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EXCELÊNCIAFLEXIBILIDADE

RESPEITOPAIXÃO

OS NOSSOS 
VALORES

https://lyreco.com/


O NOSSO 
COMPROMISSO 
—
Desde a sua fundação, em 1926, que a Lyreco se rege pelos valores da 
excelência, respeito, paixão e flexibilidade, nos quais temos muito 
orgulho. São partilhados e fomentados por todo o pessoal, constituem 
um dos nossos trunfos e tornam-nos num parceiro de confiança. Para nós, 
respeitar estes valores é, sem dúvida, um dever.
Esta nova edição do código de ética reafirma o nosso compromisso. 
Novamente, destaca a atitude que devemos adotar no ambiente de trabalho, 
nas atividades comerciais e no relacionamento com os nossos colegas, 
clientes e parceiros. Este código esclarece qualquer dúvida que ainda possa 
existir no caso de ocorrer uma situação anormal. Também reitera o nosso 
compromisso na luta contra qualquer infração dos nossos princípios éticos.
Por estes motivos, recomendo que o leiam atentamente e que respeitem 
as regras aqui definidas, de modo a podermos garantir que cada dia seja 
"a great working day", um dia de trabalho fantástico para todos.

Grégory LIENARD • CEO
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QUAL É O 
OBJETIVO 

DO CÓDIGO 
DE ÉTICA? 

—
O código de ética visa estabelecer os princípios de 
integridade, neutralidade, igualdade de condições, 

equidade e cumprimento normativo esperados pela Lyreco.

Este código de ética foi traduzido para todos os 
idiomas utilizados nas diferentes entidades da 
Lyreco. Em caso de dúvida ou divergência na 

interpretação, prevalece a versão em inglês.

QUEM ESTÁ ABRANGIDO POR 
ESTE CÓDIGO DE ÉTICA?

O código de ética abrange todos os colaboradores de 
todas as entidades da Lyreco existentes em todo o mundo.

Também esperamos os mesmos requisitos em matéria 
de integridade e cumprimento normativo por parte 

dos nossos parceiros comerciais externos.

Para este efeito, o website corporativo da Lyreco 
inclui um código de ética para fornecedores.

O QUE ACONTECE EM CASO 
DE INCUMPRIMENTO DO 

CÓDIGO DE ÉTICA?
Os colaboradores podem, no decorrer do 

seu exercício profissional, tomar decisões que 
impliquem responsabilidades para a Lyreco 

e comprometam a sua reputação.

Espera-se que todos conheçamos o código de 
ética e atuemos de acordo com os seus princípios. 

Para aprofundar os conhecimentos, a Lyreco 
disponibiliza sessões de formação específicas.

O incumprimento do código de ética pode ter 
consequências muito graves, tanto para a empresa 

como para as pessoas envolvidas. Em função do tipo 
de incumprimento por parte do colaborador, podem ser 

adotadas medidas disciplinares de acordo com a legislação 
local e a política interna da Lyreco. O desconhecimento 

do código de ética não será considerado como 
uma justificação, sob nenhuma circunstância.

Para uma total compreensão das normas de 
conduta, cada tema abordado pelo presente 
código de ética inclui:

— 

Os princípios fundamentais

Os comportamentos a adotar e a evitar

Alguns exemplos em formato de pergunta 
e resposta

A documentação de referência

Os contactos de referência 

O presente é um guia para a vida diária, 
cujo objetivo é evoluir continuamente para se 
adotar da melhor forma às nossas atividades 
comerciais. Portanto, será a última versão 
atualizada do código de ética e dos documentos 
de referência que estará em vigor.

https://lyreco.com/


Documento de referência

P MNG 089 - Sanções disciplinares

FOI CONCEBIDO PARA ORIENTAR A NOSSA CONDUTA  
E AS DECISÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS DE ACORDO 

COM OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

Com todos 
os colaboradores 

e parceiros comerciais

Em qualquer 
momento

Em todas 
as atividades 
comerciais

Em todos os locais 
onde estamos 

presentes

O código de ética não contempla 
uma determinada situação. 

É impossível prever todas as circunstâncias com 
que podemos deparar-nos. Recomendamos-lhe 
que aplique bom senso e, em caso de dúvida, 
que se aconselhe antes de atuar.

As leis e regulamentos locais 
são mais ou menos restritivos que 
o código de ética. 

Em todos os casos, têm prevalência os 
requisitos mais rigorosos e restritivos. 

O Workplace, Toolbox (biblioteca) e o website 
corporativo da Lyreco incluem uma versão 
interativa do código de ética, para consulta 
e transferência.

Através do Toolbox - biblioteca QSS é possível 
aceder a toda a documentação de referência.

QUE ACONTECE SE... ONDE ENCONTRAR 
O QUE PROCURA 
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IDENTIFICA

A SUA 
FERRAMENTA 

PARA 
DENUNCIAR: 
"RAISE YOUR 
CONCERN" 

—
O nosso objetivo comum é evitar 

e identificar qualquer infração 
de carácter ético, de forma 

a que a Lyreco tome as medidas 
pertinentes e corrija a situação.
Recomendamos-lhe que discuta, 

se aconselhe, faça perguntas, partilhe 
as suas preocupações e denuncie 

qualquer infração ou eventual 
incumprimento do código de ética.

—

AO FAZER PERGUNTAS 
E EXPRESSAR AS SUAS 

PREOCUPAÇÕES, AJUDA 
A LYRECO A CONSERVAR A SUA 

CULTURA DE INTEGRIDADE

É INCOMPATÍVEL 
COM OS NOSSOS 

VALORES?

Poderia prejudicar 
A REPUTAÇÃO 
DA LYRECO?

Trata-se de 
UMA INFRAÇÃO 

DO CÓDIGO 
DE ÉTICA?

Parece 
NÃO SER 
ÉTICO?

https://lyreco.com/


Contacto:

O seu responsável

O responsável de operações

• Marketing, vendas, QSS, logística, 
informática, jurídico, comunicação, etc.

Quem consultar em questões de ética

A nível local:
• O diretor financeiro ou de RH 

A nível do Grupo:
• O Group Compliance Officer

EXPRESSE A SUA 
OPINIÃO

Através do 
Toolbox e do website corporativo da Lyreco, 
pode utilizar a ferramenta "Raise your concern" 
quando quiser.

Documento de referência

P MNG 0 85 - Processo e gestão 
de alertas

É necessário ter coragem para fazer perguntas 
e expressar preocupações. Pode estar tranquilo: 
na Lyreco tratamos qualquer dúvida ou aviso de 
forma confidencial e sem risco de represálias.

A Lyreco não tolera qualquer tipo de represália 
contra qualquer pessoa que denuncie com 
honestidade e de boa-fé.

CONFIDENCIALIDADE 
E AUSÊNCIA DE 
REPRESÁLIAS

9Código de ética • 

RAISE 
YOUR 
CONCERN

https://lyreco.whispli.com/pages/raiseyourconcern


RESPONSABILIDADE 
INDIVIDUAL

Os colaboradores devem, em qualquer 
circunstância, cumprir os regulamentos em vigor, 

incluindo as políticas e as normas internas da 
empresa. A Lyreco não tolera qualquer prática não 
conforme. O desconhecimento não é considerado, 

sob nenhuma circunstância, como justificação.

RISCO COLETIVO
Em caso de infração, o colaborador envolvido 

e a empresa estão expostos a sanções.

Informar-se com frequência sobre os 
regulamentos em vigor que afetam as suas 
obrigações ou a sua área de atividade.

Procurar aconselhar-se antes de atuar, no caso 
de ter dúvidas sobre os regulamentos em vigor.

Denunciar qualquer conduta irregular por parte 
de colaboradores ou parceiros comerciais.

Ser cúmplice de atos ilegais ou 
contrários ao código de ética.

Ocultar ou ignorar atos ilegais 
ou contrários ao código de ética.

Tomar decisões que ignorem 
os regulamentos em vigor.

