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 MENSAGEM DO CEO 
 

Fazer negócios com ética é uma pedra basilar da cultura da Inapa. 

O nosso código de conduta empresarial é a base da nossa cultura, que assenta nos nossos valores que são tão 

relevantes hoje como quando Inapa foi fundada em 1965. O Código de Conduta estabelece os princípios que 

orientam as nossas práticas comerciais e o nosso comportamento. 

Somos atualmente um Grupo internacional, que opera em diferentes países e jurisdições. Sabemos que existem 

diferenças entre regiões e países, que mudam ao longo do tempo, mas o nosso objetivo é garantir que todos se 

comportam com ética, como um Grupo, em qualquer parte do mundo, independentemente da sua posição. 

Os princípios do nosso Código de Conduta enfatizam o papel que cada um de nós desempenha na construção de 

confiança, protegendo e aprimorando a reputação da INAPA. Construímos confiança ao tratar os outros com 

honestidade, respeito, transparência e de acordo com a legislação, regulamentos e práticas recomendadas do nosso 

setor de negócios e sociedade. Atuar com integridade significa cada um de nós saber fazer o que é certo. Devemos 

continuar a demonstrar esses valores em todas as nossas interações, todos os dias. 

O Código de Conduta está no cerne do nosso sucesso. Ao agirmos com elevados padrões éticos, criamos uma 

atmosfera positiva e colaborativa. A forma como fazemos negócios nunca é um objetivo a curto prazo, deverá antes 

contribuir para a nossa sustentabilidade a longo prazo. 

Dedique, por favor, algum tempo a ler e a interpretar o Código de Conduta para garantir que você e os seus colegas 

de trabalho atuam de acordo com o mesmo. 

Com o seu apoio, estou confiante de que a INAPA continuará a ser reconhecida pela sua liderança ética - uma 

empresa onde os colaboradores estão orgulhosos de trabalhar, com os quais clientes, fornecedores, parceiros 

comerciais e outras partes interessadas querem fazer negócios e que contribuem ativamente para uma sociedade 

melhor. 

Obrigado, 

Diogo Rezende 

CEO 
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 O CÓDIGO 
 

O QUE É O CÓDIGO? 
O nosso Código de Conduta (Código) é uma declaração do nosso compromisso de fazer o que é certo e ser um 

parceiro de confiança. É uma ferramenta para apoiar as suas decisões e ações de forma ética em situações que 

possam surgir no seu dia-a-dia de trabalho. 

O Código define o que o Grupo espera dos seus negócios e pessoas. Fornece também informações para ajudar cada 

um de nós a agir com integridade e em conformidade com as leis, regulamentos e práticas recomendadas da nossa 

operação. Como não é possível cobrir todas as situações possíveis, a INAPA confia no seu bom senso para atuar de 

forma correta ou perguntar, caso tenha dúvidas sobre o modo de atuação. 

 

QUEM É QUE O DEVE SEGUIR? 
O Código aplica-se a todos os colaboradores, gerentes e membros do Conselho de Administração da INAPA (inclui a 

holding e todas as filiais do Grupo). 
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OS PRINCÍPIOS DO CÓDIGO DE CONDUTA 
 

O sucesso da INAPA baseia-se em ser um parceiro que cria valor para os clientes, fornecedores e outras partes 

interessadas. Os princípios de conduta empresarial da INAPA definem a maneira como fazemos negócios. Os 

princípios são: 

• Integridade: Agir de forma consistente com honestidade absoluta e elevados padrões éticos. 

• Respeito: Tratar os clientes, fornecedores, colaboradores e outros stakeholders com cortesia, tolerância, 

lealdade e justiça. 

• Transparência: A não-existência de agendas ocultas, garantindo que os compromissos sejam respeitados e 

que as informações sejam fornecidas para melhorar a colaboração entre as partes interessadas, atribuindo 

responsabilidades pelas ações tomadas. 

• Conformidade: Certificar-se de que as decisões e/ou negócios estão conforme a lei, os regulamentos e as 

práticas recomendadas do setor. 

 

INTEGRIDADE 
A integridade é um valor fundamental que deve ser um pilar nas ações de todos os colaboradores. As suas ações 

diárias devem ir ao encontro dos mais elevados padrões éticos. Deve agir consistentemente de acordo com fortes 

princípios morais. Deve ser-se honesto, não apenas no que se diz, mas também na forma como se age (não basta 

dizer-se que se importa, as ações também devem refletir isso). 

