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TERMOS E DEFINIÇÕES 
 

 

Grupo Alfasigma / Grupo ou 
Alfasigma 

O termo Grupo Alfasigma refere-se à empresa mãe Alfasigma e suas 
filiais estrangeiras. 

Decreto D 

“ A 

BoD O Conselho de Administração (Board of Directors) (i.e. o organismo 
administrativo equivalente) das Empresas do Grupo, responsável pela 
implementação das normas de conduta definidas no Código do Grupo 
e pela sua adoção a nível local, bem como pela sua atualização, 
sempre que necessário, para refletir as alterações no quadro 
legislativo, práticas comerciais e normas éticas das comunidades em 
que a empresa opera. 

“Compliance Committee” O “Compliance Committee” criado na Alfasigma, composto pelo 
“Compliance Function” e ”Internal Audit Function”. 

“Local Compliance Office”  Gabinetes de Compliance ou contactos locais estabelecidos em cada 
empresa do Grupo além da Alfasigma, excluindo as filiais italianas. 

A. P. Administração Pública  

Código de Conduta  O presente documento é o Código de Conduta, adotado pelo Conselho 
de Administração da empresa mãe e implementado pelos órgãos de 
outras empresas estrangeiras do Grupo  

Sanções Disciplinares  Sanções disciplinares por violações deste Código, de acordo com as leis 
e/ou regulamentos em vigor nos países em que as empresas do Grupo 
operam 

Destinatários / Pessoas Relevantes 
(de acordo com o G.L. sobre 
Conformidade da Governação)  

Todos aqueles que atuem em nome de, operem e/ou colaborem, sob 
qualquer título, com as Empresas do Grupo (trabalhadores, 
consultores, fornecedores, clientes parceiros e terceiros em geral. 

 

 

CONTEXTO  
 

Este Código de Conduta foi elaborado para garantir que os valores éticos fundamentais da Empresa estão 
claramente definidos e constituem o elemento fundamental da cultura empresarial, bem como a norma de 
conduta do Órgão de Administração, acionistas, trabalhadores e colaboradores da mesma Empresa na 
condução do negócio e suas atividades. 

 

Este Código de Conduta (doravante denominado o "Código") foi definido e aprovado pelo Conselho de 
Administração da Empresa mãe e implementado pelos Administradores/Gerentes das filiais do Grupo Alfasigma 
(doravante também denominado "Alfasigma" ou "o Grupo") para fornecer uma Orientação à 
Administração/Gestão, trabalhadores e, em geral, a qualquer pessoa que opere em nome do Grupo ou por sua 
conta. A Administração/Gerência, Revisores Oficiais de Contas, Trabalhadores, Parceiros Comerciais e todos os 
elementos que trabalhem em nome e por conta de quaisquer Empresas do Grupo, independentemente da 
relação, mesmo que temporária, que os vincula àquela (consultores, agentes, procuradores, também 
coletivamente denominados "Colaboradores"), doravante "Destinatários", devem cumprir as disposições 
do Código. 
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Cada destinatário deverá possuir uma cópia do Código e é obrigado a aplicá-lo em todas as circunstâncias. 
Além disso, os destinatários deverão aceitar formalmente as normas de conduta do Grupo assinando a 
"Declaração de aceitação" anexa ao Código. Cada Destinatário deverá, portanto, cumprir as regras 
constantes neste Código no exercício das suas funções, incluindo aquelas que são realizadas por conta das 
Empresas do Grupo com terceiros. 

 

PRESSUPOSTOS, OBJETIVO E VALOR DO CÓDIGO  
 

Para que serve o Código de Conduta? 

 

O objetivo deste Código de Conduta é fornecer directrizes éticas e comportamentais gerais que devem ser 
seguidas no desempenho das atividades específicas de cada destinatário, bem como contribuir para evitar a 
adoção de condutas ilegais ou qualquer conduta contrária às leis e regulamentos locais. 

 

A quem se destina este Código Deontológico? 

 

No desempenho das suas funções, todos aqueles que agem, operam e colaboram, sob qualquer título, com 
as Empresas do Grupo (trabalhadores, consultores, fornecedores e terceiros em geral) são confrontados com 
situações que requerem a adoção de condutas relevantes sob diferentes pontos de vista incluindo, o mais 
importante, o ético e legal (denominados "Destinatários" do Código). 

 

Os princípios e regras constantes do Código aplicam-se: 
▪ a todos os trabalhadores do Grupo, independentemente da sua categoria profissional ou função;  
▪ aos membros dos vários órgãos sociais;  
▪ a quaisquer terceiros que possam atuar em nome das Empresas do Grupo;  
▪ a terceiros com relações com Empresas do Grupo, tais como, por exemplo, fornecedores, parceiros 

comerciais, e contrapartes contratuais com quem a Empresa desenvolva de negociações ou celebre 
contratos/acordos seja por que razão for.  

 

Quais são as expetativas da Alfasigma em relação aos seus trabalhadores, colaboradores e parceiros? 

 

Todos os Destinatários deste Código, acima identificados, têm o dever de verificar e garantir que os seus 
colaboradores e interlocutores adotam um comportamento de acordo com os princípios gerais e absolutos de 
honestidade, lealdade, boa-fé, equilíbrio, correção e diligência, bem como com as obrigações específicas que 
possam resultar da deontologia e, em qualquer caso, os princípios considerados necessários em virtude do 
contexto e objetivo das suas missões. 

 

Contudo, na presença ou ausência de disposições específicas, é absolutamente necessário que nas suas atividades 
todos sejam inspirados pelas mais elevadas normas de conduta, pelas quais o Grupo, por sua vez, rege a sua 
conduta, tendo em consideração que a conduta correta a adotar em qualquer situação deve ser sempre baseada, 
não só na boa-fé, mas também na transparência, imparcialidade e, em especial, na honestidade e lealdade de 
todos os que estão envolvidos nas atividades do Grupo. 

 

O Grupo não pretende estabelecer relações com pessoas que não se comprometam a cumprir os princípios 
e regras constantes deste Código. Para isso, cada empresa deverá incluir cláusulas nos seus contratos com 
essas partes de forma a cumprir este Código. 
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De forma alguma deverá a convicção de estar a agir no interesse ou em benefício do Grupo justificar a 
adoção de comportamentos contrários aos princípios previstos neste Código. A aplicação e o cumprimento 
dos princípios acima indicados são também parte de obrigações mais gerais de cooperação, correção, 
diligência e lealdade exigidas pela natureza do serviço a prestar e pelo interesse da empresa de que façam 
parte ou em nome de quem operem, os quais devem ser necessariamente cumpridos no desempenho de 
qualquer serviço a favor da Empresa ou do próprio Grupo. 

 

Estas obrigações, em especial para os trabalhadores do Grupo, complementam as disposições de leis e 
regulamentos aplicáveis1 e em vigor. 

 

Este Código faz parte integrante da ”Governance Compliance” adotada por cada Empresa do Grupo, 
igualmente de acordo com  a lei especificamente aplicável. 

 

Como denunciar uma conduta não conforme? 

 

O cumprimento do Código do Grupo é uma condição essencial para trabalhar na Alfasigma ou em seu nome. 

 

A Alfasigma não tolera qualquer violação do Código do Grupo e está firmemente determinada a tratar 
adequadamente casos de não conformidade. Os Destinatários devem estar cientes que tais violações podem 
provocar sérias consequências para as Empresas do Grupo e para eles próprios e que serão responsabilizados 
por aquelas. 

 

Na atividade quotidiana, podem surgir situações que não são explicitamente tratadas neste Código de 
Conduta do Grupo ou nos documentos aos quais ele se refere (ex. diretivas, políticas, diretrizes). Se surgirem 
dúvidas acerca do comportamento correto a adotar, pode fazer a si próprio as seguintes perguntas: 
 
— Será o meu comportamento legítimo?  
— Está em sintonia com os valores e princípios empresariais da Alfasigma?  
— Está em conformidade com o disposto no Código de Conduta do Grupo?  
— Pode trazer consequências negativas para a Alfasigma ou para mim próprio?  
— Será que eu me sentiria confortável se o meu comportamento fosse publicado num jornal?  
 
Muitas vezes estas perguntas podem ser suficientes para o orientar quanto ao seu comportamento. Contudo, 
se persistirem dúvidas ou incertezas acerca do comportamento correto a adotar, solicitar ajuda e 
aconselhamento é a melhor escolha. 
 
O seu director, os Recursos Humanos, o ”Local Compliance Office” e o ”Compliance Committee” são os 
interlocutores que deve contactar para discutir as suas incertezas. Em todo o caso, qualquer violação deste 
Código, situações de dúvida/incerteza e/ou não conformidade de que o Destinatário possa tomar 
conhecimento no desempenho das suas atividades, deve ser imediatamente comunicada através de um dos 
seguintes canais alternativos com garantias de confidencialidade e proteção: 
 
 
 

1 Artigos 2104 e 2105 do Código Civil Italiano e do Acordo Nacional Coletivo de Trabalho aplicável em Itália.
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— Correio tradicional com uma carta dirigida à atenção do ”Compliance Committee”, ou email dirigido ao 
endereço específico do ”Compliance Committee”: compliance@alfasigma.com.  