O QUE DEVE FAZER

CUMPRIMENTO DE LEIS, 
REGULAMENTOS E NORMAS

O QUE NÃO DEVE FAZER

OS NOSSOS PRINCÍPIOS

https://lyreco.com/


Os seus contactos de referência

O seu responsável

O responsável jurídico

Quem consultar em questões de ética

A ferramenta "Raise your concern"

Um cliente pede-me que aceite uma 
cláusula contratual que, na minha 
opinião, é contrária às nossas normas. 
O que devo fazer?

Tem a obrigação de consultar o contacto 
de referência em matérias jurídicas da sua 
entidade, para confirmar a validade legal da 
referida cláusula, antes de aceitar seja o que for.

Creio que uma ação infringe as leis 
e os regulamentos em vigor. 
Como devo responder?

Em primeiro lugar, deve verificar e clarificar 
os factos, circunstâncias e razões dessa ação. 
Se concluir que existe o risco de infração, 
deve informar de imediato um dos contactos 
de referência.

Algumas leis e regulamentos locais em 
vigor no país onde trabalho diferem 
de alguns requisitos estipulados 
no presente código de ética. 
O que prevalece?

Em caso de conflito entre os regulamentos 
locais e o presente código de ética, prevalece 
sempre o requisito mais rigoroso. Caso tenha 
dúvidas, aconselhe-se junto de um dos contactos 
de referência.

QUE ACONTECE SE...
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AS 
PESSOAS 

— 
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DESENVOLVER 
UM ESPÍRITO COLETIVO

Motivar e ajudar os colegas a evoluir no 
momento de concretizar objetivos coletivos é uma 

incumbência essencial dos responsáveis.

FOMENTAR UMA 
CULTURA ÉTICA

A missão dos nossos responsáveis é criar e impulsionar 
uma cultura de integridade e ética dentro da sua equipa.

Assegurar a distribuição e a aplicação 
do código de ética.

Permitir aos colaboradores fazer perguntas 
e expressar as suas preocupações, para criar 
um ambiente de confiança.

Gerir qualquer questão de integridade ou ética 
que seja assinalada.

Ignorar questões apresentadas pelos 
colaboradores.

Evitar ou recusar prestar assistência a um 
colaborador que procura conselhos ou ajuda.

Dar preferência a interesses pessoais.

LIDERANÇA

O QUE DEVE FAZER

O QUE NÃO DEVE FAZER

OS NOSSOS PRINCÍPIOS

https://lyreco.com/


AS
PESSOAS

Não sei se os membros da minha equipa 
aplicam bem a cultura de integridade. 
Como posso assegurar-me disso?

Incentivamo-lo a identificar e supervisionar 
frequentemente riscos potenciais de infração 
do código de ética na sua equipa. Se fomentar 
debates, além de promover e avaliar o código 
de ética, assegura-se de que todos o conhecem 
e compreendem. Todos os colaboradores 
devem completar formações individuais.

Sou um responsável e alguém da minha 
equipa denunciou um problema ético. 
O que devo fazer?

É, sobretudo, vital respeitar a total 
confidencialidade relativamente à denúncia 
apresentada e à identidade do denunciante. 
Peça ao colaborador que relate todos os factos 
e partilhe estas preocupações com um dos 
contactos de referência.

Tenho dificuldade no momento de 
tomar uma decisão, porque um dos 
membros da minha equipa expressou 
uma preocupação de carácter ético. 
Como devo responder?

Caso se depare com uma situação que implique 
problemas reais ou potenciais em matéria de 
ética, não se precipite nem tome a decisão 
sozinho. Compile os dados correspondentes 
e utilize a ferramenta de denúncia para alertar 
para qualquer irregularidade.

Os seus contactos de referência

O seu responsável

O responsável de RH

Quem consultar em questões de ética

A ferramenta "Raise your concern"

QUE ACONTECE SE...
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AMBIENTE SAUDÁVEL 
E SEGURO

Evitar e combater os acidentes e as doenças 
profissionais é um compromisso básico da Lyreco.

BEM-ESTAR NO TRABALHO
A Lyreco tem o objetivo de fomentar a qualidade 

de vida no local de trabalho, permitir a conciliação 
entre a vida profissional e a vida familiar e promover 

uma atitude positiva e de apoio entre colegas. 

Cumprir diariamente as normas em matéria 
de saúde e segurança.

Saber o que fazer se ocorrer uma emergência 
no local de trabalho e cumprir de imediato as 
instruções de evacuação.

Proteger-se a si e às outras pessoas.

Denunciar qualquer situação, por insignificante 
que pareça, que possa pôr em risco 
a segurança e a saúde no trabalho.

Colocar-se a si e a outras pessoas em perigo.

Adotar uma atitude passiva e nada dizer 
perante situações críticas para a segurança 
e saúde de si próprio e dos seus colegas.

Criar uma atmosfera negativa e nociva, 
com impacto no bem-estar comum.

SAÚDE, SEGURANÇA 
E BEM-ESTAR

O QUE DEVE FAZER

O QUE NÃO DEVE FAZER

OS NOSSOS PRINCÍPIOS

https://lyreco.com/


AS
PESSOAS

Compete-me usar um equipamento de 
proteção individual para trabalhar. 
Posso ter a certeza de que trabalharei 
totalmente protegido?

A Lyreco, enquanto empregador, determina 
se usar equipamentos de proteção individual 
é adequado a uma finalidade específica; para 
este efeito, avalia o ambiente de trabalho e os 
riscos associados. Respeite todas as políticas da 
Lyreco relativas a esta matéria. Antes de o usar, 
deve ler as etiquetas, avisos, informações 
e instruções fornecidas com o equipamento 
de proteção individual que tem à sua 
disposição. Em caso de dúvida, aconselhe-se 
junto dos contactos de referência.

Enfrento algumas dificuldades no 
trabalho e creio que o meu ambiente 
laboral afeta negativamente o meu 
bem-estar. O que devo fazer?

Recomendamos-lhe que fale de imediato 
com um dos contactos de referência, 
para implementar as medidas corretivas 
correspondentes. Quanto mais esperar, pior 
será o impacto desta situação desconfortável na 
sua perceção de bem-estar, no seu rendimento 
profissional e no seu equilíbrio pessoal.

Sou operador logístico num armazém 
da Lyreco. Apercebi-me de que 
um equipamento não funciona 
corretamente. O que devo fazer?

Em primeiro lugar, deixe de usar esse 
equipamento imediatamente. Com o objetivo 
de evitar qualquer risco potencial para a saúde 
e segurança de outras pessoas, solicitamos que 
partilhe esta informação com os seus colegas 
e que alerte, de imediato, para a situação 
o responsável do armazém e um dos contactos 
de referência para, desta forma, tomar as 
medidas corretivas correspondentes com 
a maior brevidade.

Os seus contactos de referência

O seu responsável

O responsável de RH

O seu responsável QSS

O responsável de logística

Quem consultar em questões de ética

A ferramenta "Raise your concern"

QUE ACONTECE SE...
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O RESPEITO COMO 
VALOR FUNDAMENTAL 
A inclusão social e a diversidade contribuem 
para a riqueza da nossa cultura corporativa.

ZERO DISCRIMINAÇÃO
As decisões tomadas pela Lyreco em matéria 

de contratação, formação e promoções 
baseiam-se exclusivamente nas qualificações, 

competências e experiência profissional.

— 

O que é?
A discriminação é qualquer tratamento desigual 

motivado por questões de género, idade, deficiência, 
nacionalidade, cor, classe social, situação familiar, 

orientação sexual, religião, cultura, opinião política, etc.

Tratar as outras pessoas, interna e externamente, 
com abertura de espírito e respeito pelas 
diferenças culturais.

Condenar os comportamentos inadequados.

Opinar ou comportar-se de forma 
discriminatória e desrespeitosa perante 
as diferenças.

Favorecer determinados colaboradores.

INCLUSÃO E DIVERSIDADE

O QUE DEVE FAZER

O QUE NÃO DEVE FAZER

OS NOSSOS PRINCÍPIOS

https://lyreco.com/


AS
PESSOAS

Documento de referência

P MNG 0 88 - Discriminação e assédio

Os seus contactos de referência

O seu responsável

O responsável de RH

Quem consultar em questões de ética

A ferramenta "Raise your concern"

A minha colega está muito empenhada 
no trabalho e o seu rendimento 
é excelente. Contudo, no ano passado, 
vários colegas do sexo masculino foram 
promovidos ou aumentados apesar de 
terem menor produtividade. Creio que 
é vítima de discriminação pelo facto 
de ser mulher. Como devo responder?