 

RESPEITO 
Deve tratar com estima, consideração, dignidade e tolerância todas as pessoas, independentemente da raça, 

nacionalidade, cor da pele, etnia, cidadania, religião, género, idade ou deficiência. Deve promover um bom 

ambiente, onde as diferentes ideias e opiniões são respeitadas e ouvidas a todos os níveis, sempre com o propósito 

de serem construtivas.  
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TRANSPARÊNCIA 
Deve-se comunicar abertamente, partilhando informação de forma clara e completa. A transparência implica uma 

comunicação honesta e aberta. Para ser-se transparente, é fundamental partilhar informações mesmo quando é 

incómodo fazê-lo (como mau desempenho, riscos potenciais ou qualquer outra má conduta/problemas). Deve-se 

promover de forma proactiva um ambiente que facilite uma comunicação aberta.  

 

CONFORMIDADE 
Nos negócios, as suas ações devem seguir as diretrizes da INAPA, os regulamentos do setor, a lei e o Código. Deve 

estar familiarizado com as regras, pedir conselhos quando necessário e ajudar os seus colegas. 
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AS SUAS RESPONSABILIDADES E O QUE 

DEVE FAZER 
 

PARA TODOS OS COLABORADORES 

• Siga a política: leia, compreenda e siga o Código. 

• Use o bom senso: tome decisões e aja de forma coerente com os valores da INAPA e com o Código. 

• Pergunte: faça perguntas se tiver conhecimento de possíveis incumprimentos ao Código, leis ou 

regulamentos. 

• Mantenha-se informado: participe em ações de formação que a Inapa oferece em temas tão importantes 

como a segurança, a conformidade com a lei, a sustentabilidade ou a anticorrupção. 

• Comunique: Se tiver conhecimento de um possível incumprimento, deve denunciá-lo e cooperar com uma 

investigação ou auditoria. 

 

SUPERIORES HIERÁRQUICOS A TODOS OS NÍVEIS TÊM RESPONSABILIDADES 

ACRESCIDAS 

 Explique: Ajude os elementos da sua equipa a entender o Código e as suas expectativas. 

 Seja um exemplo: Nas suas decisões e ações seja um exemplo na aplicação do Código (lidere por exemplo), 

motivando e apoiando a sua equipa a fazer o mesmo.  

 Ambiente inclusivo: Crie e promova um ambiente de respeito, abertura e transparência, incentivando a 

falar. 

 Oiça e atue: Ouça e responda a qualquer questão levantada. 
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SOLICITE ORIENTAÇÕES 

O Código dá orientação, mas não dá respostas definitivas a todas as questões. Atendendo a que o Grupo opera em 

vários países, pode acontecer que existam diferenças entre os requisitos legais aplicáveis a cada país e o Código. Se 

tiver dúvidas sobre qualquer um dos conteúdos deste Código ou sobre a melhor forma de agir numa situação 

particular, solicite orientação ao seu superior hierárquico, aos membros da administração da sua empresa ou ao 

responsável de Ética do Grupo. Eles devem estar disponíveis para ouvir as suas dúvidas e para sugerirem abordagens 

para resolver problemas éticos que possa estar a enfrentar no trabalho. 

Sempre que um superior hierárquico é abordado com um possível incumprimento, ele/ela deve ouvir atentamente e 

dar ao colaborador toda a atenção, pedindo esclarecimentos sempre que necessário. Responda a qualquer dúvida se 

possível, mas não se deve sentir obrigado a dar uma resposta imediata (procure ajuda, se necessário). 

 

DENUNCIE UMA SITUAÇÃO DE INCUMPRIMENTO 

Cada um de nós tem a responsabilidade de falar se notarmos algo antiético ou potencialmente prejudicial. 

Se der conta de uma possível violação ao Código de Conduta da INAPA, deve denunciá-la. Se não o fizer, pode 

incorrer numa ação disciplinar. Todas as situações de incumprimento denunciadas serão tratadas como confidenciais 

e, se solicitado, de forma anónima. 

Como pode comunicar ou denunciar uma situação de incumprimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Os superiores hierárquicos, gerentes/administradores ou o responsável de Ética do Grupo analisarão a possível 

situação de incumprimento e vão sugerir o melhor curso de ação para a investigação. Eles serão também 

responsáveis por manter o processo confidencial e informar sobre o progresso e as conclusões do mesmo.

Pode falar com o 
seu superior 

hierárquico sobre 
a sua pergunta 

ou preocupação? 

Pode falar com 
outro gestor na 
sua empresa? 

Pode entrar em 
contato com uma 

função de 
suporte 

relevante? 