— Correio tradicional com uma carta dirigida à atenção do ”Local Compliance Office” ou email dirigido ao 
endereço específico do ”Local Compliance Office”: compliance.pt@alfasigma.com 

 

Qualquer trabalhador que, de boa-fé, expresse preocupações quanto à conformidade de uma conduta está 
a agir no melhor interesse da Alfasigma e merece proteção. A Alfasigma não tolera qualquer tipo de 
retaliação contra um trabalhador que expresse, de boa fé, uma preocupação quanto à conformidade de uma 
conduta. Se um funcionário considerar que este princípio não está a ser respeitado, ele ou ela pode e deve 
denunciar a não conformidade através dos canais acima referidos. 

 

A Alfasigma não tolera, igualmente, qualquer tipo de má utilização dos canais de comunicação acima 
referidos (denúncias de má-fé, etc.). 

 

Deste modo, cada Destinatário deverá: 

 

— Expressar-se abertamente sempre que, de boa-fé, acredite que alguém fez, está a fazer ou pretende fazer 
algo que viola o Código de Conduta do Grupo Alfasigma;  

— Discutir as suas preocupações quanto à conformidade de uma conduta abertamente com o seu director;  
— Utilizar outros canais disponíveis para conversar e comunicar situações de não conformidade sempre que 

se sentir pouco à vontade para o fazer com o seu director;  

— Falar abertamente se alguém for sujeito a retaliação por expressar, de boa-fé, preocupações quanto à 
conformidade de uma conduta.  

 

Qual é a responsabilidade de cada Destinatário? 

 

Cada Destinatário é responsável por: 

 

— Trabalhar com integridade. Ser honesto, aberto e transparente. Seguir este Código de Conduta, 
procedimentos e leis aplicáveis e nunca comprometer os valores da Alfasigma.  

— Relativamente ao Código de Conduta. Ler, compreender e ter presentes as disposições do Código como 
parte das suas atividades profissionais e quando tiver necessidade de decidir sobre o que fazer actuar 
correctamente.  

— Fazer perguntas. Se o destinatário tiver dúvidas acerca de como proceder, deverá utilizar todos os canais 
de comunicação disponibilizados pela Alfasigma para solicitar ajuda.  

— Denunciar não conformidades. Qualquer suspeita em boa-fé de uma conduta pouco ética ou não 

conforme deve ser abertamente denunciada através dos canais disponibilizados pela Alfasigma.  
— Cooperar. Responder com transparência a qualquer pedido de mais informações acerca de um inquérito 

específico, prestando esclarecimentos completos, atempados e rigorosos.  

 

 

1.  PRINCÍPIOS GERAIS  

 

1.1 CUMPRIMENTO DAS LEIS, DISPOSIÇÕES DE CARATER ÉTICO, REGULAMENTOS E PROCEDIMENTOS  
 
Os Destinatários deverão cumprir com diligência as leis em vigor em todos os países em que o Grupo opera, 
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o Código, quaisquer outras disposições de caráter ético às quais cada empresa do Grupo tenha aderido e 
regulamentos internos. Em caso algum poderá a prossecução dos interesses da Empresa justificar condutas 
que não sejam honestas e não cumpram a legislação vigente, as relevantes disposições de caráter ético e 
este Código. 

 

Os Destinatários deverão, também, cumprir os procedimentos operacionais e regulamentos da empresa. 

 

No exercício das suas respetivas atividades, os Destinatários deverão conhecer e respeitar as normas do 
sistema jurídico (nacional, supranacional ou estrangeiro) no qual operem. Quaisquer violações da lei devem 
ser comunicadas às autoridades competentes. 

 

Cada trabalhador deverá contribuir com o seu comportamento e atividade profissional para a promoção da 
integridade, legalidade e transparência, fornecendo também aos sujeitos/organismos que controlam as 
atividades (i.e. ”Local Compliance Office”, Departamento de Auditoria Interna, etc.) os dados/informações 
sob a sua responsabilidade em nos termos prescritos nas normas aplicáveis. 

 

Os processos de tomada de decisões adotados pelos trabalhadores deverão ser rastreáveis através de 
documentação de apoio adequada, que permita a sua reprodução/consulta em qualquer altura. 

 

1.2 CONFLITO DE INTERESSES 

 
Conflito de interesses é definido como a situação em que é prosseguido um interesse diferente do da missão 
empresarial de cada Empresa do Grupo ou são realizadas atividades que possam, de qualquer forma, 
interferir com a capacidade de tomar decisões respeitando o interesse exclusivo da Empresa, ou em que se 
procurem obter benefícios pessoais a partir das oportunidades de negócio da própria Empresa; ou em que 
os representantes dos clientes, fornecedores ou instituições públicas agem contrariamente às obrigações 
fiduciárias decorrentes da sua posição. 

 

Princípios Gerais  
 
Um conflito de interesses pode surgir quando a pessoa, durante a sua atividade, possa estar, entre outras, 
perante uma das seguintes situações: 

 
▪ ter interesses, incluindo interesses económicos e financeiros diretos ou indiretos, que possam 

influenciar o desempenho da sua função;  
▪ obter um benefício pessoal, financeiro ou de outra natureza acedendo a informações e usando delas 

abusivamente;  
▪ trabalhar para os fornecedores ou por conta dos fornecedores da Empresa;  
▪ tenha tido conhecimento de informações confidenciais acerca das atividades realizadas pela 

Empresa antes que estas tenham sido oficialmente divulgadas, nomeadamente durante reuniões 
informais;  

▪ utilizar a sua posição ou função de forma a obter um benefício pessoal seja de que natureza for;  
▪ aceitar dinheiro, favores ou benefícios indevidos de pessoas ou empresas que estabeleceram ou 

pretendam estabelecer relações comerciais com a Empresa.  
 
Disposições operacionais 
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Sempre que os destinatários do Código se encontrem ou entendam poder encontrar-se numa posição de conflito 
de interesses ou existam sérias razões para tal de acordo com o Código, devem evitar tomar quaisquer decisões 
e/ou realizar atividades cujos efeitos se reflitam, direta ou indiretamente, na Empresa. 

 

Tanto no caso de omissão, como no caso de impossibilidade de omissão, o destinatário tem a obrigação de 
comunicar ao seu director as potenciais razões para o conflito de interesses; o director, por sua vez, deverá 
informar prontamente a Administração/Gerência, que avaliará a presença real desse conflito e autorizará 
qualquer atividade potencialmente conflituante apenas após ter tomado as medidas necessárias para 
eliminar a situação de conflito. 

 

A pedido fundamentado da Empresa a parte interessada deverá prestar mais informações acerca da real ou 
potencial situação de conflito de interesses na qual acredita estar envolvida. 

 

É, então, proibido: 

 

• realizar ações e assumir comportamentos potencialmente em conflito com a atividade da Empresa ou os 
seus objetivos e interesses, e  

• desenvolver atividades ou tomar decisões com as quais um interesse financeiro ou não financeiro possa 
estar direta ou indiretamente relacionados com cônjuges, parentes até ao quarto grau e/ou 
companheiros, pessoas associadas (amigos, pessoas conhecidas, etc.) ou organizações de que as pessoas 
acima mencionadas sejam administradores ou gestores, que possam violar o dever de imparcialidade e 
entre em conflito com a atividade e objetivos da Empresa, em nome ou por conta da qual eles operem;  

• ceder a pressões indevidas e/ou concordar em prestar serviços no caso de ofertas ou propostas de 
remuneração ou benefícios seja de que tipo forem, que possam prejudicar a independência das suas 
apreciações;  

• formular propostas, aceitar tarefas ou desenvolver, de qualquer forma, as suas atividades, quando possa 
ser razoavelmente possível deduzir, a partir de elementos conhecidos, que a atividade contribui para 
operações ilegais ou ilegítimas e, de qualquer forma, incompatíveis com os princípios de legalidade, 
moralidade e transparência;  

• promover qualquer forma de participação ou proximidade com assuntos ilícitos de alguma forma ligados 
e/ou relacionados com o crime organizado ou, em qualquer caso, com indivíduos que se dedicam a 
práticas condenáveis;  

• divulgar informações confidenciais obtidas no desempenho das suas funções profissionais.  

 

 

1.3 ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO  
 
Princípios gerais  

 

O Grupo: 

 

▪ garante um ambiente de trabalho que valoriza a diversidade dos trabalhadores, em conformidade 
com o princípio da igualdade, protegendo a dignidade e liberdade de cada trabalhador no local de 
trabalho;  

▪ não tolera qualquer tipo de discriminação de natureza racial, sexual, política, sindical ou religiosa, ou 
com base na idade ou estado de saúde;  

▪ impõe a obrigação de evitar qualquer forma de intimidação ou assédio;  
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▪ não permite assédio sexual, considerando-se "assédio sexual" qualquer ato ou conduta indesejável, 
mesmo verbal, com conotações sexuais, que ofenda a dignidade das pessoas a ele sujeitas;  

▪ não permite a criação de um ambiente de intimidação contra a pessoa sujeita a assédio.  
 

 

Disposições operacionais  

 

Aqueles que entendam estar a ser sujeitos a assédio ou comportamento discriminatórios ou sejam alvo de 
intimidação, discriminação ou assédio e/ou comportamento discriminatório devem informar o seu Director 
ou a Administração/Gerência ou, em qualquer caso, utilizar os anteriormente mencionados canais de 
comunicação, para que sejam tomadas as necessárias medidas, com a maior prontidão e confidencialidade, 
para ultrapassar a situação de mal-estar e restaurar um ambiente de trabalho tranquilo. 

