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MENSAGEM DO NOSSO  
CONSELHEIRO DELEGADO

Vivemos um período de ascensão da regulação internacional, 
que pretende devolver a confiança dos mercados nas 
empresas e nos organismos públicos. Isto, depois de termos 
atravessado um dos momentos de crise de confiança 
mais relevantes da história, como consequência de 
comportamentos pouco éticos e irresponsáveis, por parte de 
diversos intervenientes sociais. 

A Cepsa demonstrou, na sua trajetória histórica, que graças 
aos seus valores de segurança, sustentabilidade, liderança, 
solidariedade e melhoria contínua, conseguiu alcançar uma 
reputação de referência no setor, como empresa energética 
integral. Uma empresa não pode contar exclusivamente com 
valores sólidos; tem que atuar de forma correta, tanto com 
os seus líderes, como com o conjunto do capital humano, 
com o objetivo de garantir uma gestão responsável dos seus 
negócios, sustentável no tempo e que seja capaz de gerar 
valor a todos os seus grupos de interesse. 

Estamos a desenvolver, em todos os nossos negócios, um 
projeto emocionante de expansão internacional com a 
visão de ser uma empresa energética global de referência. 
Isto implica que devemos ter bem presente e aplicar, onde 
operamos, os nossos princípios éticos; tornando este código, 
a nossa identidade como empresa.

Só é possível alcançar a nossa visão se realizarmos as 
nossas operações considerando os nossos princípios éticos 
e a regulação que nos corresponde. Este código atualiza 
as normas que, na Cepsa, nos comprometemos cumprir e 
respeitar. 

Existem quatro aspetos chave que nos ajudam a manter um 
nível ético elevado nas nossas atividades empresariais:

•  Estar familiarizado com este código.
•  Aplicar o código no  nosso dia-a-dia.
•  Tentar fazer sempre o correto.
•  Perguntar, caso não saiba como proceder.

Em resumo, convidamo-lo a ler, cuidadosamente, o 
nosso código de ética e conduta para entender o nosso 
compromisso com a sociedade onde operamos e com o 
conjunto de grupos que interagem com a empresa. No 
entanto, lembre-se de que pode comunicar qualquer aspeto 
de incumprimento da nossa atividade, que seja contrária 
ao código, através do nosso canal de ética e cumprimento. 
Estamos convencidos de que os nossos princípios éticos e o 
nosso comportamento, são fatores decisivos para continuar 
a gerar a confiança que nos permite ser um importante 
interveniente social. 

Pedro Miró
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O Código de Ética e Conduta (doravante, “Código”)  
reúne os princípios básicos, padrões e os comportamentos 
necessários para alcançar os nossos objetivos e promover 
os nossos valores. No nosso código, estão resumidas as 
normas mínimas legais e éticas, assim como conselhos 
práticos, que devem prevalecer na nossa atividade. Por 
outro lado, são identificados os principais elementos do 
nosso programa de conformidade e é explicado onde 
podemos procurar ajuda e apoio.

O comportamento ético vai para além do 
simples cumprimento da lei. Com o nosso 
Código e as políticas que o desenvolvem, 
reforçamos o compromisso da Cepsa com 
o comportamento ético em cada uma das 
nossas áreas de ação. Valorizamos o modo 
como trabalhamos e nos relacionamos com 
os nossos grupos de interesse, reforçando 
o compromisso que nós, profissionais do 
grupo Cepsa, sempre tivemos de fazer o 
nosso trabalho de forma responsável.  

Os valores da Cepsa devem ser os pilares sobre os quais 
se forja a conduta dos funcionários na tomada de decisões 
e no desenvolvimento das operações que são levadas a 
cabo em todos os países onde operamos, sempre sob 
os princípios de transparência, integridade, honestidade, 
respeito e igualdade, respeitando sempre a lei e este 
Código de Ética e Conduta. 

Os valores da Cepsa são:

•   SEGURANÇA:  
 
A segurança como prioridade, com o compromisso 
de proteger todos os profissionais com os quais nos 
relacionamos, funcionários da Cepsa e das empresas 
auxiliares, fornecedores, distribuidores, assim como os 
nossos clientes, e garantir a integridade das instalações 
e dos processos, promovendo a excelencia;  fazendo da 
prevenção a nossa melhor defesa para eliminar os riscos, 
projetando a nossa atenção para além do do âmbito 
laboral.

•   SUSTENTABILIDADE: 
 
Promover a continuidade da atividade da Empresa no 
tempo, reforçando o nosso compromisso para com a 
proteção do meio ambiente e o bem-estar da sociedade, 
especialmente nas comunidades onde estamos 
presentes; assim como, manter relações com os grupos 
de interesse, baseadas na ética e transparência. 

•   MELHORIA CONTÍNUA:  
 
Promover o desenvolvimento e a retenção de talento 
e conhecimento; ser excelente, atuar com eficiência e 
fiabilidade nas operações, cumprindo a regulamentação e 
estabelecendo medidas eficazes para prevenir eventuais 
condutas irregulares.

•   LIDERANÇA:  
 
Atuar com honestidade, integridade e respeito, de forma 
diligente e responsável, promovendo o companheirismo 
e procurando novas ideias e oportunidades com esforço, 
audácia e ambição.

•   SOLIDARIEDADE: 
 
Trabalhar em equipa, procurando sempre o interesse 
global da Cepsa, através da cooperação entre áreas e em 
colaboração com clientes e fornecedores, mantendo uma 
atitude positiva para com os outros.

O NOSSO COMPROMISSO COM A ÉTICA E A CONFORMIDADE 

CAPÍTULO 1
Introdução: o nosso código de ética e conduta
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O nosso Código de Ética e Conduta aplica-se a todos 
os conselheiros e funcionários do grupo Cepsa 
(doravante, a Cepsa ou a empresa), das sociedades 
filiais sobre as quais a Cepsa tem controlo de gestão, 
independentemente da sua relação profissional ou 
tipologia de contrato de trabalho. Doravante, serão 
designados, em conjunto, por “funcionários”.
  
Nas sociedades em que a Cepsa tenha diretamente ou 
indiretamente uma participação, mas que não tenha  
controlo das mesmas e que, por conseguinte, não façam 
parte do seu Grupo de sociedades, será feito todo o 
possível para garantir ou que este Código seja aplicado, 
ou que existam programas éticos implantados coerentes 
com os nossos. 

Os terceiros com os quais nos relacionamos fazendo 
negócios, onde se incluem consultores, sócios, joint-
ventures não operadas, subcontratados, fornecedores e 
outras empresas colaboradoras, são uma extensão da 
Cepsa e, em muitos casos, representam-na. Por esta 
razão, devem agir em conformidade com o nosso Código. 
Da mesma forma, devemos incentivar que estes terceiros 
desenvolvam e apliquem programas éticos que sejam 
coerentes com os nossos padrões. A Cepsa levará a cabo 
as medidas necessárias quando considerar que estes  
não cumpriram com as nossas políticas e as suas  
obrigações contratuais.

A Cepsa opera em muitos países do mundo onde as leis 
dessas jurisdições e os costumes locais podem tornar 
necessários guias adicionais aos que constam neste Código. 
No caso de discrepâncias entre os requisitos locais e este 
Código, será sempre aplicado o mais rigoroso e nunca  
serão seguidas práticas que infrinjam os nossos valores  
ou o Código.  

Este Código complementa-se com um conjunto de 
políticas, que estão à sua disposição na intranet, onde são 
oferecidos guias adicionais mais detalhados sobre como 
proceder perante os riscos mais significativos.

Ainda que a Cepsa se esforce por proporcionar orientações 
claras sobre as obrigações e responsabilidades dos 
funcionários, não se conseguem abranger todos os possíveis 
cenários. A ausência de orientação ou de um guia sobre 
determinado cenário não desobriga a atuação de acordo com 
os requisitos legais, os valores da nossa Empresa e os mais 
elevados padrões éticos de conduta empresarial. 

Caso necessite de ajuda sobre como proceder 
perante uma situação em particular, pode 
entrar em contacto com o seu superior 
hierárquico e/ou o Gabinete de Ética e 
Conformidade (canaletica@cepsa.com).

A QUEM SE DIRIGE ESTE CÓDIGO E A QUEM SE APLICA 

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
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Os funcionários da Cepsa devem agir 
de forma íntegra, mesmo em situações 
difíceis e submetidos a pressão. Esta 
tarefa nem sempre é fácil.  

Caso se encontre perante esta 
circunstância deve colocar as  
seguintes questões:

1.  É legal?

