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Integridade:
É atuar de forma ética 

e cumprir com a nossa 

palavra. 

Por uma questão de simplificação da linguagem, o Código de Conduta refere-se aos 
"funcionários", ao "funcionário" ou à força de trabalho coletiva como "nós" ou trata os 
funcionários por "você". Poderá ser solicitado a outros grupos que não os "funcionários 
regulares", antes ou no decurso da sua relação com a Air Products, que leiam/cumpram 
alguns ou todos os processos, políticas, normas e linhas de orientação do Código de Conduta 
ou relacionados com este. Caso este passo seja concluído por grupos de funcionários não 
regulares, isso não implica o estatuto de funcionário, o emprego ou qualquer obrigação de 
empregador por parte da Air Products. O termo "Air Products" será utilizado ao longo do 
Código para se referir à Air Products e às suas empresas.
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Mensagem do nosso CEO:  
Compromisso com a integridade

A nossa integridade é um ativo inestimável. É um valor ao qual sempre demos a 
maior importância e que devemos continuar a preservar. 

Não comprometeremos a nossa integridade por nenhum motivo, seja ele o 
lucro ou um caminho mais fácil para fazer negócios. Esta questão nunca deve 
ser colocada e não há exceções. Isto não significa que as decisões relacionadas 
com o risco e com a conformidade sejam sempre de resposta óbvia. Por vezes, as 
questões são complexas, particularmente no nosso ambiente empresarial em 
constante mudança. É por isso que o nosso "Compromisso com a integridade" 
oferece uma orientação com sentido prático. 

O programa é composto pelo nosso "Código de conduta", pelas políticas, normas 
e diretrizes relacionadas, incluindo ainda oportunidades e comunicações de 
índole formativa. É da responsabilidade de cada um de nós entendermos as 
expectativas da empresa e concluirmos a formação que se aplica à nossa função. 
É igualmente da nossa responsabilidade praticar sempre os padrões éticos de que 
dependem as nossas reputações como empresa e como indivíduos. Isto significa 
que devemos denunciar qualquer conduta imprópria e expressar sempre as 
nossas dúvidas quando nos depararmos com problemas ou desafios. Nos casos 
em que comunicar estes casos a um superior não for prático ou constituir uma 
situação desconfortável, os nossos números da IntegrityLine e a página da 
Internet IntegrityOnline são as ferramentas certas a utilizar.

Uma das qualidades que defendo como vitais para o nosso sucesso é a 
autoconfiança. Os homens e as mulheres que se orgulham da sua integridade 
pessoal e da integridade da empresa materializam a autoconfiança na sua forma 
mais pura e mais poderosa. Faremos o que é correto, sempre, sem exceções, e 
teremos a coragem de corrigir a má conduta se ela se verificar.

Aqueles que derem os passos necessários para salvaguardar a nossa integridade 
nunca serão alvo de repreensão ou de retaliação. A empresa reconhecerá o seu 
gesto e protegê-lo-á sempre se denunciar violações de boa-fé ou se expressar 
alguma preocupação. 

A integridade é um valor tão intrincado na nossa tradição como empresa que 
pode até parecer que não necessita de tanta atenção. Precisa, sim. Não só precisa 
de atenção como precisa de ser constantemente praticada. O meu obrigado 
por manter sempre a integridade como prioridade, mesmo com os numerosos 
desafios do seu trabalho diário. Estou convicto do seu empenho em fazer da Air 
Products a melhor das empresas, e de que, com a sua ajuda, a reputação da Air 
Products como empresa com forte sentido de integridade prevalecerá sempre, onde 
quer que façamos negócios. 

Seifi Ghasemi
Chairman, President and 
Chief Executive Officer
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É essencial manter os mais elevados 
padrões de integridade durante todas 
as nossas interações de negócios. Isso 
significa cumprir a legislação, bem 
como as políticas, as normas, as linhas 
de orientação e os procedimentos da 
Air Products em todos os países em 
que operamos. Também significa ser 
justo e honesto, tomar a atitude 
"certa". O problema é que a coisa 
"certa" nem sempre é imediatamente 
evidente. 

Expectativas da empresa
Este Código de Conduta para funcionários 
descreve as expectativas de 
comportamento ético para funcionários 
da Air Products. As políticas, normas, 
linhas de orientação e procedimentos 
da empresa fornecem mais 
informações sobre como devemos agir 
enquanto recursos humanos da Air 
Products. Deve rever o Código de 
Conduta e todos os documentos 
relacionados que se aplicam ao seu 
cargo e funções, colocando questões ao 
seu gestor ou supervisor quando as 
informações não forem claras. 

Caso se depare com uma situação em 
que o que está "certo" não é evidente, 
seja para si ou para aqueles com quem 
colabora, deve procurar orientação. Há 
recursos, aqui descritos, que se 
destinam a ajudá-lo a obter mais 
informações. Coloque questões, 
expresse preocupações ou faça 
participações de eventuais 
incumprimentos do código para que 
haja um seguimento por parte do seu 
gestor ou supervisor e pelos nossos 
especialistas em ética e conformidade. 
Enquanto funcionários, somos todos 
responsáveis pelo comportamento 
ético. Também se espera que 
comuniquemos incumprimentos ou 
suspeitas de incumprimento. A Air 
Products compromete-se a que não 
haja qualquer tipo de retaliação para 
aqueles que, em boa-fé, comuniquem 
incumprimentos ou suspeitas de 
incumprimento do Código de Conduta. 
Cada um de nós tem de fazer a sua 

Panorama 
geral

parte para apoiar o compromisso da 
empresa para com a conduta 
empresarial ética.

Requisitos
Enquanto empresa, temos de manter a 
nossa integridade e salvaguardar a 
nossa reputação de negociar com 
honestidade. Uma vez que a Air 
Products é uma multinacional, os 
funcionários irão estar sujeitos a 
inúmeras legislações diferentes, 
regulamentos, políticas e práticas de 
negócio formais ou informais. É 
necessário assegurar a conformidade 
com todas as leis e com as políticas, 
normas, linhas de orientação e 
procedimentos da Air Products, em 
todos os países em que operamos. 
Quando não tiver a certeza dos 
requisitos legais ou das políticas da 
empresa, ou caso considere que existe 
um conflito, deve contactar o seu 
gestor ou supervisor, o Law Group ou o 
gabinete do Chief Risk Officer para 
obter orientação. 

Nalguns casos, os funcionários que não 
cumpram o Código de Conduta 
poderão estar sujeitos a uma rescisão 
de contrato e/ou a um processo penal 
e ação legal por parte da empresa. Nos 
limites da legislação local, os gestores e 
os supervisores poderão estar sujeitos 
a processos disciplinares e/ou 
responsabilidade pessoal por falharem 
ao lidar com violações cometidas por 
funcionários. Isto significa que os 
gestores e supervisores devem 
comunicar uma má conduta de 
funcionários sob a sua alçada. O 
desconhecimento do Código de 
Conduta ou de políticas, normas, linhas 
de orientação e procedimentos para o 
seu cargo não é desculpa para 
incumprimentos; somos todos 
responsáveis pela compreensão destas 
informações importantes.

Se tiver um cargo que exija interação 
com joint ventures, agentes, 
distribuidores ou fornecedores de 
serviços, poderá estar ciente dos 
requisitos dos seus códigos de conduta. 
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Temos também de seguir o Código de 
Conduta, as políticas, práticas e linhas 
de orientação da Air Products, 
especialmente se estes forem mais 
restritivos.

Relatórios
A Air Products espera que os 
funcionários comuniquem más 
condutas ou incumprimentos do 
código de ética. Existem várias 
ferramentas e recursos para o ajudar. 
Se tiver questões, dúvidas ou 
necessitar de comunicar um 
incumprimento do código, fale 
primeiro com o seu supervisor ou 
gestor. Se não se sentir confortável 
para falar com o seu gestor, ou se já o 
tiver feito, mas não tiver ficado satisfeito 
com a sua resposta, pode procurar 
ajuda entre qualquer um dos contactos 
listados no website da empresa: 
www.airproducts.com/codeofconduct. 

A qualquer momento, pode também 
procurar orientação ou assistência do 
Law Group, do Chief Risk Officer, do 
departamento de Corporate Audit ou 
de qualquer executivo da empresa. Se 
preferir falar com alguém fora da Air 
Products, pode contactar a 
IntegrityLine através do número  
1-877-272-9726 ou visitar www.
airproducts.com/integrityline para ter 
acesso a números de contacto locais e 
instruções. 

As linhas telefónicas e o website são 
operados por terceiros. A Air Products 
comprometeu-se a fornecer 
assistência a nível de ética e realização 
de participações de conformidade. 
Para obter instruções sobre a respetiva 
utilização, consulte a secção de 
participações do Código de Conduta. 
As categorias e processos permitidos 
para as participações variam 
consoante o país/a região. Familiarize-
se com a legislação local quando 
utilizar as ferramentas de participação 
de terceiros. Tenha em atenção que a 
Air Products compromete-se a não 
fazer qualquer tipo de retaliação. 

Uma mensagem do nosso Chief Compliance 
Officer sobre o comportamento com integridade

Enquanto funcionários, temos o dever de reforçar os elevados padrões de 
integridade e comportamento ético da Air Products. Os funcionários da 
Air Products valorizam a honestidade e a justiça. Em inquéritos, fóruns de 
discussão e em comentários ocasionais, os colegas enfatizam sempre a 
importância da ética profissional. As nossas ações falam ainda mais alto. 
Construímos uma reputação forte de integridade.  
A empresa espera que todos trabalhemos para manter essa reputação. 