 

1.4 QUALIDADE DO SERVIÇO  
 
Princípios gerais  

 

O Grupo concentra as suas atividades na satisfação e proteção dos seus clientes, ouvindo os pedidos que 
possam favorecer uma melhoria da qualidade dos seus serviços; por esse motivo, o Grupo dirige as suas 
atividades de desenvolvimento e marketing de acordo com padrões de alta qualidade dos seus serviços. 

 

Disposições operacionais  

 

O Grupo está empenhado em garantir que: 

 

• Os contratos e tarefas devem ser executadas de acordo com o que foi conscientemente acordado entre 
as partes;  

• não serão exploradas condições de ignorância ou incapacidade das suas contrapartes;  
• nenhum Destinatário deverá aproveitar-se de lacunas contratuais ou eventos imprevistos para 

renegociar o contrato com o único objetivo de explorar a posição de dependência ou fragilidade em que 
se encontre a contraparte;  

• as normas de qualidade definidas pela Empresa do Grupo são sempre adotadas, verificadas e 
respeitadas.  

 

 

2.  NORMAS DE CONDUTA PARA COM O PESSOAL  
 

2.1 RECURSOS HUMANOS – IGUALDADE DE OPORTUNIDADES  
 
Princípios gerais  

 

Os Recursos Humanos são um elemento indispensável para a organização da empresa e, portanto, 
representam a principal fonte de sucesso do Grupo, tanto do ponto de vista institucional, mais geral, como 
de um ponto de vista empresarial, mais restrito. 

 

 



 

11 

 

 

A Alfasigma oferece a todos os seus trabalhadores as mesmas oportunidades, com base em critérios de 
mérito e em conformidade com o princípio da igualdade e permite que todos desenvolvam as suas próprias 
atitudes, qualificações e competências, disponibilizando, se necessário for, programas de formação e/ou 
cursos de formação e/ou refrescamento. 

 

O Grupo protege os trabalhadores com deficiência, promovendo a sua integração no ambiente de trabalho. 

 

O Grupo está empenhado em desenvolver todas as qualificações presentes na estrutura da empresa, através 
da ativação das ferramentas disponíveis para encorajar o desenvolvimento e crescimento dos seus 
colaboradores/trabalhadores. 

 

2.2 SELEÇÃO DO PESSOAL 

 
Princípios gerais 

 

A mera promessa de contratar uma pessoa em troca de favores constitui uma infração. 

 

O processo de seleção de pessoal para contratação deve ter como objetivo a escolha das pessoas mais 
adequadas e válidas com base na correspondência dos perfis dos candidatos e suas qualificações específicas 
com as necessidades da empresa, que resultem de propostas feitas pelo serviço solicitante e, sempre, em 
conformidade com o princípio da igualdade de oportunidades para todas as partes interessadas. 

 

A informação a solicitar ao candidato deve estar intimamente ligada à verificação do visado perfil profissional 
e aptidão psicológica, com respeito pela esfera privada e as opiniões do candidato. 

 

Disposições operacionais  

 

Favoritismo, nepotismo ou formas de clientelismo nas fases de seleção e recrutamento são genericamente 
proibidas. 

 

Cada empresa do Grupo deve verificar a conformidade com os princípios acima referidos, em função das 
informações disponíveis, bem como adotar as medidas de prevenção apropriadas. 

 

O Grupo está absolutamente proibido de empregar trabalhadores estrangeiros sem licença de residência ou 
com licença revogada ou caducada sem submissão de pedido de renovação documentado nos termos da lei 
local aplicável. 

 

2.3 AVALIAÇÃO DE PESSOAL  
 
Princípios gerais 

 

A Alfasigma compromete-se a garantir que, na sua organização empresarial, os objetivos anuais definidos 
para o seu pessoal, tanto gerais, como individuais, não induzem condutas ilegais e visam, pelo contrário, um 
resultado possível, específico, concreto, mensurável e ajustado ao tempo necessário para que seja atingido. 

 

 



 

12 

 

Disposições operacionais  

 

Quaisquer situações de dificuldade ou conflito com o acima mencionado princípio deve ser imediatamente 
comunicado por qualquer pessoa ao seu Director, através do “Local Compliance Office” ou em qualquer caso 
através dos outros canais disponíveis acima referidos, para que estes possam implementar as necessárias 
medidas de correção. 

 

2.4 DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS TRABALHADORES  
 
Disposições operacionais 

 

Os trabalhadores do Grupo devem, entre outros: 

 

▪ estar familiarizados e cumprir a legislação, processos, procedimentos e directrizes da empresa 
vigentes, bem como com os princípios constantes neste Código;  

▪ cumprir as instruções fornecidas pelo Grupo, pelo director ou, em qualquer caso, pelos seus 
Administradores/Gerentes;  

▪ cumprir todas as obrigações necessárias para a proteção da segurança e saúde no local de trabalho, 
bem como a proteção do ambiente;  

▪ evitar o uso abusivo ou a criação de falsas convicções relativamente à sua posição, função ou poderes 
dentro do Grupo e o papel da Empresa do Grupo em causa, intervindo imediatamente para evitar 
quaisquer equívocos;  

▪ não desempenhar atos contrários às obrigações inerentes ao cargo, nem omitir ou retardar um ato 
oficial para indevida obtenção ou promessa de obtenção de valores pecuniários ou outros benefícios 
para si próprio ou outros;  

▪ para manter a confiança do mercado e em especial dos fornecedores em relação à Alfasigma, tratar 
todos os interlocutores de forma correta e justa, para evitar favores e pressões, reais ou aparentes, 
com vista à obtenção de vantagens especiais de determinados fornecedores;  

▪ manter a confidencialidade das informações relativamente às atividades da Alfasigma, bem como as 
informações financeiras e económicas;  

▪ não utilizar as informações obtidas no decurso da atividade realizada para o Grupo para fins pessoais 
ou para obter vantagens financeiras ou não financeiras;  

▪ promover o conhecimento do Código entre todas as pessoas com quem mantenham relações, de 
natureza formal ou informal, no âmbito do desempenho das suas atividades;  

▪ evitar a participação em associações, clubes ou outros organismos de qualquer tipo, nos quais 
possam surgir obrigações, restrições ou expetativas que possam interferir com o desempenho das 
suas funções;  

▪ adquirir as aptidões profissionais essenciais para o desempenho das suas funções e manter, ao longo 
da duração da relação de trabalho, um nível adequado de conhecimentos e experiência, atualizando 
constantemente a sua preparação, participando em todos os cursos de refrescamento ou reciclagem 
propostos e disponibilizados pelo Grupo;  

 

 

2.5 PROTEÇÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA NO LOCAL DE TRABALHO  
 
Princípios gerais 
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No quadro da legislação vigente, o Grupo compromete-se a adotar todas as medidas necessárias para 
proteger a integridade física e psicológica dos seus trabalhadores. 

 

Em particular, o Grupo está empenhado em assegurar que: 

 

▪ o cumprimento da legislação vigente acerca da saúde e segurança dos trabalhadores é considerada 
uma prioridade;  

▪ os riscos para os trabalhadores são, tanto quanto possível e com a garantia da adoção das melhores 
práticas, evitados, nomeadamente, selecionando os materiais e equipamentos mais adequados e 
menos perigosos e atenuando os riscos na fonte;  

▪ os riscos inevitáveis são devidamente avaliados e adequadamente atenuados através de medidas de 
segurança coletivas e individuais apropriadas;  

▪ a informação e formação dos trabalhadores é divulgada, atualizada e específica em função da tarefa 
desempenhada;  

▪ está garantida a consulta dos trabalhadores acerca da saúde e segurança no trabalho  
▪ quaisquer carências de segurança ou não conformidades que surjam no decurso das atividades 

profissionais ou durante as auditorias e inspeções são tratadas rápida e eficazmente;  
▪ a organização do trabalho e os seus aspetos operacionais são realizados de forma a salvaguardar a 

saúde dos trabalhadores, de terceiros e da comunidade onde aqueles operam.  
 
Disposições operacionais 

 

Os trabalhadores, cada um na medida das suas competências, devem garantir o pleno respeito:  

 

• pelas leis vigentes nos diversos países nos quais a Alfasigma opera, e posteriores alterações,  
• pelos princípios deste Código e procedimentos da empresa e quaisquer outras disposições internas 

destinadas a garantir a proteção da saúde e segurança no local de trabalho;  
• bem como comunicar quaisquer violações ou mesmo simples atitudes ou práticas contrárias às disposições 

do Código de Conduta e outras disposições da empresa que visem a proteção e segurança no local de trabalho.  

