalente em dinheiro
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REGISTO DE PRESENTES E HOSPITALIDADE
Desde julho de 2011, tem sido solicitado a todo o pessoal da PPD para registar presentes e entretenimento no registo de 

presentes e hospitalidade. O fluxograma abaixo irá ajudá-lo a decidir se precisa ou não de apresentar uma comunicação. 

Se tiver alguma questão ou precisar de instruções mais detalhadas, consulte o anexo a esta Política. Se o constante no 

anexo não responder à sua pergunta, envie um e-mailpara: PPDCintellateBusinesSsysteMadmin@ppdi.com. 

Estou a 
planear dar/
oferecer um 
presente ou 

 hospitalidade

É para um 
funcionário 

público?

Está associado a uma 
reunião de investigadores, 
através da lista aprovada 

de organizadores de 
reuniões de investigadores

Tem marca de um 
logótipo empresarial, de 

valor modesto?
Trata-se de uma 
refeição/bebidas 

com o cliente 
de acordo com 

a Política de 
Viagens?

O valor é inferior a 
US$ 50 por pessoa?

NÃO precisa 
submeter

Tem
 d

e sub
m

eter o
 R

eg
isto

 d
e P

resentes e H
o

sp
italid

ad
e antecip

ad
am

ente

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO



23 Política de PPD N.º:  10-103r04             Data de entrada em vigor: 1 de janeiro de 2020 FAÇA O QUE ESTÁ CERTO

PORQUE É QUE TEMOS UM 
REGISTO DE PRESENTES E 
HOSPITALIDADE?
O registo de presentes e hospitalidade é uma ferramenta 

que nos ajuda a acompanhar as cortesias que trocamos com 

outros. A nossa empresa compreende que é frequentemente 

difícil decidir se um presente é ou não, ou pode ser entendido 

como sendo, inapropriado. O registo pode ajudar:

 + permitindo-nos procurar por e receber aprovação para 

presentes e entretenimento que oferecemos e recebemos

 + protegendo-nos de alegações de suborno e outro  

comportamento impróprio

 + ajudar-nos com as nossas obrigações de manutenção  

de registos

 + a criar uma imagem global abrangente das nossas práticas 

de presentes e entretenimento

 + promovendo uma cultura de abertura no que respeita a 

presentes e entretenimento

COMO POSSO    
DETERMINAR 
  O VALOR? 
Se recebeu um presente e 
não sabe o seu valor, use 
a sua melhor estimativa. 
Utilize as ferramentas 
que lhe estão disponíveis, 
como a Internet, para o 
ajudar a descobrir qual o 
provável valor. Se estiver a 
preparar uma submissão 
relacionada com um 
presente ou hospitalidade 
a ser recebido por várias 
pessoas (como almoço 
numa visita de iniciação 
ao centro), utilize o valor 
aproximado por pessoa. 
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LIMITES DE VALOR LOCAL
Alguns países, como os EUA e a China, têm regulamentos locais que 
limitam o valor de um presente ou hospitalidade que pode ser recebido 
por um funcionário público. Esteja ciente das regras do seu país e 
respeite as mesmas. Se for alertado, através do registo de presentes e 
hospitalidade, que o valor de um presente ou hospitalidade proposta é 
demasiado elevado, identifique uma alternativa de valor inferior e volte a 
submeter a sua questão.

EXEMPLOS DE PRESENTES E 
ENTRETENIMENTO ACEITÁVEIS E 
NÃO ACEITÁVEIS
Viagens, alojamento, presentes, refeições e entretenimento nas reuniões 

do investigador devem ser modestos, focados na finalidade da reunião e 

em conformidade com os regulamentos locais relativos aos benefícios a 

prestadores de cuidados de saúde. Os presentes e entretenimento que 
não sejam aceitáveis neste contexto incluem:

 + Estadas em hotéis estilo resort 

 + Atividades como dias de golfe e passeios turísticos

 + Viagens e alojamento para familiares do participante designado
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Não podemos aceitar qualquer presente ou hospitalidade de um parceiro 

comercial existente ou potencial, além de artigos promocionais de valor 

modesto e refeições de negócios consistentes com as orientações acima.