Fazemo-lo compreendendo o Código de Conduta e todas as políticas, 
normas e linhas de orientação relacionadas, fazendo toda a formação 
necessária para o nosso cargo ou funções, fazendo a participação de 
incumprimentos ou suspeitas e, mais importante ainda, mantendo a 
integridade no nosso trabalho diário. Temos a sorte de trabalhar para 
uma empresa em que o compromisso para com a integridade é um valor 
corporativo essencial, para além de ser pessoalmente importante para os 
nossos funcionários. 

No entanto, mesmo numa cultura em que a integridade é a chave da nossa 
marca, há situações em que o caminho a seguir nem sempre é óbvio. Há 
recursos para ajudar, incluindo o supervisor, o gestor ou outro líder da 
empresa. Quando isso não é possível ou prático, os funcionários podem 
utilizar a linha telefónica IntegrityLine e o processo de envio pela Web 
administrado por terceiros, ou ainda consultar a nossa lista interna de 
contactos de especialistas no assunto. 

O cumprimento do Código de Conduta é da responsabilidade de cada 
funcionário. Os gestores e os supervisores têm uma obrigação adicional 
de criar e manter um ambiente de trabalho que encoraje e promova a 
abertura e a honestidade. Os funcionários devem sentir-se à vontade 
para utilizar qualquer um dos recursos descritos no Código de Conduta, 
a fim de obter ajuda em situações comprometedoras. Liderança significa 
dar apoio total àqueles que ajudam a garantir a nossa integridade, para 
além de implicar cumprir a nossa promessa de não haver qualquer tipo de 
retaliação.

Vemos a integridade como sendo essencial para o nosso sucesso atual. Os 
funcionários de qualquer país, e independentemente das suas funções, 
não devem hesitar em contactar um líder da Air Products para abordar este 
tópico. 

5
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Conformidade da empresa

Como fazer uma 
participação 
Os funcionários que tiverem questões 
ou preocupações, precisarem de 
conselhos ou suspeitarem da 
ocorrência de um incumprimento do 
código devem primeiro falar com o seu 
supervisor ou gestor imediato. No 
entanto, se a situação ou as questões 
envolverem o supervisor ou gestor, ou 
sempre que um funcionário prefira 
falar com outra pessoa, deve contactar 
o Law Group, o Chief Risk Officer, o 
departamento de Corporate Audit ou 
qualquer executivo da empresa. 

Enquanto funcionários, em algumas 
circunstâncias, podemos por vezes 
sentir-nos relutantes ou 
desconfortáveis ao fazer a participação 
de incumprimentos ou preocupações 
junto de outras pessoas dentro da Air 
Products. Todos podem fazer uma 
participação, quer sejam de dentro ou 
de fora da empresa, 24 horas por dia, 
sete dias por semana, utilizando uma 
de várias ferramentas disponíveis 
através de terceiros contratados pela 
Air Products. Utilizando a linha 
telefónica IntegrityLine, os autores da 
chamada podem falar (frequentemente 
no seu idioma local) com representantes 

do fornecedor, capazes de documentar 
as preocupações e encaminhá-las para 
seguimento. O website IntegrityOnline 
está disponível em inúmeros idiomas 
a partir de qualquer ligação à Internet. 
Os funcionários da empresa externa 
têm formação para documentar com 
precisão as informações fornecidas. 
Isso permite que a Air Products 
investigue todas as preocupações. 

Os autores das participações podem 
escolher manter-se anónimos (quando 
isso for permitido pela legislação 
local), mas recomenda-se que se 
identifiquem para que o seguimento 
do caso seja mais eficaz. A recusa de 
indicar o nome ou informações 
detalhadas pode dificultar a 
abordagem ou a resolução dos 
problemas e preocupações por parte 
da Air Products. Quer escolha debater 
as suas preocupações através do 
telefone ou online, irá receber um 
número de participação que pode 
utilizar para fins de acompanhamento. 
De seguida, a empresa externa irá 
encaminhar a participação para a Air 
Products para que seja investigada. 

Tenha em atenção que, nalguns países, a legislação relativa à proteção de dados limita o 
tipo/categoria de participação que os funcionários podem fazer utilizando os números de 
telefone IntegrityLine ou a página Web IntegrityOnline. Em determinados países, só é 
possível fazer participações para irregularidades financeiras, de auditoria, contabilidade e 
fraude utilizando estas ferramentas. De igual modo, as participações anónimas são proibidas 
por lei nalguns países. Neste caso, o sistema de participações irá aconselhá-lo sobre como 
deve proceder.
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Fazer a participação 
de irregularidades 
contabilísticas
Quem pretender fazer a participação 
de suspeitas de incumprimento 
relacionadas com questões de 
contabilidade ou de auditoria 
questionável diretamente junto da 
comissão de auditoria do Corpo 
Executivo pode fazê-lo. Os funcionários 
podem solicitar que uma participação 
efetuada online ou pelo telefone seja 
encaminhada para a comissão de 
auditoria, ou a queixa pode ser 
enviada diretamente por correio para 
a comissão, ao cuidado do Corporate 
Secretary’s Office da Air Products em 
Allentown, Pensilvânia, EUA (ver 
informações de endereço na capa 
posterior).

Requisitos de 
certificação do código 
de conduta
Periodicamente, o Chief Risk Officer, o 
Corporate Risk Office ou o Audit 
Department podem designar certos 
funcionários para que forneçam uma 
certificação escrita de que leram e 
compreenderam o Código de Conduta, 
ou partes do mesmo, ou ainda 
políticas, normas e linhas de 
orientação relacionadas. A certificação 
irá atestar que, durante o período 
imediatamente anterior, o funcionário 
cumpriu o Código de Conduta e não 
tem conhecimento de quaisquer 
incumprimentos por parte de outros.

Justiça e não 
retaliação
Comércio justo 

Devemos todos lidar justamente com 
os clientes, fornecedores e 
concorrentes da empresa, bem como 
com os nossos colegas. Ninguém deve 
tirar partido de pessoas ou situações 
mediante manipulação, ocultação, 
abuso de informações confidenciais, 
deturpação de factos ou qualquer 
outra prática injusta. 

Proteger aqueles que ajudam a 
proteger a empresa 

A nossa reputação de honestidade é 
valiosa. É por isso que prometemos 
que não haverá qualquer tipo de 
retaliação para os funcionários que a 
protejam. Deve fazer a participação de 
incumprimentos efetivos ou suspeitos 
do Código de Conduta ou de ética, 
conformidade e política de 
administração. Caso sinta que é vítima 
de retaliações por ter respeitado o 
Código de Conduta, questionado 
práticas empresariais não éticas ou 
feito uma participação de 
incumprimento, utilize uma das 
ferramentas ou recursos de 
participação para comunicar 
imediatamente essa retaliação. A Air 
Products não irá tolerar qualquer 
retaliação contra aqueles que se 
empenhem no compromisso da 
empresa para com a integridade.

Relatórios
Visite www.airproducts.
com/integrityline para 
consultar números locais 
para fazer participações e 
obter instruções.

Faça uma participação 
online em www.airproducts.
com/integrityonline

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
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Uma colega minha tem uma lista de distribuição de correio 
eletrónico para onde encaminha piadas que por vezes têm a ver com 
as diferenças entre os sexos, a raça, a religião, a política e outras 
questões pessoais. Acho algumas dessas piadas ofensivas e penso 
que os outros também poderão achar o mesmo. O que devo fazer?

O humor é uma questão de gosto pessoal e, por vezes, as pessoas 
partilham piadas que não são adequadas para o local de trabalho. 
A sua colega pode não perceber que o tema de algumas das 
piadas que reencaminha pode insultar ou rebaixar alguns dos 
destinatários. Deve falar com ela e explicar o que sente. Se ela reagir 
negativamente ao seu pedido, deve falar com o seu supervisor. As 
piadas, imagens, comentários verbais, gestos e outras formas de 
comunicação que envergonhem ou rebaixem as pessoas prejudicam 
o nosso ambiente de trabalho. Tem todo o direito de se fazer ouvir.

8

Ambiente de trabalho e 
emprego

Diversidade e inclusão
A Air Products é sincera no seu 
compromisso de construir um 
ambiente de trabalho inclusivo em que 
a abertura, a confiança e o respeito 
sejam partes integrantes da nossa 
cultura empresarial global. Enquanto 
funcionários, temos de tratar-nos 
mutuamente com respeito e valorizar 
as diferenças de cada um. As 
perspetivas que essas mesmas 
diferenças abrem são vitais para o 
nosso sucesso contínuo. 

A empresa considera que o assédio e a 
discriminação são injustos e que 
prejudicam o nosso ambiente de 
trabalho. Na maioria dos países, o 
assédio e a discriminação são ilegais. A 
Air Products empenha-se em cumprir 
ou exceder a legislação existente em 

todos os países em que opera. Os 
funcionários devem consultar todas as 
políticas, normas, linhas de orientação e 
procedimentos regionais relevantes e 
relacionados com o ambiente de 
trabalho e o respeito no local de 
trabalho. Devem também manter-se a 
par da formação da empresa ao nível 
da diversidade e da inclusão, anti-
assédio e de outros cursos relativos ao 
nosso ambiente de trabalho.

A Air Products não irá tolerar a 
violência ou ameaças de violência no 
local de trabalho. Os funcionários que 
tragam armas ou materiais perigosos 
para o trabalho ou que ajam de um 
modo que assuste ou intimide outros 
funcionários serão alvo de processos 
disciplinares.



9

Sou o gestor de contratação para um cargo que envolve trabalho 
internacional. A pessoa mais bem qualificada que entrevistei é uma 
mulher, mas sei que alguns homens de negócios de determinados 
países não gostam de negociar com mulheres. As habilitações dela 
são as melhores, mas o facto de ser do sexo feminino pode afetar os 
nossos negócios. O que devo fazer? 

