RZ_PORT_Code of Business Conduct Broschüre 20190708.indd 1
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Prefácio

Caras(os) colaboradoras(es),
"A longo prazo, uma abordagem honesta e justa de fazer
negócios será sempre mais lucrativa, e o mundo dos negócios tem uma consideração muito mais elevada por esta
abordagem do que se imagina." Escrito por Robert Bosch
em 1921, estas palavras exprimem uma crença em que acreditamos até aos dias de hoje: fiabilidade, credibilidade, responsabilidade, equidade e, em particular, legalidade são
elementos essenciais para o nosso sucesso nos negócios.
Enquanto membros do conselho de administração, assim
como a todos os colaboradores e filiais que compõem o
Grupo Bosch, este claro compromisso constitui um elo
comum que transcende diferenças nacionais e culturais. A
sua importância não deve ser subestimada. Para explicar a
importância deste compromisso, explicitamos neste "Código
de Conduta nos Negócios" a nossa postura em relação a
obrigações legais e questões de natureza ética. O Código de
Conduta nos Negócios serve como guia para a nossa conduta nas relações comerciais. Juntamente com os nossos
valores Bosch, proporciona uma excelente base para fomentar a confiança, algo essencial para o êxito do nosso negócio.

Stefan Hartung
Presidente do
Conselho de
Administração,
Robert Bosch GmbH

Filiz Albrecht
Membro do Conselho
de Administração,
Robert Bosch GmbH
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Código de Conduta nos Negócios

Introdução
Para a nossa empresa, o cumprimento do princípio de legalidade, assim como um comportamento responsável e justo
de fazer negócios é desde sempre uma prioridade e um elemento fundamental dos valores Bosch. Diversas diretivas e
orientações regulam a nossa atividade enquanto colaboradores do Grupo Bosch. Mantemo-las sempre presentes e
agimos em conformidade com as mesmas. Os conteúdos
essenciais destas regras estão resumidos de forma simplificada neste Código de Conduta nos Negócios, de forma a facilitar o seu cumprimento. No caso de contradições entre tais
diretivas e orientações e este Código de Conduta nos Negócios, e caso surjam outras questões, contactamos a organização de Compliance ou o departamento jurídico (C/LS).

Caso existam diretrizes especiais ou diretivas
centrais específicas para temas deste Código de
Conduta nos Negócios, estas devem ser tidas em
conta. As regulamentações específicas empresariais
não devem contradizer os princípios do Código de
Conduta nos Negócios.

Em certas atividades podem também aplicar-se leis ou regulamentos de uma ou várias jurisdições distintas. Cumprimos
sempre a legislação relevante aplicável; incluindo a legislação do país para o qual o respetivo produto ou serviço se
destina. Em caso de dúvida, informamo-nos acerca da legislação local aplicável, nomeadamente através da assistência
da subsidiária regional ou unidade de negócio competente.
Em caso de conflito entre a legislação local e este Código de
Conduta nos Negócios, prevalece a legislação local. Em caso
de dúvidas contactamos a organização de Compliance ou o
departamento jurídico.
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"Obedecemos à lei e agimos
de forma responsável."
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Os princípios que nos guiam

1. Princípios básicos
Conduta respeitadora da lei, em conformidade com as
regras, responsável e honesta
Respeitamos o princípio de legalidade em todas as negociações, ações, contratos e outros procedimentos do grupo
Bosch. Particularmente, não ludibriamos quaisquer clientes,
autoridades ou o público em geral, nem compactuamos com
tal engano por parte de terceiros.
Aderir ao princípio de legalidade inclui também o pagamento de impostos e taxas alfandegárias aplicáveis, o cumprimento do direito da concorrência e da legislação antitrust, a estrita proibição de corrupção e branqueamento de
capitais, a utilização de tecnologia de ponta, a obtenção das
autorizações oficiais necessárias, o cumprimento da lei de
controlo das exportações, assim como o respeito pelos
direitos legais de terceiros. Este princípio não assenta unicamente nas graves consequências dessas infrações e no prejuízo que pode ser feito à empresa como resultado de processos penais, coimas ou pedidos de indemnização; pelo
contrário, apoiamos o cumprimento rigoroso do princípio de
legalidade, independentemente de tal ser ou não benéfico
para o Grupo Bosch. A legalidade e os valores Bosch têm
prioridade sobre os desejos dos clientes e outros interesses
empresariais.
Somos responsáveis pelo cumprimento das leis na nossa
área de trabalho e é-nos solicitado que analisemos continuamente o nosso local de trabalho do ponto de vista da
legalidade, responsabilidade e equidade. Caso estejamos
inseguros, sobre que decisão devemos tomar do ponto de
vista da legalidade, responsabilidade e equidade, contactamos os nossos supervisores, a organização de Compliance
ou o departamento jurídico.