Os presentes que são considerados habituais em muitos países e, 

portanto, são suscetíveis de serem aceitáveis incluem:

 + Bolos, bolachas e doces relacionados com certos feriados públicos 

 + Pequeno-almoço modesto ou almoço oferecido ao pessoal do 
estudo em reuniões que provavelmente irão durar algum tempo, 
como visitas de iniciação ao centro

As doações de caridade devem ser feitas de acordo com a Política 

de Doações Filantrópicas . As doações de caridade não podem ser 

oferecidas ou dadas se a finalidade do donativo (no todo ou em parte) 

for influenciar indevidamente um funcionário público ou contacto 

comercial.

Certifique-se de que todos os presentes e hospitalidade são pré-

aprovados através do registo de presentes e hospitalidade (se forem 

cumpridos os critérios de envio) e que são previamente aprovados pelo 

cliente relevante. Em países que têm requisitos de reporte como a “Lei 

Sunshine” nos EUA e a “Bertrand Act” em França, também cumprimos os 

procedimentos internos de comunicação internos associados.

POLÍTICA DE 
DOAÇÕES 

FILANTRÓPICAS    
Os donativos de 

caridade não podem ser 

oferecidos ou fornecidos 

se a finalidade 

do donativo (no 

todo ou em parte) 

é influenciar 

indevidamente 

um funcionário 

público ou contacto 

comercial.

AS DOAÇÕES DE 
CARIDADE DEVEM SER 
FEITAS DE ACORDO 
COM A



LIVROS E REGISTOS

FAÇA O O QUE ESTÁ CERTO
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LIVROS E REGISTOS

A PPD irá manter livros, registos e contas que reflitam 
de forma precisa e justa todas as transações da 
empresa em detalhe razoável.

A PPD está empenhada em manter um sistema de controlos 

contabilísticos internos para nos ajudar a cumprir esta Política. Estes 

controlos ajudam a garantir que:

 + As transações que fazemos são autorizadas pela administração, 
tanto de forma geral como específica, e o nosso acesso a ativos e 
fundos é limitado em conformidade. 

 + As transações que fazemos são registadas de uma forma que 
1) cumpre com princípios contabilísticos geralmente aceites e 
quaisquer outros critérios que se aplicam às nossas demonstrações 
financeiras e 2) mantém a responsabilidade dos nossos ativos.

 + As contas que registamos no balanço são reconciliadas com os 
detalhes contabilísticos subjacentes em intervalos razoáveis e, onde 
aplicável, comparados com os ativos físicos.

 + Devem ser tomadas medidas adequadas relativamente a diferenças 
significativas. 
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Todos os pagamentos efetuados em nome da empresa devem ser 

suportados por documentação escrita apropriada, incluindo:

 + Uma descrição completa e integral dos serviços prestados, produtos 
comprados ou passivos pagos

 + Aprovação de um nível adequado de gestão consistente com os 
limites de aprovação em vigor 

 + A data da transação e o montante do pagamento

 + A natureza, montante e método de pagamento exigido ou aceite e 
identificação do destinatário (nome, cargo, afiliação, etc.)

 + Qualquer outra documentação atualizada que suportará 
 de forma mais completa o pagamento efetuado

É crucial que mantemos registos precisos e completos de todas as 

nossas atividades. Em particular, manter registos dos presentes e das 
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hospitalidades que trocamos ajuda-nos a cumprir as leis anticorrupção e 

antissuborno que nos afetam. Desta forma, esta Política: 

 + Proíbe-nos de estabelecer ou manter contas empresariais não 
divulgadas ou não registadas ou outras fontes de fundos

 + Exige que anexemos quaisquer recibos a pedidos de despesas que 
reflitam realmente a despesa para a qual submetemos os mesmos

 + Proíbe-nos de fazer entradas falsas, enganosas ou artificiais em 

qualquer dos nossos livros ou registos - por qualquer motivo

 + Proíbe-nos de utilizar os nossos fundos pessoais para fazer algo que 

de outra forma seria proibido por esta Política

É CRUCIAL 
que mantenhamos registos 
precisos e completos de 
todas as nossas atividades. 