É contra a política da Air Products, e ilegal, excluir um candidato a 
um emprego por causa do seu género. É importante seguir o rumo 
certo naquilo que fazemos, independentemente dos locais. A nossa 
integridade não deve jamais ser comprometida, mesmo que a 
escolha certa possa afetar o lucro.

9

Igualdade de 
oportunidades no 
emprego 
Os funcionários da Air Products são o 
seu bem mais precioso. O nosso 
sucesso contínuo depende da 
conquista e da manutenção de 
recursos humanos diversificados 
compostos por homens e mulheres 
talentosos. Cada funcionário será 
avaliado com base nas suas 
qualificações e habilitações, 
independentemente das suas 
características pessoais. A empresa 
defende em absoluto os princípios de 
igualdade de oportunidades no 
emprego e cumpre toda a legislação 
em vigor nos países em que opera.

Legislação de direitos 
humanos, do trabalho 
e do emprego 
Para que a criatividade e a inovação 
proliferem, as pessoas precisam de um 
ambiente de trabalho que as inclua, 
onde os seus direitos e pontos de vista 
sejam bem-vindos e respeitados e 
onde sejam tratadas com decência e 
dignidade. A Air Products está 
empenhada em promover este ambiente 
de trabalho. Adotamos todas as leis do 
trabalho e do emprego nos países em 
que operamos, incluindo a legislação 
relativa ao trabalho infantil e aos direitos 
dos funcionários, tais como a liberdade 
de associação, a privacidade e a igualdade 
de oportunidades no emprego. 

Relatórios
Visite www.airproducts.
com/integrityline para 
consultar números locais 
para fazer participações e 
obter instruções.

Faça uma participação 
online em www.airproducts.
com/integrityonline

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
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Garantir a 
sustentabilidade
Para a Air Products, a sustentabilidade 
incorpora muitas atividades 
importantes para a empresa e partes 
interessadas. Empenhamo-nos em 
criar um valor duradouro através da 
gestão ambiental, da responsabilidade 
social e corporativa e de soluções 
inovadoras para as necessidades em 
termos de energia, de ambiente e de 
mercados emergentes. Esforçamo-nos 
por sermos bons vizinhos e 
empregadores justos nas comunidades 
em que operamos. Somos gestores 
ambientais responsáveis e cidadãos 
empresariais. Cada um de nós deve 
tentar manter os valores de negócio 
sustentável no nosso trabalho diário. 

Tal como a maioria das grandes 
empresas, a Air Products utiliza água, 
energia e outros recursos, tendo uma 
pegada ambiental. É por isso que 
estabelecemos objetivos para 
conservar recursos e reduzir emissões, 
adotando políticas para os cumprir. Os 
nossos objetivos de consumo de água e 
energia e de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa são 
monitorizados pelo Sustainability 
Council da Air Products, e trabalhamos 
para melhorar constantemente o 
nosso desempenho. É da 
responsabilidade de cada funcionário 
fazer com que a empresa avance rumo 
a esses objetivos, utilizando recursos 
de forma sensata, adotando práticas 
adequadas para reduzir os resíduos, 
reciclando ou reutilizando materiais 
sempre que possível.

A sustentabilidade implica uma boa 
administração. Este Código de Conduta, 
as políticas, normas e linhas de 
orientação relacionadas e qualquer 
formação necessária para as suas 
funções reforçam o nosso 
compromisso para com um 
comportamento íntegro em todas as 
nossas transações de negócios. Se tiver 
conhecimento de qualquer problema 
relativo a ética ou conformidade em 
termos de sustentabilidade, deve 
debater imediatamente as suas 
preocupações utilizando um dos 
contactos ou ferramentas aqui 
indicados.

Sustentabilidade, ambiente, 
saúde e segurança

Agir de modo 
responsável para 
conservar e proteger o 
ambiente
A Air Products empenha-se na 
preservação ambiental. As políticas da 
empresa cumprem ou excedem a 
legislação de proteção ambiental dos 
países em que operamos. Orgulhamo-
nos de ser membro de várias 
organizações cujo objetivo é minimizar 
o impacto ambiental do fabrico, 
distribuição e utilização de químicos. 
Faz parte das nossas práticas respeitar 
sempre essas linhas de orientação 
ambiental. Os funcionários têm de 
adotar sempre as políticas, normas e 
procedimentos da Air Products em 
matéria de ambiente, saúde, segurança 
e sustentabilidade, bem como 
frequentar toda a formação necessária.
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Notei que, frequentemente, as pessoas mantêm a porta aberta 
para que quem está atrás na fila de entrada entre sem passar a sua 
credencial. Provavelmente isso não é um problema porque somos 
todos funcionários, mas às vezes vejo pessoas que não reconheço. O 
que devo fazer? 

Nunca deve permitir que outras pessoas entrem nos nossos 
edifícios sem seguir os procedimentos de segurança adequados, 
que exigem que cada pessoa passe a sua credencial na maior parte 
dos locais. Não está a ser antipático ao recusar o seu acesso; está 
a ajudar a proteger os nossos funcionários, fábricas e informações 
confidenciais. Se alguém questionar os seus atos, explique que é 
política da empresa que qualquer pessoa que entre nos edifícios 
utilize a sua própria credencial autorizada. De igual modo, deve 
seguir todas as políticas e procedimentos relacionados para 
convidados e visitantes das nossas instalações.

Manter a segurança 
do local de trabalho, 
dos funcionários e das 
comunidades
A Air Products estabeleceu a 
prioridade de operar com condições de 
trabalho seguras e saudáveis, e isso 
requer empenho, bem como uma 
concentração constante na segurança 
por parte de todos nós. O nosso registo 
de segurança é louvável e estamos 
empenhados em melhorar 
continuamente o nosso desempenho 
ao nível da segurança. 

Todos os funcionários são responsáveis 
por trabalhar em segurança e fazer a 
participação de condições de 
insegurança. Devemos seguir todas as 
políticas, normas, processos e linhas de 
orientação em matéria de segurança a 
fim de preservar e proteger a nossa 
própria segurança e a dos nossos 
colegas. Dispomos também de alguns 
programas locais e regionais, 
informações e ferramentas para 
melhorar a saúde e o bem-estar dos 
funcionários, bem como de políticas 
para garantir que todos vamos para 
casa com a mesma segurança com que 

chegámos ao trabalho. Isto pode variar 
de acordo com a região e poderão 
existir políticas e normas relacionadas 
com o consumo de tabaco, sistemas de 
credenciais para acesso a instalações, 
regalias para a saúde locais e regionais, 
programas de bem-estar corporativo e 
muito mais. O seu gestor ou 
supervisor, EH&S e o departamento de 
Human Resources podem ajudá-lo a 
conhecer os que se aplicam à sua 
instalação ou cargo.

O incumprimento de políticas, normas, 
linhas de orientação e procedimentos 
de segurança por parte dos 
funcionários, no trabalho ou em 
instalações de clientes, pode resultar 
em ações disciplinares. A violência, as 
ameaças de violência e a posse de 
armas no local de trabalho não serão 
toleradas. De igual modo, o consumo 
de drogas no local de trabalho 
compromete a segurança de todos e é 
proibido.

Proteger instalações e 
produtos
A proteção de cada um de nós, das 
comunidades vizinhas e da propriedade 
da empresa é algo que levamos muito 
a sério. Uma vez que fabricamos e 
transportamos produtos que podem 
ser prejudiciais se forem utilizados por 
pessoas com más intenções, a segurança 
é uma prioridade para a Air Products. 
Tomámos medidas rigorosas para 
garantir a segurança das nossas 
operações e produtos. É necessário que 
todos cumpramos as políticas, normas 
e procedimentos de segurança nas 
nossas instalações, sem exceção. 
Enquanto funcionários, também é da 
nossa responsabilidade garantir que os 
visitantes e convidados estão cientes 
dos nossos procedimentos de 
segurança e ajam em conformidade 
com os mesmos.

Os funcionários devem alertar a Global 
Corporate Security (o grupo de 
proteção global de bens) quando 
tiverem preocupações a nível da 
segurança ou suspeitas de qualquer 
espécie. No passado, evitaram-se 
situações potencialmente perigosas 
porque funcionários atentos tomaram 
as precauções de segurança adequadas 
ou alertaram a Global Corporate 
Security para os problemas.

11

Sabia que...?
Sustentabilidade dentro e fora 

da empresa: a Air Products está 

empenhada no negócio sustentável 

e os nossos esforços ao nível da 

sustentabilidade vão além das nossas 

instalações. Também trabalhamos com 

os nossos fornecedores e clientes para 

ajudar a melhorar a sustentabilidade 

da nossa cadeia de valores e do mundo. 

Deve familiarizar-se com as nossas 

normas e políticas atuais para ajudar 

a Air Products a cumprir os objetivos 

de sustentabilidade, conhecendo 

também a nossa oferta para ajudar os 

clientes a melhorar os seus níveis de 

sustentabilidade.
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Utilização adequada 
de sistemas, 
informações e 
equipamentos da 
empresa 
É da responsabilidade de todos 
proteger os ativos da empresa. O roubo 
e a falta de cuidado têm impacto nos 
nossos lucros. Não devemos apenas 
adotar as políticas a nível pessoal, 
devemos igualmente ajudar a proteger 
a nossa propriedade, incluindo 
informações proprietárias, fazendo 
participação imediata de qualquer 
fraude, roubo, quebra de segurança ou 
utilização indevida de ativos da 
empresa por parte de outros.