 

 

2.6 PROTEÇÃO AMBIENTAL  
 
Princípios gerais 

 

No quadro da legislação vigente, Grupo compromete-se a adotar todas as medidas necessárias para garantir 
um ambiente de trabalho seguro e protegido, bem como a respeitar o ambiente envolvente. Para este fim, 
o Grupo compromete-se a: 

 

• melhorar continuamente o desempenho ambiental dos seus processos e cumprir todos os requisitos 
legislativos e regulamentares relevantes;  

• minimizar o impacto ambiental otimizando a utilização dos recursos;  
• procurar, no exercício da sua atividade, soluções compatíveis com o desenvolvimento sustentável, 

voltadas para o aproveitamento dos recursos naturais, o consumo mínimo do território e o desperdício 
mínimo de fontes de energia;  

• evitar, dentro dos limites da atividade desenvolvida, alterações ao ambiente no qual opera, que possam 
afetar o equilíbrio ecológico e/ou a conservação do património cultural, artístico, histórico e paisagístico. 
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Disposições operacionais 
 
O Grupo controla os impactos ambientais das suas atividades e procura sistematicamente melhorá-los de 
forma consistente, eficaz e sustentável. 

 

Em especial, o Grupo está empenhado em: 
 

▪ captar os estímulos dos Clientes que fazem da sustentabilidade a sua estratégia de desenvolvimento;  
▪ dar a preferência a fornecedores que revelem um melhor desempenho em termos de 

sustentabilidade;  
▪ sempre que, para cumprir os requisitos de proteção ambiental, for necessário recorrer à intervenção 

de entidades autorizadas (empresas de gestão de resíduos, transportadoras, etc.), estas devem ser 
escolhidas entre aquelas que cumprem os mais rigorosos requisitos de fiabilidade, profissionalismo 
e ética.  

 

O Grupo utiliza ainda produtos com um baixo impacto ambiental e tem em atenção nos seus escritórios a 
recolha separada de lixo. O empenho ambiental do Grupo visa também consciencializar os seus 
trabalhadores, a quem é exigido que: 

 

▪ contribuam para o cumprimento das obrigações previstas pelas disposições legais acerca do 
ambiente;  

▪ comuniquem imediatamente qualquer anomalia ambiental às partes acima mencionadas;  
▪ participem nos programas de formação e educação organizados; 
▪ tomem todas as precauções razoáveis para manter um ambiente de trabalho seguro e saudável;  
▪ garantam que durante a sua atividade não se colocam a si, nem aos outros, em risco;  
▪ comuniquem imediatamente aos departamentos competentes (”Local Compliance Office”, etc.) 

todos os comportamentos detetados ou conhecidos que possam comprometer a segurança do local 
de trabalho. 

 

É também estritamente proibido a todos os Destinatários: 

 

▪ agir sob a influência de álcool ou drogas;  
▪ ignorar a proibição de fumar no local de trabalho, ou em qualquer caso, mesmo onde o consumo de 

tabaco não for proibido por lei, comportar-se de forma insensível às necessidades dos que possam 
sentir-se desconfortáveis em virtude do efeito do "tabagismo passivo".  

 

 

3.  NORMAS DE CONDUTA FACE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

3.1 RELAÇÕES COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
 
Princípios gerais 

 

As relações da Alfasigma com a Administração Pública, autoridades públicas ou pessoas responsáveis por um 
serviço público devem ser inspiradas pela mais estrita imparcialidade e correção, pelo cumprimento das 
disposições aplicáveis da lei e regulamentos e não podem de modo algum comprometer, seja de que forma for, a 
integridade ou reputação daquelas. 
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Disposições operacionais  

 

A assunção de compromissos e a gestão das relações, sejam de que natureza for, com a Administração 
Pública, autoridades públicas ou pessoas responsáveis por um serviço público está reservada, exclusivamente, 
aos departamentos da empresa nomeados para esse efeito e ao pessoal autorizado. 

 

Em todo o caso, estas pessoas devem manter diligentemente toda a documentação relativa às relações com 
a Administração Pública. 
 
No contexto das relações com a Administração Pública, autoridades públicas ou pessoas responsáveis por um 

serviço público, os Destinatários deverão abster-se: 
 

▪ de oferecer, mesmo através de terceiros valores pecuniários, oportunidades de emprego ou 
comerciais ou, genericamente, outros benefícios a uma autoridade pública, membros da sua família 
ou a pessoas de alguma forma consigo relacionadas;  

▪ de procurar ou estabelecer ilegalmente relações pessoais de favor, influência ou interferência que 
possam direta ou indiretamente influenciar o resultado da relação.  

 

3.2 RESPEITO PELA IMPARCIALIDADE E BOM DESEMPENHO DA A.P.  
 
Princípios gerais 

 

O Grupo, os órgãos sociais e os seus membros, trabalhadores, consultores, colaboradores e, em geral, 
terceiros atuando em nome do Grupo de Empresas nas suas relações com a Administração Pública italiana 
ou estrangeira inspiram-se e adaptam a sua conduta no respeito pela imparcialidade e bom desempenho 
que a Administração Pública deve manter. 

 

3.3 RELAÇÕES COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E AUTORIDADES DE SUPERVISÃO  
 
Princípios gerais 

 

O Grupo estabelece relações com instituições públicas com base nos princípios de integridade, justiça e 
profissionalismo. 

 

Disposições operacionais 

 

Os Destinatários deverão observar escrupulosamente os regulamentos em vigor nos setores ligados às suas 
respetivas áreas de atividade e as disposições emitidas pelas instituições competentes e/ou pelas 
Autoridades de Supervisão. 

 

Os Destinatários devem satisfazer prontamente qualquer pedido das Autoridades de Inspeção e/ou 
Supervisão competentes para realizar verificações ou controlos, prestando toda a colaboração e evitando 
comportamentos obstrutivos. 

 

3.4 RELAÇÕES COM AS AUTORIDADES JUDICIÁRIAS  
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Princípios gerais 
 
O Grupo opera de forma lícita e correta, colaborando com a Autoridade Judicial e os organismos em que esta 
delega. 

 

No caso de litígios existentes, a atividade realizada para os gerir deve ser baseada em princípios de 
legalidade, justiça, transparência e todos os outros princípios éticos definidos no Código. 

 

Disposições operacionais 

 

Todo o pessoal do Grupo e todas as pessoas que trabalham por conta deste devem comunicar 
imediatamente ao departamento com o qual colaboram quaisquer informações relativas à possível 
ocorrência, ou existência, de um processo penal relacionado com um delito legalmente punível, contra eles 
próprios ou qualquer pessoa do Grupo e relacionada com a atividade que eles desempenhem numa 
específica Empresa do Grupo. 

 

Em especial, os directores, trabalhadores e colaboradores, seja a que título for, do Grupo devem abster-se 
de assumir condutas ilegais, tais como, por exemplo: 

▪ dar ou prometer valores pecuniários ou outros benefícios a Autoridades Públicas ou Pessoas 
Responsáveis por um Serviço Público ou a pessoas indicadas por eles com o objectivo de influenciar 
a imparcialidade do seu julgamento;  

▪ enviar documentos falsos, certificar pedidos não existentes ou prestar garantias/declarações falsas;  
▪ eliminar documentos ou destruir documentos arquivados;  
▪ dar ou prometer valores pecuniários ou outros benefícios a consultores jurídicos de empresas 

congéneres em litígio, para obter um resultado favorável no litígio.  
O Grupo deve garantir que a confidencialidade das informações recebidas acerca de qualquer processo a 
decorrer é protegida, identificando as pessoas que podem ter acesso a elas e os procedimentos para o seu 
arquivo e armazenamento. 

 

É proibido exercer qualquer tipo de pressão sobre as pessoas envolvidas num processo, por qualquer razão 
ou função, tais como e a título de exemplo: 

▪ fazer promessas de aumentos salariais ou progressos na carreira, ou  
▪ fazer ameaças de despedimento ou redução de remuneração, bem como outras formas de 

desvinculação ou transferência.  
 
Quaisquer procedimentos legais resultantes de delitos relevantes por violação da lei aplicável devem ser 
imediatamente comunicados aos departamentos competentes acima indicados (”Local Compliance Office”, 
etc.). 

 

Os trabalhadores que tenham sido condenados, mesmo que a sentença não seja definitiva, ou acusados, por 
crimes contra a Administração Pública, devem informar os departamentos competentes (i.e. Diretor do seu 
departamento; ”Local Compliance Office”, etc.). 

 

3.5 OFERTAS DE VALORES PECUNIÁRIOS, BRINDES OU OUTROS BENEFÍCIOS  
 
Princípios gerais  
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O Grupo condena qualquer conduta assumida em seu nome por órgãos sociais e seus membros, ou por 
trabalhadores das empresas do Grupo, bem como por consultores, colaboradores e terceiros agindo em 
nome da própria Empresa, que consista em prometer ou oferecer, direta ou indiretamente, valores 
pecuniários, serviços ou outros benefícios a Autoridades Públicas italianas ou estrangeira e/ou Pessoas 

Responsáveis por um Serviço Público, dos quais possam resultar um interesse ou vantagem indevido ou ilegal 
para a Empresa, exceto no caso de brindes ou outros benefícios de valor simbólico e, em qualquer dos casos, 
ao abrigo dos hábitos, costumes ou atividades legítimos,. 

 

É igualmente proibido aceitar brindes, comissões, ou outros benefícios à exceção daqueles de valor 
simbólico. Brindes e outros benefícios recebidos, em qualquer caso, devem ser devolvidos imediatamente 
ao remetente. 
 
Para efeitos deste parágrafo, como critério para definir o “valor simbólico" dos brindes ou outros benefícios, 
pode ser utilizado como referência os limites e costumes considerados legítimos pelas leis e práticas vigentes 

nos vários países onde o Grupo opera 2. 