Em particular, manter 
registos dos presentes 
e das hospitalidades 
que trocamos ajuda-
nos a cumprir as 
leis anticorrupção e 
antissuborno que  nos 
afetam. 



PARCEIROS COMERCIAIS 
E DEVIDA DILIGÊNCIA

FAÇA O QUE ESTÁ CERTO
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PARCEIROS COMERCIAIS E DEVIDA 
DILIGÊNCIA
Estamos empenhados no comportamento ético e 
legal nas nossas relações com os nossos parceiros 
comerciais. Esperamos também que os nossos 
parceiros comerciais atuem de forma ética, legal, 
profissional e justa, e que cumpram esta Política. 

Todos os nossos parceiros comerciais são responsáveis por seguir as 

regras e orientações estabelecidas nesta Política e no Código de Conduta 

do Fornecedor, disponível na intranet da PPD e no website externo. 

Para parceiros comerciais que consideramos como sendo de alto risco, 

mantemos determinados requisitos adicionais, que são uma pré-condição 

para fazer negócios com a PPD. Estes parceiros comerciais devem:

 + cumprir com a linguagem contratual específica -contacte a equipa 
jurídica para obter orientação

 + concordar em cumprir esta Política e garantir que quaisquer 
subcontratantes a que se recorra para apoiar a PPD também  
o façam

 + preencher um questionário de gestão de riscos — e alcançar 
resultados satisfatórios

 + obter resultados satisfatórios relativamente a verificações de 
antecedentes externos, conforme considerado adequado pelo 
departamento jurídico (consulte a devida diligência em secção 
parceiros de negócios para mais informações)

 + outros requisitos conforme determinado caso a caso pela equipa 
jurídica

O QUE É UM 
PARCEIRO 

COMERCIAL 
DE “ALTO 

RISCO”?    
Qualquer parceiro 
comercial que interaja 
com funcionários 
públicos ou prestadores 
de cuidados de saúde 
em nome da PPD ou 
dos nossos clientes 
é considerado como 
de “alto risco”. Podem 
incluir organizações 
de investigação 
de contratos 
subcontratadas 
(CRO), despachantes 
alfandegários e 
organizadores 
de reuniões de 
investigadores, entre 
outros. 
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DEVIDA DILIGÊNCIA SOBRE PARCEIROS 
COMERCIAIS

É importante que saibamos com quem estamos a negociar e que 

demonstram uma consciencialização semelhante e um compromisso 

para com o comportamento ético. Isto porque podemos ser 

responsabilizados pelo seu comportamento. Temos de estar confortáveis 

que cada parceiro comercial que propomos partilha a nossa abordagem 

para fazer negócios. A melhor forma de alcançar esse objetivo é fazer 

uma devida diligência nos nossos parceiros comerciais para garantir que 

não é provável que faça ou receba um pagamento (ou qualquer outra 

coisa de valor) que viole esta política.

O pessoal relevante da PPD é responsável por assegurar que é realizada 

uma devida diligência adequada antes de se assinar um acordo ou 

realizar qualquer negócio com um parceiro comercial proposto. 

Se estiver a considerar propor um novo parceiro comercial que irá 

(ou possa) estabelecer uma ligação com funcionários públicos ou 

prestadores de cuidados de saúde em nome da empresa ou dos nossos 

clientes, contacte Gestão de fornecedores para orientação quanto à 

devida diligência necessária.

