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Política Anticorrupção Global para todos os Parceiros Empresariais da 

Cisco Systems, Inc. e as respetivas empresas afiliadas (Cisco)  

A Cisco espera e exige que todos os respetivos fornecedores, subcontratantes, revendedores ou parceiros de canal, consultores, agentes 

e outras partes com quem a Cisco faz negócios (Parceiros Empresariais) atuem sempre de forma profissional e ética ao realizar os 

respetivos serviços e obrigações contratuais com a Cisco ou em nome da Cisco perante um cliente da Cisco ou terceiros. Para esse 

fim, como Parceiro Empresarial:  

(a) Deverá cumprir todas as leis anticorrupção aplicáveis, incluindo a Lei sobre Práticas de Corrupção no Estrangeiro (FCPA - 
Foreign Corrupt Practices Act) dos EUA, a Lei Contra Subornos (Bribery Act) do Reino Unido e outras leis anticorrupção 

semelhantes a nível mundial ("Legislação Aplicável"). Geralmente, estas leis estabelecem proibições relativas à oferta de 

subornos a funcionários do governo, estabelecem requisitos ao nível de livros e registos e definem sanções penais e civis 
por violações. Ademais, algumas leis também se aplicam ao recebimento de subornos ou aplicam-se a indivíduos do setor 

privado como uma forma de suborno comercial. Pode consultar mais informações acerca da FCPA em: 

http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa/ ou através do e-mail publicsectorcompliance@cisco.com.  

(b) Não deverá tomar qualquer ação nem permitir que os respetivos fornecedores, subcontratantes, agentes ou terceiros tomem 

qualquer ação que possa responsabilizar a Cisco pela violação da Legislação Aplicável.  

(c) Não deverá utilizar quaisquer fundos ou outras compensações recebidas da Cisco em violação da Legislação Aplicável ou 
para outros fins ilícitos, tais como efetuar quaisquer pagamentos ou oferecer algo de valor (direta ou indiretamente) para 

tentar influenciar de forma imprópria um ato ou decisão para obter ou manter negócios ou assegurar uma vantagem comercial 

imprópria. O anteriormente exposto aplica-se a qualquer oferta ou promessa de pagamento ou de oferta de algo de valor a 

qualquer um dos seguintes:  

• Um funcionário ou colaborador do governo (incluindo qualquer pessoa que detenha um cargo executivo, legislativo, 

judicial ou administrativo, seja eleito ou designado, ou qualquer organização internacional pública, como as Nações 
Unidas ou o Banco Mundial, ou qualquer pessoa que atue com quaisquer poderes oficiais por ou em nome de um 

governo ou organização),  

• um funcionário ou colaborador de uma empresa do setor público ou estatal 

• um candidato político, partido político ou qualquer funcionário ou colaborador de um partido político, 

• qualquer outra pessoa se souber ou se deveria saber que qualquer parte da oferta será oferecida (direta ou indiretamente) 

a qualquer uma das pessoas identificadas acima ou 

• um funcionário ou colaborador do setor privado como uma forma de suborno comercial. 

Sem limitação do anteriormente disposto, os tipos proibidos de ofertas incluem tudo o que seja de valor, tal como: numerário 

ou equivalente a numerário (incluindo cartões de oferta), presentes inadequados, viagens e entretenimento, contribuições 

políticas ou para instituições de caridade, acordos de não-licitação, serviços em espécie, contratações de familiares ou 
pagamentos de facilitação não autorizados quando efetuados para obter uma vantagem imprópria. 

(d) Mediante solicitação da Cisco, deverá dar instruções aos seus próprios fornecedores, subcontratantes, agentes ou terceiros 

para estabelecerem uma declaração de conformidade anticorrupção semelhante à presente, por escrito, e que confirmem à 
Cisco que a referida ação foi realizada.  

(e) Deverá manter livros e registos corretos e completos e todos os outros termos de auditoria e outras obrigações relacionadas 

estabelecidos no(s) seu(s) contrato(s) com a Cisco deverão ser aplicados em conformidade com a presente política. Ademais, 
é proibido estabelecer, manter ou utilizar quaisquer fundos da empresa não divulgados ou não registados (os fundos 

denominados "fora dos livros"). Pode encontrar mais informações acerca dos fundos fora dos livros em: 

http://www.cisco.com/go/integritynow. 

Em caso algum deve a Cisco ser obrigada, no âmbito de qualquer contrato com fornecedores ou terceiros, a tomar ou a deixar de 
tomar qualquer ação que a Cisco acredite, de boa-fé, possa levar à violação da Legislação Aplicável.  

A Cisco mantém o direito de suspender ou de terminar o(s) seu(s) contrato(s) com a Cisco imediatamente após um aviso por escrito 

se acreditar, a seu exclusivo critério, que o Parceiro Empresarial infringiu qualquer disposição da presente política ou se f izer 
alegações, representações ou garantias falsas ou fraudulentas na realização das suas obrigações contratuais.  

Deverá comunicar imediatamente à Cisco quaisquer preocupações relativamente a práticas empresariais antiéticas por parte 

de um funcionário da Cisco ou de qualquer parceiro empresarial da Cisco ao contactar o Departamento de Ética da Cisco 

através de: ethics@cisco.com ou através do formulário Web de Ética da Cisco, das linhas de apoio gratuitas ou das 

ferramentas de denúncias anónimas disponíveis em: https://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-

responsibility/ethics-office/ethicsline.html. 
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