Nenhuma destas 
opções se aplica 

SIM 

 

Entre em 
contato com o 
seu superior 
hierásquico 

Procure um gestor na 
sua organização (ex. 
administrador, CEO, 

CFO) 

Contacte as funções 
de suporte (ex. 

departamento de RH, 
legal, auditoria) 

Enviar email para o 
responsável de ética: 

ethics@inapa.com 

NÃO NÃO NÃO 

SIM 

 

SIM 

 

SIM 
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NÃO RETALIAÇÃO 

A INAPA valoriza a ajuda de colaboradores que identificam possíveis problemas que precisam ser abordados. 

Qualquer pessoa que reporte uma situação de incumprimento será tratada com dignidade e respeito e não será 

submetida a nenhuma ação disciplinar ou retaliação por denunciar com sinceridade e de boa-fé. 

Quaisquer atos de retaliação (ameaças, intimidação, exclusão, humilhação e levantamento de questões de forma 

maliciosa ou de má fé) são considerados uma violação ao Código e não serão tolerados. 

 

FAZER FALSAS ACUSAÇÕES 

A INAPA protegerá todos os colaboradores que honestamente levantem uma preocupação, mas é uma violação ao 

Código se souber de antemão que está a fazer uma falsa acusação. Reportar honestamente não significa que tenha 

de estar certo quando à questão levantada, mas precisa de acreditar que as informações que fornece são precisas e 

verdadeiras.  

 

Todos os colaboradores devem estar empenhados em garantir a integridade perante i) os colegas, ii) a INAPA, iii) os 

parceiros comerciais e iv) comunidade. 
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CONDUTA PARA OS COLEGAS 
 

RESPEITO PELO PRÓXIMO 
Todos os colaboradores devem sentir-se respeitados uns pelos outros, numa atmosfera colaborativa. Todos devem 

proactivamente mostrar aos colegas o seu respeito e tolerância. Não se envolva em nenhuma conduta que possa ser 

considerada desrespeitosa, discriminatória, intimidante, agressiva, violenta ou assediante. O assédio pode ser de 

natureza verbal, visual ou física. 

Se acredita que foi intimidado ou assediado por qualquer pessoa na INAPA, recomendamos que reporte 

imediatamente o incidente ao seu superior hierárquico ou Recursos Humanos (caso exista) ou ambos. Deverá 

realizar-se uma investigação rápida, de forma a avaliar os factos e decidir as medidas adequadas. 

 

EQUIDADE 
A equidade é tratar os outros da mesma forma que gostaria de ser tratado. Requer imparcialidade, honestidade 

intelectual e divulgação de quaisquer conflitos de interesse materiais. Envolve uma subordinação dos seus próprios 

sentimentos, preconceitos e desejos para alcançar um equilíbrio adequado dos interesses conflituantes. 

Devemos procurar criar um local de trabalho positivo onde todos são reconhecidos e recompensados pelos seus 

esforços e contribuições. Se tiver de recrutar ou gerir alguém, deve basear as suas decisões de recrutamento, 

compensação, benefícios e promoções no desempenho, nas competências e nas necessidades da empresa. Não 

baseie as suas decisões em questões de género, raça, etnia, religião, idade, condição médica ou gravidez. 
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DIVERSIDADE E INCLUSÃO 
São estritamente proibidos todos os tipos de discriminação ou assédio ilegal com base na raça, cor, religião, 

nacionalidade, descendência, gravidez, sexo, idade, estado civil, deficiência mental ou física, condição médica e 

orientação sexual. 

O emprego baseia-se unicamente em méritos individuais e qualificações diretamente relacionadas com a 

competência profissional. A INAPA oferece oportunidades de emprego iguais, de modo a que todos os candidatos ou 

colaboradores sejam tratados sem qualquer tipo de preconceito ou de discriminação. 

Ao desenvolvermos relações comerciais com vários países, todos temos de prestar especial atenção ao respeito das 

culturas, do Código e das leis de cada país. 

 

BEM-ESTAR E SEGURANÇA 
A INAPA acredita que o bem-estar e segurança dos colaboradores é essencial para o sucesso do Grupo. Procuramos 

promover o bem-estar físico e psicológico dos nossos colaboradores de forma sustentável. Acreditamos que 

colaboradores comprometidos, com menos doenças e uma menor taxa de acidentes é um elemento-chave para a 

produtividade sustentada e qualidade do serviço. 

Ter todos os colaboradores informados sobre a estratégia do Grupo Inapa e a sua empresa, bem como manter um 

bom equilíbrio entre a vida profissional e pessoal são fatores importantes para o sucesso do negócio. 

Seguir as instruções de segurança é absolutamente obrigatório para todos. 

A INAPA não tolerará nenhum nível de violência ou ameaça de violência no local de trabalho.  