 

Disposições operacionais 

 

O Grupo abstém-se de adotar práticas contrárias à lei, às práticas comerciais e códigos deontológicos – se 
forem conhecidos – das entidades com quem tenha transações. 

 

Os brindes oferecidos devem ser sempre autorizados pelo diretor do departamento e devem ser 
devidamente documentadas para permitir quaisquer verificações. 

 

Cada diretor de departamento deverá, periodicamente e/ou a pedido específico de outros departamentos 
locais competentes (i.e. ”Compliance Committee”, ”Local Compliance Office”, ”Internal Audit Function”, 
etc.), enviar relatórios e informações específicas acerca da quantidade, valor e beneficiários de quaisquer 
brindes concedidos/autorizados. 

 

3.6 INFLUÊNCIA NAS DECISÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO  
 
Princípios gerais 

 

As pessoas nomeadas pelo Grupo para estabelecerem negociações comerciais, pedidos ou relação com a 
A.P. italiana e/ou estrangeira não devem, seja por que razão for, tentar influenciar ilegalmente as decisões 
das Autoridades Públicas ou Pessoas Responsáveis por um Serviço Público que lidem e tomem decisões em 
nome da A.P. italiana ou estrangeira. 

 

Disposições operacionais 

 

 

 

2 Para Itália, pode servir de referência um limite quantitativo de € 150.00, como previsto no Presidential Decree 
(Decreto Presidencial) 62/2013, uma quantia que deve ser entendida como o limite máximo de doações 
efetuadas pela mesma pessoa durante um ano civil, a não ser que essa quantia seja avaliada de outra forma 
em casos específicos pelo Presidente do Conselho de Administração e/ou Diretor-Geral (i.e. brindes em dias 
especiais; atos de pura cortesia comercial). 
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Durante as negociações comerciais, pedidos ou relações comerciais com Autoridades Públicas e/ou Pessoas 
Responsáveis por um Serviço Público italianas ou estrangeiras, não deverão ser praticados, direta ou 
indiretamente, os seguintes actos: 

 

▪ oferecer – por qualquer forma - emprego e/ou oportunidades comerciais que possam beneficiar as 
Autoridades Oficiais e/ou as Pessoas Responsáveis por um Serviço Público pessoalmente ou por meio 
de terceiros;  

▪ oferecer valores pecuniários ou outros benefícios por qualquer forma, exceto no caso de brindes ou 
outros benefícios de valor simbólico e, em qualquer caso, ao abrigo dos costumes ou práticas 
legítimas.  

▪ realizar qualquer outro ato visando induzir as Autoridades Oficiais italianas ou estrangeiras a realizar 
ou deixar de realizar algo em violação das leis do sistema aos quais elas pertencem.  

 

3.7 RELAÇÕES DE TRABALHO COM A A.P.. 
 
Disposições operacionais 
 
É proibida a celebração de contratos de trabalho e/ou qualquer outra forma de relação, incluindo consultar 
ex-trabalhadores da Administração Pública, local ou estrangeira, que devido às suas funções institucionais 
participem ou tenham participado pessoal e ativamente em negociações comerciais ou na aprovação de 
pedidos apresentados pela Empresa do Grupo à Administração Pública, local ou estrangeira, a não ser que 
essas relações tenham sido avaliadas preliminarmente e adequadamente pela Administração e comunicadas 
ao ”Local Compliance Office”, antes de proceder ao recrutamento/estabelecimento de relações. 

 

3.8 TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO DOS EMPRÉSTIMOS E CONTRIBUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. 

 
Princípios gerais 

 

O Grupo condena qualquer comportamento que vise obter do Estado, organismos europeus ou outos 
organismos públicos qualquer tipo de contribuição, financiamento, empréstimo subsidiado, ou qualquer 
outro pagamento do mesmo tipo, por meio de declarações e/ou documentos alterados ou falsificados, ou 
através de informações omissas ou genéricas, truques ou fraudes, incluindo os realizados por meios 
informáticos e/ou sistema telemático, visando induzir em erro o organismo pagador. 

 

3.9 CONFLITOS DE INTERESSES COM A A.P.  
 
Disposições operacionais 

 

A Empresa do Grupo não pode estar representada nas relações com a Administração Pública, quer italiana 
quer estrangeira, por pessoas que estejam em reconhecida posição de conflito de interesses, a não ser que 
essa situação tenha sido adequada e previamente declarada à Administração/Gerência, assim como ao 
Departamento local competente (i.e. ”Local Compliance Office”, etc.), e avaliada por aquela relativamente à 
possibilidade de se conferir o acima referido poder de representação. 

 

As pessoas que trabalhem em nome da Empresa do Grupo devem abster-se de se envolver em relações com 
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a Administração Pública, quer nacional quer estrangeira, sempre em que surjam situações de conflito de 
interesses. 

 

 

4.  NORMAS DE CONDUTA NAS RELAÇÕES COM FORNECEDORES E CLIENTES 

 

4.1 SELEÇÃO  
 
Princípios gerais 

 

As relações com fornecedores deverão ser inspiradas pelos princípios de absoluta honestidade, lealdade, 
boa-fé, equilíbrio, correção, diligência, eficácia, eficiência, clareza, imparcialidade, transparência e 
confidencialidade. 

 

Disposições operacionais 

 

Em especial, devem ser evitadas condutas que possam prejudicar ou lesar, mesmo indiretamente, o Grupo, 
e que possam dar origem a favoritismos, preferindo um fornecedor em vez de outros. 

 

Na escolha dos fornecedores, o principal objetivo é evitar quaisquer discriminações e permitir a máxima 
participação e concorrência entre potenciais fornecedores. Deste modo, no âmbito das disposições da lei e 
disposições internas em vigor, devem ser observados os procedimentos estabelecidos para fazer a melhor 
escolha de fornecedores e gerir de forma adequada as relações com estes, mesmo nas fases de execução 
do contrato. 

 

As relações comerciais devem ser mantidas exclusivamente com clientes, empresas, parceiros e 
fornecedores com certa reputação, que desenvolvem atividades comerciais legítimas e cujos rendimentos 
resultem de fontes legítimas. 

 

4.2 GESTÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL  
 
Disposições operacionais 

 

Nas relações com fornecedores, os Destinatários não deverão: 

 

▪ aceitar serviços não existentes;  
▪ autorizar pagamentos indevidos,  
▪ contratar terceiros para desenvolver atividades ilegais ou pouco éticas.  

 
Ao mesmo tempo os Destinatários devem:  
 

▪ dar a terceiros a oportunidade de se compararem entre si, de acordo com regras de correção, com 
vista à manutenção de relações comerciais com o Grupo;  

▪ ter em atenção a presença de quaisquer potenciais conflitos de interesses antes de envolverem 
terceiros;  

▪ escolher parceiros comerciais com boa reputação em termos de qualidade e honestidade;  
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▪ garantir que os acordos com parceiros comerciais estão em conformidade com a política empresarial 
do Grupo. 

 

4.3 BRINDES, OFERTAS E HOMENAGENS  
 
Os brindes são ativos tangíveis, tais como presentes e valores pecuniários, mas também ativos intangíveis 
ou serviços ou outros benefícios diretos ou indiretos. 

 

Princípios gerais 

 

Relativamente às relações com fornecedores, brindes e despesas com entretenimento devem ser 
compatíveis com a legislação vigente e as práticas de mercado, não devem exceder os limites de valor 
permitido e devem ser aprovados e registados de acordo com as normas internas. 

 

As relações com clientes, tanto públicos como privados, devem ter por base o sentido de responsabilidade, 
conduta comercial leal e espírito de cooperação. 

 

Os princípios gerais expressos no parágrafo 3.5 deste Código de Conduta são aplicáveis ao presente 
parágrafo. 

 

Disposições operacionais  

 

Ninguém deve solicitar, nem em caso algum aceitar, direta ou indiretamente, por exemplo através de 
membros da sua família, brindes de fornecedores do Grupo, mesmo que apenas potenciais, se aqueles 
parecerem estar de alguma forma ligados às relações estabelecidas com aqueles ou, em qualquer caso, 
possam dar a entender que o seu objetivo é obter vantagens indevidas. 
 
É possível aceitar brindes de valor simbólico, desde que estes ao mesmo tempo: 

 

▪ estejam de acordo com a legislação aplicável;  
▪ não deem a entender que estão ligados a vantagens obtidas ou que têm como objetivo a obtenção 

de vantagens indevidas;  
▪ sejam habitualmente oferecidos a qualquer outra pessoa com relações semelhantes ou por ocasião 

de férias ou feriados públicos. 

 

Adicionalmente, há a obrigação de: 

 

▪ não fazer ou oferecer, direta ou indiretamente, pagamentos e benefícios materiais a qualquer 
entidade para influenciar ou compensar um procedimento da sua parte;  

▪ não se envolver em pagamentos ilegais, coniventes ou ilícitos, tentativas de suborno e práticas e 
comportamentos de favoritismo.  
 

Qualquer pessoa que receba, mesmo em casa, brindes em resultado de atividades realizadas ou a realizar 
para o Grupo e no âmbito das proibições acima indicadas, tem a obrigação de informar o seu Director ou a 
Administração/Gerente, devendo devolver imediatamente esses brindes. 
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Ofertas/brindes oferecidos devem ser sempre autorizadas pelo diretor do departamento e devem ser 
adequadamente documentadas para permitir a sua verificação. 