Se suspeitar de alguma prática discriminatória 
na sua equipa, convidamo-lo a denunciá-la junto 
de um dos contactos de referência.

Um dos meus colegas conta piadas 
racistas e homofóbicas. Alguns dos 
membros da equipa sentem-se 
ofendidos e incomodados, mas ninguém 
lhe diz nada. O que devo fazer?

Se observar qualquer tipo de discriminação, 
seja corajoso e censure os comportamentos 
inadequados. Também pode denunciar 
estes comportamentos a um dos contactos 
de referência.

QUE ACONTECE SE...
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ZERO INTIMIDAÇÃO 
OU ASSÉDIO

A Lyreco esforça-se por proporcionar um ambiente de 
trabalho livre de qualquer forma de intimidação ou assédio.

DIGNIDADE 
E PROFISSIONALISMO

Todos os colaboradores e parceiros comerciais 
devem ser tratados de forma digna e profissional. 

— 

O que é?
A intimidação e o assédio referem-se a qualquer 

ação indesejável e reiterada para com outra pessoa, 
seja verbal, visual ou física, que crie um ambiente de 

trabalho intimidante, hostil, ofensivo e ameaçador.

Ouvir com atenção qualquer pessoa que denuncie 
um problema de assédio ou intimidação.

Condenar os comportamentos inadequados.

Assediar de qualquer maneira, seja através de 
palavras, gestos, comentários ou contacto físico 
inapropriado.

Mostrar imagens ou objetos ofensivos.

INTIMIDAÇÃO  
E ASSÉDIO

O QUE DEVE FAZER

O QUE NÃO DEVE FAZER

OS NOSSOS PRINCÍPIOS

https://lyreco.com/


AS
PESSOAS

O meu responsável envia-me com 
frequência mensagens sexualmente 
explícitas. Incomoda-me bastante. 
Como devo responder?

Não toleramos este tipo de comportamento, 
dentro ou fora do horário de trabalho, 
independentemente do contexto e da situação. 
Encorajamo-lo a solicitar explicitamente ao seu 
responsável que pare. Para assegurar uma 
reação rápida e efetiva, também pode informar 
um dos contactos de referência, de forma 
a obter apoio e decidir que medidas tomar.

O meu responsável intimida-me 
bastante. Sei que o faz para nos 
incentivar a atingir resultados de 
qualidade, mas por vezes é humilhante 
e corrói o moral de toda a equipa. 
O que devo fazer?

O papel do seu responsável é estimular 
e motivar a equipa para trabalhar de acordo 
com os mais altos padrões de qualidade. 
Por este motivo, pode avaliar o rendimento 
dos membros da equipa e fazer comentários 
para o efeito. Contudo, também deve tratar 
a equipa com respeito e agir de forma 
adequada. Se acredita que não o tratou com 
profissionalismo suficiente, discuta o assunto 
com o seu responsável. Também pode consultar 
o responsável de RH. 

Documento de referência

P MNG 0 88 - Discriminação e assédio

Os seus contactos de referência

O seu responsável

O responsável de RH

Quem consultar em questões de ética

A ferramenta "Raise your concern"

QUE ACONTECE SE...
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FOMENTAR O DIÁLOGO 
Permitir que os colaboradores expressem as 

suas opiniões e garantir um diálogo social 
construtivo é essencial para a Lyreco.

REPRESENTAR 
OS COLEGAS

Todos os colaboradores têm direito a organizar-
se e a aderir a sindicatos ou órgãos representativos 
dos trabalhadores e a ser parte ativa dos mesmos.

Partilhar as suas preocupações abertamente.

Saber quem são os representantes e os órgãos 
representativos dos colaboradores.

Tratar os membros de sindicatos ou órgãos 
representativos de maneira diferente dos 
restantes colaboradores.

Influenciar a livre escolha dos colaboradores 
em formar ou aderir a um sindicato.

OUVIMOS  
OS NOSSOS COLEGAS

O QUE DEVE FAZER

O QUE NÃO DEVE FAZER

OS NOSSOS PRINCÍPIOS

https://lyreco.com/


AS
PESSOAS

Prevejo uma mudança que poderia 
influenciar a organização da equipa. 
Devo envolver os organismos 
representativos dos colaboradores?

Em primeiro lugar, aconselhe-se junto de um 
dos contactos de referência. De acordo com 
as leis e os regulamentos locais em vigor, pode 
ser obrigatório envolver os sindicatos ou os 
organismos representativos dos colaboradores. 

Um membro da minha equipa 
quer aderir a um sindicato. 
O que devo fazer?

A Lyreco respeita o direito dos seus colaboradores 
aderirem a um sindicato. Como responsável, 
não deve intervir no processo. Se o seu 
colaborador for escolhido, deve assegurar que 
cumpre as suas obrigações sindicais e avaliar 
o impacto na carga de trabalho da equipa.

Os seus contactos de referência

O seu responsável

O responsável de RH

Quem consultar em questões de ética

A ferramenta "Raise your concern"

QUE ACONTECE SE...
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A NOSSA 
INTEGRIDADE 

COMERCIAL
— 
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UMA PROIBIÇÃO RIGOROSA
É rigorosamente proibida qualquer forma de 

corrupção ou tráfico de influências, de forma direta 
ou indireta, ativa ou passiva, pública ou privada. 

TOLERÂNCIA ZERO
Dado que podem ser exigidas responsabilidades 

à empresa e aos colaboradores envolvidos, qualquer 
conduta ilícita, incluindo qualquer intenção ou 

tentativa de corrupção ou tráfico de influências, 
está sujeita a sanções por parte da Lyreco, 

cuja política neste domínio é de tolerância zero.

— 

O que é?
Por corrupção referimo-nos a prometer, dar, solicitar 

ou receber, direta ou indiretamente, dinheiro ou 
qualquer bem ou serviço de valor, com o objetivo de 

obter uma vantagem injustificada ou de influenciar 
uma decisão. Nem sempre implica um ato material.

O tráfico de influências faz referência 
ao facto de remunerar uma pessoa por 

influenciar a decisão de um terceiro.

A corrupção e o tráfico de influências 
podem ser ativos ou passivos.

Repudiar qualquer forma de corrupção ou 
tráfico de influências perpetrada por um 
colaborador ou parceiro comercial.

Completar a formação organizada pela Lyreco, 
dedicada a combater a corrupção e o tráfico 
de influências.

Ser cúmplice em atos de corrupção ou tráfico 
de influências.

Encobrir ou ignorar casos de corrupção 
ou tráfico de influências.

CORRUPÇÃO E TRÁFICO 
DE INFLUÊNCIAS

O QUE DEVE FAZER

O QUE NÃO DEVE FAZER

OS NOSSOS PRINCÍPIOS

https://lyreco.com/


Estou a preparar um pedido para obter 
uma licença de obra, para ampliar o nosso 
centro de distribuição. Sei que é um 
processo difícil, pois são necessárias 
muitas autorizações e o resultado 
é incerto. Um consultor contactou-me 
e ofereceu-se para ajudar, afirmando 
que conhece o funcionário que tomará 
a decisão. Devo aceitar esta proposta?

Deve ter muito cuidado e confirmar a reputação 
e as referências do consultor. Num caso complexo, 
pode ser sensato solicitar ajuda externa. Contudo, 
deve assegurar-se de que só pagaremos os 
honorários relativos ao seu trabalho técnico 
e de que o seu serviço não constitui, direta 
ou indiretamente, uma forma de corrupção ou 
tráfico de influências. Nesta situação, o facto de 
o consultor mencionar a sua relação pessoal com 
o responsável pela tomada de decisões é um sinal 
de que deve manter-se alerta.