 

DIREITOS HUMANOS E DO TRABALHO 
A INAPA está empenhada em apoiar e respeitar os direitos humanos, garantindo que não sejam violados nas suas 

operações, com as partes interessadas ou com quem quer que mantenha relações comerciais, seguindo a Declaração 

Universal de Direitos Humanos e as convenções e tratados internacionais. 

INAPA compromete-se i) a não empregar trabalho infantil ou forçado e condenar tais práticas por terceiros, ii) 

respeitar a liberdade de associação sindical iii) respeitar toda a legislação e regulamentos, nomeadamente em 

matéria de segurança e higiene, iv) garantir boas condições de trabalho e v) promover uma compensação justa e 

formação para os seus colaboradores. 

Todos os colaboradores comprometem-se a trabalhar na INAPA em de acordo com os direitos humanos e principios 

e direitos do trabalho. 
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CONDUTA NA INAPA 
 

DESPESAS 
Todos os colaboradores devem utilizar o dinheiro com sensatez. Quando submeter uma despesa para reembolso ou 

fizer uma despesa em nome da INAPA, deve certificar-se que o valor é razoável, está diretamente relacionado com o 

negócio da INAPA, está suportado com a documentação apropriada (indicando o objetivo da ação) e que se 

enquadra nas diretrizes da sua organização. 

Sempre que não tenha a certeza se deve gastar dinheiro e/ou enviar uma despesa para reembolso, verifique com o 

seu superior hierárquico. Todos os superiores hierárquicos são responsáveis pelo dinheiro gasto e pelas despesas 

registadas nos relatórios dos seus colaboradores diretos, devendo analisar cuidadosamente as despesas antes da 

aprovação. 

Todos os documentos de reembolso de despesas devem ser aprovados pelo superior hierárquico da pessoa que 

enviou o reembolso. Nenhum colaborador da Inapa (funcionários, gerentes e administração) pode aprovar o seu 

próprio reembolso de despesas. 

 

PROTEÇÃO DOS ATIVOS DA EMPRESA 
Todos os colaboradores devem abster-se de utilizar os ativos da INAPA em seu benefício pessoal ou em benefício de 

outrem que não a INAPA. Devem também proceder de forma a preservar o valor desses ativos. 

Todas as informações eletrónicas nos equipamentos e contas de e-mails da INAPA são consideradas um ativo da 

empresa e a INAPA pode aceder ou analisá-las em conformidade com os princípios, direitos e garantias individuais 

estabelecidas pela lei ou pelos regulamentos aplicáveis. 

O roubo ou mau uso dos ativos da INAPA pode levar a sanções, seguindo as regras e regulamentos internas e 

regulamentos locais. A INAPA tratará o roubo de objetos de outros colaboradores no local de trabalho de uma forma 

equivalente ou roubo de ativos da empresa. Riscos potenciais para a empresa também deverão ser partilhados de 

forma a poderem ser avaliados.
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Qualquer uso de ativos da INAPA fora das suas responsabilidades exige aprovação prévia, por escrito, da 

administração local.  

Exemplos de ativos da empresa: sistemas informáticos e software; telefones e outros dispositivos de comunicação 

sem fio; fotocopiadoras; veículos; horas de trabalho; o resultado de qualquer trabalho realizado da INAPA; 

informações confidenciais; marcas registadas da INAPA. 

 

GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CONTRATOS 
Cada pessoa deve garantir a manutenção da informação comercial e financeira da INAPA dentro do seu âmbito de 

trabalho. A manutenção rigorosa do arquivo e relatórios refletem a reputação e a credibilidade da INAPA. Incluem 

não só contas financeiras, mas outras informações, tais como relatórios não financeiros (qualidade ou meio 

ambiente), relatórios de vendas / atividade, informação de horas trabalhadas, arquivo de despesas, pedidos 

apresentados como queixas e qualquer informação pessoal que tenha sido fornecida à empresa. Estas regras 

aplicam-se a todos os colaboradores e não apenas nas áreas de contabilidade, finanças e pessoal. 

Os colaboradores devem esforçar-se para ser precisos ao preparar qualquer informação, embora erros honestos 

possam ocasionalmente existir, sendo as pessoas incentivadas a reportá-los o mais rápido possível. Apenas ações 

intencionais para deturpar qualquer transação ou falsificar qualquer registo de negócios são violações do Código. 

Exemplos de má conduta: 

 Dois colaboradores, numa viagem de negócios, vão jantar, um deles paga a conta e apresenta o relatório de 

despesa. O segundo faz um duplicado do recibo da despesa e apresenta também um relatório de despesa. O 

segundo colaborador tem uma má conduta ao apresentar a falsa despesa. 