O equipamento, os sistemas, a 
informação, os bens e serviços da 
empresa devem ser utilizados apenas 
para o negócio da empresa. Uma 
utilização pessoal ocasional é 
admissível, nalguns casos, desde que 
não afete as transações empresariais 
ou a produtividade. A utilização de 
ativos ou informações da Air Products 
para vantagens pessoais é proibida. 

Se colocar num local indevido ou 
perder qualquer dispositivo com dados 
da empresa armazenados, deve 
comunicar essa perda à Corporate 
Security (proteção global de bens).

Gerir registos e  
documentos
Os registos da empresa são ativos 
corporativos importantes. O registo 
eficaz contribui para que os nossos 
processos de trabalho decorram sem 
problemas. A gestão adequada dos 
registos é fomentada por requisitos 
legais, regulamentares e operacionais. 
Os registos e outras informações 
importantes da empresa têm de ser 
devidamente geridos (criados, 
utilizados, partilhados, armazenados e 
destruídos) ao longo do seu ciclo de 
vida. Todos os funcionários são 
responsáveis por compreender como 
classificar a informação com que 
lidam e que gerem de acordo com as 
políticas da empresa, com a legislação 
e os regulamentos. Deve consultar o 
seu supervisor ou o Information Lead 
do seu departamento para obter 
orientação caso não tenha a certeza de 
como gerir os seus registos ou 
documentos.

Gerir ativos e 
informações da empresa

Sabia que...?
Riscos de segurança da informação: 
uma das maiores ameaças às 
informações importantes da empresa 
(e às suas próprias informações 
particulares) pode ser evitada por 
simples alterações comportamentais. 
As pessoas que tenham intenções 
maliciosas inventam constantemente 
formas mais sofisticadas de enganar 
as pessoas para que divulguem 
informações ou lhes deem acesso 
a programas informáticos ocultos 
que permitam aceder a sistemas, 
bases de dados e outros repositórios 
de informações. Estes criminosos 
disfarçam-se de empresas ou contactos 
legítimos, publicando e-mails ou 
páginas de Internet que parecem ser 
genuínos. Tenha cuidado com todos os 
e-mails, ligações da Internet, anexos 
ou pedidos de informações (eletrónicos, 
presenciais ou por telefone). Nunca 
partilhe as suas palavras-passe 
pessoais ou da rede, não forneça 
informações críticas online ou por 
e-mail, não clique em ligações de 
e-mails não verificados. Confirme 
sempre a verdadeira identidade de 
quem solicita informações.
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Insider Trading
Se um funcionário revelar, direta ou 
indiretamente, qualquer informação 
não pública de que tome 
conhecimento por ser colaborador da 
empresa, isso constitui uma violação 
da política da Air Products. Não temos 
autorização para usar essa informação 
para vantagem própria ou 
desvantagem da Air Products. Por 
exemplo, os funcionários não podem 
adquirir ações de outras empresas 
quando tiverem razões para crer que a 
Air Products possa estar interessada 
na sua aquisição. Esta política está de 
acordo com a legislação dos EUA sobre 
insider trading e também visa evitar 
danos para a empresa decorrentes da 
divulgação de informações de valor.

A prática de insider trading, ou seja, a 
aquisição ou a venda de ações da Air 
Products quando tem informações 
objetivas sobre a empresa que o 
público em geral não tem, é injusta. É, 
igualmente, um crime. As informações 
"objetivas" incluem tudo aquilo que 
possa influenciar a decisão de um 
potencial investidor de comprar ou 
vender ações da Air Products. Podem 
ser consideradas informações 
objetivas potenciais aquisições ou 

alienações, projeções de ganhos 
corporativos e alterações programadas 
dos administradores seniores. 

A legislação sobre insider trading 
proíbe igualmente coisas menos 
óbvias. Caso tenha conhecimento de 
informações não públicas, não pode 
comercializar ações da Air Products 
diretamente ou dentro do seu plano de 
poupança e de reforma. De igual modo, 
também não o poderão fazer os 
membros da sua família ou pessoas 
que residam consigo. Também está 
proibido de transmitir informações 
que não sejam do conhecimento 
público a outros. Não pode, 
igualmente, comprar ou vender ações 
de clientes, fornecedores ou outros 
parceiros de negócios se tiver 
informações sobre os mesmos que não 
sejam do conhecimento público. 

Trata-se de justiça básica. Os 
investidores devem ser capazes de 
confiar que todos os que 
comercializam no mercado têm as 
mesmas informações. A prática de 
insider trading distorce o mercado e 
prejudica a confiança. 

Relatórios
Visite www.airproducts.
com/integrityline para 
consultar números locais 
para fazer participações e 
obter instruções.

Faça uma participação 
online em www.airproducts.
com/integrityonline

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
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Recebo algumas mensagens de publicidade e promoções de páginas da 
Internet externas à empresa na minha conta de e-mail do trabalho e 
subscrevo boletins não relacionados com trabalho. Isso é permitido de 
acordo com a política da empresa?

O hardware, software e sistemas da Air Products devem ser utilizados para fins 
empresariais. No entanto, não há problema em fazer uma utilização pessoal 
limitada, desde que esta não tenha qualquer impacto sobre a segurança, a 
eficácia e a fiabilidade do sistema, ou sobre a sua produtividade e a dos seus 
colegas. Porém, essa utilização pode constituir uma ameaça para a empresa. 
Os vírus, o malware e processos de hacking, phishing ou outros riscos de 
segurança são cada vez mais comuns. Deve familiarizar-se completamente 
com todas as políticas relacionadas, bem como com os passos necessários para 
garantir que a sua utilização do e-mail e da Internet não estão a colocar em 
risco as informações da Air Products e as suas próprias informações. Tenha em 
atenção que as instituições de renome nunca irão solicitar a sua identificação 
ou a sua palavra-passe quando comunicarem consigo através de e-mail.

Todos somos responsáveis por ajudar a 
proteger a propriedade intelectual da 
Air Products. Esta pode incluir 
conhecimentos e informações que 
uma empresa e os seus funcionários 
possuem e que podem ser convertidos 
em valor. Planos escritos, design de 
produtos, projetos atuais e futuros, 
patentes, marcas comerciais, 
conhecimentos e processos de trabalho 
e outras informações valiosas são 
exemplos de propriedade intelectual 
da Air Products. O livre fluxo de 
informações na Air Products é vital 
para o nosso desempenho. No entanto, 
as informações detalhadas sobre a 
nossa propriedade intelectual podem 
ser valiosas para um concorrente ou 
outras partes externas. A Air Products 
tem um programa abrangente de 
Gestão de Risco da Informação, que 
inclui ferramentas e técnicas para 
proteger a propriedade intelectual, de 
modo que os funcionários possam tirar 
o máximo partido da combinação de 

todos os nossos recursos intelectuais. 
Porém, é necessário que todos 
estejamos atentos para a sua proteção. 
Existem também políticas, normas e 
linhas de orientação que nos ajudam a 
garantir a segurança da nossa 
propriedade intelectual.

Os funcionários da Air Products 
poderão ter em sua posse, ou desejar 
receber, informações confidenciais da 
propriedade de outras empresas ou 
indivíduos, que a empresa é 
legalmente obrigada a proteger. Caso 
pretenda receber ou utilizar essas 
informações confidenciais ou 
proprietárias, tem primeiro de dar 
certos passos. Tem de ter um acordo de 
não-divulgação ou de 
confidencialidade assinado, aprovado 
pelo líder da empresa, e tem de 
cumprir os seus termos. Este passo 
pode ajudar a evitar potenciais 
reclamações legais ou questões que 
possam comprometer os esforços de 

Propriedade intelectual e proteção das 
informações proprietárias da empresa

pesquisa, desenvolvimentos e negócios 
levados a cabo pela empresa. Se tiver 
questões ou não tiver a certeza do 
processo a seguir, consulte o seu 
gestor, supervisor ou o Law Group.

Os funcionários devem proteger todas 
as informações críticas e confidenciais 
sobre a Air Products, ou outras 
empresas ou indivíduos, de uma 
divulgação ou utilização não 
autorizada. Isto implica adotar 
políticas de proteção de informações 
que possua, bem como as 
armazenadas ou trocadas em qualquer 
sistema, base de dados ou aplicação da 
Air Products. A utilização dessas 
informações para vantagens pessoais 
ou para desvantagem da empresa 
também é contra as políticas da Air 
Products. Para além disso, é necessário 
ter cuidado ao armazenar, partilhar ou 
eliminar informações críticas ou 
confidenciais, quer eletronicamente 
quer em suportes físicos.
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Segurança no nosso 
ambiente informático
Armazenamos informações valiosas da 
empresa nos nossos computadores, em 
dispositivos de armazenamento 
externo e em serviços (por ex., nuvem), 
em dispositivos tecnológicos pessoais 
e nos sistemas da Air Products. É por 
isso que os funcionários têm de usar o 
ambiente informático da Air Products 
com responsabilidade e seguindo 
políticas, normas e linhas de 
orientação relacionadas com a sua 
segurança, que foram concebidas para 
proteger as nossas informações e 
salvaguardar o ambiente informático 
de vírus, quebras de segurança e 
outras ciberameaças. Incluem detalhes 
relacionados com a utilização 
adequada dos sistemas e do hardware, 
instalações de programas de segurança 
e processos de encriptação, proteção 
por palavra-passe, transferências e 
instalações de aplicações aprovadas, 
dispositivos de armazenamento 
externo, acesso à Intranet, utilização 
da Internet e média sociais, medidas 
para proteger o seu PC ou o hardware 
da instalação, entre outros.