 
O QUE É  
DEVIDA 
  DILIGÊNCIA?
A devida diligência é um 
nível de investigação e 
verificações de antecedentes 
minucioso. Neste contexto, está 
relacionado com a abordagem 
dos nossos parceiros 
comerciais e com a história 
do comportamento legal e 
ético - particularmente no que 
diz respeito ao suborno e à 
corrupção.
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O QUE DEVO FAZER SE ENCONTRAR UM 
“SINAL DE ALERTA”?

Se encontrar ou se outros encontrarem um sinal de alerta no 

decurso da sua devida diligência, ou se existirem riscos invulgares 

ou significativos associados a um potencial parceiro comercial, 

prepare um relatório de devida diligência por escrito e entregue 

o mesmo ao departamento jurídico. Por favor, não avance até ter 

recebido aprovação por parte do nosso Conselho Geral ou do seu 

representante.

 
OUTRO  
EXEMPLOS DE 
 SINAIS DE 
ALERTA?

 + Uma história de 
corrupção

 + Respostas evasivas às 
perguntas

 + Falta de políticas e 
procedimentos internos 
relevantes

 + Relutância ou 
incapacidade de fornecer 
recibos para todos os 
custos de transferência

 + Falta de detalhe sobre 
faturas ou termos vagos, 
tais como “taxas de 
serviço”

 + Pedido de pagamento a 
ser efetuado a terceiros

 + Qualquer atividade 
num país com um 
Índice de Transparência 
Internacional de Perceção 
de Corrupção  com 
classificação de 25 ou 
menos

 
O QUE É 
  UM SINAL DE 
ALERTA?
Um sinal de alerta é algo que indica que 
pode haver um problema. Por exemplo, 
se um representante lhe disse: “Iremos 
precisar de um fundo em caixa da 
sua parte. Este fundo irá garantir que 
podemos obter os materiais médicos 
através da alfândega. Não se preocupe, 
é assim que é feito aqui,” isto seria um 
sinal de alerta.
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CONTRATAÇÃO COM PARCEIROS 
COMERCIAIS ALTO RISCO
Nenhum parceiro comercial de alto risco pode realizar qualquer trabalho 
para a empresa até que a devida diligência seja concluída e um acordo 
escrito esteja totalmente assinado. Além da linguagem contratual 
específica referida acima, o acordo deve:

 + Conter uma descrição detalhada dos produtos e/ou serviços a serem 
fornecidos

 + Conter um calendário de pagamentos especificando detalhadamente 
o preço a ser pago por cada item (que deve ser comercialmente 
razoável considerando as circunstâncias)

 + Especificar um método de pagamento que seja auditável (por 
exemplo, transferência bancária)

O QUE DEVO FAZER SE UM PARCEIRO 
COMERCIAL QUISER OFERECER UM PRESENTE 
OU HOSPITALIDADE EM NOME DA PPD OU DE UM 
DOS NOSSOS CLIENTES?

Antes de mais, deve garantir que tem uma cópia desta Política. Trabalhe 
com eles para garantir que o presente ou hospitalidade que estão a 
propor cumpre esta Política. Se sim, considere se o mesmo deve ou 
não ser submetido através do registo de presentes e hospitalidade. Se 
sim, deve fazer o envio, deixando claro que está a fazê-lo em nome do 
parceiro comercial.

O QUE DEVO FAZER

SE EU TIVER 
 DÚVIDAS?
Se não tiver a certeza se um 
parceiro comercial pode ou 
não interagir com funcionários 
públicos ou prestadores de 
cuidados de saúde em nome 
da PPD ou dos nossos clientes, 
ou se não tiver a certeza 
sobre a devida diligência ou 
requisitos contratuais, contacte 
o departamento jurídico. 
Se tiver preocupações mais 
significativas, pode utilizar 
qualquer dos meios de 
comunicação indicados nesta 
Política. 



COMUNICAR 
OBRIGAÇÕES

FAÇA O O QUE ESTÁ CERTO
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OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

Fale. Se souber, suspeitar ou está preocupado 
com qualquer coisa que considere ser suborno ou 
corrupção, COMUNIQUE a situação.