 

Cada diretor de departamento deverá, periodicamente e/ou a pedido específico de outros departamentos 
locais competentes (i.e. ”Local Compliance Office”, etc.), enviar relatórios e informações específicas acerca 
da quantidade, valor e beneficiários de quaisquer brindes concedidos/autorizados. 

 

 

5. NORMAS DE CONDUTA NAS RELAÇÕES COM A COMUNIDADE  
 

5.1 RELAÇÕES COM OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 
Princípios gerais 

 

A comunicação do Grupo com os meios de comunicação social deve ser transparente e verdadeira. Qualquer 
forma de pressão ou obtenção de atitudes favoráveis por parte dos meios de comunicação social devem ser 
evitadas. 

 

Disposições operacionais 

 

As relações com os meios de comunicação social são reservadas, exclusivamente, ao departamento 
empresarial responsável pela sua gestão, mediante autorização prévia da Administração/Gerência e em 
conformidade com as políticas do Grupo. Todos os outros Destinatários estão proibidos de disponibilizar 
informações aos representantes dos meios de comunicação, e têm a obrigação de informar o departamento 
competente acerca de quaisquer questões colocadas pelos próprios órgãos de comunicação social. 

 

O Grupo também recomenda que todos os Destinatários: 

 

• evitem falar ou escrever em nome da Empresa do Grupo em causa, exceto se tiverem autorização prévia 
para tal;  

• evitem falar ou escrever acerca de temas que não sejam abrangidos pelas suas competências 
profissionais;  

• garantir que não surja qualquer confusão entre os interesses pessoais e os da Empresa (por exemplo, 
deverá ser evitada a utilização do papel timbrado ou e-mail da Empresa para exprimir opiniões pessoais 
ou autorizar transações com objetivos pessoais).  

 

 

5.2 RELAÇÕES ECONÓMICAS COM OS PARTIDOS POLÍTICOS E SINDICATOS  
 
Disposições operacionais  

 

São proibidas contribuições, diretas ou indiretas, seja de que natureza forem, para partidos políticos ou 
sindicatos, movimentos, comissões e outras organizações, seus representantes ou candidatos. 

 

O Grupo também proíbe qualquer tipo de patrocínio de eventos/congressos ou festas com objetivos de 
propaganda política, exceto na medida do permitido por lei e sujeito à adoção de uma resolução expressa 
do órgão de administração, abstendo-se também de qualquer pressão, direta ou indireta, sobre figuras 
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políticas. 

 

6.  NORMAS DE CONDUTA EM ATIVIDADES EMPRESARIAIS  
 

6.1 TRANSAÇÕES  
 
Disposições operacionais 

 

Todas as operações e/ou transações, no sentido mais lato do termo, devem ser legítimas, autorizadas, 
consistentes, adequadas, documentadas, registadas e verificáveis em qualquer altura. 

 

Os procedimentos que regem estas operações devem permitir verificar as características da transação, as 
razões que permitiram a sua execução, as autorizações para a sua realização e a execução da própria 
operação. 

 

Qualquer pessoa que realize operações e/ou transações que envolvam montantes em dinheiro, bens ou 
outros benefícios com valor económico pertencentes ao Grupo deverá agir com a devida autorização e 
prestar, quando lhe for solicitado, todas as provas válidas para a sua verificação, em qualquer altura. 

 

Cada departamento é responsável pela veracidade, autenticidade e genuinidade da documentação produzida e 
as informações prestadas no âmbito da atividade pela qual é responsável. 

 

As relações com todas as contrapartes contratuais deve ser pautada por princípios de equidade, 
transparência e boa-fé. 

 

As tarefas atribuídas a qualquer prestador de serviços de empresas do Grupo devem ser elaboradas por 
escrito, com referência ao conteúdo acordado e às condições económicas. Qualquer excepção deve ser 
autorizada e justificada. 

 

Relativamente à credibilidade comercial/profissional dos fornecedores e parceiros, devem ser solicitadas e 
obtidas todas as informações necessárias à avaliação da reputação/grau de confiança da contraparte 
contratual. 

 

6.2 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE CONSULTORIA  
 
Princípios gerais 

 

Os trabalhadores e pessoas que procedam, em nome do Grupo, à aquisição de bens e/ou serviços, incluindo 
a contratação de serviços externos de consultoria, deverão agir em conformidade com os princípios de 
transparência, correção, economia, qualidade, pertinência e legitimidade e operar com a diligência de um 
bom homem de família, e respeitando os procedimentos específicos e/ou os regulamentos internos do 
Grupo. 

 

Disposições operacionais 

 

Adicionalmente, aquelas partes devem comprometer-se a: 
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▪ escolher consultores com base em procedimentos atuais, em conformidade com os critérios de 
credibilidade e competência do profissional e atribuir-lhes tarefas por meio de contratos formais ou 
carta de compromisso;  

▪ definir, tanto quanto possível, o conteúdo exato do serviço e quaisquer resultados delineados que 
permitam a verificação do desempenho real também à posteriori;  

▪ arquivar corretamente toda a documentação, em especial a versão final dos documentos, incluindo 
a correspondência;  

▪ entregar o Código de Conduta do Grupo ao consultor, para que este possa cumprir, no âmbito das 
atividades desenvolvidas em nome do Grupo, as disposições contidas no Código, com vista a 
sancionar qualquer conduta que contrarie os princípios deontológicos da empresa;  

▪ não realizar ou oferecer, direta ou indiretamente, pagamentos e benefícios materiais a qualquer 
entidade para influenciar ou compensar um ato dos seus serviços;  

▪ não se envolver em pagamentos ilegais, coniventes, ilícitos, tentativas de suborno e práticas e 
comportamentos de favorecimento;  

▪ evitar a troca de ofertas de cortesia ou brindes que não tenham um valor eminentemente simbólico;  
▪ não aceitar honorários que não sejam justificados pelo tipo de serviço em causa ou pelas práticas 

locais.  
 

6.3 GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO E PRIVACIDADE  
 
Princípios gerais 

 

O Grupo condena qualquer comportamento que consista em alterar o funcionamento de um sistema informático 
ou de telecomunicações ou em aceder a dados, informações ou programas neles contidos sem autorização, com 
vista a obter lucros desleais para a Empresa do Grupo em detrimento do Estado. 

 

A Empresa compromete-se em garantir que todas as informações confidenciais adquiridas no decurso das suas 
atividades comerciais correntes são processadas em conformidade com a lei em vigor em todos os países em que 
a empresa opera, e com as melhores práticas existentes para a proteção da confidencialidade das 
informações e o tratamento de dados sensíveis. 

 

Disposições operacionais 

 

É ainda proibido: 
 

▪ alterar, falsificar, utilizar falsos argumentos, eliminar, destruir e/ou esconder documentos 
informáticos públicos ou privados; 

▪ aceder ilegalmente a sistemas informáticos ou telemáticos protegidos por medidas de segurança ou 
que lhes permitam manter o acesso (sem autorização), em violação das medidas de segurança 
tomadas pelo proprietário dos dados ou programas que se pretendem manter confidenciais;  

▪ obter, divulgar, partilhar e/ou comunicar palavras-passe, chaves de acesso, ou outros meios que 
possibilitem as condutas referidas nos dois pontos anteriores;  

▪ danificar ou perturbar um sistema informático ou de telecomunicações;  
▪ intercetar, evitar ou interromper ilegalmente comunicações informáticas ou telemáticas, mesmo 

que estas se processarem entre vários sistemas;  
▪ destruir, deteriorar, eliminar, tornar total ou parcialmente inúteis, alterar ou eliminar dados ou 

programas informáticos de terceiros ou criar obstáculos graves à sua operação;  
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Todos os Destinatários deverão também: 
 

▪ cumprir as políticas de proteção de informação e requisitos de proteção de dados da empresa;  
▪ usar corretamente e proteger as credenciais de acesso aos sistemas e rede da empresa;  
▪ armazenar informações sensíveis, privativas ou confidenciais em ficheiros protegidos nos servidores 

protegidos da empresa, de acordo com os regulamentos internos do Grupo;  
▪ proteger todos os dispositivos eletrónicos utilizados para realizar atividades em nome do Grupo.  

 
6.4 UTILIZAÇÃO DE NOTAS BANCÁRIAS, CARTÕES DE CRÉDITO PÚBLICOS, ESTAMPILHAS 

 
Princípios gerais 

 

O Grupo, ciente da necessidade de garantir equidade e transparência na condução da sua atividade, exige 
que os Destinatários cumpram a legislação vigente quanto à utilização e circulação de moeda, cartões de 
crédito públicos e estampilhas, e, portanto, pune severamente quaisquer condutas que visem a utilização e 
circulação ilegal de cartões de crédito, selos fiscais, moedas e notas bancárias falsas. 

 

6.5 INSTRUMENTOS E SINAIS DE RECONHECIMENTO E PROTEÇÃO DE DIREITOS DE AUTOR  
 
Princípios gerais 

 

O Grupo salvaguarda os direitos de propriedade intelectual, incluindo direitos de autor, patentes, marcas 
registadas e sinais de reconhecimento, cumprindo as políticas e procedimentos para a sua proteção, 
respeitando também a propriedade intelectual de outros, em todas as atividades da Empresa, incluindo no 
que respeita à gestão de marketing. 