2.   É coerente com os nossos princípios e 
valores?

3.   Cumpre com o estabelecido no nosso 
Código de Ética e Conduta?

4.   Está de acordo com as nossas 
Políticas e normas internas?

5.   Sentir-me-ia confortável se a decisão 
fosse publicada nos meios de 
comunicação?

6.   Posso contar em público o trabalho 
em que estou envolvido e não ser, por 
isso, objeto de qualquer repreensão?

Se a resposta a alguma destas perguntas 
for “não”, deve parar/denunciar e reportar 
a situação ao seu superior hierárquico e/
ou ao Gabinete de Ética e Conformidade 
para que o aconselhem a como agir. 
Se não pode evitar a situação, utilize o 
seu melhor juízo para tomar a decisão 
adequada, tendo em conta que uma ação 
incorreta pode implicar consequências 
significativas.

As suas responsabilidades, em relação ao Código, como 
funcionário da Cepsa são:

• Ler e compreender o Código. Se tiver alguma dúvida, 
pode dirigir-se ao seu superior hierárquico e/ou ao 
Gabinete de Ética e Conformidade através do Canal de 
Ética e Conformidade (canaletica@cepsa.com). 

• Realize a formação relativa ao Código de Ética e adira ao 
cumprimento do mesmo.

• Demonstre com palavras e com ações o seu 
compromisso com a integridade, o cumprimento legal, a 
transparência, a honestidade, o respeito e a proteção do 
meio ambiente, agindo de maneira profissional, segura e 
ética. Dê o exemplo com as suas ações. 

• Torne-se porta-voz do nosso Código promovendo o  
seu cumprimento entre os funcionários e terceiros com  
quem trabalhe. 

• Conheça e cumpra as normas externas e internas que 
afetem as operações que esteja a desenvolver.

• Evite qualquer atividade que possa dar lugar a práticas 
ilegais ou prejudicar a nossa reputação.

• Identifique e gira os riscos relacionados com as suas 
responsabilidades.

• Aconselhe-se quando não sabe como reagir perante um 
dilema ético. 

• Colabore com as investigações e auditorias 
proporcionando proativamente todas as informações 
íntegras e verdadeiras relacionadas com o sucedido.

• Notifique o Gabinete de Ética e Conformidade sobre 
qualquer alegada infração do Código.

RESPONSABILIDADES DOS FUNCIONÁRIOS 

CAPÍTULO 1
Introdução: o nosso código de ética e conduta
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O Conselho de Administração da Cepsa é o responsável 
por garantir a existência de um programa eficaz de 
ética e conformidade, através da Comissão do Conselho 
de Auditoria, Conformidade e Ética. A supervisão do 
programa de ética e conformidade está delegada no 
Comité Operacional de Ética e Conformidade. 

O Comité Operacional de Ética e Conformidade é o órgão 
colegial de caráter interno e permanente responsável 
por analisar e dar respostas aos dilemas éticos surgidos 
e investigados, por zelar pelo desenrolar das atividades 
e negócios conforme as normas em vigor e as políticas e 
procedimentos internos, certificando-se de que a empresa 
trabalha com integridade de acordo com os compromissos 
determinados pelo Conselho de Administração. 

O Comité Operacional de Ética e Conformidade é formado 
pelo Diretor Geral Financeiro, pelo Diretor de Assessoria 
Jurídica, pelo Diretor de Recursos Humanos, pelo Diretor 
de Segurança, Qualidade e Proteção do Meio ambiente, 
pelo Diretor de Comunicação e Relações Institucionais 
e pelo Diretor de Auditoria Interna, Gabinete de Ética e 
Conformidade e Riscos Corporativos, que exerce a função 
de Presidente; o responsável pelo Gabinete de Ética e 
Conformidade exerce a função de Secretário do Comité. 

O estabelecimento, definição e acompanhamento dos 
programas de ética e conformidade são realizados através 
do Gabinete de Ética e Conformidade. 

O Gabinete de Ética e Conformidade, sempre 
que a legislação aplicável o permita, tem acesso, 
através do Presidente do Comité Operacional de 
Ética e Conformidade, à informação, documentos, 
administradores, diretores e funcionários do grupo, 
incluindo as atas dos órgãos de administração, supervisão 
e controlo, que forem necessários para o adequado 
exercício das suas funções. 

O Gabinete de Ética e Conformidade deve dispor 
dos meios materiais e humanos necessários para o 
desempenho das suas funções. 

O Gabinete de Ética e Conformidade, através do Comité 
Operacional de Ética e Conformidade, deve informar a 
Comissão de Auditoria, Conformidade e Ética, pelo menos 
uma vez por ano e sempre que considere necessário 
ou que seja requerido, sobre as medidas adotadas para 
assegurar o cumprimento do Código de Ética e Conduta 
e, em geral, das normas externas e internas, e sobre as 
conclusões resultantes da sua análise. 
 

O GABINETE DE ÉTICA E CONFORMIDADE 

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
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É da responsabilidade dos funcionários da Cepsa zelar pela 
integridade e reputação da empresa. Por isso, perante um 
possível incumprimento do Código de Ética e Conduta, ou 
de uma norma interna ou externa, temos a obrigação de 
comunicá-lo o mais rápido possível, através de um dos 
seguintes canais disponíveis:

• Mediante a comunicação ao supervisor hierárquico 
para que o responsável da área informada encaminhe, 
imediatamente, a informação recebida para o Gabinete 
de Ética e Conformidade.

• Ao Gabinete de Ética e Conformidade, através do Canal 
de Ética e Conformidade: canaletica@cepsa.com

Incentivamos todos os funcionários da 
CEPSA a, de boa-fé, colocarem quaisquer 
questões ou preocupações relacionadas 
com a conformidade ou dúvidas éticas. 
Esta comunicação pode ser feita sem 
medo de represálias. 

A Cepsa não tolerará qualquer tipo de represália dirigida 
contra quem, de boa-fé, apresente uma preocupação sobre 
um possível incumprimento do código ou de uma norma 
interna ou externa. Tão pouco serão admitidas represálias 
contra quem colabore numa investigação sobre um 
incumprimento. Pelo contrário, qualquer ato ou ameaça 
de represália contra um funcionário da Cepsa será tratado 
como uma infração grave do nosso Código e sujeito  
a medidas disciplinares.

A comunicação “de boa-fé” implica que seja facultada a 
informação de maneira honesta, completa e precisa,  
ainda que, posteriormente, se verifique que era errada.  
A informação facultada de “má-fé” será sujeita a  
medidas disciplinares. 

A Cepsa garante o seu compromisso 
relativamente à confidencialidade absoluta 
dos dados da pessoa denunciante, ou ao 
nível legalmente exigido. 

Todas as pessoas que, tendo como objetivo o tratamento 
correto do incidente ou irregularidade, devam conhecer 
o seu conteúdo ficam sujeitas a um compromisso de 
confidencialidade. Os dados de um denunciante apenas 
serão facultados caso tal seja exigido legalmente e 
mediante um pedido da autoridade competente, cumprindo 
sempre com a legislação sobre a proteção de dados de 
caráter pessoal.

TOLERÂNCIA ZERO ÀS REPRESÁLIAS

É da responsabilidade dos funcionários colaborar de 
forma proativa com as investigações e auditorias que 
são realizadas na Cepsa, proporcionando informação 
verdadeira, clara e completa. 

No que diz respeito às investigações e auditorias, não deve:

1. Destruir, alterar ou esconder documentos.

2. Prestar declarações incompletas, falsas ou 
difamatórias sobre acontecimentos ou pessoas objeto 
da investigação ou auditoria.

3. Realizar uma investigação individualmente e sem a 
coordenação com o Gabinete de Ética e Conformidade, 
uma vez que devem ser alocados os recursos necessários 
e suficientes em cada caso para cada investigação

INVESTIGAÇÕES E AUDITORIAS

CAPÍTULO 1
Introdução: o nosso código de ética e conduta



9

O conteúdo deste Código teve a colaboração dos mais 
elevados representantes da empresa e das Federações dos 
Sindicatos mais representativos no seu âmbito.
 
Este código foi aprovado pelo Conselho de Administração 
na sua reunião de 20 de setembro de 2017 e é de caráter 
efetivo a partir do momento da sua aprovação. 

O conteúdo do presente documento será atualizado 
e revisto periodicamente, de acordo com o mesmo 
procedimento utilizado na sua criação, e adaptado às 
alterações da sociedade em geral e da Cepsa em particular.