Enquanto elaboro a resposta a um 
concurso organizado por um cliente 
potencial, o responsável de compras 
dessa empresa exige o pagamento de 
um suborno para escolher a Lyreco como 
fornecedor ou pede-me um acordo de 
preços que o favoreça, em troca de um 
fim de semana de luxo. Posso aceitar 
esta oferta para conseguir o contrato?

Este é um caso flagrante de corrupção. Nunca, 
de forma direta ou indireta, deve aceitar ou receber 
qualquer tipo de suborno ou compensação, 
seja qual for a quantidade e a origem, seja 
proveniente do setor público ou privado, 
independentemente do contexto e menos num 
processo de concurso. Nesta situação, deve rejeitar 
o que lhe for oferecido e denunciar o caso junto 
de um dos contactos de referência.

Um dos nossos fornecedores informou-
me de que pode enviar amostras 
adicionais dos produtos para a minha 

morada pessoal, uma vez que tem excesso 
das mesmas. Posso aceitar a oferta?

Deve rejeitar explicitamente receber amostras na 
sua morada pessoal. Isto pode ser considerado 
uma tentativa de influenciar de forma imprópria 
a sua decisão. Recordamos que a quantidade de 
amostras enviada pelos fornecedores deve limitar-se 
rigorosamente ao mínimo fixado. As amostras não 
devem ser utilizadas, sob qualquer circunstância, 
para fins privados ou ser vendidas em benefício 
próprio. Até pode sugerir ao fornecedor que, 
caso tenha um excedente de amostras, as envie para 
a Lyreco, para utilização no programa de beneficência 
"Lyreco for Education".

Um dos meus colegas disse-me que 
um fornecedor lhe ofereceu um vale 
para passar um fim de semana de luxo. 
É normal?

Em primeiro lugar, deve informar o seu colega 
de que esta ação infringe o código de ética 
(mais concretamente, o procedimento "Presentes 
e convites") e instá-lo a rejeitar explicitamente o vale 
e a devolvê-lo ao fornecedor. Isto pode ser considerado 
uma tentativa de influenciar de forma imprópria a sua 
decisão. Caso se negue a fazê-lo, deve dar conta da 
situação a um dos contactos de referência.

Documentos de referência
P MNG 0 81 - Corrupção

P MNG 0 82 - Conflito de interesses

PMNG 0 83 - Pagamentos de facilitação

P MNG 0 86 - Presentes e convites

Os seus contactos de referência
O seu responsável

O responsável financeiro

Quem consultar em questões de ética

A ferramenta "Raise your concern"

QUE ACONTECE SE...

27Código de ética • 

A NOSSA
INTEGRIDADE 
COMERCIAL



ESTAR SEMPRE ALERTA
Todos os colaboradores devem evitar, 

identificar e combater qualquer tipo de fraude, 
independentemente de ser interna ou externa.

PRECISÃO DOS 
DADOS FINANCEIROS

Todos os colaboradores têm a obrigação de assegurar 
que as informações financeiras fornecidas são exatas.

— 

O que é?
Fraude refere-se a qualquer ação ilegal caracterizada 

pelo engano, encobrimento ou abuso de confiança 
(por exemplo, declarações financeiras falsas ou 

incorretas, apropriação indevida de fundos, roubo 
de ativos da empresa, falso testemunho perante 
terceiros, falsificação e roubo de documentos, 
transferências bancárias falsas ou fraudulentas, 

ciberataques, branqueamento de capitais, 
negligência profissional, sobrefaturação, etc.).

Responder imediatamente perante qualquer 
pedido invulgar que possa encobrir um ato 
fraudulento.

Cumprir os procedimentos contabilísticos 
internos da Lyreco.

Assegurar-se de que os dados e as informações 
utilizadas são fiáveis e obter documentação 
de apoio.

Distorcer ou manipular dados.

Revelar qualquer tipo de informação que possa 
ser utilizada com fins fraudulentos.

FRAUDE

O QUE DEVE FAZER

O QUE NÃO DEVE FAZER

OS NOSSOS PRINCÍPIOS

https://lyreco.com/


Sou contabilista e alguém que se 
apresenta como presidente de uma 
empresa com que não tenho muito 
contacto profissional telefona-me, 
solicitando uma transferência de fundos 
urgente e invulgar. O que devo fazer?

Este é um sinal típico de fraude. Não tenha medo 
nem transfira seja o que for por iniciativa própria. 
Tem a obrigação de confirmar a fonte e de 
informar sobre este pedido um dos contactos 
de referência, bem como o diretor financeiro.

Trabalho no departamento financeiro 
e recebi um email que, em princípio, 
é proveniente de um organismo público. 
Nele, solicita-se o acesso a um website, 
para transferir determinada informação 
financeira com fins estatísticos. 
Como devo responder?

Caso se trate de um pedido invulgar, informe 
o seu responsável e confirme que o pedido é, 
de facto, proveniente de um organismo público. 
Pode tratar-se de uma tentativa de phishing.

Os seus contactos de referência

O seu responsável

O responsável financeiro

Quem consultar em questões de ética

A ferramenta "Raise your concern"

Sou gestor de projetos e o fornecedor 
externo está a faturar-me os serviços 
relacionados com este projeto por um 
valor superior à quantia orçamentada. 
Devo dividir a despesa ao longo de 
vários meses, para encobrir este 
custo adicional?

Não, de forma nenhuma. Fornecer 
informações inexatas sobre os custos constitui 
uma manipulação das contas da empresa 
e é rigorosamente proibido.

As minhas vendas mensais estão 
abaixo dos objetivos de rendimento 
individuais. Por este motivo, pedi 
a um cliente que encomendasse uma 
quantidade considerável de produtos 
e que os devolvesse no mês seguinte, 
para obter um vale. Esta prática 
é permitida?

Este tipo de manipulação para obter um 
bónus mensal é rigorosamente proibido 
e pode resultar em sanções graves para 
o colaborador envolvido.

QUE ACONTECE SE...
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MANTER A OBJETIVIDADE
A Lyreco não permite que os interesses pessoais 

entrem em conflito com os da Lyreco.

INFORMAR SOBRE 
QUALQUER RISCO 

Os colaboradores devem informar sobre qualquer 
risco de ocorrência de um conflito de interesses.

— 

O que é?
Um conflito de interesses faz referência a qualquer 
situação em que um colaborador tem um interesse 

privado ou pessoal que possa ter influência na 
objetividade de uma decisão interna ou externa, 

sobretudo no contexto de uma negociação contratual, 
seleção de um parceiro comercial ou contratação.

Antes de qualquer ação ou decisão, pondere 
se existe algum risco de conflito de interesses.

Como responsável, faça a gestão de qualquer 
situação que implique um conflito de interesses 
e tome uma decisão segundo as circunstâncias.

Encobrir ou ignorar qualquer situação que 
envolva um conflito de interesses.

Negociar ou tomar uma decisão que envolva 
um amigo ou alguém com quem tenha uma 
relação estreita, sem alertar previamente para 
este facto ou receber a devida autorização.

CONFLITO DE INTERESSES

O QUE DEVE FAZER

O QUE NÃO DEVE FAZER

OS NOSSOS PRINCÍPIOS

https://lyreco.com/


Investi dinheiro numa empresa que está 
a participar num concurso organizado 
pela Lyreco. O que devo fazer?

Deve informar de imediato o seu responsável 
e rejeitar fazer parte do processo de seleção. 
Também deve assegurar-se de que não 
influencia a decisão final.

Sou responsável de compras. 
O meu melhor amigo tem o cargo 
de responsável de vendas numa 
das nossas empresas fornecedoras. 
Tenho de iniciar as negociações 
comerciais anuais com este amigo. 
Posso aceitar negociar com ele?

Deve informar de imediato o seu 
responsável sobre esta situação. Este avaliará 
detalhadamente a situação e decidirá se pode 
ou não conduzir as negociações.

Um amigo pergunta-me se a Lyreco 
está a recrutar. Posso informá-lo 
sobre eventuais cargos?

A Lyreco incentiva os colaboradores 
a recomendar eventuais candidatos que cumpram 
os requisitos. Depois de recebido o CV, 
não pode ter qualquer participação no processo 
de contratação e deve informar o seu amigo 
sobre isto.