 

O Grupo proíbe qualquer conduta que vise provocar a perda, roubo, divulgação não autorizada ou utilização 
indevida da propriedade intelectual ou informações confidenciais suas ou de terceiros. Para isso, o Grupo 
compromete-se a ativar todos os procedimentos preventivos e posteriores procedimentos de controlo 
necessários para atingir este objetivo, garantindo a conformidade com a legislação sobre direitos de autor, 
bem como sobre proteção de sinais de reconhecimento, tais como marcas registadas e patentes. O Grupo 
também condena a extração, reprodução de dados, a apresentação pública, etc. de conteúdos retirados de 
bases de dados, bem como a sua utilização para objetivos diferentes daqueles para os quais foram criados 
e, em qualquer caso, contrário ao que é permitido pela lei sobre direitos de autor. 

 

O Grupo condena toda a conduta adotada com o objetivo de obter ilegalmente segredos comerciais, listas 
de fornecedores e outras informações relativas à atividade económica de terceiros. 

 

Disposições operacionais 

 

A reprodução não autorizada de software, documentação ou outros materiais protegidos por direitos de 
autor é, assim, proibida e, ao mesmo tempo, os Destinatários deste Código comprometem-se a respeitar as 
restrições previstas nos contratos de licenciamento relacionadas com a produção/distribuição de produtos 
de terceiros, ou as estipuladas com os seus próprios fornecedores de software. 

 

É também proibida a utilização ou reprodução de software ou documentação que não seja permitida pelos 
referidos contratos de licenciamento. 
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6.6 TERRORISMO E SUBVERSÃO DA ORDEM DEMOCRÁTICA  
 
Princípios gerais 

 

A Alfasigma exige o cumprimento de todas as leis e regulamentos que proíbem a realização de atividades 
terroristas e subversão da ordem democrática, e, portanto, proíbe a simples filiação em associações com tais 
fins. 

 

A Alfasigma condena a utilização dos seus recursos para o financiamento e realização de atividade que vise atingir 
objetivos terroristas ou a subversão da ordem democrática, e compromete-se em adotar as medidas de controlo 
e de supervisão mais adequadas de forma a evitar qualquer possível conduta que tenha por finalidade cometer 
esses crimes. 

 

6.7 PROTEÇÃO DA PERSONALIDADE INDIVIDUAL  
 
Princípios gerais 

 

A Alfasigma condena qualquer possível conduta que vise a prática de crimes contra pessoas, tais como, por 
exemplo, submeter ou manter situações de escravatura ou servidão, prostituição infantil, pornografia 
infantil, posse de material pornográfico, iniciativas turísticas que visem a exploração de prostituição infantil, 
etc. e compromete-se em adotar as medidas de supervisão consideradas mais adequadas para evitar a 
prática de tais crimes. 

 

A Alfasigma condena qualquer forma de exploração ou subjugação da pessoa, tirando vantagem de um 
estado de necessidade daquela, e, pelo contrário, pretende garantir condições de trabalho de máxima 
decência, no respeito pelos requisitos de lei e visando evitar qualquer situação de exploração ou perigo 
grave. 

 

6.8 PRINCÍPIOS PARA COMBATER OS FENÓMENOS DE RECETAÇÃO DE BENS ROUBADOS, 
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, UTILIZAÇÃO DE DINHEIRO, BENS OU SERVIÇOS ORIGEM ILEGAL  

 
A Alfasigma desenvolve a sua atividade em absoluta conformidade com a lei em vigor sobre anti 
branqueamento de capitais e as disposições adoptadas pelas autoridades competentes. 

 

Princípios gerais  

 

Em conformidade com a lei aplicável, o Grupo compromete-se a não realizar operações suspeitas do ponto 
de vista da correção e transparência e a verificar antecipadamente as informações disponíveis relativamente 
a clientes, fornecedores, colaboradores externos e agentes com vista a apurar a respeitabilidade e 
legitimidade das suas atividades. 

 

Disposições operacionais 
Todos os Destinatários se comprometem a desenvolver as suas atividades de forma a evitar o envolvimento 
em operações suscetíveis, ainda que potencialmente, de encorajar o branqueamento de capitais decorrente 
de atividades ilegais ou criminosas. 
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Cada Destinatário que desenvolva, em nome da Empresa do Grupo, operações e/ou transações que 
envolvam montantes de dinheiro, bens ou outros benefícios com valor económico devem agir com 
autorização, apresentando, quando solicitado, todas as provas válidas para a sua verificação, a todo o 
momento. 

 

É obrigatório o controlo de fluxos financeiros proveniente de empresas/organismos externos à Empresa 
destinados à realização de investimentos necessários ao desenvolvimento da atividade da empresa e/ou à 
realização pelos acionistas de um aumento de capital, a fim de garantir uma correta identificação da fonte 
de financiamento. 

 

As cobranças e pagamentos devem ser realizados por meio de ordens e/ou cheques bancários emitidos com 
a cláusula de não transmissibilidade (“não à ordem”). 

 

É ainda obrigação de todos os Destinatários: 
 

▪ não aceitar dinheiro sempre que houver dúvidas quanto à sua origem ilegal/incerta;  
▪ não aceitar bens e/ou serviços e/ou outros benefícios para os quais não exista uma 

encomenda/contrato devidamente autorizado;  
▪ não fazer ou aceitar pagamentos em numerário de valor igual ou superior ao limite legal estabelecido 

nos países onde o Grupo opera.  
 
Finalmente, o pessoal que opera em nome do Grupo deverá: 
 

▪ verificar, tão antecipadamente quanto possível, as informações disponíveis acerca dos utilizadores, 
contrapartes, parceiros, fornecedores e consultores, de forma a avaliar a reputação destes e a 
legitimidade das suas atividades antes de estabelecer qualquer tipo de relação com estes que 
envolva a obtenção de bens ou importâncias em numerário;  

▪ operar de forma a evitar o estabelecimento de quaisquer relações, ainda que exista apenas dúvida, 
que visem a promoção de branqueamento de capitais com origem em atividades ilegais ou 
criminosas, agindo em total conformidade com a legislação sobre anti branqueamento de capitais e 
os procedimentos de controlo internos estabelecidos com esse objetivo.  

 

6.9 ATIVIDADES TRANSNACIONAIS E PROTEÇÃO CONTRA O CRIME ORGANIZADO  
 
Princípios gerais 

 

O Grupo condena qualquer conduta praticada, tanto a nível nacional, como internacional, por pessoas com 
uma posição superior ou subordinada, que possa, mesmo que indiretamente, facilitar a prática de infrações 
penais, tais como associação criminosa, associações do tipo mafioso e obstrução da justiça. 

 

O Grupo compromete-se a ativar todos os procedimentos preventivos e de controlo posterior necessários 
para atingir este objetivo (verificabilidade, rastreabilidade, monitorização, separação de funções, etc.), de 
forma a que não sejam estabelecidas relações com pessoas pertencentes a essas associações. 

 

O Grupo também se compromete a controlar qualquer forma de associação interna por forma a evitar a 
ocorrência de fenómenos de associação interna que visam a adopção de condutas ilegais e que, para esse 
efeito, façam uso dos meios, recursos e ativos da empresa. 
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Finalmente, o Grupo promove o desenvolvimento e a legalidade dentro das áreas territoriais em que opera; 
por isso promove a participação em quaisquer memorandos de entendimento (ou acordo semelhante) 
definidos entre entidades públicas, empresas, associação profissionais, e sindicatos, com vista a prevenir 
infiltrações criminosas. 

 

Disposições operacionais 

 

As relações comerciais devem ser mantidas exclusivamente com clientes, colaboradores, parceiros e 
fornecedores de reconhecida reputação, que desenvolvem atividades comerciais legítimas e cujos 
rendimentos provenham de fontes lícitas. Para esse feito, são adoptadas normas e procedimentos para 
garantir a correta identificação de clientes e a adequada seleção e avaliação de fornecedores ou parceiros 
com quem colaborar. 
 
Devem ser adoptados todos os necessários instrumentos de controlo para que os centros de de decisão 
possam atuar e decidir por meio de regras escritas e manter registos das suas actuações (p. ex. atas das 
reuniões, mecanismos de reporte, etc.). 
 

6.10 PROTEÇÃO DA CONCORRÊNCIA  
 
Princípios gerais 

 

O Grupo e todos os destinatários comprometem-se a cumprir os regulamentos antitrust (que proíbem 
condutas que visem restringir a concorrência) e a evitar todas as condutas impróprias contra contrapartes 
comerciais (p. ex. sabotagem, falsificação de documentos técnicos, comerciais e contabilísticos e, em geral, 
qualquer tipo de fraude). 

 

 

7.  PRINCÍPIOS RELACIONADOS COM PRÁTICAS EMPRESARIAIS FRAUDULENTAS  
 

7.1 GESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES CONTABILÍSTICAS, PATRIMONIAIS E FINANCEIRAS DA 
EMPRESA. 

 
Princípios gerais 

 

O Grupo condena qualquer conduta adotada por qualquer pessoa com vista a alterar a veracidade e exatidão 
dos dados e informações contidas nas demonstrações financeiras, relatórios ou outras comunicações 
empresariais exigidas por lei e dirigidas aos acionistas e ao público em geral. 