Acreditamos que é essencial ter um ambiente em que todos se sintam confortáveis para 
levantar preocupações sem receio. A nossa política que proíbe retaliações garante que 
pode comunicar suspeitas de violações sem recear retaliação. A Política declara que não 
pode ser tratado de forma negativa – como ser despedido ou ter processo disciplinar – se, 
de boa-fé, comunicar um crime suspeito ou uma violação da lei ou política ou se ajudar 
na investigação de tal suspeita de crime ou violação. Isto também é verdade se ajudar na 
investigação de tal suspeita de crime ou violação.

Se suspeitar que existe uma violação desta política, lei ou princípios éticos, a responsabilidade 
de comunicar essa informação é sua. Pode fazê-lo através de qualquer dos seguintes meios: 

 + Telefone ou envie E-mail:contacto jurídico empresarial

 + Telefone ou envie um e-mail para o Conselho Geral da nossa empresa 

 + Telefone ou envie um e-mail para o nosso Diretor do 
Departamento de Contabilidade 

Tomamos a sério relatórios de possíveis violações. As preocupações e reclamações serão 
investigadasde forma adequada. Embora as investigações sejam tratadas com discrição, 
podemos divulgar os resultados das investigações às agências de aplicação da lei ou 
reguladoras, quando necessário.

+ Telefone ou envie E-mail:contacto jurídico empresarialj p

+ Telefone ou envie um e-mail para o Conselho Geral da nossa empresa 

+ Telefone ou envie um e-mail para o nosso Diretor do
Departamento de Contabilidade 

 + Ligue para a linha direta do Código de Conduta:
 + Nos EUA e Canadá, marque +1 888 898 4087

 + Para qualquer outro local, marque +1 770 613 6324

 + Email: Corporate.Compliance@ppdi.com



 + A PPD assume uma abordagem de TOLERÂNCIA ZERO 
relativamente ao suborno e corrupção. 

 + Todos temos de assumir RESPONSABILIDADE PESSOAL para 
garantir que o nosso comportamento é consistente com esta 
Política e para comunicar violações reais ou suspeitas.

 + Um suborno NÃO TEM DE SER EM DINHEIRO. Presentes, 
entretenimento e até mesmo doações de caridade podem 
constituir subornos em determinadas circunstâncias.

 + Um suborno nem sempre é DE VALOR ELEVADO. Um convite 
para o almoço também pode ser considerado um suborno.

 + A utilização de um terceiro para oferecer um suborno em nosso 
nome continua a ser suborno. AINDA PODEMOS ENFRENTAR 
AS MESMAS CONSEQUÊNCIAS, mesmo que não ofereçamos o 
suborno diretamente. 

 + Suborno NEM SEMPRE ENVOLVE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. 
Pode envolver fornecedores, clientes e qualquer pessoa que 
faça negócios connosco.

PRINCIPAIS  
CONCLUSÕES:

FAÇA O QUE ESTÁ CERTO
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ANEXO: 
REGISTO DE 
PRESENTES E 
HOSPITALIDADE

FAÇA O QUE ESTÁ CERTO
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ANEXO —REGISTO DE PRESENTES E HOSPITALIDADE
A PPD opera um registo de presentes e hospitalidade (o “registo”), que pode ser acedido através da intranet. 

TODO O PESSOAL DA PPD DEVE UTILIZAR O REGISTO, COMO SE SEGUE:

1. para obter antecipadamente aprovação para: 

(i) presentes ou hospitalidade propostos por si (por exemplo, bolos oferecidos para celebrar um festival local); 

(ii)  presentes ou hospitalidade que lhe são oferecidos, mas que não foram ainda recebidos (por exemplo, convite do fornecedor para 

participar em evento de hospitalidade empresarial); e

2. para se registar em retrospetiva quaisquer presentes recebidos por si (onde ainda registados previamente).