Independentemente das sanções legais previstas, uma infração deste Código de Conduta nos Negócios irá, por princípio, resultar em medidas disciplinares, inclusive a rescisão e
pedido de indemnização contra os envolvidos.
Comunicar possíveis irregularidades
É-nos solicitado que informemos os nossos supervisores de
possíveis infrações das regras contidas neste Código de
Conduta nos Negócios. Podemos também contactar a organização de Compliance a qualquer momento, existindo a
possibilidade de comunicar as nossas suspeitas através da
Compliance Hotline. Apesar de tal se dever realizar preferivelmente de forma presencial, comunicações anónimas são
também possíveis. As informações serão tratadas confidencialmente. Adicionalmente, comunicados feitos em boa-fé
não resultarão em qualquer forma de discriminação, de
colaboradores da Bosch ou de parceiros de negócios. Isto
também se aplica se o comunicado se revelar infundado.

A quem podemos comunicar as infrações?
Para além dos nossos supervisores ou do
departamento competente, podemos também
comunicar infrações ao Compliance Officer
(diretamente ou através da Compliance Hotline).
Podemos encontrar o Compliance Officer responsável
na BGN em "Compliance" (https://bgn.bosch. com/
alias/compliance). Nesta página encontramos
também um link para a Compliance Hotline.
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08.07.19 17:27

O que é a "Compliance Hotline"?
A "Compliance Hotline" oferece-nos uma
possibilidade adicional de informarmos possíveis
infrações às normas de Compliance, de um modo
seguro e confidencial. Na maioria dos países, isto
também é possível de se efetuar de modo anónimo.
Operado por um prestador de serviços
especializado, a Compliance Hotline é um
sistema acessível através da internet a todos os
colaboradores ou até a terceiros. Este sistema global
está disponível em vários idiomas, 24 horas por dia.
Pode encontrar mais informações na BGN em
"Compliance" ou em
https://www.bkms-system.net/bosch-compliance
http://www.bosch.com/compliance

Se como supervisores recebermos informações de possíveis
infrações por colaboradores ou terceiros, contactamos o
departamento competente. As questões de âmbito legal são
transmitidas ao departamento responsável pelo aconselhamento jurídico.
As informações sobre possíveis infrações são investigadas
prontamente no decurso de averiguações internas. Caso as
informações sejam confirmadas, serão tomadas as medidas
necessárias.
Cooperação com as autoridades
Ao lidar com as autoridades, a Bosch segue uma abordagem
cooperativa. Como colaboradores e administradores da Bosch,
cooperamos na íntegra com investigações legalmente necessárias conduzidas pela Bosch ou pelas autoridades. Os direitos
legais de recusa de prestar depoimento e de fornecer informação, assim como outros direitos processuais, não são afetados.
Responsabilidade dos supervisores
A nossa responsabilidade enquanto supervisores, é de assegurar que nas nossas áreas de responsabilidade não ocorram infrações de disposições legais ou deste Código de