 

Disposições operacionais 

 

Todas as pessoas responsáveis pelos instrumentos acima mencionados deverão verificar, com a devida 
diligência, a exatidão dos dados e informações que estarão na base da elaboração desses instrumentos. 

 

Todas as demonstrações financeiras cuja elaboração e quantificação requerem avaliações discricionárias 
pelos departamentos competentes, devem ser suportadas por escolhas legítimas e documentação 
adequada. 
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7.2 CONFLITO DE INTERESSES DOS ADMINISTRADORES/GERENTES  
 
Requisitos operacionais 

 

O administrador/gerente tem a obrigação de dar a conhecer na primeira reunião de acionistas/sócios e 
também ao revisor oficial de contas ou aos departamentos de controlo da empresa individual do Grupo, 
quaisquer interesses pessoais ou de terceiros que possam existir numa transação específica da Empresa 
acerca da qual aquele seja chamado a decidir. Essa comunicação deverá ser precisa e pontual ou deverá 
especificar a natureza, termos, origem e importância do interesse próprio. 

 

7.3 DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS FALSAS  
 
Disposições operacionais 

 

É expressamente proibido divulgar informações falsas, tanto dentro, como fora do Grupo, relativas às 
Empresas do próprio Grupo, seus trabalhadores, consultores, colaboradores e terceiros que trabalhem para 
aquelas. 

 

Em qualquer caso, é proibido obstruir, seja de que forma for, as funções das autoridades públicas de 
fiscalização queentrem em contacto. 

 

7.4 RELAÇÕES COM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS  
 
Disposições operacionais 

 

No contexto das relações com instituições bancárias, as atividades das empresas individuais do Grupo devem 
cumprir os seguintes princípios de controlo: 
 

▪ respeito pelas funções e responsabilidades definidas pelo organigrama da empresa e pelo sistema 
de autorização referente à gestão das relações com instituições financeiros/bancários;  

▪ honestidade e transparência nas relações com instituições bancárias em conformidade com os 
princípios de correta gestão e de transparência;  

▪ integridade, imparcialidade e independência, não influenciando indevidamente as decisões da 
contraparte e não exigindo tratamento favorável (proibição de prometer, conceder ou receber 
favores, importâncias em dinheiro e benefícios de qualquer tipo);  

▪ integridade, veracidade e exatidão de todas as informações e dados comunicados às instituições 
bancárias.  

 
7.5 RELAÇÕES ENTRE PARTICULARES 

 
Disposições operacionais 

 

Os Destinatário deste Código estão proibidos de: 

 

▪ conceder donativos em numerário ou outras vantagens de qualquer tipo (promessas de emprego, 
utilização de bens da empresa, etc.) aos representantes (administração/gerência ou subordinados) 
de outras empresas privadas com vista a obter qualquer tipo de vantagens para o Grupo e suas 
empresas;  
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▪ prestar serviços ou conceder benefícios de qualquer tipo a representantes de parceiros e/ou 
consultores que não estejam devidamente justificados no contexto das relações estabelecidas com 
esses intervenientes;  

▪ pagar uma compensação ou outras vantagens de qualquer tipo a Agentes /Colaboradores externos 
que não estejam devidamente justificadas em função do tipo de tarefa a ser executada e práticas 
locais;  

▪ conceder donativos em numerário ou outros benefícios a favor dos seus fornecedores, que não 
estejam devidamente justificados no contexto das relações estabelecidas com esses intervenientes 
ou que os possa induzir a atribuir uma vantagem indevida para a Empresa do Grupo;  

▪ receber vantagens de qualquer natureza, que excedam as práticas comerciais normais e de cortesia, 
ou que, de alguma forma, visem a atribuição de tratamento preferencial indevido na realização de 
uma atividade comercial, em troca do pagamento de importâncias em numerário ou benefícios de 
qualquer natureza.  

 

 

8. IMPLEMENTAÇÃO, CONTROLO E DIVULGAÇÃO DO CÒDIGO DE CONDUTA  
 

8.1 O RESPONSÁVEL PELO CÓDIGO DE CONDUTA  
 
O ”Compliance Committee”, em conjunto com a rede de “Local Compliance Offices”, compromete-se a 
garantir que o Código de Conduta é integralmente cumprido dentro do Grupo. 

 

O ”Compliance Committee” / ”Local Compliance Office 

 

Cada Empresa do Grupo nomeou um ”Local Compliance Office” que tem, entre outras, as seguintes 
responsabilidades: 

 

— garantir que os trabalhadores sabem onde se devem dirigir para procurar ajuda e conselhos se tiverem 
qualquer dúvida acerca da correta condução das suas atividades comerciais;  

— coordenar os esforços, iniciativas e programas locais de formação em matéria de ”compliance”;  
—  prestar apoio e dirigir a monitorização, controlo e auditorias de ”compliance”;  
— prestar apoio local à gestão local em relação aos procedimentos locais para gerir os riscos de integridade;  
— prestar apoio à gestão local no tratamento adequado de casos de não-conformidade locais, incluindo 

sistemas de comunicação de violações do princípio de integridade;  

— incentivar os trabalhadores a comunicarem as suas preocupações acerca de questões de 
conformidade/”compliance”.  

 

O ”Compliance Committee” coordena a rede de ”Local Compliance Offices” e garante:  

 

— que os exemplos de melhores práticas são regularmente partilhados e divulgados no seu seio, e  
— que as ferramentas globais de “compliance” são constantemente verificadas e atualizadas.  
 

8.2 SANÇÕES 

 
O não cumprimento dos princípios constantes deste Código pode resultar na aplicação de medidas 
sancionatórias estabelecidas por cada Empresa do Grupo de acordo com a lei e regulamentação local 
aplicável. A gravidade da infração será avaliada com base nas seguintes circunstâncias: 



 

30 

 

 

(a) os prazos e acordos práticos para implementar a infração;  
 
(b) a presença e gravidade do elemento intencional;  

 

c) a extensão dos prejuízos ou perigo decorrentes da infração para a Empresa e todos os seus 
trabalhadores e partes interessadas; 

 

(d) a previsibilidade das consequências;  
 
(e) as circunstâncias em que ocorreu a infração.  

 

A reincidência é uma circunstância agravante e deve determinar uma sanção mais grave. 

 

8.3 RELATÓRIOS INTERNOS 

 

No caso de haver informação acerca de possíveis violações do Código e/ou de procedimentos operacionais 
que constituem o sistema de “compliance” do Grupo ou outras ocorrências que possam alterar o seu valor 
e eficácia, o trabalhador deve contactar os departamentos competentes acima indicados (ver a secção 
"Premissas, objetivo e valor do Código "). 

 

A não comunicação de uma violação deste Código pode ser considerada uma forma de participação nessa 
violação. 

 

Não é permitido realizar investigações pessoais ou prestar informações a outras pessoas que não as 
especificamente indicadas. 

 

Todos os órgãos/departamentos que recebam informações sobre uma violação do Código deverão 
proteger aqueles que prestaram essas informações, contra qualquer tipo de pressão, intimidação e 
retaliação, garantindo também a confidencialidade da identidade da pessoa que prestou a informação, sem 
prejuízo das obrigações legais e proteção dos direitos do Grupo ou das pessoas erradamente ou de má-fé 
acusadas. 

 

8.4 CONHECIMENTO 

 
Este Código é levado ao conhecimento dos órgãos sociais e dos seus membros, trabalhadores, consultores, 
colaboradores e quaisquer outros terceiros que possam agir em nome da Empresa. Todas estes 
destinatáriosestão obrigadas a conhecer o seu conteúdo e a respeitar os seus preceitos. 

 

Quaisquer dúvidas quanto à aplicação deste Código devem ser imediatamente apresentadas e discutidas 
com os Departamentos competentes (”Compliance Committee”; ”Local Compliance Office”, etc.). 

 

 

9.  DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

9.1 CONFLITOS COM O CÓDIGO  
 



 

31 

 

No caso de conflito entre uma das disposições deste Código de Conduta e disposições dos regulamentos ou 
procedimentos internos, o Código prevalecerá sobre quaisquer dessas disposições. 

 

9.2 ALTERAÇÕES AO CÓDIGO  
 
Quaisquer alterações e/ou aditamentos a este Código de Conduta devem ser feitos e aprovados da mesma 
forma que presidiu à sua aprovação inicial. 
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10. DECLARAÇÃO DE TOMADA DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA 
DO GRUPO ALFASIGMA.  

 

A Declaração de tomada de conhecimento e aceitação do Código de Conduta deve ser assinada sempre que 
o Código for atualizado. 

 

*** 

 

"Eu, abaixo assinado, declaro que li e compreendi o Código de Conduta do Grupo Alfasigma. 

 

Declaro também que aceito o Código de Conduta na sua totalidade e estou ciente de que sou obrigado ao 
integral cumprimento das suas disposições e que qualquer violação será punida de acordo com as normas 
aplicáveis. 

 

 

______________________________ 

 

Nome (Por extenso) 

 

______________________________ 

Função 

 

 

Assinatura 

 

 

Data e hora  

 

 

 

 

 