Documento de referência

P MNG 0 82 - Conflito de interesses

Os seus contactos de referência

O seu responsável

O responsável de RH

Quem consultar em questões de ética

A ferramenta "Raise your concern"

QUE ACONTECE SE...
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PROIBIR TODAS AS 
PRÁTICAS DESLEAIS

A Lyreco não tolera quaisquer práticas desleais ou 
anticoncorrenciais. É proibido restringir, distorcer ou 

evitar a livre concorrência, incluindo através de ameaças.

UMA RESPONSABILIDADE 
PARTILHADA

A Lyreco exige aos seus parceiros comerciais 
e colaboradores que desempenhem as suas práticas 

profissionais de acordo com os regulamentos em vigor.

Evitar ter contacto com a concorrência.

Partilhar unicamente informações públicas 
sobre os parceiros comerciais, mercados 
ou empresas concorrentes.

Proteger a informação confidencial ou sensível 
da Lyreco e dos seus parceiros comerciais.

Trocar ou firmar acordos ilícitos com 
a concorrência relativamente a preços, margens, 
custos, atribuição de mercados, etc.

Encobrir ou ignorar qualquer prática injusta 
ou anticoncorrencial realizada por colegas 
ou parceiros comerciais.

CONCORRÊNCIA LEAL

O QUE DEVE FAZER

O QUE NÃO DEVE FAZER

OS NOSSOS PRINCÍPIOS

https://lyreco.com/


Os seus contactos de referência

O seu responsável

O responsável jurídico

Quem consultar em questões de ética

A ferramenta "Raise your concern"

Por vezes, no âmbito das feiras 
comerciais, falo sobre as tendências 
gerais do mercado, de forma informal, 
com alguns concorrentes. Com que 
devo ter cuidado? 
Falar sobre tendências gerais do mercado não 
é proibido. O que é rigorosamente proibido 
é revelar ou recolher informação confidencial 
que possa ter influência nos interesses comerciais 
da Lyreco ou da sua concorrência. Se lhe parecer 
que, durante a discussão, possa vir a ser revelada 
informação sensível não intencionalmente, 
é melhor não intervir ou mudar de assunto.

No âmbito de um concurso organizado 
por um cliente potencial, alguém da 
concorrência me propôs inflacionar 
a sua proposta, de modo a que 
a Lyreco venha a ser o fornecedor 
selecionado. Como contrapartida, 
esta mesma pessoa pediu-me que faça 
eu o mesmo no concurso seguinte. 
Esta prática é permitida?
Não, de forma nenhuma. Esta prática infringe 
as leis da livre concorrência e poderia expô-lo, 
a si e à Lyreco, a ações judiciais e sanções 
graves. Deve rejeitar esta proposta e informar 
sobre a situação um dos contactos de 
referência. 

Tenho amigos numa empresa 
concorrente da Lyreco. O que deve 
fazer quando converso com eles?
Falar com a concorrência, mesmo casual 
e informalmente, implica um risco. 
Tenha cuidado e evite qualquer conversa 
ou atividade em que possa vir a revelar 
ou a receber informação sensível.

QUE ACONTECE SE...
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PROIBIDO
Estes pagamentos, mesmo que sejam quantias 

reduzidas, são atos de corrupção e estão proibidos.

A única exceção são as ameaças à saúde, segurança 
ou liberdade dos nossos colaboradores. 

— 

O que é?
Os pagamentos de facilitação implicam a entrega 

de pequenas somas a um funcionário público 
para, direta ou indiretamente, processar questões 

administrativas que facilitem ou acelerem o processo 
de atribuição de serviços ou licenças.

Negar-se a realizar pagamentos de facilitação 
e não permitir que terceiros os façam em seu 
nome.

Pôr-se em perigo por se negar a realizar um 
pagamento de facilitação.

PAGAMENTOS DE FACILITAÇÃO

O QUE DEVE FAZER

O QUE NÃO DEVE FAZER

OS NOSSOS PRINCÍPIOS

https://lyreco.com/


Estou à espera de receber o visto para 
uma viagem de negócios e o funcionário 
do consulado diz-me que pode acelerar 
o processo em troca de 50 €. Se me 
recusar a pagar-lhe, posso não obter 
o visto a tempo da viagem programada. 
Posso aceitar a oferta?

Deve repudiar a realização de qualquer 
pagamento, mesmo sob risco de ter de cancelar 
a viagem. Além disso, deve denunciar esta 
prática junto de um dos contactos de referência.

Um dos meus clientes estratégicos está 
a aguardar produtos bloqueados na 
fronteira pelo controlo aduaneiro. 
O agente aduaneiro informa-me de que 
pode acelerar o processo se fizer um 
pagamento de 500 €. Posso aceitar 
a proposta, com o objetivo de manter 
uma boa relação comercial com 
este cliente?

Este pagamento de facilitação é rigorosamente 
proibido, mesmo que seja efetuado por um 
terceiro. Além disso, deve denunciar esta 
prática junto de um dos contactos de referência.

Durante uma viagem ao estrangeiro, 
sou submetido a um controlo 
fronteiriço. Apesar de ter todos os 
vistos e autorizações necessários, 
o agente discorda e ameaça impedir-me 
de aceder ao país por infringir as 
leis da imigração, a não ser que lhe 
dê 100 €. Este pagamento pode ser 
realizado?

Dado que, nesta situação, a sua liberdade está 
ameaçada, tem autorização excecional para 
efetuar o pagamento. Também deve denunciar 
este incidente a um dos contactos de referência.

Documento de referência

P MNG 0 83 - Pagamentos de facilitação

Os seus contactos de referência

O seu responsável

O responsável financeiro

Quem consultar em questões de ética

A ferramenta "Raise your concern"

QUE ACONTECE SE...
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REGULAMENTOS RIGOROSOS 
A Lyreco regula de forma rigorosa todos os presentes 

e convites recebidos ou oferecidos por colaboradores. 

UM GUIA PRÁTICO
Convidamos todos os colaboradores a lerem 

o guia "Presentes, refeições e convites", para se 
familiarizarem com o âmbito de aplicação 

e o processo prévio de validação. 

Rejeite educadamente qualquer presente 
ou convite não autorizado. 

Antes de oferecer um presente ou convite, 
tenha em consideração o contexto e a política 
interna da Lyreco e do parceiro comercial.

Em caso de dúvida, consulte o guia prático.

Ocultar os presentes ou convites recebidos.

Ser acusado de corrupção e arriscar-se a ser 
alvo de sanções graves por aceitar presentes 
ou convites que podem ter influência na sua 
decisão.

PRESENTES E CONVITES

O QUE DEVE FAZER

O QUE NÃO DEVE FAZER

OS NOSSOS PRINCÍPIOS

https://lyreco.com/


Gostaria de convidar um cliente potencial 
do setor público a visitar o nosso centro 
de distribuição e mostrar-lhe, assim, 
a nossa experiência técnica e logística. 
Aceita, desde que a Lyreco cubra os 
custos de deslocação e alojamento. 
Posso aceitar?

Qualquer relação com funcionários públicos 
é sensível em matéria de anticorrupção, uma vez 
que os regulamentos podem impedi-los de aceitar 
convites ou presentes. Portanto, os custos resultantes 
devem situar-se dentro do razoável, ser aprovados 
previamente e limitar-se estritamente à visita. Estão 
rigorosamente proibidos hotéis de luxo, refeições 
caras e viagens que excedam a duração da visita.

Recebi um presente de um fornecedor. 
Dado que o conheço, creio que rejeitar 
a oferta poderia ser considerado ofensivo 
e prejudicar a nossa relação comercial. 
Posso aceitar o presente?

Não pode aceitar presentes de fornecedores. 
No entanto, se rejeitá-lo implicar a deterioração 
da relação comercial, e apenas a título excecional, 
pode ser aceite mediante autorização prévia 
do responsável. Contudo, deve doá-lo 
à "Lyreco for Education".

Um fornecedor convidou-nos, a mim 
e à minha equipa, para a apresentação 
dos seus novos produtos. A reunião 
decorrerá num hotel de luxo e, depois, 
haverá um jantar. O fornecedor assumirá 
todos os custos. Posso aceitar?