Conduta nos Negócios, que poderiam ter sido evitadas ou
impedidas através de um controlo adequado. Asseguramos
que o cumprimento das disposições legais e internas é
supervisionado de forma contínua e adequada, na nossa
respetiva área de responsabilidade. Enquanto supervisores,
asseguramos também que os nossos colaboradores estão
conscientes que infrações ao princípio da legalidade e ao
Código de Conduta nos Negócios são proibidas e irão, por
princípio e independentemente da posição hierárquica do
colaborador na empresa, resultar em medidas disciplinares.
Se um colaborador nos informa uma possível infração,
garantimos que nenhum tipo de consequência incorrerá
neste se atuou em boa-fé, inclusive se o comunicado se
revelar infundado.
Enquanto supervisores somos um modelo para os nossos
colaboradores, informando-os acerca das disposições deste
Código de Conduta nos Negócios, discutindo as mesmas com
eles e, em conjunto com a organização de Compliance e com
o Departamento Jurídico, estamos ao dispor destes enquanto
pessoa de contacto. Somos a força motriz por trás dos Compliance Dialogs conduzidos nos nossos departamentos.
Responsabilidade social
Por iniciativa própria e a favor dos interesses da empresa, agimos de forma responsável, sem esquecer o nosso impacto na
sociedade e no ambiente. Ao trabalhar com parceiros de negócio e outros dentro da empresa, acreditamos que o nosso
sucesso é dependente da nossa imparcialidade. Repudiamos a
violação dos direitos humanos (por exemplo o trabalho forçado
e infantil), mesmo nos nossos parceiros de negócio. Respeitamos a reputação do grupo Bosch durante a realização das nossas tarefas, seguindo o princípio de legalidade e promovendo
os princípios básicos de atuação responsável e equitativa.
Conduta para com os colaboradores
Respeitamos e protegemos a dignidade de cada indivíduo. Não
toleramos qualquer discriminação ou assédio para com os nossos colaboradores e valorizamos a diversidade.
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"Respeitamos e
defendemos a dignidade de
cada indivíduo."
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"Agimos em benefício
da Bosch."
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Como protegemos relações baseadas na confiança

2. Evitar conflitos de interesses
Atividades secundárias e participações
acionárias
Exercemos atividades secundárias apenas com consentimento prévio do empregador. Este será concedido se não forem afetados, pela atividade secundária, quaisquer interesses legítimos da empresa.
Além disso, é-nos permitido enquanto colaboradores, em casos excecionais, um investimento na concorrência, fornecedores ou clientes apenas após
notificação prévia por escrito, dirigida ao empregador. No caso das participações acionárias, isto aplica-se somente a partir de um patamar de dez porcento. Os negócios com empresas nas quais nós, os
nossos cônjuges ou familiares próximos tenhamos
participações ou desempenhemos um cargo executivo, apenas se permitem após notificação prévia
por escrito dirigida ao empregador – caso possamos
exercer qualquer influência na relação comercial ou
exista um potencial conflito de interesses.

Contratação de parceiros de negócio para fins
pessoais
Se o nosso trabalho implicar um envolvimento com a
adjudicação ou celebração de contratos e exista,
deste modo, um potencial conflito de interesses,
poderemos recorrer a um parceiro de negócios da
Bosch para fins pessoais, somente após autorização
prévia por escrito da chefia responsável. Tal não se
aplica a bens e serviços oferecidos ao público em geral.

O que entendemos por "bens e serviços
oferecidos ao público em geral?"
São oferecidos ao público em geral, os
produtos e serviços que se apresentam a
todos nós nas mesmas condições (preço,
etc.), como por exemplo bens de venda a
retalho. Em contraste, um serviço para o
qual obtemos uma estimativa específica
não é oferecido ao público em geral. Por
exemplo, o orçamento de um pintor para a
renovação da nossa habitação.
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3. Tratamento de informação
Documentação escrita
Todos os registos e relatórios (tanto internos como externos) devem ser corretos e fidedignos. Respeitamos os princípios gerais aplicáveis de contabilidade, que requerem que
dados e outros registos estejam sempre completos, corretos, assim como atualizados e compatíveis com o sistema.
A criação de registos, ficheiros e semelhantes, para os
quais são usadas informações confidenciais da empresa,
somente nos é permitida caso sirva os interesses da Bosch.
Confidencialidade
As informações confidenciais da empresa devem ser mantidas em sigilo. Esta obrigação também se aplica após o término do nosso vínculo laboral.
Proteção de dados e segurança da informação
Em todos os processos de negócio e, em conformidade com
os requisitos legais, garantimos a proteção da privacidade
pessoal, a proteção de dados pessoais e a segurança de
todas as informações de negócios. Na segurança técnica e
organizacional dos dados, sobretudo a proteção contra o
acesso indevido e contra a perda, aplicamos uma norma
adequada, que reflete a tecnologia mais moderna e tem em
conta os riscos associados.
No decurso do desenvolvimento de produtos Bosch e novos
modelos de negócios, garantimos que os requisitos da legislação sobre proteção de dados e segurança da informação
são tidos em conta numa fase inicial. Deve recorrer-se em
primeiro lugar ao data security officer como pessoa de contacto para questões relativas ao tratamento correto de
dados, ademais da organização de Compliance e do departamento jurídico.