 Um colaborador percebe que não vai atingir os seus objetivos no mês e, para colmatar a diferença, emite 

uma fatura que será creditada no mês seguinte. 

 

MARCAS E COPYRIGHTS 
O nome INAPA e todos os nomes das suas subsidiárias, logotipos ou nomes de produtos e serviços (marcas 

comerciais / registadas) são a identidade da empresa. Antes de utilizar qualquer uma das suas marcas comerciais, 

deve consultar o “Manual de Identidade” e o departamento de comunicação do grupo (através do e-mail 

group.communication@inapa.com) sobre a forma como os nomes e logotipos podem ser utilizados e apresentados. 

Todos os materiais de marketing e publicidade têm que ser verdadeiros e honestos nas mensagens transmitidas, 

apresentando a realidade de forma transparente e esclarecida. Quaisquer materiais enganosos, impróprios ou 

abusivos devem ser rejeitados. 

Publicações privadas ou externas não devem incluir logotipos da INAPA nem de qualquer das suas marcas 

comerciais. 

Os colaboradores não podem utilizar ou copiar, no trabalho, software, musica, vídeos ou outros conteúdos 

registados. Não podem ser utilizadas ou armazenadas cópias de materiais ilegais nos equipamentos da INAPA.
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INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL 
Confidencialidade significa assegurar-se que a informação está acessível somente a quem está autorizado a aceder à 

informação. Todas as bases de dados são propriedade da INAPA, os seus ficheiros devem ser guardados e o seu 

acesso protegido. Como principio, a informação não divulgada ao público (incluindo dados financeiros, informação 

sobre vendas e compras ou ficheiros internos) deve ser tratada como assuntos confidenciais.  

 

O tratamento desta informação deve reger-se pelas leis ou regulamentos locais  de proteção de dados e privacidade. 

Adicionalmente, toda a informação que está sob proteção judicial não pode ser usada ou divulgada.  

Exemplos de informação confidencial: 

 A nossa relação de confiança com o cliente é a chave para o nosso negócio, por isso qualquer informação 

sensível no sistema, nomeadamente dados sobre o cliente, deve permanecer confidencial e não pode ser 

utilizada com nenhuma outra intenção que não seja as relações comerciais normais. 

 Todos os dados relacionados com informação de colaboradores, incluindo o seu histórico profissional, 

remuneração, informações de saúde, desempenho ou assuntos disciplinares. 

Exemplo de má conduta: 

 Faço exportação de uma base de dados do sistema que vai ser utilizada fora da INAPA. 

 

INSIDER TRADING 
Transacionar ações ou títulos com base em informações internas ou fornecer qualquer material não acessível ao 

público ou fornecer informação a outros, de modo a que possam negociar, é ilegal e passível de prossecução. 

Exemplo de má conduta: 

• Soube que a INAPA está a considerar a aquisição de uma empresa e eu negoceio (compro ou vendo) ações do 

grupo, do alvo ou de um concorrente do mercado. 

 

CONDUTA COMPORTAMENTAL 
Todos os colaboradores, durante o seu trabalho representam a INAPA sendo que o seu comportamento e ações 

devem refleti-lo. Devem cumprir a lei e regulamentos durante o exercício do seu trabalho, assegurando-se terem 

todas as autorizações necessárias para o fazer. Devem abster-se de consumir substâncias ilegais ou excesso de álcool 

durante as suas horas de trabalho. Qualquer má conduta comportamental pode resultar num processo disciplinar, 

sempre que o colaborador esteja a representar a INAPA ou a utilizar os seus ativos. 

Devem também evitar utilizar sites sociais durante as horas de trabalho, exceto se o desempenho do seu trabalho 

assim o exija. 
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CONDUTA COM PARCEIROS DE NEGÓCIO 
 

FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS 
As relações comerciais com os fornecedores é uma a força estratégica fundamental da INAPA e necessita ser 

preservada e estimulada. Todos os fornecedores devem ser tratados de uma forma justa assegurando um 

tratamento igual em circunstâncias semelhantes, agindo com lealdade, respeito e assegurando que os compromissos 

acordados são cumpridos. 

Não deverão ser concedidos privilégios ou favoritismos, devendo ser respeitado o princípio da equidade ao negociar 

com diversos fornecedores ou prestadores de serviços. Todos os colaboradores devem agir com lealdade, 

assegurando imparcialidade, transparência e evitando qualquer possível conflito de interesse. É também esperado o 

mesmo tipo de comportamento por parte dos fornecedores ou prestadores de serviços. 