Os bens e sistemas informáticos 
destinam-se a ser utilizados para fins 
empresariais. No entanto, é permitida 
uma utilização pessoal limitada, desde 
que esta não afete a produtividade da 
empresa, a eficácia do sistema ou o 
desempenho do funcionário e não 
desrespeite quaisquer políticas ou 
normas da empresa. É da 
responsabilidade do funcionário 
familiarizar-se com essas políticas e 
linhas de orientação, bem como fazer 
qualquer formação necessária 
relacionada com a segurança da 
informação.

Privacidade de dados 
para funcionários 
e outras partes 
interessadas
É da responsabilidade da empresa e de 
todos os funcionários a proteção de 
Informação Pessoal Identificável (IPI), 
tal como fazemos com a informação 
corporativa da Air Products. Alguns 
exemplos de IPI são números de 
identificação pessoal; informações do 
emprego, médicas e financeiras; 
registos de emprego e outras 
informações semelhantes. Os 
funcionários da Air Products também 
têm de proteger as informações sobre 
clientes, fornecedores, parceiros e 
outras partes interessadas. 

Privacidade dos 
funcionários no nosso 
ambiente informático
O hardware informático e de 
armazenamento de dados, o software, 
os sistemas e as aplicações da Air 
Products são propriedade da empresa. 
Algumas utilizações do e-mail são 
estritamente proibidas, incluindo o 
envio de mensagens ou ficheiros 
ilegais, difamatórios, ofensivos ou de 
assédio; violação das leis de direitos de 
autor; divulgação não autorizada de 
informações confidenciais, críticas, ou 
informações proprietárias; e o envio de 
pedidos de fundos. 

Uma vez que o hardware e o software 
utilizados pelos funcionários são da 
responsabilidade da empresa, a 
privacidade individual pode não estar 
garantida quando utilizar qualquer 
sistema, incluindo e-mail e mensagens 
instantâneas, com partes internas ou 
externas. Os funcionários não devem 
partir do princípio de que o seu e-mail 
é privado ou pessoal e confidencial. A 
empresa reserva-se o direito, na 
máxima extensão possível da 
legislação local aplicável, de intercetar 
e analisar o e-mail e de monitorizar 
todos os outros sistemas para garantir 
uma utilização adequada e o 
cumprimento de políticas, normas, 
linhas de orientação e legislação. 
Podemos ajudar a proteger as 
informações da Air Products, bem 
como as nossas próprias informações 
pessoais, utilizando o ambiente 
informático de modo responsável, 
cumprindo as políticas e os 
procedimentos relacionados.
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A minha irmã é co-proprietária de uma empresa que fez uma 
proposta para um contrato de fornecimento com a Air Products. Faz 
parte das minhas funções avaliar as propostas apresentadas. Isto 
representa um conflito de interesses? 

Sim. Uma vez que se trata de uma relação familiar próxima, a sua 
avaliação da proposta pode ser considerada tendenciosa. Deve 
explicar a situação ao seu supervisor e pedir-lhe que nomeie outra 
pessoa para que analise e compare as propostas dos fornecedores.

O que pode constituir 
um conflito de 
interesses? 
Os funcionários devem evitar qualquer 
situação que envolva ou aparente 
envolver um conflito entre os seus 
interesses pessoais e os interesses da 
empresa. Isso significa que os 
funcionários devem evitar situações 
que possam afetar a sua sensatez ou 
imparcialidade ao desempenhar as 
suas funções. Se os seus interesses ou 
relações pessoais fizerem com que 
sinta algum tipo de favoritismo (ou se 
puderem aparentar favoritismo 
perante outros), existe um conflito de 
interesses. 

Conflitos de 
interesses pessoais

Exemplos de situações em que pode surgir um conflito de interesses:

• Se um funcionário ou um membro da sua família for proprietário ou 
co-proprietário de uma empresa cliente ou fornecedora da Air Products, ou 
consultor, assalariado ou alguém que receba outras compensações dessa 
empresa 

• Se um funcionário tiver vantagens pessoais em ocasionar uma relação entre a 
Air Products e um cliente, fornecedor ou parceiro 

• Se um funcionário tiver vantagens pessoais, tais como empréstimos ou 
garantias de obrigações, de um cliente, fornecedor ou parceiro 

• Se um funcionário estiver ligado a qualquer empresa que concorra direta ou 
indiretamente com a Air Products 

• Se um funcionário descobrir uma oportunidade de obter ganhos pessoais 
graças à sua posição ou à utilização de equipamentos ou sistemas da empresa

O investimento em ações de empresas comercializadas em bolsas importantes e 
respeitando o princípio de plena concorrência, enquanto parte de um programa 
de investimento normal, não constitui, geralmente, um conflito. Se tiver dúvidas 
se uma situação constitui um conflito de interesses, contacte o Law Group ou o 
departamento de Corporate Audit. 
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Um fornecedor sugeriu que nos encontrássemos numa estância 
de luxo para discutir o nosso contrato, oferecendo-se também 
para pagar a minha viagem e todas as despesas a ela associadas, 
incluindo bilhetes para espetáculos caros. Uma vez que se trata de 
algo relacionado com negócios, posso aceitar a oferta? 

Não, a oferta do fornecedor supera o que é considerado razoável e 
normal pelas políticas e linhas de orientação da Air Products. Aceitar 
uma oferta inadequada como esta, bem como oferecer presentes, 
viagens ou bilhetes para espetáculos que ultrapassam valores 
razoáveis pode ser visto como uma prática de corrupção e suborno 
a fim de influenciar decisões de negócios. Tanto a legislação como a 
política da Air Products proíbem essas transações.

Dar ou receber 
presentes durante a 
negociação
É normal e costumeiro oferecer e 
receber refeições ou bilhetes para 
espetáculos pouco dispendiosos no 
curso das negociações. A troca de 
presentes caros, a oferta ou a aceitação 
de bilhetes para espetáculos 
excessivamente dispendiosos ou 
inadequados não é ética e poderá ser 
ilegal. Pode afetar negativamente a 
sua reputação pessoal de negócios e a 
da Air Products. 

Nas relações de negócios, nenhum 
funcionário deve oferecer ou aceitar 
algo de valor que possa parecer uma 
tentativa de influenciar decisões de 
negócios ou que possa aparentar ser 
um suborno ou recompensa. Dar ou 
receber dinheiro é contra a política da 
empresa, salvo em circunstâncias 
muito específicas e definidas. É 
apropriado aceitar refeições razoáveis 
e adequadas ou bilhetes para 
espetáculos durante os negócios, e 
somos encorajados a retribuir com 
ofertas de cortesia semelhantes de 
modo a manter uma relação 
equilibrada. No entanto, oferecer ou 
receber bilhetes para espetáculos ou 
presentes inadequados ou que 
excedam o permitido pelas atuais 

políticas, normas e linhas de 
orientação da empresa não é 
eticamente correto. De igual modo, os 
funcionários devem evitar inclusive 
trocas não dispendiosas se souberem 
ou suspeitarem que são contra a 
política da outra empresa. 

A empresa define limites para a 
quantidade de presentes de boa-fé que 
um funcionário pode oferecer ou 
aceitar, e espera-se que compreendamos 
esses limites. Se tiver quaisquer 
questões relativas a qualquer presente 
ou bilhete de espetáculo, se é excessivo 
ou inadequado, deve consultar as 
políticas da empresa relacionadas com 
o tema e aconselhar-se junto do seu 
supervisor, gestor, Audit Department 
ou Chief Risk Officer. 

Uma vez que há legislação e 
regulamentos altamente específicos 
relativos a negócios com funcionários 
do governo, a oferta de presentes pode 
ser ilegal nestes casos. Não ofereça 
presentes a funcionários do governo 
sem ter aprovação prévia do seu 
supervisor imediato e de um 
representante do Law Group.
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Sabia que...?
Despesas de viagem e espetáculos: a 

Air Products empenha-se em manter 

boas relações com os clientes e 

autoridades governamentais durante 

os negócios. No entanto, há que ter 

cuidado ao organizar e pagar viagens, 

espetáculos, inspeções a instalações, 

entre outros. Qualquer viagem deve 

ter um objetivo de negócios legítimo, 

devendo ser analisada e aprovada 

previamente pelo Law Group. A duração 

da viagem deve limitar-se ao que é 

considerado razoável e necessário 

para cumprir o objetivo de negócios 

aprovado. A Air Products não deve 

pagar despesas a visitantes que não 

tenham qualquer relação com o 

negócio, viagens extra, visitas turísticas 

ou espetáculos sumptuosos, nem deve 

oferecer presentes sem a sua análise e 

aprovação prévia e expressa.

Relatórios
Visite www.airproducts.
com/integrityline para 
consultar números locais 
para fazer participações e 
obter instruções.

Faça uma participação 
online em www.
airproducts.com/
integrityonline

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
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Interagir com o  
público

Envolvimento com a 
comunidade 
A Air Products tem uma longa tradição 
de ajuda e apoio às comunidades em 
que opera e aos locais onde vivem e 
trabalham os nossos funcionários e as 
suas famílias. A empresa organiza e 
patrocina eventos dirigidos à 
comunidade e educativos. Os 
funcionários das nossas instalações 
locais trabalham em conjunto com os 
residentes e as organizações das suas 
áreas a fim de melhorar a comunidade 
e a forma como fazemos negócios. No 
entanto, os funcionários devem 
sempre seguir as políticas da Air 
Products quando utilizarem fundos da 
empresa para esses eventos e 
atividades. De igual modo, aplica-se 
uma política de não solicitação a 
algumas situações e/ou regiões, que 
proíbe os funcionários individuais de 
organizarem recolhas de fundos ou 
eventos. O departamento de 
Community Relations, Corporate 
Communications ou de Human 
Resources pode orientar os 
funcionários que tenham questões 
nesta área. 