Em todos os casos, deve solicitar a validação 
prévia, nos termos da política interna da Lyreco. 
A aprovação dependerá do contexto e das 
circunstâncias objetivas, incluindo o tempo 
gasto na reunião de negócios no decorrer desta 
viagem. Não será aceite caso se considere 
que o convite tem o objetivo de influenciar 
as decisões comerciais.

Estou a organizar um processo de concurso 
com um dos nossos fornecedores. Um dos 
candidatos convidou-me para uma feira 
comercial em que participa e ofereceu-se 
para assumir todas as minhas despesas, 
incluindo a deslocação e o alojamento. 
Posso aceitar?

Não, deve rejeitar, uma vez que é responsável 
pela gestão do processo de concurso. Poderia 
considerar-se que esta ação tem influência na 
sua independência e nas suas decisões.

Um fornecedor convidou-me para assistir 
a um evento desportivo no camarote com 
um dos meus clientes, com o objetivo de 
promover os seus produtos a este cliente. 
Devo aceitar o convite?

Não, não pode aceitar este convite por parte de 
um fornecedor, mesmo na presença de um cliente.

Documento de referência

P MNG 0 86 - Presentes e convites

Guia "Presentes e convites"

Os seus contactos de referência

O seu responsável

O responsável financeiro

Quem consultar em questões de ética

A ferramenta "Raise your concern"

QUE ACONTECE SE...
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CENTRAR-SE 
NA EXCELÊNCIA PARA 

O CLIENTE 
Oferecer excelência ao cliente é a base 

do trabalho da Lyreco.

A nossa missão
Ser pioneiros em entregas sustentáveis 

perante qualquer necessidade do ambiente 
de trabalho, para que as pessoas possam 

centrar-se no que realmente importa.

UMA ASSOCIAÇÃO COM 
OS NOSSOS FORNECEDORES

A nossa capacidade de oferecer excelência aos 
clientes baseia-se, antes de mais, numa colaboração 

de longo prazo com os fornecedores.

UMA GARANTIA DE 
INTEGRIDADE E CONFIANÇA

Atuar com integridade e respeito é essencial 
para construir uma relação sustentável e de 

confiança com os nossos parceiros comerciais.

Ouvir com atenção os nossos parceiros 
comerciais.

Resolver ou expressar as preocupações 
dos parceiros comerciais.

Selecionar fornecedores de acordo com 
critérios objetivos e equitativos.

Consultar as condições contratuais em 
vigor no caso de os parceiros comerciais 
apresentarem alguma reclamação.

Prometer produtos ou serviços que a Lyreco 
não pode oferecer.

Estabelecer uma relação comercial sem 
informações prévias sobre o parceiro em causa.

Revelar informações confidenciais sem 
autorização prévia.

Ignorar ou minimizar qualquer queixa 
dos nossos parceiros comerciais.

RELAÇÃO COM CLIENTES 
E FORNECEDORES

O QUE DEVE FAZER

O QUE NÃO DEVE FAZER

OS NOSSOS PRINCÍPIOS
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Os seus contactos de referência

O seu responsável

O responsável de vendas

O responsável jurídico

Quem consultar em questões de ética

A ferramenta "Raise your concern"

Um dos meus clientes potenciais do 
setor público contactou-me, para me 
informar sobre a sua intenção de cessar 
a colaboração com o seu atual fornecedor 
de produtos de escritório e recorrer aos 
serviços da Lyreco. Contudo, não tem 
intenção de realizar um concurso 
e perguntou-me se estava disposto a dividir 
a nossa oferta comercial em vários lotes, 
para se manter abaixo dos limites dos 
concursos públicos. O que devo fazer?
Todos os procedimentos de contratação pública, 
incluindo os concursos públicos, são regulados 
e estão sujeitos às condições definidas por lei. 
Qualquer manipulação ou tentativa de se esquivar 
aos procedimentos de contratação pública 
poderia resultar em graves sanções para a Lyreco 
e o funcionário em causa. Antes de aceitar 
a proposta do cliente, deve informar sobre a situação 
o seu contacto de referência da área legal, para 
confirmar a viabilidade jurídica do pedido.

Um dos nossos fornecedores não 
tem existências, o que poderia afetar 
a nossa capacidade de prestar serviço 
aos clientes. Encontrei um fornecedor 
alternativo, que conheço pessoalmente, 
mas que não se encontra entre os 
fornecedores da Lyreco. Devo fazer-lhe 
diretamente a encomenda?
Qualquer seleção de fornecedores deve estar sujeita 
ao correspondente processo de adjudicação, incluindo 
neste caso. Além disso, o fornecedor tem de se 
submeter a avaliações prévias. Portanto, não pode 
selecionar-se qualquer fornecedor novo sem respeitar 
a política interna aplicável da Lyreco.

Durante um processo de avaliação, 
a filial de um dos nossos fornecedores 
foi acusada de corrupção. Como devo 
responder?
Deve informar de imediato um dos contactos de 
referência. Em função dos factos, a Lyreco deve 
decidir se mantém ou não a sua relação comercial 
com este fornecedor e comunicá-la. É necessário 
supervisionar o processo, uma vez que poderia 
afetar a reputação da Lyreco.

QUE ACONTECE SE...
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OS NOSSOS 
PRODUTOS 

E ATIVOS  
— 
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A PROCURA 
DA EXCELÊNCIA 

A Lyreco deve garantir que todos os produtos que oferece 
ao cliente cumprem os mais altos padrões em termos 

de qualidade, segurança e proteção do ambiente.

O PAPEL CHAVE DOS 
FORNECEDORES

A Lyreco trabalha unicamente com parceiros 
comerciais que partilham a mesma ambição 

de obter a excelência em cada produto.

Exigir aos fornecedores que apresentem toda 
a documentação relacionada com os produtos.

Armazenar, transportar e entregar os produtos 
tendo em conta a sua natureza e as instruções 
dos fornecedores.

Ocultar ou ignorar qualquer problema 
relacionado com a qualidade ou a conformidade 
de um produto.

Tentar solucionar um problema de qualidade 
sem consultar as pessoas correspondentes.

EXCELÊNCIA DOS 
PRODUTOS

O QUE DEVE FAZER

O QUE NÃO DEVE FAZER

OS NOSSOS PRINCÍPIOS
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OS NOSSOS
PRODUTOS
E ATIVOS

Um cliente tem problemas de qualidade 
com um produto fornecido pela 
Lyreco. Informou-me sobre o incidente. 
Posso responder ao cliente?

Qualquer ocorrência relatada por um cliente 
relativa à qualidade dos nossos produtos 
e serviços deve ser tratada com o maior 
cuidado. Informe de imediato um dos contactos 
de referência, de modo a que a Lyreco possa 
avaliar rapidamente o problema de qualidade 
e o nível de risco para nós e para o cliente. 
Só está autorizado a informar o cliente de que 
a ocorrência que relatou foi tida em conta. 
Não tome qualquer medida por iniciativa 
própria. Em função da investigação sobre 
a qualidade, os departamentos correspondentes 
podem aplicar medidas corretivas e uma 
comunicação específica (se existir).

Documento de referência

MNG 010 - Código de ética para 
fornecedores

Os seus contactos de referência

O seu responsável

O responsável de marketing

O seu responsável QSS

Quem consultar em questões de ética

A ferramenta "Raise your concern"

QUE ACONTECE SE...
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EVITAR QUALQUER 
UTILIZAÇÃO INDEVIDA

Todos os colaboradores devem utilizar os ativos 
da empresa unicamente com fins profissionais 

e protegê-los perante perdas, roubo, destruição, 
utilização ilícita e desgaste prematuro.

MEDIDAS DE SEGURANÇA
A Lyreco implementou as medidas de segurança 
adequadas para se proteger contra ciberataques 

e riscos de perda e violação de dados.

— 

O que é?
Os ativos são todos os ativos tangíveis e intangíveis 

da Lyreco (por exemplo, as suas instalações, 
ferramentas, veículos, equipamentos de escritório, 
telefones móveis, computadores, portáteis, dados 
financeiros, dados pessoais, informação sensível, 

direitos de propriedade intelectual, software, etc.).