Todos os colaboradores devem fornecer informação adequada aos fornecedores ou prestadores de serviço, 

assegurando bons canais de comunicação e que qualquer informação sensível será mantida confidencial. Sempre 

que se adeque, os colaboradores podem divulgar o critério utilizado que determinou a escolha de cada fornecedor. 

Nenhum colaborador, gerente ou administrador deve participar na tomada de decisão relacionada com uma 

empresa onde possa ter um interesse financeiro direto ou indireto. 

Quando necessário, a INAPA pode solicitar aos seus colaboradores, na área das relações com fornecedores ou 

prestadores de serviço, uma declaração confirmando a inexistência de interesses pessoais ou patrimoniais. 

A INAPA, como parte do seu negócio, compromete-se a promover a sustentabilidade ambiental. Deve receber e 

promover proactivamente produtos e iniciativas ambientalmente responsáveis. 

Exemplo de má conduta: 

• Um colaborador dá acesso a mais informação a um potencial fornecedor que pediu mais informação, sem 

partilhar com os outros. O indicado será, sempre que faça sentido, fornecer mais informação, mas partilha 

essa informação com todos os candidatos. 
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CLIENTES 

A INAPA tem a missão de “ser o parceiro que cria valor ao negócio dos nossos clientes”. Para criar valor sustentável, 

todos os colaboradores têm que estar focados no cliente, providenciando os melhores produtos para as 

necessidades do cliente, acompanhado de um excelente serviço. 

Para criar valor, os colaboradores necessitam demonstrar integridade, providenciando informação relevante, 

verdadeira, acessível e precisa, adequada às necessidades do cliente e respondendo a pedidos, consultas ou 

reclamações dentro de um prazo de tempo razoável. Devem também focar-se em melhorar continuamente o 

desempenho e qualidade dos produtos e serviços, simplificando e otimizando processos e procurando os melhores 

produtos e serviços para o cliente. 

Quando necessário, a INAPA pode exigir aos seus colaboradores, na área comercial, uma declaração a confirmar a 

ausência de qualquer interesse pessoal ou patrimonial. 

Todos os colaboradores devem assegurar que todos os compromissos com clientes são respeitados, evitando 

quaisquer atrasos, não conformidade de produtos ou uma deficiente qualidade de serviço.  

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
A natureza do negócio requer muitas vezes a interação com organismos públicos. As transações com a administração 

pública obedecem a regras especiais e diferem das negociações feitas com entidades privadas. 

Todos os subornos são proibidos. Como regra geral, não se pode oferecer nada a um agente de organismos públicos 

com o fim de obter tratamento privilegiado.  

Qualquer coisa de valor significa algo que possa ter valor para alguém, incluindo refeições de baixo valor, pequenos 

presentes (mesmo T-shirts), entretenimento, vouchers, oportunidades de negócio ou ofertas de emprego. Além do 

mencionado anteriormente, qualquer valor em dinheiro pode ser considerado um suborno. 

Organismos públicos fazem frequentemente leilões especiais, divulgação de preços e exigências de certificações às 

companhias com quem têm negócios. Verifiquem estes requisitos com os responsáveis legais da companhia antes de 

licitarem negócios de organismos públicos de forma a assegurarem-se que compreendem as regras na íntegra. 

 

ACIONISTAS 
A INAPA e as suas associadas estão focadas na criação de valor sustentado numa perspetiva de longo prazo, baseada 

nos seus compromissos de excelência e integridade. Somente os membros do Conselho da INAPA IPG (holding), o 

responsável para as relações com o mercado e o secretário da INAPA IPG estão autorizados a dar informação sobre a 

companhia ao mercado e aos acionistas. 
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PRESENTES, REFEIÇÕES E ENTRETENIMENTO 
Não devem ser aceites presentes, refeições, entretenimentos ou qualquer favor, de fornecedores, prestadores de 

serviços ou clientes que possam comprometer, ou aparentem comprometer, o seu discernimento ao tomar decisões 

objetivas no melhor interesse da INAPA.  

Qualquer recompensa em dinheiro, independentemente do valor, não pode ser aceite. 

Só são aceitáveis presentes modestos (como T-shirts ou pens com logotipo ou um pequeno cesto de oferta em 

épocas festivas) ou simbólicos (tais como troféus com inscrições de negócio). Para confirmar se um presente pode 

ser considerado “modesto”, por favor verifique as suas regras locais. Caso não existam diretivas locais considere que, 

como princípio básico, qualquer presente com valor superior a 150 euros (ou o equivalente em moeda local) não 

pode ser considerado “modesto”. Todos os presentes que excedam esta regra terão que ser reportados à 

administração da sua organização e aos Recursos Humanos (caso existam). 