Informação privilegiada
A informação privilegiada é informação que, não sendo
pública pode influenciar a cotação de ações ou outros instrumentos financeiros ("títulos"). Se dispomos de informação privilegiada, os seguintes princípios aplicam-se:
(1) Não compramos ou vendemos quaisquer títulos baseando-nos nesta informação privilegiada. Isto aplica-se independentemente de essas transações serem levadas a cabo por
conta própria, de terceiros ou em nome de outrem.
(2) Não recomendamos a ninguém, com base na informação
privilegiada, a compra ou a venda de títulos e não induzimos
ninguém a fazê-lo de qualquer outro modo.
(3) Tratamos a informação privilegiada de forma estritamente confidencial. Não a tornamos acessível a terceiros; o
mesmo aplica-se à transmissão de palavras-passe que permitem o acesso a informações privilegiadas guardadas eletronicamente. Transmitimos informação privilegiada a colaboradores ou a consultores externos, apenas se o
destinatário necessita da informação para o cumprimento
das suas tarefas e fez o juramento de tratar a mesma de
forma estritamente confidencial.

Como reconheço informação privilegiada?
Exemplos de informação privilegiada incluem
dados sobre vendas que não se destinam a ser
publicados, informações sobre projetos de fusões e
aquisições, reorganizações importantes, nomeações
no Conselho de Administração e Conselho Fiscal
antes da sua divulgação oficial, celebração ou
rescisão de um contrato importante com um cliente
ou fornecedor, litígios jurídicos ou procedimentos
oficiais importantes.
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"Mantemos em sigilo
informações confidenciais e
lidamos com dados sensíveis
de forma responsável."
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Como construímos as nossas relações comerciais

4. Conduta face a parceiros de negócio e terceiros
Legislação sobre concorrência e antitrust
Respeitamos as regras de concorrência leal definidas pela
legislação aplicável. Particularmente, somos conscientes
que são inadmissíveis entre concorrentes a troca de informações ou a celebração de acordos relativos a repartições
territoriais ou de clientes, preços/partes integrantes do
preço, relações de fornecimento e suas condições, assim
como capacidades de produção e termos e condições de
licitações. O mesmo se aplica ao intercâmbio de informações sobre estratégias de mercado e estratégias de investimento. Somos conscientes que não são permitidos os contratos por escrito a este respeito, mas também os acordos
verbais ou a prática de paralelismo consciente (estratégias
de preço que ocorrem sem um acordo explicíto entre os
“jogadores”).
Apenas em casos excecionais e estritamente limitados, colaboramos ou intercambiamos informações sobre projetos de
investigação e desenvolvimento. Não condicionamos clientes na formação dos seus preços de revenda e prescindimos
de influências neste sentido.
Respeitamos as normas nacionais aplicáveis, relativas a
cláusulas que restrinjam a concorrência nos contratos com
clientes ou fornecedores. Não fazemos uso abusivo da forte
posição da empresa no mercado para impor preços discriminatórios, fazer negócios dependentes da obrigação de compra de outros produtos ou com a recusa de fornecimento.
Relações com clientes e fornecedores
Os contratos que realizamos com clientes e fornecedores
são completos, inequívocos e documentados, incluindo
alterações e aditamentos posteriores. Tal aplica-se também
a normas como o pagamento de prémios, financiamentos
para publicidade e promoção de vendas. Cumprimos rigorosamente as regras internas relativas à utilização do controlo
duplo e à segregação de funções executivas e de monitora-

mento. Selecionamos fornecedores unicamente com base
em fatores concorrenciais, após comparação de preço, qualidade, desempenho e adequação dos produtos e serviços
oferecidos.
Corrupção
Não toleramos qualquer forma de corrupção. Um comportamento corrupto por parte de colaboradores ou parceiros de
negócios é passível de processo. Este causa concorrência
desleal, perdas financeiras e danos na reputação da Bosch.

Quais são as consequências da corrupção?*
A corrupção causa elevados custos para as
empresas, limitando os fundos disponíveis para
investimento, crescimento e inovação. Leva
à dependência e impede relações comerciais
sustentáveis. Os produtos tornam-se mais caros, as
economias crescem mais lentamente e falham em
atingir o seu pleno potencial. A corrupção implica
desvantagens para todos.
* Com base na Transparency International