Nalgumas regiões, a participação dos 
funcionários durante o horário de 
trabalho normal fica a critério do 
gestor local. Juntar-se a iniciativas 
direcionadas para a comunidade é, 
geralmente, uma questão de escolha. 
Nenhum funcionário deve sentir-se 
pressionado a participar em qualquer 
evento da Air Products direcionado 
para a comunidade ou a contribuir 
para atividades de recolha de fundos 
organizadas pela empresa. Durante o 
horário de trabalho, a participação dos 
funcionários fica a critério do seu 
gestor.

Envolvimento 
político, tráfico de 
influências, presentes 
e contribuições
Na Air Products, um dos nossos valores 
essenciais é cuidarmos de modo 
responsável uns dos outros, das nossas 
comunidades e do ambiente global. A 
Air Products encoraja os funcionários, 
agentes e diretores para que 
contribuam para a comunidade e 
participem completamente na política 
local, nacional e internacional. 
Contudo, ao fazê-lo, a Air Products e os 
seus funcionários têm de seguir as leis 
que regem a participação em questões 
políticas, incluindo contribuições 
políticas, tráfico de influências e oferta 
de presentes. Nalguns países e 
jurisdições, as contribuições políticas, a 
prática de tráfico de influências e a 
oferta de presentes não são 
permitidas. 

Não podemos exercer pressão, oferecer 
presentes ou tentar, de qualquer outra 
forma, influenciar as ações de oficiais 
do governo relativamente à legislação 
ou a outras decisões políticas sobre 
questões relacionadas com o negócio 
da empresa, a não ser que a ação seja 
aprovada pelo Law Group e/ou pelo 
departamento de Corporate Relations. 
É importante coordenar os nossos 
esforços de lóbi. Frequentemente, os 
empregadores e funcionários que se 
dedicam a esta atividade têm de estar 
registados para o fazer, tal como têm 
de o fazer as partes externas 
contratadas pela empresa para praticar 
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atividades de lóbi ou estabelecer 
contactos para fazer lóbi. Também faz 
parte da política da Air Products 
cumprir todas as leis que se aplicam às 
contribuições políticas. Por uma 
questão de política interna, a Air 
Products and Chemicals, Inc., enquanto 
entidade legal, não faz contribuições 
políticas empresariais a candidatos de 
qualquer país ou região, mesmo que 
isso seja permitido por lei. Os 
funcionários são livres de oferecer 
uma contribuição pessoal a um 
partido ou candidato, em seu próprio 
nome, mas não podem fazer qualquer 
contribuição de fundos da empresa, 
incluindo pequenos valores, bens 
materiais ou serviços, a nenhum 
partido ou comissão política, nem a 
nenhum candidato ou detentor de 
qualquer cargo governamental. Nesse 
sentido, também não podem procurar 
ser reembolsados por qualquer uma 
dessas contribuições pessoais. Esta 
política não evita, quando isso for 
legal, a operação de qualquer comissão 
de ação política. A Air Products 
Political Alliance (PAC), uma entidade 
legal separada da Air Products and 
Chemicals, Inc., faz contribuições para 
os candidatos federais e estatais dos 
EUA que apoiam os interesses da 
empresa.

Comunicação com o 
público
É particularmente importante que as 
comunicações externas sejam precisas 
e coerentes e que não violem as leis de 
confidencialidade, a legislação 
aplicável, os direitos à privacidade ou 
firam suscetibilidades. As 
comunicações externas podem incluir 
as realizadas com clientes, jornalistas, 
analistas financeiros e investidores, 
bloggers, participantes de redes sociais 
e profissionais, comunidades, colegas 
da indústria e outros membros de 
grupos externos. As informações 
publicadas podem ter um efeito 
considerável sobre a reputação da Air 
Products e consequências empresariais 
e legais graves. Devemos ter muito 
cuidado em comunicações fora da 
empresa.

Atualmente, a facilidade da 
comunicação por via eletrónica 
significa que as informações da 
empresa divulgadas ou publicadas 
casualmente por funcionários bem-
intencionados, ou talvez nem sequer 
destinadas a ser partilhadas em 
grande escala, podem facilmente 
surgir na Internet e ser encontradas 
através de uma pesquisa. Para garantir 
que as comunicações externas 
cumprem as políticas e normas atuais, 
a Air Products exige determinadas 
análises internas. 

Se for abordado pelos meios de 
comunicação ou pretender publicar 
informações sobre o seu trabalho, 
contacte o departamento de Corporate 
Communications para fins de 
aconselhamento. Se for abordado por 
qualquer investidor ou analista, 
contacte o departamento de Investor 
Relations. A documentação técnica 
deve ter a aprovação do seu gestor ou 
supervisor e, nalguns casos, deve ser 
alvo de análise legal. Se lhe for pedido 
que faça uma apresentação externa, 
consulte o seu supervisor, que poderá 
decidir rever essa apresentação 
juntamente com o departamento de 
Corporate Communications ou o Law 
Group. Estas análises destinam-se a 
proteger os funcionários e a empresa 
de consequências indesejadas e a 
promover uma apresentação coerente 
e profissional da Air Products. Se tiver 
contacto com os meios de 
comunicação ou publicar informações 
nas suas atividades extra-laborais, 
especifique que se trata da sua opinião 
pessoal e que não representa 
necessariamente a opinião da Air 
Products. De igual modo, tenha 
cuidado para não divulgar informações 
críticas. 

Relatórios
Visite www.airproducts.
com/integrityline para 
consultar números locais 
para fazer participações e 
obter instruções.

Faça uma participação 
online em www.
airproducts.com/
integrityonline
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www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
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www.airproducts.com/integrityonline
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Numa comunidade de negócios online, vi algumas opiniões sobre o 
desempenho financeiro da Air Products. Estas contêm vários erros 
factuais e informações incorretas relativamente à gestão. Devo corrigir 
os erros e fazer um comentário com mais pontos positivos?

Não, não deve responder, publicar correções ou fazer quaisquer 
outros comentários a não ser que seja um representante autorizado 
da Air Products. A publicação original pode estar em incumprimento 
da norma para média sociais da Air Products, caso o autor seja um 
funcionário não autorizado a falar em nome da Air Products. Deve 
fazer uma participação da página de Internet ao departamento 
de Corporate Communications para avaliação. Essa organização 
irá determinar se é necessária uma resposta e qual a ação a 
implementar.

Utilização de média 
sociais
A facilidade e a rapidez da 
comunicação eletrónica estão em 
constante evolução e os funcionários 
devem ter o máximo cuidado ao 
utilizar estas ferramentas de 
comunicação dentro e fora do trabalho. 
As redes sociais e outros fóruns 
eletrónicos, tanto pessoais como 
profissionais, são muito populares. É 
fácil divulgar informações junto de 
uma audiência bastante alargada com 
apenas alguns cliques. No entanto, 
temos de tomar precauções ao 
partilhar nos média sociais, garantindo 
que não há qualquer incumprimento 
das políticas ou normas da Air 
Products concebidas para proteger a 
segurança das nossas informações, a 
nossa reputação empresarial ou a 

privacidade de funcionários, clientes 
ou parceiros.

As informações da empresa, ainda que 
destinadas a utilização em negócios, só 
devem ser publicadas com a 
autorização de representantes 
autorizados da Air Products após 
análise pelo departamento de 
Corporate Communications.

De igual modo, se utilizar páginas de 
redes profissionais, tenha cuidado para 
não divulgar informações críticas, 
privadas, proprietárias ou 
confidenciais como parte do seu 
currículo, perfil profissional, 
correspondência ou outras 
comunicações.
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consultar números locais 
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obter instruções.
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online em www.airproducts.
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Numa reunião de uma associação comercial, um representante 
de um dos nossos concorrentes abordou-me com uma ideia de 
construção conjunta de umas instalações de produção numa 
determinada região na qual as duas empresas necessitam de 
aumentar a produção. Isso serviria os interesses financeiros de 
todos. Devo continuar as conversações sobre este tema? 

Esta não é uma decisão que possa tomar sozinho. É necessária a 
máxima atenção para verificar se esse esforço de produção conjunta 
é legal. Deve entrar em contacto com o nosso Law Group para 
analisar a questão.

Interagir dentro da 
nossa indústria

Leis antitrust e de  
concorrência 
Esperamos que os nossos funcionários 
sigam os princípios das leis antitrust 
dos Estados Unidos e as leis da 
concorrência de outros países ou 
conjuntos de países cuja legislação se 
aplique ao nosso negócio. Isso significa 
cumprir as situações claramente 
estipuladas na lei, bem como seguir os 
princípios e intenções da lei em 
circunstâncias mais complexas e 
ambíguas. Quando um funcionário 
não tiver a certeza se um dado ato 
respeita a lei, deve consultar o Law 
Group. A Air Products prospera por 
mérito dos seus produtos e serviços 
num mercado livre e concorrencial. 
Nenhum funcionário deve partir do 
princípio de que o lucro exige ou 
justifica quaisquer atos ilegais. 

Nos negócios, a concorrência é 
absolutamente essencial para uma 
economia robusta e as leis antitrust e 
de concorrência protegem a liberdade 
do mercado. No geral, as leis antitrust 
e da concorrência proíbem acordos ou 
atos que possam limitar o comércio ou 
reduzir a concorrência. Algumas 
destas leis, por si só, tornam ilegais 
determinados acordos e 
entendimentos entre concorrentes. 
Isso significa que estes são 
terminantemente proibidos e não 
podem ser defendidos ou justificados 
de nenhuma forma. O facto de o 
acordo ou entendimento ter ou não 
efeitos adversos sobre a concorrência 
não é considerado; em vez disso, parte-
se do princípio de que é ilegal. Por 

exemplo, por si, as violações incluem 
acordos entre concorrentes para: 1) 
fixar ou controlar preços ou termos, 2) 
boicotar determinados fornecedores 
ou clientes, 3) atribuir produtos, 
territórios ou mercados ou 4) limitar a 
produção ou a venda de produtos. 