Só podem ser aceites descontos se forem oferecidos a um grupo grande de colaboradores como parte de um acordo 

com a INAPA. 

Não pode aceitar refeições ou entretenimento e em troca, fazer, prometer fazer ou dar expectativa de fazer algo, 

não devendo igualmente pedir a fornecedores ou clientes qualquer regalia. No decurso de negociações, pode aceitar 

ocasionalmente refeições e entretenimento se o cliente ou fornecedor estiver presente e se os valores envolvidos 

estiverem de acordo com as regras locais, mas sempre com a autorização prévia do seu superior hirárquico. 

Se o presente que lhe está a ser oferecido exceder o limite, recuse educadamente e explique as regras. Se a 

devolução do presente ofender quem o ofereceu ou se não for possível a devolução, deve informar a Administração 

local, que deve doar o presente para caridade ou distribuir/sortear o item por um grande grupo de colaboradores. 

Caso seja convidado para um evento premium ou uma viagem, como os Jogos Olímpicos, Campeonato do 

Mundo/Europa ou Fórmula 1, consulte o seu superior hierárquico para verificar se haverá um rácio de negócios 

adequado que justifique a sua presença. 

 

Regras locais: cada geografia define o seu limite máximo para presentes, refeições ou entretenimento. A aceitação 

de qualquer presente, refeição ou entretenimento que exceda o limite estabelecido terá que ser aprovado por 

escrito pelo CEO / Administração (ou pela Administração da Inapa IPG no caso dos CEOs locais). 

 

Exemplos de má conduta: 

 Bilhetes para um evento desportivo oferecidos por um cliente ou fornecedor para uso pessoal sem a presença 

do cliente ou fornecedor. Nestas situações, só serão aceites bilhetes que sejam oferecidos a um grande grupo 

de colaboradores da INAPA como parte de um acordo. 

 Um colaborador que esteja a gerir uma relação comercial com uma agência de viagens ou cadeia hoteleira e 

receba um desconto para uso pessoal que não esteja disponível para os outros colaboradores.

07 
CONDUTA COM PARCEIROS DE 

NEGÓCIO 



 
 

19 
 

 

SUBORNO E CORRUPÇÃO 
A excelência dos nossos serviços é a chave para o sucesso do nosso negócio. Todos os colaboradores devem lidar 

com todos os nossos clientes, fornecedores e organismos públicos de uma forma transparente e de acordo com os 

padrões internacionais anticorrupção. 

É estritamente proibido aceitar ou oferecer subornos ou comissões sob qualquer forma e não é tolerada qualquer 

forma de corrupção em negócios empresariais. 

 

CONFLITO DE INTERESSES 
Durante as horas de trabalho todos devem agir no melhor interesse da INAPA. Levanta-se um conflito de interesses 

quando as suas atividades pessoais interferem, ou parecem interferir, com o seu discernimento em atuar no melhor 

interesse da INAPA. 

Todos devem abster-se de fazer negócio com membros de família ou com outros com quem tenham relações 

afetivas relevantes. Não devem utilizar a sua posição na INAPA para obter tratamento especial para si, a sua família 

ou alguém com significado relevante para si. Aplica-se à compra de produtos, vendas, investimentos, contratação 

seleção de empreiteiros ou fornecedores ou quaisquer outras relações de negócio. 

Todas as atividades profissionais externas, remuneradas ou não, têm que ser comunicadas à gestão local ou à 

holding (para os gestores locais) e não podem levantar conflitos de interesses com a INAPA. Não podem ser 

utilizados quaisquer ativos da empresa durante o exercício de qualquer atividade profissional externa. 

Caso se encontre numa situação de possível conflito de interesses, deve comunica-lo ao seu superior hierárquico e 

excluir-se do processo de tomada de decisão. Avalie a situação, mas se não tiver a certeza, fale com seu superior 

hier, recursos humanos ou a gestão local. 

Exemplo de má conduta: 

 Alguém está envolvido na seleção do fornecedor mais adequado e um dos candidatos é uma empresa detida 

parcialmente pelo cônjuge. As opções a considerar deverão ser ou a pessoa não tomar parte no processo de 

decisão ou a empresa do cônjuge ser eliminada da seleção. 
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CONCORRÊNCIA 
Todas as nossas relações comerciais devem promover uma concorrência leal, agindo de boa-fé, e respeitando todas 

as leis nacionais e europeias de concorrência. Práticas para evitar a concorrência, como o dumping de preços, são 

estritamente proibidas. 