PROTEÇÃO DOS ATIVOS

Bloquear o computador quando se afasta do 
dispositivo e mudar a palavra-passe quando 
solicitado.

Processar os dados pessoais de acordo com 
os regulamentos em vigor e a política interna 
da Lyreco.

Assegurar-se de que todas as pessoas alheias 
convidadas para as instalações da Lyreco se 
registam e são acompanhadas.

Partilhar as suas credenciais de acesso 
e palavras-passe.

Revelar dados a uma pessoa não autorizada.

Deixar informações confidenciais ou sensíveis 
numa impressora ou num servidor partilhado.

Armazenar ou transferir documentos 
profissionais em dispositivos pessoais 
(telefones ou portáteis).

O QUE DEVE FAZER

O QUE NÃO DEVE FAZER

OS NOSSOS PRINCÍPIOS

https://lyreco.com/


OS NOSSOS
PRODUTOS
E ATIVOS

Um colega não tem acesso a uma 
ferramenta informática da qual sou 
o administrador. Posso enviar-lhe as 
minhas credenciais de acesso?

Nunca revele as suas credenciais de acesso. 
Em vez disso, crie um novo acesso para o seu 
colega, depois de receber a autorização 
pertinente que justifique este pedido.

Roubaram-me o telemóvel 
e o computador. O que devo fazer 
para me assegurar de que os dados 
da empresa estão protegidos? 

Informe de imediato um dos contactos 
de referência, para que assegurem os 
dados armazenados nos seus dispositivos. 
Adicionalmente, denuncie a perda ou o roubo 
às autoridades competentes.

Documento de referência

Política de privacidade de dados

Os seus contactos de referência

O seu responsável

O responsável de informática

O responsável de proteção de dados

Quem consultar em questões de ética

A ferramenta "Raise your concern"

QUE ACONTECE SE...
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UMA VALIDAÇÃO 
NECESSÁRIA

Antes de qualquer colaborador da Lyreco se 
apresentar perante a comunicação social ou no 

decorrer de eventos externos, como representante 
da Lyreco, deve obter uma autorização prévia.

SUPERVISÃO 
E CONFIDENCIALIDADE 

Independentemente do canal, sobretudo nas redes sociais, 
as comunicações dos colaboradores devem respeitar 

os nossos valores e a realidade da nossa atividade 
comercial e não incluir informações confidenciais.

Cumprir as diretrizes de comunicação 
e os gráficos.

Tomar as medidas necessárias para evitar 
revelar informações confidenciais.

Partilhar com o responsável de comunicação 
os comentários sensíveis, negativos ou os 
artigos de imprensa que possam prejudicar 
a reputação da Lyreco, sobretudo os 
publicados nas redes sociais.

Conceder uma entrevista ou publicar informação 
que o responsável de comunicação não tenha 
aprovado previamente.

Denegrir publicamente a empresa ou os seus 
parceiros comerciais.

Divulgar informações e conteúdos falsos ou que 
gerem confusão.

COMUNICAÇÃO

O QUE NÃO DEVE FAZER

O QUE DEVE FAZEROS NOSSOS PRINCÍPIOS

https://lyreco.com/


OS NOSSOS
PRODUTOS
E ATIVOS

Gostaria de utilizar as minhas contas 
nas redes sociais para promover 
a Lyreco, as suas soluções e os seus 
produtos, mas receio falar como não 
devo ou revelar dados confidenciais. 
Que posso fazer?

Pode pedir conselhos e conteúdos prontos 
a utilizar ao responsável de comunicação. É livre 
de partilhar o conteúdo oficial publicado pelas 
equipas de comunicação ou pelos diretores 
executivos nas contas da empresa ou das filiais.

Uma revista ou um blog pediu-me 
que conceda uma entrevista. 
Isto é autorizado? 

Só os porta-vozes autorizados têm permissão 
para conceder entrevistas. Se o meio 
de comunicação ou a entrevista estiver 

relacionado com a sua área de especialização, 
peça autorização ao diretor executivo e ao 
responsável de comunicação. 

Um fornecedor de serviços pediu-me 
que deixe um testemunho num evento 
ou no seu website, para promover 
a sua oferta. Isto é autorizado?

A utilização da marca Lyreco por parte de 
parceiros comerciais externos está sujeita 
a uma autorização definida contratualmente. 
Pergunte ao seu contacto de referência da área 
jurídica se a referida autorização é mencionada 
no contrato celebrado entre a empresa 
e o fornecedor. O testemunho deve ser 
enviado ao responsável de comunicação, para 
aprovação, antes de publicar seja o que for.

QUE ACONTECE SE...

Documento de referência

P MNG 087 - Comunicação

Os seus contactos de referência

O seu responsável

O responsável de comunicação

Quem consultar em questões de ética

A ferramenta "Raise your concern"
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O NOSSO 
COMPROMISSO 

SOCIAL
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SOCIAL
— 

49Código de ética • 



UM COMPROMISSO 
HISTÓRICO

O cuidado com o ambiente, a conservação dos recursos 
naturais e a luta contra as alterações climáticas são 

políticas há muito integradas nos valores da Lyreco.

PROVAS CONCRETAS 
Contribuímos para este compromisso adotando uma 

perspetiva de RSC: consciencializamos os nossos 
colegas e parceiros comerciais para práticas mais 

responsáveis, oferecemos aos nossos clientes produtos 
e soluções cada vez mais sustentáveis e melhoramos 

continuamente os processos operacionais.

Ter em conta o cuidado com o ambiente 
na tomada de decisões.

Seguir as instruções locais relativas ao impacto 
ambiental (por exemplo, reduzir e classificar 
os resíduos, proibir copos de utilização única, 
poupar energia, etc.).

Ocultar ou ignorar práticas ambientais indevidas 
por parte de colaboradores ou parceiros 
comerciais.

Prometer excessivamente ao falar da nossa 
responsabilidade corporativa em matéria 
ambiental.

AMBIENTE

O QUE DEVE FAZER

O QUE NÃO DEVE FAZER

OS NOSSOS PRINCÍPIOS

https://lyreco.com/


O NOSSO 
COMPROMISSO 

SOCIAL

Sou responsável de compras. 
Como posso garantir que os 
fornecedores que selecionei cumprem 
os nossos requisitos ambientais?

A Lyreco implementou políticas e procedimentos 
rigorosos, para assegurar a proteção do ambiente 
em todas as nossas decisões e atividades 
comerciais, independentemente de onde 
operamos. Todos os fornecedores devem cumprir 
estes procedimentos e políticas.

Sou um novo colaborador da Lyreco. 
Como posso contribuir para atingir 
os objetivos da empresa em matéria 
ambiental?

Dado que dispomos da certificação ISO 14001, 
foram definidos objetivos ambientais 
especificamente para as nossas atividades 
comerciais. Consulte estes objetivos, para 
contribuir para os mesmos.

Documentos de referência

MNG 010 - Código de ética para 
fornecedores

Relatório de RSC

Os seus contactos de referência

O seu responsável

O seu responsável QSS

Quem consultar em questões de ética

A ferramenta "Raise your concern"

Um cliente solicitou mais informações 
sobre o nosso compromisso ambiental. 
Que informações devo fornecer?

Pode enviar as informações publicadas no 
relatório de RSC. Anualmente, a Lyreco redige 
e publica um relatório de RSC a nível do Grupo. 
As filiais também podem disponibilizar uma 
versão local deste relatório e destacar os seus 
dados e números.

Um cliente pediu-me produtos 
sustentáveis. Posso responder 
ao seu pedido?

Sim. A Lyreco oferece um vasto leque de 
produtos sustentáveis, também denominados 
"produtos verdes", que são selecionados 
e avaliados com o objetivo de cumprir as 
respetivas normas ISO.

QUE ACONTECE SE...
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DIREITOS FUNDAMENTAIS
A Lyreco proíbe qualquer violação dos direitos humanos, 

como o trabalho infantil ou a escravidão moderna.

UMA AVALIAÇÃO 
INTEGRADA

A avaliação dos nossos fornecedores em matéria de RSC 
integra os nossos processos de auditoria e seleção. 