O nosso Código de Ética e Conduta possui o máximo raio 
normativo dentro da Cepsa. Ao trabalhar para, ou ao 
representar a Cepsa, aceita respeitar o nosso compromisso 
de agir corretamente.

As pessoas que infrinjam o nosso Código, as nossas normas 
internas ou a legislação aplicável podem estar a colocar 
em perigo a Cepsa, pelo que podem ser objeto de medidas 
disciplinares e de sanções legais. 

Cada incumprimento será analisado individualmente e, 
caso seja necessário, será sancionado de acordo com os 
nossos procedimentos internos, convenções e as normas 
legalmente aplicáveis. 
 
Também podem ser objeto de medidas disciplinares:

1. As pessoas que não adotem a diligência devida para 
detetar uma infração;

2. As pessoas que não colaborem com as investigações, 
designadamente, as que destruam ou ocultem 
informações relevantes para uma investigação ou 
que prestem declarações falsas, incompletas ou 
difamatórias. 

3. Os responsáveis hierárquicos que tentem prejudicar 
alguém que comunicou “de boa-fé” uma possível 
infração ou que está a colaborar com uma investigação 
na sua área.  

REGIME DISCIPLINAR ATUALIZAÇÃO,  
ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
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SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

A Cepsa está comprometida em 
proporcionar um ambiente de trabalho 
saudável e seguro para todos os funcionários 
e qualquer pessoa que trabalhe nas nossas 
instalações ou as visite. 

•   A Cepsa promove a prevenção de riscos em matéria 
de saúde e segurança no trabalho, estendendo a nossa 
atenção até ao âmbito pessoal dos nossos funcionários.

•   Todos somos responsáveis pela segurança nas operações 
e nos postos de trabalho e por assegurar que estejamos 
capacitados para lidar com questões de saúde  
e segurança.

•   Os fornecedores, contratados e subcontratados da Cepsa 
devem cumprir as normas e políticas de segurança e 
saúde no trabalho.

•   Os fornecedores, contratados e subcontratados da Cepsa 
devem cumprir a regulamentação sobre a prevenção 
de riscos laborais e assumir contratualmente o seu 
compromisso neste sentido.  

•   Os nossos locais de trabalho devem estar livres de álcool e 
drogas. O consumo de álcool e o uso, posse ou distribuição 
de substâncias ilegais é proibido.

O QUE DEVE SABER?

•   Realizar com segurança todas as atividades que 
desenvolve e mostrar a diligência necessária quando 
tratar de aspetos da saúde e segurança. 

•   Conhecer, compreender e cumprir a regulamentação e 
normas internas sobre a segurança e saúde no trabalho.

•   Avaliar os riscos relativos à segurança e saúde no 
trabalho antes de tomar qualquer decisão para adotar as 
medidas necessárias para evitá-los.

CERTIFIQUE-SE DE: 

•   Qualquer condição ou prática insegura no seu local de 
trabalho, tais como falhas na utilização de equipamentos 
de segurança, riscos elétricos ou químicos expostos, ou 
saídas de emergência bloqueadas.

•   A execução de novos projetos que acarretem riscos de 
segurança não controlados e que possam causar danos 
pessoais. 

SEJA CUIDADOSO COM:

•   Utilizar sempre os equipamentos de segurança 
necessários e não manipular os equipamentos ou 
sistemas de segurança.

•   Estar atento ao que está a acontecer à sua volta e 
comunicar, de forma imediata, ao seu responsável ou à 
unidade de HSE local, sem assumir que outra pessoa o 
tenha reportado, qualquer acidente, lesão, preocupação 
de saúde ou segurança, ou situação insegura. 

•   Assistir e participar em todas as atividades de formação 
necessárias sobre saúde e segurança no trabalho

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
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ONDE ENCONTRAR AJUDA:

Para qualquer questão ou dúvida pode dirigir-se ao 
seu superior hierárquico, ao Delegado de Prevenção, 
à Unidade de Segurança local e/ou corporativa e/ou 
ao Gabinete de Ética e Conformidade.

Caso identifique uma irregularidade derivada das 
condutas anteriores, deverá comunicá-la ao Gabinete 
de Ética e Conformidade através do Canal de Ética e 
Conformidade (canaletica@cepsa.com).  

COMPROMISSO COM OS DIREITOS 
HUMANOS, LABORAIS E RESPEITO

•   O ativo mais importante da Cepsa são os seus 
funcionários, que provêm de diferentes origens, 
nacionalidades e culturas de todo o mundo.  

A Cepsa valoriza a diversidade dos seus 
funcionários e considera que tal é um 
dos seus principais pontos fortes. 

•   A Cepsa não emprega, diretamente nem através de 
contratação, ninguém que não tenha 16 anos de idade e 
não admite nenhuma forma de exploração laboral.

•   Nenhum funcionário na Cepsa será objeto de 
discriminação devido à sua raça, nacionalidade, idade, 
género, estado civil, orientação sexual, ideologia, religião, 
deficiência ou qualquer outra condição pessoal, física ou 
social. 

•   A Cepsa respeita os direitos de minorias étnicas e povos ou 
comunidades indígenas onde realiza as suas atividades. 

A Cepsa proíbe toda a forma de assédio 
ou abuso físico, sexual, psicológico ou 
verbal entre os seus funcionários, assim 
como qualquer conduta que gere um 
ambiente de trabalho intimidatório, 
ofensivo, humilhante ou hostil.

•   A Cepsa promove o desenvolvimento de uma liderança 
inclusiva e zela pela igualdade de oportunidades entre 
os seus profissionais, fomentando a diversidade sem 
discriminar ninguém na hora de contratar, promover ou 
renumerar os funcionários.

•   Não serão toleradas ameaças ou danos causados à 
propriedade da Cepsa ou aos seus funcionários.

O QUE DEVE SABER?

CAPÍTULO 2
Integridade com os nossos funcinários
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ONDE ENCONTRAR AJUDA:

Para qualquer questão ou dúvida pode dirigir-se 
ao seu superior hierárquico, ao seu representante 
de Recursos Humanos e/ou ao Gabinete de Ética e 
Conformidade.

Caso identifique uma irregularidade derivada das 
condutas anteriores, deverá comunicá-la ao Gabinete 
de Ética e Conformidade através do Canal de Ética e 
Conformidade (canaletica@cepsa.com). 

•  Contratar, promover e compensar de maneira íntegra e 
justa, com base no mérito e nas necessidades do negócio. 

•   Fomentar o emprego digno, respeitando 
escrupulosamente o direito das pessoas de não serem 
vítimas de trabalho forçado, e rejeitar qualquer forma 
de exploração laboral na Cepsa ou nos seus parceiros, 
fornecedores, clientes ou qualquer outro grupo  
de interesse.

•  Tratar os seus companheiros de trabalho, clientes, 
fornecedores e outros grupos de interesse com respeito, 
dignidade e profissionalismo, sem ameaças, humilhação 
ou discriminação usando palavras ou ações sugestivas 
ou depreciativas, adaptando o seu comportamento às 
culturas locais.

•   Desenvolver as atividades comerciais e de negócios 
promovendo o respeito e a conformidade com a 
regulamentação em matéria de direitos humanos, 
exigindo aos nossos fornecedores e contratados que 
aceitem o nosso Código de Conduta de fornecedores.

•   Comunicar ao seu representante de recursos humanos 
e/ou ao Gabinete de Ética e Conformidade qualquer tipo 
de assédio ou abuso que sofra ou que observe, tais como 
discriminação racial, de género ou de outra índole.

SEJA CUIDADOSO COM:

•   O cumprimento da regulamentação laboral e dos 
procedimentos internos da Cepsa em todos os países 
onde operamos.

•   A forma como trata os demais, sendo sempre respeitoso 
e profissional, sem discriminação, assédio, ameaças ou 
abuso de autoridade. 

•   Ser objetivo e assegurar-se que os seus sentimentos, 
preconceitos e preferências pessoais não influenciem 
as suas decisões relativas à contratação, avaliação, 
promoção, formação, desenvolvimento, disciplina, 
indemnização e despedimento. 

•   Não realizar declarações verbais, escritas ou fisicamente 
ameaçadoras a outras pessoas, mesmo se forem feitas 
no âmbito de uma brincadeira.

•   Invadir o espaço pessoal ou o contacto físico não desejado.