No caso de gratificações a funcionários públicos ou a pessoas equiparadas agimos de forma extremamente restritiva.
Pretendemos evitar até mesmo a mera aparência de tentativa de influência. Não aceitamos gratificações a funcionários públicos. Não oferecemos nem concedemos quaisquer
vantagens a funcionários públicos para a execução ou agilização de procedimentos oficiais. Temos isto em conta, independentemente de existir uma reivindicação para a execução do procedimento oficial ou de o funcionário público
infringir os seus deveres oficiais.
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"Temos uma
conduta justa
e íntegra."
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Quem é considerado funcionário público?
Os funcionários públicos são todos os indivíduos
que desempenham tarefas governamentais. Exemplos
podem incluir escrivães, juízes, funcionários
das administrações públicas, professores de
universidades públicas, colaboradores de institutos
de ensaios com tarefas legais. Os colaboradores de
empresas do setor público, que estão organizadas de
acordo com o direito privado e desempenham funções
públicas (por exemplo serviços públicos), podem
também ser considerados funcionários públicos.

Como colaborador da Bosch posso convidar
clientes para jantar?
Poderemos convidar clientes para jantar se tal
estiver relacionado com negócios e for adequado.
Um jantar é relacionado com negócios se, por
exemplo, ocorrer no final de um workshop ou de
uma apresentação de produtos e forem debatidos
temas empresariais ou profissionais. Um jantar é
adequado se os custos não excedem o habitual para
a respetiva região. Caso existiam quaisquer dúvidas,
contactamos o nosso Compliance Officer.

No decurso de transações comerciais, em especial ao lidar
com clientes e fornecedores abstemo-nos de qualquer forma
de corrupção ou qualquer outro abuso de influência em decisões empresariais. Isto aplica-se em especial a acordos relativos à adjudicação, atribuição, fornecimento, processamento e
pagamento de contratos. Não concordamos com quaisquer
pagamentos nos quais se possa presumir que são destinados
a servir total ou parcialmente de suborno. Compelimos os
agentes e outros intermediários que empregamos a não proceder a quaisquer subornos ou tráfico de influências e a não permitir que sejam subornados para obter contratos ou autorizações. Se este princípio for infringido, os nossos contratos de
trabalho preveem a rescisão sem aviso prévio. No caso de aceitação e atribuição de ofertas e outras gratificações, incluindo
convites, agiremos de forma extremamente restritiva.

Rotatividade de pessoal em áreas sensíveis
Em áreas sensíveis como compras e vendas, prevemos uma
rotatividade regular do pessoal. Em muitos casos, isto também se destina ao nosso desenvolvimento profissional.

Caso nos deixemos influenciar de forma ilícita por funcionários públicos, clientes, fornecedores ou outros terceiros ou
tentemos influenciar estes de forma ilícita, seremos responsabilizados disciplinarmente – independentemente das consequências penais correspondentes. As tentativas por parte
de funcionários públicos, fornecedores, clientes ou outros
terceiros de influenciar ilicitamente a nossa decisão, serão
comunicadas à chefia responsável e ao Compliance Officer.

Donativos
Robert Bosch Stiftung opera em áreas de relações internacionais, saúde, formação, ciência e cultura. Além de uma
fundação operacional que dá seguimento aos seus objetivos com programas independentes, concede também financiamento, permitindo a terceiros desenvolverem e implementarem os seus projetos. As unidades de negócio do
grupo Bosch, em contrapartida, expressam o seu compromisso cívico ao conceder doações monetárias e em espécie
para formação, ciência, cultura e causas sociais. As regras
que regem a atribuição de tais doações são estabelecidas
exclusivamente pelo conselho de administração da Robert
Bosch GmbH ou pela administração executiva das unidades
operacionais. Ao atribuir tais doações, não somos motivados por interesse próprio e diferenciamo-las claramente de
um patrocínio.

No caso de infrações agiremos em conformidade, por exemplo, através de embargo ou rescisão do contrato.
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"Não toleramos qualquer
corrupção."
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"Estamos cientes
da nossa
responsabilidade
para com o ambiente
e a sociedade."
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Como desenvolvemos e produzimos
Que princípios se aplicam ao desenvolvimento
de produtos?
A nossa atuação baseia-se sempre no princípio
de legalidade e no nosso slogan "Tecnologia
para a vida". A legalidade e os valores Bosch têm
prioridade sobre os desejos dos clientes. Aplicamse os seguintes princípios no desenvolvimento e
calibração de funções pela Bosch:
• N ão é permitido o desenvolvimento de funções
para deteção de ciclos/testes (nem na plataforma
da Bosch nem nas funções/software desenvolvidas
a pedido do cliente).
• A aplicação deve funcionar de tal forma que,
em condições de funcionamento normais, a
calibração seja feita de forma a que o desempenho
contratualmente acordado seja entregue, a vida
humana salvaguardada na medida do possível
e o impacto no meio ambiente e nos recursos
mantidos num mínimo. A otimização de produtos
feita exclusivamente para satisfazer os ciclos de
teste não é permitida.
Estes princípios aplicam-se a todos os produtos
Bosch (incluindo serviços) em todas as fases do
seu desenvolvimento, e são também considerados
na monitorização do produto. Estes princípios
ajudam-nos a fazer jus ao nosso slogan “Tecnologia
para a vida" e exprimem o nosso compromisso
incondicional com a legalidade.

