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Norgine inspira-se nos pacientes, e a nossa missão é proporcionar o acesso a
medicamentos transformados que de outra forma poderiam nunca chegar às pessoas que
deles necessitam. Há mais de 100 anos que temos vindo a transformar vidas de pacientes
e orgulhamo-nos de poder ajudar todos os anos um número crescente de pacientes em
todo o mundo. O Norgine Business Code estabelece o quadro para alcançar a nossa visão
de fornecer soluções inovadoras de cuidados de saúde que transformam vidas.
Altos padrões de conduta ética e confiança são componentes chave deste enquadramento
e são parte integrante de todas as nossas relações, começando pelos próprios doentes e
estendendo-se a todos os nossos parceiros com os quais nos relacionamos.

Peter Stein

O Norgine Business Code e políticas relacionadas requerem o empenho ativo de todos os
funcionários da Norgine, bem como daqueles que agem em nosso nome ou que fazem
negócios com a Norgine. Somos todos responsáveis pela compreensão e adesão ao
Código de Negócios da Norgine e pela defesa dos valores da Norgine. É a abordagem
One Norgine e, muito simplesmente, é a coisa certa a fazer.
Nem todas as situações são abordadas no Norgine Business Code. Se estiver incerto ou
precisar de orientação, é importante Falar e levantar as suas questões, preocupações, ou
sugestões através de qualquer um dos mecanismos disponíveis. O seu envolvimento é
fundamental para o nosso sucesso contínuo.
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FAZER A COISA CERTA

É SEGURO FALAR ALTO

Os nossos valores estão no centro do que fazemos e de quem somos.

We want to hear from you and you have a responsibility to Speak Up.

Trabalhamos juntos como One Norgine, partilhando um conjunto
comum de valores
Somos dignos de confiança e agimos com integridade em todas as
nossas relações com Norgine e partes interessadas externas
Temos respeito uns pelos outros e zelamos pela segurança dos nossos
colegas e partes interessadas
O nosso negócio cumpre os mais elevados padrões de conformidade,
graças ao nosso compromisso com a excelência operacional
Em resumo, fazemos a coisa certa

ONE NORGINE
Como One Norgine, trabalhamos juntos como uma equipa unificada
para fazer uma verdadeira diferença na vida das pessoas.
Adotámos uma mentalidade empreendedora, permanecendo motivados
pelos resultados e empenhados em cultivar parcerias de sucesso.
Estabelecemos padrões elevados para nós próprios e para os nossos
parceiros, assumindo e cumprindo as nossas promessas, e trabalhando
com paixão e positividade.
Criamos um ambiente em que estamos abertos a novas ideias e é seguro
falar alto.

Se tiver dúvidas ou preocupações sobre o que é o mais correto a fazer,
fale sempre. Se não tiver a certeza, considere o seguinte:
Poderá causar danos aos nossos pacientes, colegas ou parceiros?
Poderá afetar negativamente a reputação de Norgine?
Será que isto cumpre as leis, regulamentos e/ou códigos de prática
aplicáveis?
Existe um SOP ou uma política Norgine relevante que aborde a
questão?
É consistente com o Código Comercial Norgine e os seus valores
fundamentais?
Em caso de dúvida, não espere. Contacte o seu Line Manager ou
representante de RH para aconselhamento. Além disso, qualquer suspeita
ou fraude financeira efetiva ou irregularidade deve ser imediatamente
comunicada ao seu representante financeiro.

MÉTODOS DE COMUNICAÇÃO
+44 (0)1895 810038

nbc@norgine.com

CHRO, Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150,
1083 HP Amsterdam, The Netherlands

Aqueles que se pronunciarem serão protegidos em toda a sua extensão,
preservando o anonimato se solicitado. Qualquer retaliação será objeto de
ação disciplinar, até e incluindo a demissão.
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CONFORMIDADE, ÉTICA E EXCELÊNCIA OPERACIONAL
O cumprimento e a Ética são fundamentais para as nossas
operações e relações.

SUBORNO E CORRUPÇÃO
Norgine mantém uma política de tolerância zero em relação ao suborno e
à corrupção. Os nossos empregados e os nossos parceiros comerciais
devem cumprir todas as leis aplicáveis nos territórios em que nós e eles
operamos.

RELATÓRIOS E MANUTENÇÃO DE REGISTOS PRECISOS
Para assegurar transparência a todos os nossos intervenientes e para
monitorizar com precisão o nosso desempenho, estamos empenhados em
manter registos precisos, e em cumprir todas as leis e regulamentos
relevantes que regem a manutenção de registos, contabilidade e relatórios.

INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO
E CUMPRIMENTO COM OS GxPs

A comunicação dos conhecimentos adquiridos através da nossa
investigação é fundamental e partilhada com os nossos funcionários,
parceiros e com as comunidades médica, científica, e de pacientes.

QUALIDADE, SEGURANÇA E EXCELÊNCIA DO
PRODUTO
A qualidade, segurança e excelência dos produtos passam por todas as
nossas operações desde o desenvolvimento, fabrico e entrega de produtos
aos pacientes. Ao assegurar a utilização segura dos nossos produtos,
prestamos serviços de alta qualidade a todos os nossos intervenientes,
monitorizando e aconselhando continuamente os reguladores e os
pacientes sobre quaisquer alterações à segurança dos produtos.

FORNECIMENTO E PROMOÇÃO DE PRODUTOS
O benefício e a segurança dos pacientes são de importância capital.
Estamos empenhados no fornecimento e promoção ética dos nossos
produtos, em conformidade com a legislação e códigos de prática aplicáveis.