CERTIFIQUE-SE DE: 

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
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• O branqueamento de capitais procura dar uma aparência 
de legitimidade ou legalidade a bens ou ativos de origem 
criminosa, não estando limitado unicamente a transações 
em numerário. Por outro lado, o financiamento do 
terrorismo implica a angariação ou distribuição de fundos, 
de fontes legítimas ou não, para apoiar a atividade terrorista 
de acordo com o que se define no direito internacional. 

A participação nessas atividades danifica 
a nossa reputação e pode expor a Cepsa e 
os seus funcionários a graves sanções. 

A Cepsa compromete-se a evitar qualquer 
colaboração com pessoas e/ou entidades que 
tenham como finalidade o branqueamento de 
capitais ou o financiamento do terrorismo.

• A Cepsa certifica-se do cumprimento das normas 
tributárias aplicáveis e procura uma coordenação ade-
quada da política fiscal com a prossecução do interesse 
social e do apoio à estratégia empresarial a longo prazo, 
evitando os riscos e ineficiências fiscais na execução das 
decisões de negócios. 

• A Cepsa colabora com as autoridades fiscais para detetar 
e encontrar soluções para as práticas fiscais fraudulen-
tas que possam ser utilizadas nos mercados onde está 
presente.

• A Cepsa realiza os seus negócios cumprindo com a 
regulamentação relativa ao branqueamento de capitais 
e ao financiamento do terrorismo em vigor nos países 
onde operamos. Realiza negócios apenas com clientes, 
fornecedores e parceiros envolvidos em atividades com-
erciais legítimas usando fundos de fontes legítimas.

• A maioria dos países onde a Cepsa opera conta no seu 
sistema jurídico com normas que proíbem o branquea-
mento de capitais e o financiamento do terrorismo e que 
contemplam a responsabilidades penal das empresas e 
dos seus funcionários. 

 • Conhecer as leis sobre o branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo aplicáveis ao negócio e ao 
país onde desenvolve a sua atividade. 

• Conhecer o terceiro com o qual vai fazer negócios 
seguindo o procedimento de conhecimento de terceiros 
(“Know Your Third Party”) e realizando a devida diligência 
para garantir a reputação da Cepsa, se tal for necessário.

• Conhecer a origem e o destino do dinheiro e da 
propriedade que recebemos ou adquirimos, e a identidade 
da derradeira pessoa (“Ultimate beneficial owner”) a 
quem efetuamos os pagamentos.

• Verificar as transações cujos métodos de liquidação são 
poucos habituais ou nas quais participam pessoas ou 
entidades distintas das envolvidas normalmente. 

• Prestar especial atenção às cobranças ou pagamentos 
provenientes de ou dirigidos para paraísos fiscais e 
pessoas que desempenham ou desempenharam funções 
públicas de relevância e familiares diretos ou amigos 
próximos das mesmas, (“Politically Exposed Persons”).

• Informar as Direções de Tesouraria Corporativa, Impostos 
Corporativos e o Gabinete de Ética e Conformidade sobre 
qualquer transação financeira e atividade suspeita.

MEDIDAS CONTRA O BRANQUEAMENTO  
DE CAPITAIS E O FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

O QUE DEVE SABER? CERTIFIQUE-SE DE: 

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
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•   Os pagamentos onde não identificou claramente o 
beneficiário final dos mesmos ou nos casos em que o 
titular da conta não seja o fornecedor do serviço.

•  Os pagamentos não especificados no contrato 
correspondente, ou para terceiros ou contas bancárias 
não previstas no mesmo. 

•  Os pagamentos tramitados por procedimentos de urgência.

•  As transferências de fundos inusuais procedentes de ou 
dirigidas para países com leis estritas de sigilo bancário, 
escasso controlo contra o branqueamento de capitais, 
paraísos fiscais ou países onde o índice de corrupção  
é elevado.

•  Os pagamentos ou cobranças em numerário e 
transferências que não são coerentes com as atividades 
comerciais da contraparte envolvida.

•   Os pagamentos que poderiam resultar do fracionamento 
de um pagamento maior e que, por isso, são dirigidos ao 
mesmo destinatário e por igual conceito. 

SEJA CUIDADOSO COM:

ONDE ENCONTRAR AJUDA:

Para qualquer questão, dúvida ou suspeita de 
irregularidade sobre o branqueamento de capitais ou o 
financiamento do terrorismo, entre em contacto com 
o seu superior hierárquico, as Direções de Tesouraria 
Corporativa, Impostos Corporativos e/ou o Gabinete de 
Ética e Conformidade. 

Caso identifique uma irregularidade derivada das 
condutas anteriores, deverá comunicá-la ao Gabinete 
de Ética e Conformidade através do Canal de Ética e 
Conformidade (canaletica@cepsa.com). 

• Política de Prevenção de Delitos.

• Política de Análise de Contrapartes. 

POLÍTICAS RELACIONADAS:

CONFLITOS DE INTERESSES

•   Um conflito de interesses surge quando as relações 
pessoais, profissionais, financeiras ou de outra índole 
interferem ou podem interferir com a objetividade ou 
lealdade de um funcionário da Cepsa.

•   A Cepsa respeita a privacidade dos seus funcionários 
e o seu direito a participar em atividades financeiras 
legítimas fora do ambiente de trabalho e a desenvolver 
outras atividades profissionais por conta própria ou de 
outrem, sempre e quando tal não afete o rendimento 
do seu trabalho, não exista um acordo de tempo 
integral e não constitua um conflito de interesses e/ou 
concorrência desleal. 

•   Utilizar a Cepsa como uma plataforma para promover 
interesses externos, de negócios ou de outro tipo, ou para 
beneficiar os seus amigos ou familiares é um conflito de 
interesses inaceitável. 

•   A Cepsa exige que os seus funcionários declarem 
proativamente e procurem a aprovação dos seus 
potenciais conflitos de interesses junto do Gabinete de 
Ética e Conformidade.  

O QUE DEVE SABER?

CAPÍTULO 3
Integridade nas operações de negócios
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Abster-se de qualquer relação que crie 
um conflito, ou que possa dar a aparência 
de criá-lo, entre os seus interesses 
pessoais e os interesses da Cepsa.

•   Realizar atividades legais e respeitar o compromisso 
laboral firmado com a Cepsa.

Comunicar os seus conflitos de interesses 
ou possíveis conflitos ao Gabinete de Ética 
e Conformidade e colaborar com ele na sua 
análise para protegê-lo a si e à Cepsa.

•   Seguir as restrições relativas a conflitos de interesses 
impostas pelo Gabinete de Ética e Conformidade.

•   Estar atento a qualquer possível conflito de interesses 
e informar o Gabinete de Ética e Conformidade para 
procurar uma resolução. 

• Os seus interesses financeiros, dos membros da sua 
família ou dos seus amigos em empresas que fazem 
negócios com a Cepsa.

• Realizar outra atividade laboral fora do seu vínculo  
com a Cepsa que coloque em risco o seu desempenho  
na empresa.

• Utilizar a sua posição dentro da Cepsa ou os seus 
recursos na obtenção de um benefício pessoal, com 
exceção do desenvolvimento de atividades docentes.

• Participar numa licitação na qual seja beneficiada uma 
empresa na qual tem um interesse financeiro de forma 
direta ou indireta, ou na qual trabalha um familiar ou um 
amigo próximo. 

• Participar em tarefas de um processo onde possa ocorrer 
um conflito de interesses causado por uma relação 
familiar, de amizade, financeira e/ou de qualquer outro tipo.

• Contratar, promover ou supervisionar um familiar ou 
amigo próximo.

SEJA CUIDADOSO COM:

ONDE ENCONTRAR AJUDA:

Os conflitos de interesses atuais ou potenciais não são 
evidentes em todas as situações, pelo que, em caso de 
dúvidas, questões ou suspeitas de incumprimento, pode 
entrar em contacto com o seu superior hierárquico, 
a Assessoria Jurídica, os Recursos Humanos e/ou o 
Gabinete de Ética e Conformidade. 

Caso identifique uma irregularidade derivada das 
condutas anteriores, deverá comunicá-la ao Gabinete 
de Ética e Conformidade através do Canal de Ética e 
Conformidade (canaletica@cepsa.com).     

•  Política de Conflitos de Interesses.

POLÍTICAS RELACIONADAS:

CERTIFIQUE-SE DE:

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTACÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA



18

A Cepsa compromete-se a ser 
transparente nas suas operações, 
cumprindo com os regulamentos em vigor 
que sejam aplicáveis na sua atividade em 
cada país e território onde opera.