5. Exigência sobre os nossos produtos e
serviços
A nossa força é a qualidade excecional. Fornecemos produtos
seguros com a melhor qualidade e fiabilidade. Deste modo,
cumprimos os desejos e as expetativas dos nossos clientes.
Durante o desenvolvimento e fabrico, somos guiados pelo

princípio de legalidade e pelo slogan "Tecnologia para a vida".
Assim, os nossos produtos cumprem, no mínimo, os mais
recentes padrões tecnológicos. Caso ocorram conflitos na
implementação prática destes requisitos, manifestamo-los
abertamente e solucionam-se em conformidade com o princípio de legalidade, os princípios da responsabilidade e honestidade na prática comercial e os restantes valores Bosch.

6. Direitos de propriedade intelectual
de terceiros
Os direitos de propriedade intelectual de terceiros incluem não
só direitos de propriedade industrial (patentes, marcas, modelos registados, etc.) mas também material de terceiros protegido por direitos de autor (software, direitos de imagem, etc.).
Respeitamos os direitos de propriedade intelectual de terceiros
e apenas os utilizamos caso nos seja concedida a correspondente autorização. Devemos assegurar-nos que ao utilizar ou
distribuir know-how de terceiros que não seja protegido, tal uso
e distribuição não seja proibido por outros regulamentos legais.
Se este know-how nos foi comunicado na sequência de um
acordo de confidencialidade, deve ser usado e transmitido
somente sob observância das cláusulas deste acordo. Englobam-se aqui os desenhos de produção de terceiros bem como
dados, dimensões e tolerâncias de fabricação recebidas de terceiros. Usamos software de terceiros –incluindo software livre
e firmware – apenas dentro do âmbito permitido por lei e em
conformidade com os respetivos termos de licenciamento.

7. Segurança no trabalho, proteção da
saúde, prevenção de incêndios e proteção
ambiental
É nosso dever evitar perigos para as pessoas, minimizar o
nosso impacto no ambiente e conservar recursos. Os processos, instalações e meios de produção devem cumprir as
regulamentações legais e internas relevantes relativas à
segurança no trabalho, proteção da saúde, prevenção de
incêndios e proteção do ambiente.
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"Falamos abertamente de
riscos e incertezas."
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Como usamos este código

8. Comunicação e formação
Somos regularmente informados sobre temas atuais
relacionados com este Código de Conduta nos Negócios. Mantemos um diálogo regular sobre temas de
Compliance e abordamos abertamente os riscos. Somos
regularmente instruídos sobre determinadas temáticas.

9. Sistema de controlo interno
A Bosch tem um sistema de controlo interno. A chefia de
cada unidade de negócio é responsável pelo cumprimento das regras contidas neste Código de Conduta
nos Negócios, assim como de outras regras internas da
empresa, dentro da sua área de responsabilidade.
O departamento central de auditoria interna (C/AU),
incluindo as suas unidades locais, tem um direito ilimitado à informação e fiscalização, a menos que as normas legais ou acordadas internamente o proíbam.

Nota:
As regras contidas neste Código de Conduta nos
Negócios são aplicáveis no âmbito das relações
entre as empresas afiliadas do grupo Bosch e
os seus colaboradores, e constituem instruções
obrigatórias. Terceiras pessoas não podem
invocar quaisquer direitos nos termos deste
Código de Conduta nos Negócios.
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Informação e contactos
Pode encontrar informações adicionais em
www.bosch.com/compliance
https://bgn.bosch.com/alias/compliance

Robert Bosch GmbH
Compliance Management (C/CM)
Código postal 10 60 50
70049 Estugarda
Alemanha
Telefone +49 711 811-48643
compliance.management@de.bosch.com
2022-01-01
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