As leis antitrust e de concorrência são 
complexas e difíceis de interpretar, 
aplicando-se também a uma grande 
série de atividades corporativas. As 
violações podem acarretar sanções 
civis e criminais graves. Mesmo uma 
alegada violação pode causar danos e 
prejudicar a empresa. Espera-se grande 
cuidado e atenção por parte dos 
funcionários em posições que afetem 
os atos comerciais da empresa.
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Uma representante da concorrência que conheço sugeriu que, em 
determinada região, ambos temos margens desnecessariamente 
baixas. Ela sugeriu que podíamos facilitar a vida a nós próprios 
acordando qual de nós fará negócios com cada um dos maiores 
clientes da região. Como devo responder?

Este tipo de acordo seria ilegal, para além de pouco ético, e 
as consequências legais podem ser graves. Deve manifestar 
veementemente a sua recusa em sequer considerar fazer qualquer 
acordo deste tipo. É indesejável que alguém possa sugerir que os 
seus atos fizeram crer que concordou, apesar de não ter dito "sim". 
Isto deve ser comunicado ao Law Group.

Relações com  
concorrentes 
O contacto com concorrentes pode ter 
fins negociais legítimos, 
nomeadamente em reuniões e 
atividades de associações comerciais 
ou debates que visem atividades de 
negócio ou de investigação conjuntas. 
Nalguns casos, nós compramos e/ou 
vendemos a concorrentes, pelo que 
têm de existir reuniões de negócios 
legítimas. No entanto, os funcionários 
devem ser prudentes nos seus 
contactos com concorrentes, pois 
algumas informações não devem ser 
livremente difundidas. Caso tenha 
dúvidas se uma transação ou conduta 
cumpre a política da empresa, ou 
quando considerar um negócio ou 
atividade de investigação em conjunto, 
deve consultar o Law Group para obter 
orientação. 

Formas adequadas de 
obter informações  
sobre a concorrência 
A pesquisa do mercado, ou seja, tentar 
compreender e antecipar quais serão os 
produtos, planos e estratégias da 
concorrência, faz parte dos bons 
negócios. Estas informações podem ser 
recolhidas em muitas fontes legais, mas 
existem limites claros. A aquisição ou a 
utilização indevida de informações 
confidenciais da concorrência pode ter 
consequências legais e negociais graves. 
Por exemplo, em muitos países, a 
legislação determina penalizações 
criminais graves para indivíduos ou 
organizações que recebem ou 
transmitem indevidamente segredos 
comerciais. 
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Leis anti-boicote
Alguns governos recusam negociar 
com o governo ou as empresas de 
outro país. Fazem boicote a esse país e 
tentam que outros façam o mesmo. 
Estes governos tentam reforçar o seu 
boicote fazendo com que outros 
clientes e fornecedores também se 
recusem a negociar com o país em 
questão. O país responsável pelo 
boicote tenta exercer pressão sobre 
outros países, afirmando que também 
têm de boicotar o país em causa como 
condição para a realização de negócios 
no seu próprio país. Os EUA têm leis e 
regulamentos que proíbem 
genericamente que as empresas dos 
EUA e as suas subsidiárias no país e no 
estrangeiro cooperem com boicotes 
que o governo dos EUA não apoie. 
Estas leis também exigem que as 
empresas façam uma participação a 
agências governamentais dos EUA 
quando receberem pedidos verbais ou 
por escrito para cumprir ou apoiar 

Leis internacionais

esses boicotes. Além disso, algumas 
leis locais que regem o comércio 
internacional são extraterritoriais. Isso 
significa que um país pode fazer 
aplicar as suas leis fora das suas 
próprias fronteiras. Por isso, se a Air 
Products desrespeitar quaisquer leis 
anti-boicote de outro país, poderá ser 
responsabilizada. Consulte sempre o 
Law Group para obter orientação se 
não tiver a certeza da forma como a 
legislação internacional 
se pode aplicar a uma determinada 
situação. Os incumprimentos podem 
resultar em ações civis e criminais e 
na perda de benefícios fiscais. 

Leis de importação/
exportação
As leis de importação e exportação 
globais exigem sempre uma grande 
precisão na classificação, avaliação, 

Acabei de vencer um concurso de fornecimento para a Air Products, 
mas a minuta de contrato contém uma disposição que requer que 
concorde que não sejam utilizados componentes ou pessoas de um 
determinado país durante a execução do contrato. Não precisamos 
de utilizar nada desse país, mas assinar este contrato não vai contra 
a legislação anti-boicote dos EUA?

O Law Group terá de analisar este contrato (e qualquer contrato). 
Neste caso, a terminologia relacionada com o boicote terá de ser 
eliminada ou devidamente corrigida em toda a documentação. 
Também não é possível fazer qualquer acordo verbal relativamente 
a esse tema, pelo que deve ser prudente ao falar com o cliente.

determinação de licenças, filtragem 
por utilizador/utilização final, 
manutenção de registos, cumprimento 
de prazos e marcação de bens e 
tecnologias que atravessem fronteiras 
internacionais. Os Estados Unidos e 
outros governos podem restringir, 
mediante exigências de licenciamento, 
a exportação, importação ou 
reexportação de bens, com base em 
fatores tais como a origem, a 
classificação ou a natureza de dupla 
utilização de muitos dos nossos bens e 
tecnologias, bem como na identidade 
do cliente. As exportações e 
reexportações para países "sob 
embargo" ao abrigo da legislação dos 
EUA ou da jurisdição do país 
exportador são proibidas. As violações 
podem resultar em ações civis e 
criminais e na perda de direitos de 
exportação ou importação. 

Sabia que...?

Regulamentações em constante 

alteração: por vezes, são solicitados 

pagamentos de facilitação por oficiais 

públicos de alguns países, para que 

desempenhem as suas funções, tais 

como a emissão de autorizações ou de 

licenças mais rapidamente. Apesar de 

estes pagamentos poderem ter sido 

permitidos nalguns casos no passado, 

os funcionários da Air Products estão 

genericamente proibidos de fazer 

pagamentos de facilitação a qualquer 

oficial estrangeiro. Deve consultar o 

Law Group e o seu gestor antes de 

efetuar quaisquer pagamentos de 

facilitação.
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Enquanto empresa dos EUA, a Air 
Products tem de cumprir o Foreign 
Corrupt Practices Act (FCPA), a lei 
norte-americana sobre práticas de 
corrupção no estrangeiro. Essa lei 
proíbe pagamentos e ofertas de 
pagamentos de qualquer item de valor 
a oficiais estrangeiros, partidos 
políticos ou candidatos a cargos 
políticos no estrangeiro para obter, 
manter ou direcionar negócios. Alegar 
desconhecimento da ilegalidade não 
serve de defesa quando as 
circunstâncias alertem para tal de 
forma razoável. Os pagamentos 
efetuados indiretamente através de 
intermediários, tais como agentes de 
vendas e consultores, quando a 
maioria das pessoas compreenderia 
que esses pagamentos são para fins 
proibidos, são igualmente ilegais. 

Para além de determinadas ações 
proibidas, a lei também exige o 
controlo de contabilidade interno e a 
manutenção de registos por parte da 

empresa relativamente a quaisquer 
pagamentos efetuados pelas suas 
subsidiárias no estrangeiro. 

As questões referidas por esta lei são 
muito mais complexas do que podem 
parecer. Por exemplo, embora possa 
não considerar que o termo "oficial 
estrangeiro" inclua funcionários de 
empresas que são propriedade de um 
governo estrangeiro, a lei considera, 
genericamente, que estes são "oficiais 
estrangeiros". Para complicar ainda 
mais as coisas, existem exceções na lei. 
Por estes e outros motivos, a 
assistência do Law Group é essencial 
para compreender as complexidades 
das questões que surgem e que estão 
relacionadas com o cumprimento 
desta lei. 

Outros países, incluindo muitos dos 
principais países industrializados da 
Europa Ocidental e da Ásia, têm ou 
estão a implementar legislação 
semelhante. Alguns exemplos recentes 
são o Reino Unido e a República 

Popular da China. É importante ter em 
atenção que, em muitos países, podem 
aplicar-se tanto as leis internacionais 
como as leis locais: algumas leis, tais 
como a lei norte-americana sobre 
práticas de corrupção no estrangeiro 
(Foreign Corrupt Practices Act) e a lei 
contra subornos do Reino Unido 
(Bribery Act, de 2010) são 
extraterritoriais, ou seja, aplicam-se 
para além das fronteiras dos próprios 
países, abrangendo práticas de 
corrupção cometidas no estrangeiro. 
Muitas dessas leis têm uma definição 
abrangente para "oficiais públicos" ou 
"práticas de corrupção" e referem que 
as práticas ou costumes locais, caso 
sejam questionáveis em matéria de 
corrupção e subornos, devem ser 
ignorados. A lei tem sempre 
precedência. Nunca devemos 
comprometer a nossa integridade, 
nem mesmo pelos lucros ou para 
facilitar os negócios. 