•   As Delegações de Autoridade estabelecem a estrutura da 
tomada de decisões de uma empresa

A Cepsa não irá tolerar decisões 
adotadas fora da estrutura de poderes 
delegada em cada caso. 

•   Os procedimentos de compras e contratação maximizam 
o valor da Cepsa e protegem-na.

•   Os livros de contabilidade e registos internos devem 
refletir de maneira clara, precisa e íntegra as transações, 
com um nível de detalhe suficiente para assegurar 
uma adequada tomada de decisões. Devem estar de 
acordo com as normas de contabilidade e de reporte da 
informação financeira aplicáveis em cada caso. 

•   A Cepsa possui os mecanismos de controlo necessários 
e convenientes para assegurar o cumprimento da 
regulamentação no enquadramento das diretivas 
anteriores.

CONTROLO, GOVERNANÇA E CONFORMIDADE NAS NOSSAS OPERAÇÕES

O QUE DEVE SABER?

•  Conhecer e tomar as decisões necessárias tendo em 
conta o enquadramento da delegação de autoridade que 
lhe foi atribuída.

• Seguir os procedimentos de compras e contratação 
e procurar o aconselhamento legal necessário na 
negociação dos contratos. 

• Permitir a rastreabilidade das decisões adotadas e 
registar com exatidão as transações, guiando-se por 
princípios de transparência e veracidade. 

• Escrever, detalhada e claramente, todas as suas 
comunicações e registos de negócios, incluindo  
e-mails, estando ciente de que algum dia podem ser  
tornados públicos. 

• Registar nos livros da Cepsa as operações de negócios e 
financeiras no período correto e cumprindo sempre com 
as normas internacionais de informação financeira. 

• Supervisionar as atividades sob a sua responsabilidade e 
não eludir os controlos.

• Manter o sistema de controlo que a Cepsa tem 
implementado para garantir o cumprimento da 
regulamentação e das normas internas, assim como para 
dar uma garantia razoável sobre a informação financeira 
e não-financeira que serve de base para a tomada de 
decisões internas e externas.

• Não destruir nem apagar registos ou documentos 
originais como consequência de uma investigação 
ou auditoria; em caso de dúvida, consultar sempre a 
Assessoria Jurídica. 

• Colaborar proativamente com as funções de garantia  
da Cepsa.

• Informar a Assessoria Jurídica e o Gabinete de Ética 
e Conformidade sobre violações da delegação de 
autoridade ou registos duvidosos em livros e registos 
contabilísticos.

CERTIFIQUE-SE DE: 

CAPÍTULO 3
Integridade nas operações de negócios
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DEFESA DA CONCORRÊNCIA 

O QUE DEVE SABER?

•  A tomada de decisões tendo em conta o enquadramento de 
delegação outorgado. 

• Tentativas de duplicação de faturas quando se requer 
delegações de autoridade.

• Conhecer e cumprir a regulamentação aplicável à sua 
atividade, tendo presente as consequências económicas ou 
reputacionais para a Cepsa.

• A falsificação de informação ou a realização de erros 
deliberados na preparação, registo ou manutenção dos 
registos, estado e auditorias financeiras.

• Não utilizar ou facultar informações incorretas, inexatas  
ou incompletas. 

•   O Direito da concorrência trata de impedir que as 
empresas possam falsificar o jogo da oferta e da 
procura colaborando entre si para excluir os restantes 
competidores ou abusar do seu poder de mercado. As 
normas da concorrência são bastante complexas, mas 
existem determinadas práticas restritivas que devem 
ser evitadas a todo o custo: acordar preços, repartir 
os mercados ou os clientes, ou trocar informações 
estratégicas com os concorrentes, e abusar de uma 
posição de domínio no mercado. 

•   A infração das normas da concorrência não apenas 
pode danificar a reputação da Cepsa, mas também pode 
originar graves consequências para a empresa (sanções 
administrativas, proibição de participar em contratos 
públicos, reclamações de danos e prejuízos) e para as 
pessoas (sanções económicas e inclusive possíveis 
responsabilidades penais). 

A Cepsa compromete-se a respeitar 
escrupulosamente as normas de 
defesa da concorrência e relativas à 
concorrência desleal porque acredita 
firmemente que a livre concorrência é 
um dos pilares básicos da economia de 
mercado e do seu bom funcionamento.

SEJA CUIDADOSO COM:

ONDE ENCONTRAR AJUDA:

Para qualquer questão, dúvida sobre o cumprimento 
de regulamentos e de normas pode dirigir-se ao seu 
superior hierárquico, à Assessoria Jurídica e/ou ao 
Gabinete de Ética e Conformidade.

Caso identifique uma irregularidade derivada das 
condutas anteriores, deverá comunicá-la ao Gabinete 
de Ética e Conformidade através do Canal de Ética e 
Conformidade (canaletica@cepsa.com). 
 

• Política de Prevenção de Delitos.

POLÍTICAS RELACIONADAS:

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
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•   Que respeita as normas de defesa da concorrência em 
benefício dos consumidores e utilizadores.

•  Não conspirar nem compactuar com concorrentes, 
fornecedores, clientes, utilizadores, ou restringir o 
comércio ou a transparência e equidade do mercado.

•  Não subscrever acordos com os concorrentes sobre a 
fixação de preços, repartição de clientes ou de mercados. 

•  Nunca partilhar com os concorrentes nenhum segredo 
comercial, como preços, descontos, cotas de mercado ou 
planos estratégicos. 

•  Nunca utilizar ameaças ou mentiras para tentar alterar 
os preços que resultariam do jogo da livre concorrência.

•  Informar a Assessoria Jurídica e o Gabinete de Ética e 
Conformidade sobre qualquer atividade potencialmente 
anticompetitiva.

CERTIFIQUE-SE DE:  

•   A participação em associações profissionais que agrupam 
empresas concorrentes, pelo risco de partilha de 
segredos comerciais. Se, durante uma reunião, evento ou 
inclusive numa conversa informal, se começam a tratar 
de temas de concorrência sensíveis, os funcionários 
da Cepsa têm a obrigação de abandonar a reunião, 
certificando-se de que a saída é bem registada na ata da 
reunião, ou no controlo da saída do evento, ou terminar 
a conversa imediatamente e notificar o mais rápido 
possível a Assessoria Jurídica e o Gabinete de Ética e 
Conformidade do ocorrido. 

•   A participação em licitações públicas, pelo risco de 
coordenação com outros licitadores. 

•  Fixar os preços de venda finais para os distribuidores/
revendedores dos produtos da empresa.

•  Não aplicar um tratamento diferente ou discriminatório 
em relação aos clientes se tal não for economicamente 
justificado. 

•  Rejeitar energicamente qualquer contato de um 
concorrente para fins proibidos e declará-lo junto  
da Assessoria Jurídica e /ou do Gabinete de  
Ética e Conformidade.

SEJA CUIDADOSO COM:

ONDE ENCONTRAR AJUDA:

Para qualquer questão ou dúvida sobre o 
cumprimento da regulamentação anterior, pode 
dirigir-se ao seu superior hierárquico, à Assessoria 
Jurídica e/ou ao Gabinete de Ética e Conformidade.

Caso identifique uma irregularidade derivada das 
condutas anteriores, deverá comunicá-la ao Gabinete 
de Ética e Conformidade através do canal de Ética e 
Conformidade (canaletica@cepsa.com).

CAPÍTULO 3
Integridade nas operações de negócios
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que procurem a obtenção de benefícios, económicos ou 
não, próprios ou para terceiros.

•   Não realizar práticas de manipulação do mercado, como 
a execução de ordens falsas, ordens que procurem o 
posicionamento no mercado ou a divulgação de informação 
falsa e/ou enganosa, que procurem a obtenção de benefícios, 
económicos ou não, próprios ou para terceiros.

•   Não realizar nenhuma transação com títulos, instrumentos 
financeiros, matérias-primas ou direitos de emissão 
relativamente aos quais esteja na posse de informação 
privilegiada, até à sua efetiva publicação.

• Informar a Assessoria Jurídica e o Gabinete de Ética e 
Conformidade se tiver indícios da utilização inapropriada de 
informação privilegiada ou da manipulação de mercados. 

Que não divulga informação privilegiada 
dentro ou fora da Cepsa sem as 
aprovações necessárias.