Em todos os mercados, os acordos com empresas concorrentes, verbais ou escritos, estão sujeitos a um rigoroso 

escrutínio. Os colaboradores não podem envolver-se em qualquer conversação com a concorrência relativamente a 

preços, politicas, contratos, planos de marketing, stocks ou custos, não podem partilhar qualquer informação ou 

intenção passadas, presentes ou futuras propostas ou acordar qualquer divisão de vendas (como dividir clientes ou 

território). 

É incentivado a recolher, partilhar e usar informação sobre a nossa concorrência, mas só o poderá fazer de uma 

forma legal e ética. É aceitável recolher informação da concorrência através de dados públicos, pedir informação a 

terceiros sobre a nossa concorrência ou aceitar informações dadas por terceiros, desde que que não haja razões 

para acreditar que a terceira parte esteja sob obrigações contratuais ou legais de não divulgar a informação, ou que 

a informação tenha sido recolhida de forma legal e ética. 

Acordos com revendedores ou de exclusividade também podem ser escrutinados, especialmente em mercados onde 

temos uma posição de liderança. Os revendedores devem ser tratados de forma justa, respeitando os princípios de 

igualdade, evitando qualquer prática discriminatória e com transparência. 

Caso tenha algumas perguntas ou dúvidas, por favor consulte a equipa legal a nível da Inapa Holding, ou, caso exista, 

ao seu nível local.
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CONDUTA PARA COM A COMUNIDADE 
 

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
A INAPA opera de forma a preservar o meio ambiente, promovendo práticas sustentáveis das operações, das 

operações de seus fornecedores e prestadores de serviços e dando aconselhamento aos clientes. A gestão 

sustentável dos recursos naturais e a proteção efetiva do meio ambiente são fundamentais tanto para o crescimento 

económico sustentável como para o bem-estar individual e da sociedade. 

As operações devem adotar medidas que protejam o meio ambiente e respeitem todas as legislações ambientais 

locais e europeias, garantindo o menor impacto possível sobre o meio ambiente. O respeito pelos aspetos 

ambientais é entendido como elemento integrado no trabalho diário de todos os colaboradores. 

Deve ser promovida uma informação abrangente ao cliente sobre todos os aspetos ambientais, nomeadamente a 

empresa, a cadeia de abastecimento, os fornecedores ou os produtos, e proactivamente aconselhar os clientes na 

tomada de decisões amigas do meio ambiente. 

É importante apresentar estas medidas, mas também estabelecer objetivos e monitorizar internamente os 

processos que possibilitam acompanhar o desempenho e a formação de todos os colaboradores. 

 

ENVOLVIMENTO COM A COMUNIDADE 
As diversas operações devem reger-se pelas leis e regulamentos aplicáveis e promover práticas que possam 

beneficiar as comunidades onde estamos inseridos. A INAPA encoraja todos os colaboradores a ter um papel ativo 

no desenvolvimento da sua comunidade, nomeadamente, incentivar quaisquer iniciativas sociais ou apoiar obras de 

caridade. 

As decisões de investimento também devem ter em consideração quaisquer efeitos sociais. 

Qualquer doação para caridade envolvendo ativos da INAPA deve ser aprovada no Conselho de Administração a 

nível local. 
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COMUNICAÇÕES PÚBLICAS 
Informações da empresa e a sua reputação estão entre os mais importantes activos e deve preservá-los. 

Em qualquer evento público deve abster-se de divulgar informações que não estejam disponíveis ao público. Caso 

deseje apresentar alguma informação ainda não publicada tem que obter autorização prévia do seu Conselho de 

Administração local. Caso os membros do Conselho tenham alguma dúvida, devem consultar a equipa legal a nível 

da Inapa holding. 

Comunicados de imprensa, que não estejam ligados a campanhas de marketing, terão que ter aprovação prévia da 

Comunicação do Grupo Inapa IPG (group. communication@inapa.com) ou de um membro do Conselho da 

Administração da Inapa holding antes da sua apresentação. 

As campanhas de marketing devem respeitar as indicações do “Inapa Brand Manual”. 

 

ATIVIDADE POLÍTICA 
A INAPA não faz quaisquer contribuições para politica nem apoia candidatos individuais ou partidos políticos. Todos 

os apoios dos colaboradores da INAPA terão que ser feitos a título individual, abstendo-se de utilizar o nome Inapa 

ou de qualquer das filiais do grupo, ou os seus activos (incluindo horas de trabalho, equipamento ou instalações). 

Caso detenha um cargo público eleito ou designado enquanto trabalha na INAPA, deve-se abster de ter qualquer 

envolvimento em decisões que possam criar ou parecer criar um conflito de interesse. 

 

08 
CONDUTA PARA COM A 

COMUNIDADE 



 
 

23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 
 

 

 