Tratar todos, externa e internamente, 
com dignidade e respeito.

Estar alerta, para identificar qualquer violação 
em matéria de direitos humanos.

Encobrir ou ignorar qualquer violação dos 
direitos humanos, interna ou externamente.

Tentar resolver pelos seus próprios meios 
qualquer problema relacionado com os direitos 
humanos.

DIREITOS HUMANOS

O QUE DEVE FAZER

O QUE NÃO DEVE FAZER

OS NOSSOS PRINCÍPIOS

https://lyreco.com/


O NOSSO 
COMPROMISSO 

SOCIAL

Surgiram na imprensa suspeitas de 
que um dos nossos fornecedores está 
envolvido, direta ou indiretamente, 
num caso de escravidão moderna 
ou trabalho infantil. Como devo 
responder?

Partilhe de imediato a informação com um dos 
contactos de referência, de modo a que possa 
abrir-se uma investigação para esclarecer os 
factos. Exigimos aos fornecedores os mesmos 
padrões que aplicamos a nós próprios. 
Esta situação exige supervisão, uma vez que 
poderia ter impacto na reputação da Lyreco.

Sou responsável de compras e gostaria 
de escolher um novo fornecedor para 
os produtos da marca Lyreco. Sei que 
existem pré-requisitos para a seleção. 
Podem ser exigidos depois de se 
escolher o fornecedor?

Não. A avaliação de RSC é um pré-requisito 
para a seleção de fornecedores que forneçam 
produtos da marca Lyreco. Só podem ser 
selecionados os que forem aprovados 
na avaliação.

Um cliente pretende conhecer 
o processo da Lyreco aplicado para 
reduzir os riscos de RSC na nossa cadeia 
de fornecimento. Que informações 
posso partilhar com o cliente?

O relatório de RSC é publicado anualmente 
e é o documento de referência que pode fazer-lhe 
chegar. Nele, encontrará uma descrição detalhada 
das nossas políticas de RSC. Adicionalmente, 
também pode partilhar os nossos planos de 
supervisão, que indicam os números e os dados 
relevantes mais atualizados.

QUE ACONTECE SE...

Documentos de referência

MNG 010 - Código de ética para 
fornecedores

Relatório de RSC

Os seus contactos de referência

O seu responsável

O seu responsável QSS

Quem consultar em questões de ética

A ferramenta "Raise your concern"
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NEUTRALIDADE POLÍTICA
A Lyreco não apoia ou financia qualquer 

partido ou organização política.

Os colaboradores, a título individual, podem participar 
em atividades políticas mas não podem, em caso algum, 

dar a impressão de que representam a Lyreco.

SEM GRUPOS DE PRESSÃO
Em princípio, é proibida a atividade de 
grupos de pressão em nome da Lyreco.

— 

O que é?
Um grupo de pressão refere-se a qualquer ato ou 

comunicação com autoridades públicas ou políticas 
com o objetivo de influenciar uma decisão.

Respeitar as eleições e opiniões políticas 
dos colegas.

Evitar realizar qualquer comunicação política 
em nome da Lyreco.

Realizar atividades políticas na Lyreco.

ATIVIDADES POLÍTICAS 
E GRUPOS DE PRESSÃO

O QUE DEVE FAZER

O QUE NÃO DEVE FAZER

OS NOSSOS PRINCÍPIOS

https://lyreco.com/


O NOSSO 
COMPROMISSO 

SOCIAL

As alterações climáticas preocupam-
me muito. Sou membro ativo de uma 
conhecida associação que exerce 
atividades de pressão sobre as 
autoridades locais, para as instar 
a atuar contra as alterações climáticas. 
Orgulho-me do compromisso da Lyreco 
relativamente ao clima. Posso utilizar 
o nome e os atos da Lyreco para dar 
mais visibilidade?

É livre de integrar qualquer organização ou 
associação e realizar campanhas ativas para 
apoiar uma causa em que acredita. Este tipo 
de atividades devem permanecer estritamente 
na esfera privada.

Sob nenhuma circunstância deve associar 
a marca, as instalações e as ações da Lyreco 
ao seu compromisso pessoal ou utilizá-las para 
influenciar as autoridades públicas.

Gostaria de participar na política e vejo-
me a participar nas eleições locais ou 
nacionais. Tenho direito a fazê-lo? 

É livre de participar em qualquer atividade 
política, como membro de um partido político 
ou concorrendo às eleições, desde que não 
utilize a marca ou as instalações da Lyreco para 
melhorar o seu perfil ou apoiar a sua campanha. 
As atividades políticas devem permanecer 
estritamente na esfera privada. Neste contexto, 
o seu nome não deve ser associado, sob 
qualquer circunstância, com a Lyreco.

Documento de referência

P MNG 0 84 - Grupos de pressão 
e patrocínio

Os seus contactos de referência

O seu responsável

O responsável de RH

Quem consultar em questões de ética

A ferramenta "Raise your concern"

QUE ACONTECE SE...
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CIDADANIA  
E COMPROMISSO SOCIAL

UM COMPROMISSO 
CONCRETO

Como cidadão corporativo responsável, 
a Lyreco está empenhada em atividades 
cívicas e sociais, locais e internacionais.

Em 2008, a Lyreco criou a "Lyreco for Education", 
um programa para apoiar a educação de 

crianças em países mais pobres.

SEM PATROCÍNIOS
Por princípio, é proibida qualquer forma de 

patrocínio. Em seu lugar, pode ser autorizado, 
sob determinadas condições, o apoio material ou 

financeiro a comunidades locais em nome da Lyreco.

— 

O que é?
Um patrocínio é o apoio financeiro ou material a um 

evento ou programa (normalmente, no setor do 
desporto, arte, entretenimento ou beneficência) com 

o objetivo de promover uma marca ou imagem.

Atuar com transparência quando apoiar 
comunidades locais. 

Registar todos os donativos recebidos, para 
manter a contabilidade.

Utilizar o compromisso com a "Lyreco for 
Education" ou qualquer outra organização 
de beneficência local com fins de 
promoção comercial.

Apoiar organizações que possam prejudicar 
a reputação da Lyreco.

O QUE DEVE FAZER

O QUE NÃO DEVE FAZER

OS NOSSOS PRINCÍPIOS
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O NOSSO 
COMPROMISSO 

SOCIAL

contra os valores da Lyreco. Todos os nossos 
recursos se destinam à "Lyreco For Education". 
Recomendamos-lhe que apresente ao seu cliente 
os esforços concretizados pela Lyreco no âmbito 
da "Lyreco For Education". Não hesite em 
convidar o seu cliente a juntar-se a este projeto. 
Além disso, devido ao número de clientes 
e fornecedores que colaboram com a Lyreco, 
não nos é possível apoiar todos os seus projetos 
de beneficência.

Gostaria que a minha filial apoiasse 
alguma organização de beneficência, 
para além da "Lyreco for Education". 
É possível?

Qualquer tipo de apoio ou financiamento 
destinado a uma organização de beneficência 
local tem de ser aprovado. Antes de se envolver 
nas referidas ações, assegure-se de que 
a organização tem boas referências. Os fundos 
devem destinar-se claramente a ações específicas 
realizadas pela organização e o impacto 
na comunidade deve ser avaliado através 
de indicadores-chave.

Contactaram-me para que a Lyreco 
patrocine um evento desportivo. 
Como devo responder?

Em princípio, e de acordo com a política interna 
da Lyreco, os patrocínios não estão autorizados. 
Deve rejeitar esta proposta.

Um cliente potencial apoia uma 
organização de beneficência. 
Se a Lyreco apoiar a mesma organização, 
isto poderia ajudar-nos a conseguir este 
cliente. Estou a agir corretamente?

Apoiar uma causa de beneficência com fins 
comerciais não é uma conduta ética e vai 

Documento de referência

P MNG 0 84 - Grupos de pressão 
e patrocínio

Os seus contactos de referência

O seu responsável

O responsável de comunicação

Quem consultar em questões de ética

A ferramenta "Raise your concern"

QUE ACONTECE SE...
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