•   Salvaguardar a boa utilização da informação privilegiada, 
não realizando práticas de manipulação do mercado que 
tenham como objetivo proporcionar indícios falsos ou 
enganosos quanto à oferta, à procura ou aos preços de 
títulos, ativos financeiros, matérias-primas ou direitos de 
emissão, aos preços das ações de uma empresa cotada, 

CERTIFIQUE-SE DE: 

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA E MANIPULAÇÃO DO MERCADO

O QUE DEVE SABER?

•   A informação privilegiada é a informação relativa a 
uma empresa que não esta disponível para o público 
e que, ao tornar-se pública poderia afetar de maneira 
apreciável os preços de títulos, instrumentos financeiros, 
matérias-primas ou direitos de emissão, os preços das 
ações de uma empresa cotada, ou influenciar a decisão 
de possíveis investidores relativamente à execução de 
qualquer transação financeira.

•   Manipulação do mercado ou tentativa são ações 
desenvolvidas por pessoas a partir de indícios falsos ou 
enganosos quanto à oferta, à procura ou ao preço; ou que 
coloquem ou possam colocar artificialmente os preços 
em níveis não justificados pela interação equitativa e 
competitiva entre a oferta e a procura no mercado. Tais 
condutas impedem a plena e adequada transparência dos 
mercados e a livre formação dos preços.

•   A utilização de informações privilegiadas em 
determinadas transações pode impedir a plena e 
adequada transparência dos mercados e, em alguns 
casos, ser objeto de sansões graves. 

•   A Cepsa compromete-se a cumprir as leis que protegem 
a integridade dos mercados de títulos, instrumentos 
financeiros, matérias-primas ou direitos de emissão 
nos quais intervém e toma medidas para evitar a 
manipulação do mercado.

•   A Cepsa compromete-se a aplicar as medidas 
necessárias para salvaguardar a informação privilegiada 
das várias áreas de negócios e empresas, fazendo um 
correto uso da mesma e evitando qualquer atuação que 
derive numa situação de abuso e/ou manipulação do 
mercado, incluindo a tentativa de manipulação.

•   Tornar pública informação confidencial ou reservada 
relacionada com a Cepsa ou outras sociedades 
relacionadas com a Cepsa.

• Ter as medidas de segurança adequadas em relação a 
informação confidencial ou reservada. 

• Aplicar as medidas de segurança necessárias para cada tipo 
de informação em função do conteúdo da mesma. 

• Conversas ou pedidos de informação relativos à Cepsa ou 
às empresas com as quais mantemos relações comerciais, 
por parte de amigos ou familiares que possam adotar uma 
decisão de investimento ou empresarial baseando-se em 
informação de caráter não público

SEJA CUIDADOSO COM:

ONDE ENCONTRAR AJUDA:

Para qualquer questão ou dúvida sobre informação 
privilegiada pode dirigir-se ao seu superior 
hierárquico, à Assessoria Jurídica e/ou ao Gabinete 
de Ética e Conformidade. 

Caso identifique uma irregularidade derivada das 
condutas anteriores, deverá comunicá-la ao Gabinete 
de Ética e Conformidade através do Canal de Ética e 
Conformidade (canaletica@cepsa.com).

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
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•    Os negócios em novos países ou com novas contrapartes, 
particularmente em países ou com terceiros sujeitos a 
restrições comerciais penalizadas com sanções. 

•    Transações com margens inusitadamente beneficiosas 
e com uma rentabilidade muito superior à que oferece o 
mercado regular.

SEJA CUIDADOSO COM:

ONDE ENCONTRAR AJUDA:

Para qualquer questão ou dúvida sobre o 
cumprimento da regulamentação comercial sobre 
sanções e embargos internacionais pode dirigir-se ao 
seu superior hierárquico, à Assessoria Jurídica e/ou ao 
Gabinete de Ética e Conformidade.

Caso identifique uma irregularidade derivada das 
condutas anteriores, deverá comunicá-la ao Gabinete 
de Ética e Conformidade através do Canal de Ética e 
Conformidade (canaletica@cepsa.com). 
 

COMÉRCIO INTERNACIONAL

O QUE DEVE 
SABER?

•   As sanções internacionais são restrições impostas por 
países e organizações internacionais como as Nações 
Unidas, a União Europeia ou os Estados Unidos... para 
influenciar a conduta de outros países e organizações. As 
sanções podem restringir os acordos comerciais entre 
particulares e países, ou entre particulares, empresas, 
entidades ou organizações.

•   Algumas sanções internacionais não são apenas 
aplicáveis à Cepsa, mas também aos seus funcionários.

A Cepsa compromete-se a cumprir com as 
leis de controlo do comércio, a regulamenta-
ção aplicável às importações, exportações e 
sanções internacionais, realizando a devida 
diligência de conhecimento de terceiros antes 
de realizar uma operação comercial.

•   Os requisitos comerciais geralmente divergem um pouco 
e as leis de diversas jurisdições podem entrar em conflito. 
Para evitar problemas, devemos consultar os Serviços 
Jurídicos sobre a legislação local.

•   Que obtém todas as licenças necessárias antes de 
exportar ou reexportar produtos ou tecnologia. 

•   Entender e cumprir os regulamentos comerciais e as 
restrições que se aplicam nas jurisdições onde realiza 
negócios ou adquire bens e serviços.

•   Enviar a informação completa, exata e detalhada relativa 
à transação para que seja analisada pelo responsável 
pela realização da análise relativa ao conhecimento de 
terceiros (“know your third party”) necessária.

 
•   Conhecer as contrapartes antes de estabelecer relações 

comerciais, analisando quem são, o que fazem, onde 
operam e como utilizam os nossos produtos. 

•   Aplicar as salvaguardas indicadas pela Assessoria 
Jurídica em função da contraparte com a qual está a 
negociar a transação, incluindo as cláusulas contratuais. 

•   Considerar os riscos de sanções internacionais como 
parte da sua avaliação de oportunidades de negócio.

•   Manter registos de todas as transações de importação 
e exportação, incluindo ordens de compra, contratos, 
faturas e registos de pagamentos. 

•   Comunicar qualquer suspeita ou incumprimento real de 
leis comerciais, regulamentos ou restrições que possa 
derivar em sanções à Assessoria Jurídica e ao Gabinete 
de Ética e Conformidade.

CERTIFIQUE-SE DE: 

• Política de Análise de Contrapartes.

POLÍTICAS RELACIONADAS:

CAPÍTULO 3
Integridade nas operações de negócios
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•  O desperdício de recursos naturais como água, energia, etc...

•  Não provocar emissões desnecessárias para o ar, solo e 
águas, minimizando o volume de resíduos gerados.

SEJA CUIDADOSO COM:

ONDE ENCONTRAR AJUDA:

Se tiver uma questão ou dúvida pode dirigir-se ao 
seu superior hierárquico, ao seu responsável local da 
Unidade de HSE, à Unidade de HSE Corporativa e/ou 
ao Gabinete de Ética e Conformidade.

Caso identifique uma irregularidade derivada das 
condutas anteriores, deverá comunicá-la ao Gabinete 
de Ética e Conformidade através do Canal de Ética e 
Conformidade (canaletica@cepsa.com). 

PROTEÇÃO DO MEIO-AMBIENTE

O QUE DEVE SABER?

•   A Cepsa dá a máxima prioridade à preservação do 
meio-ambiente, fomentando medidas que combatem as 
alterações climáticas e respeitem a biodiversidade. 

A responsabilidade da Cepsa é zelar pela 
proteção do meio-ambiente, cumprindo a 
legislação em vigor e as normas internas 
da organização. 

•   A Cepsa trabalha com os seus fornecedores e parceiros 
para que tenham medidas preventivas e corretivas 
que promovam a responsabilidade ambiental e a 
sustentabilidade, tendo sistemas eficazes para identificar, 
controlar e tratar os impactos ambientais das atividades. No 
caso de existirem danos ambientais, serão aplicados todos 
os meios necessários para restabelecer a situação anterior.

•   Que considera adequadamente o nível de risco e impacto 
ambiental das nossas operações. 

•   Informar de forma imediata a sua Unidade de HSE local, 
a Unidade de HSE Corporativa e o Gabinete de Ética 
e Conformidade de qualquer problema ambiental ou 
incumprimento das regulamentações ambientais.

•   Cumprir com as especificações definidas, os requisitos 
legais aplicáveis e os pedidos subscritos pela Cepsa em 
relação aos aspetos ambientais, aos nossos produtos, 
serviços e atividades. 

•   Perseguir a existência de sistemas de gestão eficazes, 
com um foco baseado em processos que possibilitem a 
melhoria e um maior controlo dos mesmos.

