COMPLIANCE
Conformidade

Equity Transparency Health dedicated Integrity Compliance Speak up

Procedimento de Alerta
■ QUALQUER FUNCIONÁRIO(A) QUE TENHA CONHECIMENTO OU SUSPEITE, de boa-

fé, DA EXISTÊNCIA DE UMA PRÁTICA IRREGULAR OU INFRAÇÃO a este Código
relativa a práticas contabilísticas, financeiras, anticorrupção ou anticoncorrenciais,
É INCENTIVADO(A) A INFORMAR DA MESMA À HOTLINE DE ÉTICA DA IPSEN. Este
procedimento de notificação NÃO É OBRIGATÓRIO e não haverá consequências
para os funcionários que não o utilizem.

Pode escrever para

A

Ipsen cumpre todas as leis, regulamentos e códigos da Indústria que
regem as suas atividades.

Os funcionários cumprem também com as políticas e os procedimentos da Ipsen
aplicáveis às suas atividades e ao cargo que ocupam.

Ipsen.Ethics.Hotline@ipsen.com
ou contactar o Diretor do Comité de Ética e Conformidade.
■ Os

funcionários são incitados a não agir de forma anónima evitando acusações
falsas, para permitir a proteção do autor contra eventuais represálias e o melhor
tratamento possível da notificação.
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ETHICS
A

o executar as suas atividades diárias, deve ter sempre
presente a palavra ETHICS (ÉTICA) para tomar as decisões
corretas, ajudando a Ipsen a reforçar a confiança de todos os seus
parceiros:

 oentes e associações
d
de doentes
■ funcionários
■ profissionais de saúde
■ clientes
■ organismos públicos
■

meios de comunicação social
fornecedores
■ parceiros
■ concorrentes
■ investidores
■ acionistas
■
■

■ A Ipsen compromete-se a tratar todas as notificações com tato e a confidencialidade

possível.

SPEAK UP
Fale abertamente

Na Ipsen disponibilizamos vários canais para tratar as questões
de Ética e Conformidade. Cada funcionário pode-se dirigir ao:
■ Seu superior hierárquico,
■ Departamento de Recursos Humanos,
■ Departamento de Ética e Conformidade.
Para reportar uma potencial conduta não conforme com as
regras relativas a uma das seguintes áreas: contabilidade,
financeira, anticorrupção ou práticas anticoncorrenciais, os
funcionários podem também utilizar o Procedimento de Alerta
a seguir exposto.

Caro(a) colega,

■ Caso

seja necessário aplicar sanções disciplinares ou intentar uma ação judicial,
as informações serão conservadas até ao término do processo. Estas informações
serão mantidas por um período máximo de 2 meses se não for dado seguimento
à notificação.

A

nossa dedicação em melhorar a saúde e a qualidade de vida dos
doentes obriga-nos a estabelecer os mais elevados padrões éticos.
A ética governa as nossas ações e o nosso comportamento, não só quando
oferecemos melhores cuidados de saúde, mas em todas as áreas de
atividade da nossa companhia. Garantimos um comportamento ético com
os doentes, profissionais de saúde, organismos públicos, concorrentes,
parceiros, acionistas e com os nossos colegas.

■ Os funcionários podem, a qualquer momento, solicitar o acesso às informações que

lhes digam respeito e/ou a alteração desses dados em caso de erro. No entanto,
a pessoa contra quem foi feita a denúncia, embora possa consultar e alterar os
dados que lhe digam respeito, não poderá obter a identidade do funcionário que
iniciou a notificação.
■ No caso de um(a) funcionário(a) estar genuinamente convencido(a) de que houve

uma prática irregular ou violação deste Código comunicando-a através deste
Procedimento de Alerta, a Ipsen compromete-se a que este(a) funcionário(a) não
será objeto de quaisquer consequências no seguimento da denúncia. Porém, se
um(a) funcionário(a) fizer uma denúncia ou iniciar um procedimento, perfeitamente
consciente de que a informação é falsa ou agindo de má-fé, poderá ser alvo de uma
ação disciplinar.

A Ipsen compromete-se a promover uma cultura de ética e conformidade
em toda a organização.

O MODELO IPSEN
código de conduta ética

Sendo uma companhia que opera a nível mundial e com profissionais com
diferenças culturais e linguísticas, é importante que partilhemos a mesma
visão de ética.
Porque somos uma companhia farmacêutica, acredito que devemos ir mais
longe e garantir que a nossa forma de trabalhar e de promover os nossos
produtos é executada de forma verdadeiramente ética.
O compromisso dos funcionários da Ipsen e dos profissionais
que connosco trabalham para com o Modelo Ipsen garante a nossa
contribuição genuína para a melhoria da saúde dos doentes e, em última
instância, ao crescimento sustentável da nossa Companhia.
Marc de Garidel
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EQUIty

TransparencY

Health dedicated

IntegritY

Na Ipsen, acreditamos que a transparência é vital para garantir a segurança dos doentes
e reforçar a confiança dos nossos parceiros.