O seguinte NÃO PRECISA ser registado no registo:

1. presentes de marca de valor modesto, dados ou recebidos (por exemplo, canecas, T-shirts ou outros artigos promocionais 

com um logótipo empresarial)

2. presentes ou hospitalidade com um valor inferior a 50 dólares norte-americanos por pessoa (que não os para/de fun-

cionário público, que devem ser registados no registo independentemente do valor)

3. refeições/bebidas com clientes (por exemplo, durante reuniões com clientes) que estejam em conformidade com a 

política de viagens e despesas da PPD

4. presentes ou hospitalidade associados a reuniões de investigadores organizadas através da lista aprovada de organizadores 

de reuniões de investigadores

5. presentes ou hospitalidade recebidos por si da PPD

6. presentes ou hospitalidade que lhe são oferecidos, mas recusados

7. presentes recebidos de clientes onde o processo de “Ofertas a Funcionários de Promotores” foi utilizado (apenas 

EMEA e APAC); ou aprovados previamente pelo comité de conformidade empresarial

8. presentes de beneficência ou hospitalidade oferecidos de acordo com a Política de Doações Filantrópicas
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PRÓXIMOS PASSOS:
1. O registo irá direcionar automaticamente o seu pedido de aprovação para um aprovador adequado

2. Pode ser-lhe pedido que forneça mais informações – responda prontamente

3. A aprovação (ou outra) ser-lhe-á comunicada por e-mail

TENHA EM ATENÇÃO:
1. Em relação às aprovações solicitadas antecipadamente, NÃO DEVE oferecer ou aceitar o presente ou hospitalidade até ter recebido 

aprovação através do registo.

2. O registo retrospetivo de presentes já recebidos destina-se apenas a ser utilizado em circunstâncias em que não era possível obter 

aprovação prévia, por exemplo, o presente recebido no correio não anunciado ou recebido numa reunião formal onde a recusa teria 

sido imposta ou ofensiva para o anfitrião. Nestas circunstâncias, poderá ter de devolver o presente ou tomar outros passos, por 

exemplo, doá-lo para caridade.

3. Os eventos de hospitalidade frequentados por mais de um funcionário da PPD apenas precisam de ser registados uma vez. É da 

responsabilidade do funcionário mais sénior efetuar o registo, apesar de poder delegar esta tarefa.

4. A utilização deste registo não elimina a necessidade de todos os funcionários cumprirem a Política de Conformidade Anticorrupção e 

o Código de Conduta da PPD, a sua política de compra e todas as outras políticas e procedimentos internos aplicáveis, bem como as 

leis locais.

5. Se tiver conhecimento de qualquer falha em registar qualquer presente ou evento de hospitalidade de acordo com estas instruções, 

deve informar imediatamente o Conselho Geral da empresa e/ou o Diretor do Departamento de Contabilidade ou os seus respetivos 

representantes; ou, em alternativa, pode contactar a linha direta de conduta do Código de Conduta da empresa ou a ligação de 

conformidade corporativa, como segue: 

 

    PARA CHAMADAS DOS EUA E CANADÁ:  +1 888 898 4087 

    PARA CHAMADAS FORA DOS EUA:  +1 770 613 6324 

    POR E-MAIL:  corporate.compliance@ppdi.com 

6. Em caso de dúvidas sobre estas instruções ou sobre o registo de presentes e hospitalidade, contacte o departamento jurídico da 
empresa, o Conselho Geral da empresa e/ou o Diretor do Departamento de Contabilidade.

7. O não cumprimento desta Política, incluindo a utilização do registo como definido neste anexo, será motivo para ação disciplinar, 
que pode incluir a rescisão do contrato de trabalho.

PARA CHAMADAS DOS EUA E CANADÁ:  +1 888 898 4087

PARA CHAMADAS FORA DOS EUA:  +1 770 613 6324

POR E-MAIL: corporate.compliance@ppdi.comp p @pp



Para mais informações, contacte-nos  

através do número +1 877 643 8773 ou  

+1 919 456 5600

ppdinfo@ppdi.com
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