•   Promover o desenvolvimento e assegurar a capacitação 
dos nossos profissionais através de formação e 
informação adaptada às alterações exigidas nos nossos 
processos de melhoramento contínuo. 

CERTIFIQUE-SE DE:  

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
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RELAÇÕES COM PARCEIROS, FORNECEDORES,  
CLIENTES E OUTROS GRUPOS DE INTERESSE 

O QUE DEVE SABER?

•   Os nossos clientes, fornecedores, contratados, 
subcontratados, agentes, distribuidores e outros 
parceiros de negócios têm um papel integral no nosso 
negócio. Por isso, estabelecemos uma enquadramento de 
confiança e colaboração com todos eles, esperando que 
cumpram padrões éticos e de luta contra a corrupção 
equivalentes aos nossos.

Exigimos que os nossos fornecedores, 
contratados, subcontratados, agentes, 
distribuidores e parceiros comerciais 
cumpram as leis e regulamentos 
aplicáveis, e atuem de acordo com 
os padrões de ética, integridade e 
conformidade contidos neste código.

•   A escolha de fornecedores deverá ser baseada em 
princípios de idoneidade, mérito e competitividade, 
evitando qualquer conflito de interesses que possa 
comprometer a sua escolha.

•   Os fornecedores de serviços e, em especial, os que 
possam ser afetados pela regulamentação relativa 
ao branqueamento de capitais e ao financiamento do 
terrorismo, ou porque interagem com governos, devem 
ser examinados com mais precaução, em particular em 
países onde existe menos transparência e um maior 
índice de corrupção.

•   Os terceiros com os quais temos relações comerciais 
devem estar sujeitos a acordos de confidencialidade, se 
têm acesso a informação confidencial ou patenteada.

•   A Cepsa proíbe as doações e ajudas a sindicatos. 

•   Os nossos fornecedores devem tratar os seus 
trabalhadores de maneira justa, respeitando os valores 
e princípios presentes neste Código, e impor os mesmos 
requisitos aos seus subcontratados.

•   Que cumpre os procedimentos internos estabelecidos 
para os processos de homologação e adjudicação de 
fornecedores.

•   Conhecer e controlar os serviços prestados por qualquer 
agente, intermediário ou outro fornecedor pelo qual é 
responsável, durante toda a vigência do contrato.

•   Conhecer os clientes, parceiros e fornecedores. Para isso, 
será necessário desenvolver, dependendo de cada caso, 
a devida diligência financeira e não financeira (segurança, 
meio-ambiente, conformidade, integridade, corrupção, 
jurídica, etc...), com o objetivo de verificar que as suas 
transações são legais e responsáveis.

•   Não trabalhar com parceiros, fornecedores, clientes e 
outros grupos de interesse que não aceitem o nosso 
Código de Ética e Conduta e não tenham padrões de 
conformidade ética semelhantes aos do Grupo Cepsa.

•   Comunicar ao Gabinete de Ética e Conformidade, para 
a sua análise e aprovação, todos os casos de parceiros, 
fornecedores, clientes e outros grupos de interesse que 
não aderem aos princípios éticos do Grupo Cepsa, assim 
como aqueles casos em que nos pedem para aderir a 
outros princípios éticos diferentes dos presentes neste 
Código de Ética e Conduta, antes de realizar qualquer 
operação.

•   Promover os nossos valores éticos no comportamento 
dos nossos fornecedores, parceiros, agentes, 
distribuidores e clientes. 

•   Informar os nossos fornecedores e clientes da nossa 
política contra o Suborno e a Corrupção. 

•   Estar atento a qualquer pagamento inusual ou fundos de 
possível origem irregular ou ilícita.

•   Comunicar ao responsável do contrato e ao Gabinete 
de Ética e Conformidade, ou através do Canal de Ética 
e Conformidade, qualquer suspeita de um possível 
incumprimento, por parte de uma contraparte, dos 
nossos padrões ou das suas obrigações contratuais. 

CERTIFIQUE-SE DE: 

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
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•   Os agentes, intermediários ou outros terceiros que 
não desejem documentar por escrito as condições de 
colaboração com a Cepsa.

•   Fundos pagos a partir de ou para empresas que não estejam 
relacionadas com o parceiro de negócios ou os países aos 
quais normalmente associamos o parceiro de negócios. 

•   Qualquer parceiro de negócios que proporcione informação 
incompleta, duvidosa ou demasiado complicada. 

•   Pedidos de doações ou ajudas que sejam solicitados 
pelos nossos parceiros para desenvolver projetos nas 
comunidades onde operamos; assim como, para doações 
a fundações ou outros terceiros. Todas as doações devem 
ser devidamente aprovadas pela Direção de Comunicação 
e informadas ao Gabinete de Ética e Conformidade.

•   Terceiros que se apresentam como representantes da 
Cepsa sem nenhum documento que o identifique nem 
garanta os termos do seu mandato, devendo informar 
imediatamente o Gabinete de Ética e Conformidade.

•   Promessas que não pode cumprir e com a tentação de 
dizer aos outros o que querem ouvir, em vez da verdade.

•   Os seus conflitos de interesses e favoritismos nas 
relações comerciais e com fornecedores. 

•   As pressões de outros para violar regras e normas. As 
pressões não serão nunca uma justificação para atuar à 
margem da lei nem do conteúdo presente neste Código e 
nas políticas que o desenvolvem.

SEJA CUIDADOSO COM: ONDE ENCONTRAR AJUDA:

Para qualquer questão ou dúvida pode dirigir-se ao 
seu superior hierárquico e/ou ao Gabinete de Ética  
e Conformidade.

Caso identifique uma irregularidade derivada das 
condutas anteriores, deverá comunicá-la ao Gabinete 
de Ética e Conformidade através do Canal de Ética e 
Conformidade (canaletica@cepsa.com). 

• Código de Ética de Fornecedores.

POLÍTICAS RELACIONADAS:

CAPÍTULO 4
Integridade nas relações externas
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RELAÇÕES COM GOVERNOS E ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS

O QUE DEVE SABER?

•   A Cepsa mantém relações comerciais com Autoridades, 
Entidades Reguladoras e Administrações Públicas 
através dos seus funcionários públicos. 

•   Um funcionário público é qualquer pessoa que leva a 
cabo as suas funções ao serviço de um país ou de uma 
organização internacional (por exemplo, qualquer pessoa 
que atue na qualidade de funcionário, por delegação de 
autoridade do governo para desempenhar responsabilidades 
governamentais, ou funcionários de empresas públicas 
ou contratadas pelo governo, assim como empresas 
petrolíferas nacionais, independentemente se o governo em 
questão possui a titularidade ou o controlo maioritário). 

Práticas comerciais, como a 
hospitalidade, que podem ser aceitáveis 
no âmbito comercial, podem ser 
inaceitáveis, ilegais ou consideradas 
potencialmente corruptas nas relações 
com governos, agências governamentais, 
partidos políticos, organizações públicas 
internacionais e os seus funcionários, 
dando origem a fortes sanções 
económicas e a um impacto na reputação 
em determinados países.

•   A Cepsa proíbe a realização de ofertas, presentes, 
hospitalidade, pagamentos em dinheiro ou equivalente, ou 
a concessão de qualquer outro benefício, a funcionários 
públicos ou governamentais, seja direta ou indiretamente, 
que possam ser considerados como uma tentativa de obter 
influência relativamente a qualquer decisão de negócios 
para a obtenção de um benefício inapropriado. 

•   A Cepsa proíbe as doações ou qualquer tipo de ajuda 
económica a partidos políticos ou entidades públicas que 
possam ser vistas como financiamento de partidos políticos. 

•   A Cepsa não se envolve direta ou indiretamente em 
nenhuma forma de política ou eleição. 

•   Os pagamentos de facilitação são normalmente 
pequenos pagamentos a funcionários públicos de grau 
inferior que têm como finalidade levar o funcionário a 
cumprir as suas responsabilidades. 

•   Os pagamentos de facilitação são ilegais na maioria dos 
países. Estão proibidos pela Cepsa, a menos que sejam 
legais e contabilizados com exatidão.

•   Que entende e cumpre as leis que regem as interações 
comerciais com os funcionários governamentais nos 
países onde operamos ou fazemos negócios. 

•   Adotar medidas de cuidado adicionais nas relações com 
funcionários governamentais, agências governamentais, 
partidos políticos, organizações públicas internacionais 
e seus funcionários, envolvendo, consoante o 
caso, a Assessoria Jurídica e o Gabinete de Ética e 
Conformidade. 