A lei contra subornos do Reino Unido 
(Bribery Act, de 2010), por exemplo, 

Sou responsável por obter licenças de construção para um projeto num país em desenvolvimento para o 
qual a Air Products foi contratada. Um dos subempreiteiros locais disse-me que é uma prática corrente 
na área pagar uma pequena quantia extra ao representante de um gabinete administrativo que emite 
licenças para acelerar o processo. Disse-me ainda que, caso não pague, a papelada vai demorar muito mais 
tempo a ser processada e atrasar a nossa calendarização. O que devo fazer?

Deve consultar o Law Group para obter aconselhamento, independentemente de a quantia ser ou não 
considerável e do hábito de fazer essas trocas nos negócios locais. Em determinadas legislações, esses 
pagamentos podem ser vistos como subornos. Muitos dos países em que a Air Products negoceia têm leis 
anti-suborno e anti-corrupção, algumas das quais extraterritoriais. Isso significa que a lei se aplica mesmo 
que a transação tenha lugar fora das fronteiras do país que impõe essa lei. Nunca devemos envolver-nos 
em trocas que possam ser consideradas subornos ou corrupção, mesmo que uma recusa possa atrasar os 
nossos planos ou afetar os lucros.

Leis globais anti-suborno e anti-práticas de corrupção
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contém duas categorias amplas de 
ofensas: a oferta, a promessa ou a 
oferta concreta de uma vantagem e o 
pedido, a concordância em receber ou 
a aceitação de uma vantagem em 
transações comerciais que envolvam 
oficiais do governo ou privados. A lei 
em si é complexa e as consequências 
legais podem ser graves, incluindo 
penas de prisão e coimas ilimitadas. 
Ao abrigo da lei, as empresas não só 
têm de recusar participar em subornos 
ou quaisquer práticas não éticas para 
fins de preferência negocial, como 
também têm de adotar medidas 
adequadas para evitar a corrupção e os 
subornos. Ao contrário do Foreign 
Corrupt Practices Act, o Bribery Act de 
2010 do Reino Unido não permite 
pagamentos de facilitação, por vezes 
solicitados para que os oficiais 
públicos de alguns países 
desempenhem as suas funções, tais 
como a emissão de autorizações ou 
licenças. Embora estes pagamentos 
tenham sido permitidos no passado, 
para alguns casos, os funcionários da 

Air Products e outras partes 
associadas estão proibidos de fazer 
pagamentos de facilitação a quaisquer 
oficiais estrangeiros, salvo em casos 
muito excecionais e com aprovação 
prévia do Law Group.

Em determinadas circunstâncias, a Air 
Products pode ser considerada 
culpada de práticas de suborno devido 
a ações de terceiros ou "partes 
associadas" que atuam em nosso 
nome. As partes associadas incluem 
parceiros de joint ventures, agentes, 
distribuidores, funcionários de 
fornecedores de serviços externos ou 
subcontraentes que realizem serviços 
em nosso nome. É importante que os 
funcionários da Air Products se 
mantenham atentos a quaisquer 
comportamentos ou eventos 
suspeitos, comunicando-os ao 
Corporate Risk Office, ao Law Group 
ou ao seu gestor. 

Enquanto funcionário da Air Products, 
tem sempre de conhecer as políticas 
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existentes relativas à concorrência 
global e ao comércio internacional. 
Pode ainda ser-lhe pedido que 
apresente certificações de conduta 
ética, da conclusão de formação para 
cargos ou funções, ou que tome as 
atitudes necessárias para afastar por 
completo a menor impressão de 
corrupção ou injustiça. O seu gestor ou 
supervisor ou o Law Group podem 
ajudá-lo caso não tenha a certeza de 
qualquer situação. Nunca deve hesitar 
em colocar questões ou expressar 
preocupações nesta área legal de 
extrema importância.

Antes de fazer negócios fora do seu 
país de origem, tem de ter um 
conhecimento prático das leis e 
políticas dos países em que irá 
negociar. Caso tenha questões sobre 
qualquer problema de legislação 
internacional, contacte o Law Group. 

Relatórios
Visite www.airproducts.
com/integrityline para 
consultar números locais 
para fazer participações e 
obter instruções.

Faça uma participação 
online em www.
airproducts.com/
integrityonline

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
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Exatidão da contabilidade e 
dos relatórios financeiros

Os relatórios financeiros redigidos com 
a máxima honestidade e exatidão são 
essenciais para a nossa reputação de 
integridade. A nossa contabilidade 
financeira e as regras aplicáveis a 
relatórios são regidas pela legislação 
dos EUA. A Air Products é uma 
empresa global que opera em mais de 
40 países. Como tal, a sua 
contabilidade e relatórios financeiros 
regem-se pelos requisitos oficiais 
locais. A legislação dos EUA, os 
requisitos oficiais locais e as políticas 
da Air Products exigem relatórios 
financeiros honestos e exatos. 

A execução de relatórios honestos 
implica uma revelação total, justa, 
precisa, atempada e compreensível em 
toda a documentação. A Air Products 
apresenta relatórios financeiros 
completos junto da Securities and 
Exchange Commission dos EUA, 
emitindo resumos financeiros noutras 

declarações e comunicações públicas. É 
essencial que estas declarações sejam 
precisas e honestas, permitindo-nos 
estar sempre no cumprimento da lei e 
satisfazendo as expectativas dos 
investidores. 

A execução de relatórios precisos 
também nos ajuda a tomar boas 
decisões para os nossos negócios e 
operações. O nosso sucesso contínuo 
assim o exige. 

Os funcionários devem preparar com 
exatidão todos os registos financeiros 
(contas, faturas, relatórios de despesas 
de viagens e espetáculos, remunerações, 
registos e livros) e registar nos devidos 
prazos todas as transações financeiras. 
Estas devem ser registadas de acordo 
com as políticas e normas financeiras da 
Air Products, a legislação local e as 
regras contabilísticas adequadas. 

A minha chefe disse-me para alterar alguns números para que os 
nossos resultados para este trimestre parecessem melhores e para 
fazer as devidas correções no trimestre seguinte. Deixou implícito 
que o meu cargo estaria em risco se não o fizesse. Não me sinto bem 
com isso, mas tenho receio. O que devo fazer?

Tome a atitude certa - os relatórios precisos e atempados são uma 
exigência legal. As ameaças implícitas ao seu cargo ou as tentativas 
de intimidar funcionários para que tenham comportamentos não 
éticos não serão toleradas por qualquer motivo. Deve fazer uma 
participação dessa conversa junto do supervisor do seu gestor ou 
entrar em contacto com a IntegrityLine.
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Responsabilidade do 
conselho e renúncias
O Board of Directors adotou o Código 
de Conduta e só este conselho pode 
aprovar correções ao código. Em 
circunstâncias raras, o Chief 
Compliance Officer pode determinar 
que é adequado renunciar a uma parte 
do Código de Conduta. Qualquer 
renúncia à aplicação do código que se 
aplicaria aos Executive Officers (tal 
como são designados pelo Board of 
Directors) da empresa deve, porém, ser 
efetuada única e exclusivamente pelo 
Corporate Governance and 
Nominating Committee do Board of 
Directors. Essas renúncias à aplicação 
devem ser devidamente divulgadas 
aos acionistas da empresa.

Eis alguns outros requisitos:

• Fundamentar as entradas do livro-mestre com documentação detalhada 

• Evitar entradas falsas ou intencionalmente enganadoras, incluindo números, 
categorias, datas ou outras informações 

• Manter fundos e contas da empresa de acordo com as nossas práticas comuns, 
incluindo a reconciliação atempada das contas 

• Utilizar as contas e fundos apenas para fins completa e precisamente descritos 
na documentação 

Relatórios
Visite www.airproducts.
com/integrityline para 
consultar números locais 
para fazer participações e 
obter instruções.

Faça uma participação 
online em www.airproducts.
com/integrityonline

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline


A Air Products dispõe de recursos para fazer participações de incumprimentos ou 
suspeitas de incumprimento do Código de Conduta, ou expressar preocupações. As 
leis de alguns países especificam ou limitam os processos, ferramentas e/ou as 
categorias para fazer a participação de incumprimentos do Código de Conduta. 
Utilize os recursos disponíveis no âmbito da legislação local. 

Pode consultar uma lista de contactos em www.airproducts.com/codeofconduct.

As participações online estão disponíveis em www.airproducts.com/integrityonline.

As instruções para realização de participações por telefone encontram-se 
detalhadamente descritas em www.airproducts.com/integrityline.

Para obter mais informações,   
contacte-nos:

Sede Corporativa 

Air Products and Chemicals, Inc.
7201 Hamilton Blvd.
Allentown, PA 18195-1501
T 610-481-4911
F 610-481-5900

Sedes regionais 

Air Products PLC
Hersham Place Technology Park
Molesey Road
Hersham
Walton-on-Thames
Surrey KT12 4RZ
Reino Unido
T +44-1932-249200
F +44-1932-249565

Air Products Chemicals Europe B.V.
Kanaalweg 15, Box 3193
3502 GD Utrecht
Países Baixos
T +31-30-2857100
F +31-30-2857111

saber mais
airproducts.com

© Air Products and Chemicals, Inc., 2017 (38976) 900-12-010-PT-May17

Air Products Asia, Inc.
2503-5, 25/F
148 Electric Road, North Point
Hong Kong
T +852-2527-1922
F +852-2527-1827

Air Products Asia, Inc.
2 International Business Park
#03-32 The Strategy
Singapura 609930
T +65-6494-2240
F +65-6334-1005

Air Products and Chemicals (China)
Investment Co. Ltd.
East Wing, Floor 1
Building #88, Lane 887
Zu Chongzhi Road
Zhangjiang Hi-Tech Park
Shanghai, 201203
R. P. China
T +86-21-38962000
F +86-21-50805555

http://www.airproducts.com/codeofconduct
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com