O desenvolvimento, fabrico e entrega de produtos aos pacientes está no
centro do nosso negócio. Os produtos estão sujeitos a rigorosa
investigação científica e revisão; inspeções e análises comerciais e os
nossos sistemas de qualidade asseguram o cumprimento das leis e
regulamentos relevantes que regem as nossas atividades. Cooperamos
plenamente com agências governamentais em resposta a todas as
questões ou pedidos de conformidade.
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INTEGRIDADE
A nossa integridade está na base do que fazemos.

AUTORIDADE LEGAL

PROTEGENDO OS NOSSOS BENS

Apenas funcionários autorizados podem agir em nome das empresas
Norgine e assinar acordos legais, em conformidade com a política de direção
e delegação signatária do Conselho de Administração.

Somos todos responsáveis e de confiança para agir no melhor interesse da
Norgine, assegurando a utilização e proteção adequadas dos bens físicos
da Norgine (por exemplo, computadores, telefones, frota automóvel, etc.) e
bens intangíveis, tais como as suas informações confidenciais e segredos
comerciais e os dos seus parceiros.

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS / PRIVACIDADE DE
DADOS

CONFLITOS DE INTERESSE
Os funcionários da Norgine atuam em nome da empresa de uma forma
profissional. Os empregados devem evitar conflitos de interesses e revelar
quaisquer conflitos reais ou percebidos entre os seus interesses pessoais e
os da Norgine.

Norgine está empenhada em salvaguardar todos os dados e assegurar o
cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis que regem as nossas
operações. Processamos os dados de forma legal e ética e asseguramos
que toda a informação confidencial é mantida em segurança, incluindo a
de terceiros. Os trabalhadores não podem comunicar informações não
públicas sobre a Norgine, os seus parceiros comerciais ou potenciais
parceiros comerciais sem a devida autoridade.
A Norgine respeita a privacidade dos nossos funcionários e de terceiros
com quem a Norgine tem relações (por exemplo, médicos e outros
profissionais de saúde, doentes e organizações de doentes, e
representantes da comunidade científica) e exercerá todos os cuidados
apropriados para assegurar que a informação sensível e pessoalmente
identificável não seja divulgada publicamente e seja protegida e apenas
utilizada e retida de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis.
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RESPEITO E JUSTIÇA
Criamos um ambiente inclusivo que oferece oportunidades para
o nosso povo prosperar.

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
Norgine é um empregador de igualdade de oportunidades e não tolerará
discriminação ou assédio com base no sexo, estado civil, orientação sexual,
mudança de sexo, idade, raça, religião, origem étnica, deficiência, gravidez e
maternidade ou qualquer outra categoria. O sucesso continuado da Norgine
depende do desenvolvimento e promoção dos talentos dos empregados da
Norgine e da recompensa justa de todos os indivíduos.

MEIO AMBIENTE
Procuramos continuamente minimizar o impacto ambiental das nossas
atividades, incluindo a utilização de substâncias perigosas, e incentivar a
reciclagem e reutilização de resíduos.

ANTI-TRUST E CONCORRÊNCIA LEAL
Apoiamos a concorrência livre, robusta e aberta, promovendo e encorajando
a concorrência leal. Todas as empresas Norgine cumprem as leis antitrust e
de concorrência dos países em que operam.

DIREITOS HUMANOS / ESCRAVATURA MODERNA
A nossa responsabilidade de respeitar os direitos humanos estende-se ao
longo das nossas operações, do laboratório ao paciente.
Adotamos uma abordagem de tolerância zero em relação a qualquer forma
de escravatura moderna ou de tráfico humano nas nossas cadeias de
fornecimento e em qualquer outra parte do nosso negócio.

SEGURANÇA, SAÚDE E BEM-ESTAR
Promovemos e investimos ativamente na Segurança, Saúde e Bem-estar dos
nossos empregados, proporcionando um ambiente seguro e saudável para
trabalhar e programas e informação concebidos para promover o bem-estar
dos empregados da Norgine.
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TRABALHAR COM PARCEIROS
Cultivamos parcerias a longo prazo mutuamente benéficas,
construídas na confiança e no compromisso partilhado.

Ao vivermos estes valores, continuaremos a conduzir
o sucesso em conjunto

PARCEIROS DE NEGÓCIOS & FORNECEDORES
Norgine envolve-se com parceiros e fornecedores que abraçam elevados padrões
éticos e prestam serviços de qualidade de acordo com todas as obrigações
contratuais. Todos os potenciais parceiros de negócios e fornecedores passam por
um processo de qualificação para assegurar que satisfazem os valores e expectativas
da Norgine.

COMÉRCIO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA
Os funcionários da Norgine estão proibidos, tanto direta como indiretamente, de tomar
decisões de investimento com base em informação privilegiada relativa a qualquer um
dos nossos intervenientes, incluindo parceiros. As informações privilegiadas devem
permanecer confidenciais e utilizadas apenas para fins autorizados.

PRESTADORES DE CUIDADOS A DOENTES,
ORGANIZAÇÕES DE DOENTES, PAGADORES,
PROFISSIONAIS DE SAÚDE, ORGANIZAÇÕES DE
CUIDADOS DE SAÚDE E INSTITUIÇÕES DE CARIDADE
"Porque os doentes nos inspiram", as relações e interações da Norgine com
indivíduos e organizações são impulsionadas pelas necessidades dos doentes. Todos
os compromissos são conduzidos com transparência, integridade e em conformidade
com as leis, regulamentos e códigos de prática locais aplicáveis.
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