Na Ipsen, melhorar a qualidade de vida do doente é a nossa razão de ser. Descobrir
soluções inovadoras para o tratamento de doenças debilitantes está no centro de toda a
nossa atividade. O aumento da esperança de vida torna a nossa vocação mais essencial
do que nunca: descobrir soluções terapêuticas seguras e eficazes para curar doenças,
aliviar o sofrimento e oferecer valor à comunidade.
Além disso, empenhamo-nos em proteger a saúde dos nossos funcionários e do meio
ambiente.

Na Ipsen, estamos convencidos que a nossa integridade na atividade empresarial
é essencial para preservar o mais elevado nível de desempenho e a confiança dos
nossos parceiros.

Equidade

Na Ipsen, acreditamos que a equidade dos funcionários é a pedra angular do nosso
sucesso: garantindo que os funcionários e candidatos são tratados de forma justa.
O sucesso da nossa companhia apenas pode ser atingido valorizando os Direitos
Laborais e Humanos.

Equidade no emprego
A promoção da diferenciação nos funcionários cria um ambiente laboral produtivo e colaborativo.
Comprometemo-nos em promover uma política de diversidade no recrutamento e na não discriminação com
base em critérios pessoais tais como nacionalidade, sexo, idade, religião, etnia ou deficiência.

Equidade nas relações humanas: respeito pelos outros
A falta de respeito mútuo fomenta um ambiente de trabalho hostil e agressivo. Temos por objetivo criar
um ambiente de trabalho livre de assédio físico ou verbal, fomentando o relacionamento entre colegas,
sejam quais forem as suas experiências/formação e características pessoais, crenças ou nível hierárquico
na companhia.

Equidade profissional
Promovemos o envolvimento dos funcionários estabelecendo um ambiente de trabalho positivo:
■ promovendo o desenvolvimento dos nossos funcionários, apoiando o acesso à formação e à mobilidade e
preconizando o diálogo permanente relativamente às suas necessidades e às suas motivações,
■ promovendo uma cultura da excelência de gestão,
■ envolvendo cada um dos nossos funcionários numa abordagem de melhoria contínua e com uma política de
remuneração justa e competitiva,
■ avaliando o desempenho dos nossos funcionários relativamente a objetivos chave e a comportamentos
definidos.

Transparência

Transparência sobre os Produtos
Comprometemo-nos em ser transparentes relativamente aos nossos produtos e a divulgar abertamente todas
as informações que nos sejam solicitadas pelas autoridades de saúde, cumprindo integralmente as leis e
regulamentos internacionais, nacionais e locais.
Os resultados dos nossos ensaios clínicos são divulgados publicamente on line, em conformidade com os
regulamentos em vigor.
Além disso, temos a responsabilidade de fornecer uma informação totalmente transparente, justa e equilibrada
em todas as ações promocionais, educacionais e comerciais, comprometendo-se o nosso corpo médico e
científico a abordar atempadamente e desta forma todas as questões dos profissionais de saúde. Em todos os
países, a promoção dos nossos produtos, através da interação com os profissionais de saúde ou por intermédio
de materiais promocionais, limita-se estritamente às indicações e condições de utilização descritas no Resumo
das Características do Medicamento aprovado pela autoridade competente.

Transparência sobre os Profissionais de Saúde,
Organizações de Saúde e Associações de Doentes
Somos responsáveis por garantir que todas as interações com profissionais de saúde, organizações e associações
de doentes sejam justas e justificadas por necessidades legítimas. Para o conseguir, comprometemo-nos a
divulgar publicamente informações sobre a nossa interação com estes parceiros, cumprindo os regulamentos
internacionais e nacionais.

Dedicado à saúde

Saúde dos Doentes
Para atingir o nosso objetivo em fornecer produtos
da mais elevada qualidade, cumprimos com os mais
elevados padrões em todas as fases do ciclo de vida
dos nossos produtos, incluindo mas não limitado a:
■ Boas

Práticas de Farmacovigilância (BPV)
A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu farmacovigilância (segurança dos medicamentos) como a
ciência e as atividades referentes à deteção, avaliação,
compreensão e prevenção de efeitos adversos ou de
qualquer outro problema relacionado com um medicamento.
A cultura de segurança da Ipsen faz parte das ciências
de segurança integradas (Integrated safety sciences).
Garantimos que os dados de segurança são compilados e revistos de forma integrada desde os estudos de
investigação e durante o processo de desenvolvimento, e que continua ao longo da gestão do ciclo de vida
do produto desde a sua colocação no mercado.

