Código de Conduta BSD
De modo a colocar os nossos valores chave em prática, atuamos de acordo com os princípios
definidos neste Código de Conduta:
Conformidade Legal
Atuamos em conformidade com a legislação local e internacional.
Competição
Competimos de forma aberta e independente em todos os mercados onde operamos.
Registos Financeiros
As nossas operações encontram-se registadas de acordo com os princípios gerais contabilisticos em
vigor e demais requisitos apropriados
Parcerias
Selecionamos subcontratados, parceiros, colaboradores e consultores que actuem de forma
consistente com os nossos princípios e com este Código de Conduta. De forma a consolidar este
compromisso poderá ser celebrado um acordo entre as partes.
Ambiente
Estamos comprometidos a atuar de uma forma ambientalmente correcta. Este compromisso inclui,
entre outros assuntos, a gestão dos consumos de energia, papel e água, assim como a produção e
reciclagem de resíduos. Sempre que económicamente viável, optamos pelas melhores soluções
ambientais em termos de fornecedores, origens, transportes e equipamentos.
Stakeholders Internos
Consideramos os nossos colaboradores e consultores como importantes factores de sucesso.
Estamos empenhados em contribuir para o desenvolvimento profissional e pessoal dos nossos
colegas, assegurar a sua participação nas decisões da empresa e promover o equlíbrio casatrabalho.
As relações com os nossos colaboradores são estabelecidas de acordo com a legislação local e com
os standards da Organização Internacional do Trabalho.
Respeitamos todos os colaboradores, clientes, parceiros de negócio e demais stakeholders,
independentemente das suas diferenças ou similaridades. Contratamos e promovemos os nossos
colaboradores tendo unicamente por base as suas capacidades e desempenho demonstrado.
Não toleramos nenhuma forma de assédio.
Pagamentos indevidos
Os colaboradores e consultores da BSD não irão oferecer, prometer ou fazer quaisquer pagamentos
indevidos, ou outro tipo de favorecimentos, de modo a obter ou manter quaisquer vantagens
indevidas na realização de negócios.
Os colaboradores e consultores da BSD não irão oferecer, fazer, procurar ou aceitar quaisquer
ofertas, pagamentos, entretenimento ou serviços, que possam ser interpretados como tentativas de
influenciar transacções comerciais com parceiros de negócio actuais ou futuros.
Conflitos de Interesse
Evitamos situações em que os interesses e relações pessoais, actividades externas, ou interesses
financeiros possam conflituar com os interesses da BSD. Não serão permitidas quaisquer transações
comerciais, influenciadas por considerações ou relações pessoais.
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Uso de ativos
Respeitamos os ativos da empresa, clientes e parceiros e não procuramos obter vantagens pessoais
através da utilização dos seus bens ou informações.
Confidencialidade e Utilização da Informação
Qualquer informação recebida de um cliente durante a realização de um projeto é propriedade do
cliente e, portanto, confidencial. A BSD poderá desenvolver casos de estudo sobre os projectos
realizados; o nome do cliente só poderá no entanto ser utilizado caso este dê a sua expressa
autorização para tal.
Sanções Disciplinares
A BSD pode aplicar sanções disciplinares, até e inclusive a rescisão de contrato, com colaboradores,
consultores, fornecedores e parceiros que violem a lei ou este Código de Conduta.
Divulgação Pública
Os Princípios de Negócio da BSD e este Código de Conduta constituem parte integral de cada
contrato celebrado com colaboradores, consultores, fornecedores, parceiros e clientes. Estes
documentos encontram-se disponíveis para consulta em www.bsdconsulting.com.
Melhoria Contínua
A BSD está comprometida com a melhoria contínua de todas as suas actividades e processos. Este
compromisso inclui o presente Código de Conduta, o qual pode sofrer alterações para dar resposta a
desafios e requisitos futuros. Reconhecemos que podem ocorrer erros e consideramo-los como
fontes valiosas de aprendizagem com vista à introdução de melhorias que nos conduzam à
excelência.
Colocar este Código em Prática
As normas abordadas neste Código de Conduta representam o essencial dos compromissos e
cultura do Grupo BSD. Consideramos fundamental o cumprimento integral deste Código por parte de
todos os colaborador e consultores do Grupo a nível internacional, os quais são responsáveis pela
defesa destes princípios.
Todos os colaboradores e consultores da BSD terão acesso a manuais e formação sobre este
Código de Conduta.
Denúncias sobre a não-observância deste Código
Todos os colaboradores, consultores, parceiros e quaisquer outros stakeholders são encorajados a
relatar quaisquer suspeitas ou violações observadas da lei ou do presente Código de Conduta - ou
se forem convidados a fazer algo que possa ser considerada uma violação. Um Conselho Interno de
Ética foi criado para avaliar violações potenciais e reais dos nossos valores ou do presente Código
de Conduta. As denúncias podem ser enviadas para ethics@bsdconsulting.com.
A confidencialidade será mantida sempre que possível.
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