■ Boas

Transparência Financeira
Somos responsáveis por manter, de forma atempada, registos precisos e fiáveis, nos quais se baseiam as
comunicações públicas da Ipsen. Estas comunicações incluem, entre outros: declarações financeiras, relatórios
anuais e publicações similares, bem como qualquer informação tornada pública através de qualquer meio
(incluindo comunicados de imprensa, conferências de imprensa, relatórios de analistas e apresentações
públicas, etc…).

Práticas de Fabrico (BPF)
Garantimos que os nossos produtos são rigorosamente
fabricados e controlados e segundo as normas de qualidade adequadas à sua utilização pretendida e requeridas pelas respectivas autorizações de introdução no
mercado.

■ Boas

Práticas de Distribuição (BPD)
Garantimos que o nível de qualidade é mantido ao
longo de toda a cadeia de distribuição, de forma a
que as propriedades dos medicamentos entregues
aos clientes não sejam alteradas.

■ Boas

Práticas Clínicas (BPC)
Garantimos a segurança dos doentes que participam
nos nossos ensaios clínicos promovendo as mais elevadas normas éticas, científicas e clínicas, em todos
as nossas iniciativas de investigação em todo o mundo.

■ Boas

Práticas Laboratoriais (BPL)
Garantimos a geração de dados laboratoriais fiáveis
e de elevada qualidade relativos à segurança das
substâncias biológicas e químicas industriais.

Saúde dos Funcionários
e Meio Ambiente Saudável
Através do nosso programa de Ambiente, Saúde e
Segurança (EHS – Environment, Health and Safety),
comprometemo-nos em prevenir os riscos para a
saúde e segurança dos funcionários no local de trabalho, incluindo riscos psicossociais, e em implementar estratégias respeitadoras do ambiente.

Bem-estar Animal
Implementámos o princípio dos 3 R para os animais
do laboratório que utilizamos nas nossas atividades
de investigação e de desenvolvimento: Refinement,
Reduction and Replacement (Aperfeiçoar, Reduzir e
Substituir).

Integridade

Práticas Anticorrupção
A definição legal do termo "suborno" varia de país
para país, não obstante significa sempre: "Ato de
oferecer algo com o intuito de obter vantagens ou
benefícios indevidamente".
Na medida em que a corrupção distorce as regras
de um comércio justo, impede o desenvolvimento
económico e provoca múltiplos encargos à
sociedade no sentido amplo do termo, não
toleramos qualquer forma de suborno/corrupção.

Conflito de Interesses
Os nossos funcionários não se devem envolver em
situações em que haja conflito de interesses real,
aparente ou percebido, entre o cargo que exercem
na Ipsen e a sua situação pessoal ou financeira e
que poderiam influenciar a sua capacidade em agir
no melhor interesse da Ipsen.

Relações com a Concorrência
O objetivo das leis da Concorrência é garantir a
livre concorrência entre as empresas no mercado
para benefício dos clientes. Nós cumprimos as leis
da concorrência.
■ Não deverá haver qualquer discussão com
os concorrentes no que se refere a preços,
condições de venda, quotas de mercado, lucros,
fábricas ou sua capacidade de produção de
qualquer produto da Ipsen ou do concorrente,
salvo se permitida pelas leis e regulamentos e
conduzida de forma legal.

■ Não

deverá ser celebrado nenhum acordo (quer
escrito, quer verbal, implícito ou explícito) com
os concorrentes relativamente a qualquer
partilha ou atribuição de mercados, territórios
ou clientes.

Direitos de Propriedade Intelectual
Confidencialidade
Proteção de Dados
As informações confidenciais da Ipsen são um
ativo valioso. Os nossos funcionários devem
utilizar permanente e adequadamente os recursos,
ativos e informações da Ipsen de forma ética e
em conformidade com os objetivos comerciais
propostos. Os nossos funcionários devem garantir,
sistematicamente, que as suas ações impeçam ou
não facilitem o roubo, a degradação, o desvio ou a
utilização abusiva de recursos, ativos e informações
pertencentes à Ipsen.
Os nossos dados confidenciais abrangem, por
exemplo, a arquitetura dos produtos, códigos
de origem, planos de produto, mapas de
calendarização de ações, nomes e listas de clientes,
de profissionais de saúde e de funcionários e
informação financeira. Estas informações são
propriedade da Ipsen e podem estar protegidas por
patentes, registos de marca, por direitos de autor
ou pelas leis relativas ao sigilo comercial. Qualquer
informação confidencial só pode ser usada no
âmbito das atividades da Ipsen.