•   Comunicar ao Gabinete de Ética e Conformidade qualquer 
pedido a si dirigido ou a outro funcionário em relação a 
um pagamento indevido ou a qualquer ação realizada sob 
ameaça de um funcionário público ou governamental com a 
intenção de obter um pagamento indevido.

•   Não prestar nenhum tipo de ajuda económica a partidos 
políticos, seja através de doações ou de outra índole, em 
nome da Cepsa que possam insinuar a vontade de obter 
favores ou exercer uma influência inapropriada. 

•   Cumprir a política da Cepsa contra o suborno e a 
corrupção em relação a presentes e hospitalidade, e a 
política de Relações Governamentais relativamente a 
pagamentos de facilitação a funcionários governamentais 
e funcionários de entidades públicas. 

•   Informar pontual e devidamente o seu superior 
hierárquico, os Recursos Humanos e o Gabinete de Ética 
e Conformidade caso aceite um cargo público, para o 
efeito de poder determinar a existência de eventuais 
incompatibilidades.

•   Informar o Gabinete de Ética e Conformidade de 
irregularidades detetadas relacionadas com vínculos a 
governos e autoridades. 

CERTIFIQUE-SE DE:

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
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•   Práticas locais ou regionais de hospitalidade a 
funcionários públicos que não estejam de acordo com os 
padrões mundiais contra a corrupção.

• Pagamentos que sejam duvidosos ou que não sejam 
realizados no curso normal dos negócios.

• A utilização de parceiros, agentes ou intermediários que 
tenham interações com governos.

•  Não utilizar fundos ou recursos da Cepsa, direta ou 
indiretamente, para ajudar a financiar campanhas 
políticas, partidos políticos, candidatos políticos ou 
pessoas associadas à política.

•   Não envolver a Cepsa em qualquer atividade política ou 
eleitoral que realize na sua vida privada.

SEJA CUIDADOSO COM:

ONDE ENCONTRAR AJUDA:

Para qualquer questão ou dúvida pode dirigir-se ao 
seu superior hierárquico e/ou ao Gabinete de Ética e 
Conformidade.

Caso identifique uma irregularidade derivada das 
condutas anteriores, deverá comunicá-la ao Gabinete 
de Ética e Conformidade através do Canal de Ética e 
Conformidade (canaletica@cepsa.com). 

•   Política contra o Suborno e a Corrupção no  
Âmbito Público.

 
•  Política de Prevenção de Delitos.

POLÍTICAS RELACIONADAS:

ATIVIDADES DE REPRESENTAÇÃO 
DE INTERESSES OU LOBBYNG

O QUE DEVE SABER?

•   As atividades de representação de interesses ou 
lobbying, diretas ou indiretas, através de associações, 
têm como objetivo influenciar e representar, através da 
comunicação e informação e de forma transparente, 
os interesses legítimos de um coletivo, entidade ou 
instituição governamental, especialmente no que diz 
respeito a decisões políticas e económicas que possam 
afetar a Cepsa, transmitindo a opinião da empresa a 
favor de interesses específicos. 

Apenas os funcionários expressamente 
designados pela Cepsa estão autorizados 
a participar em atividades de lobbying em 
nome da empresa. 

•   A Cepsa compromete-se a ser transparente e a cumprir 
a legislação em vigor, em concreto as obrigações de 
reporte e registo, nas suas atividades de representação 
dos interesses em cada país.

•   A Cepsa deve transmitir uma imagem coerente com o seu 
posicionamento nas comunicações que realiza, não devendo 
estas afetar a sua reputação por falta de credibilidade.

CAPÍTULO 4
Integridade nas relações externas
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•   Ações de Lobbying não autorizadas, não reportadas ou 
não reguladas.

• Reuniões não oficiais com grupos com os quais a Cepsa 
tem algum interesse, chamados Grupos de Pressão.

• A informação que partilha ou tenta captar ao realizar 
lobbying, cumprindo sempre os regulamentos de defesa 
da concorrência, propriedade intelectual e industrial, e 
segredos comerciais.

• As suas comunicações, inclusive as informais, uma vez 
que poderiam ser divulgadas publicamente se assim o 
desejarem as autoridades.

SEJA CUIDADOSO COM:

ONDE ENCONTRAR AJUDA:

Para qualquer questão ou dúvida pode dirigir-se ao 
seu superior hierárquico e/ou ao Gabinete de Ética  
e Conformidade.

Caso identifique uma irregularidade derivada das 
condutas anteriores, deverá comunicá-la ao Gabinete 
de Ética e Conformidade através do Canal de Ética e 
Conformidade (canaletica@cepsa.com). 

OFERTAS, HOSPITALIDADE, EVENTOS E 
LUTA CONTRA A CORRUPÇÃO

O QUE DEVE SABER?

• A norma internacional contra a corrupção define “suborno” 
em temos gerais como aquela conduta que pode ser 
aceitável sob muitas circunstâncias, por exemplo, o 
intercâmbio de ofertas, mas é inaceitável quando se 
combina com a intensão de influenciar inapropriadamente 
uma decisão relacionada com o negócio.

A Cepsa permite o intercâmbio de 
hospitalidade e ofertas no ambiente 
profissional apenas quando tal for razoável 
e dentro da normalidade nas relações de 
negócios; e proíbe qualquer hospitalidade 
ou oferta que seja suspeita de corrupção.

• Os subornos, vantagens injustas e outros atos de 
corrupção são estritamente proibidos pela Cepsa.

• Os elementos de valor que podem ser considerados 
como um suborno incluem dinheiro, cartões de oferta, 
vales, ofertas, viagens, entretenimento, favores, emprego, 
empréstimos, reembolsos e certas contribuições 
caridosas ou políticas. Os funcionários da Cepsa não 
devem aceitar nem dar ofertas ou hospitalidade através 
de pagamentos em dinheiro.

• Os eventos da empresa e viagens de incentivo da Cepsa 
para os nossos clientes podem ser toleráveis sempre 
que existam critérios objetivos de seleção e não sejam 
utilizados como forma de influenciar as suas decisões 
empresariais.

•   Possuir a autorização da Empresa para participar em 
atividades de lobbying em nome da Cepsa e de informar 
a Direção de Comunicação antes e depois da participação 
neste tipo de atividades.

•   Certifique-se de conhecer a estratégia, objetivos e 
mensagens da empresa nos assuntos a tratar e de 
transmiti-los na sua atividade de Lobbying.

•   Cumprir com os regulamentos estabelecidos pelas 
autoridades competentes em cada país, cidade ou região 
que regulem os lobbies.

•  Não prometer o que não se vai poder cumprir.

 CERTIFIQUE-SE DE: 

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
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ONDE ENCONTRAR AJUDA:

Para qualquer questão ou dúvida pode dirigir-se ao 
seu superior hierárquico e/ou ao Gabinete de Ética e 
Conformidade. 

Caso identifique uma irregularidade derivada das 
condutas anteriores, deverá comunicá-la ao Gabinete 
de Ética e Conformidade através do Canal de Ética e 
Conformidade (canaletica@cepsa.com). 

• Política contra o Suborno e a Corrupção no  
Âmbito Privado.

• Política de Prevenção de Delitos.

POLÍTICAS RELACIONADAS:

Não oferecer, dar ou aceitar pagamentos 
ou outro presente de valor, quer seja 
diretamente ou através de um terceiro, 
com o propósito de ganhar um negócio 
ou de influenciar inadequadamente uma 
decisão comercial ou empresarial.

• Oferecer e receber hospitalidade e presentes de acordo 
com a nossa política contra o suborno e a corrupção. 

• Registar as despesas com hospitalidade e ofertas de 
maneira completa e exata.

• Realizar os pagamentos sempre com os documentos, as 
faturas ou os recibos correspondentes que descrevam 
de maneira completa e precisa o tipo e o propósito do 
pagamento, juntamente com o destinatário do dinheiro e 
a entidade financeira com a qual se realiza a transação.

• Informar o Gabinete de Ética e Conformidade antes da 
realização de um evento da empresa e de uma viagem  
de incentivo. 

• Solicitar ao Gabinete de Ética e Conformidade a 
aprovação de qualquer oferta, evento e hospitalidade 
oferecida ou recebida que ultrapasse os limites fixados 
na nossa política contra o suborno e a corrupção.

• Comunicar imediatamente qualquer situação duvidosa 
relacionada com ofertas, hospitalidade, eventos ou 
pagamentos de facilitação inadequados ao Gabinete de 
Ética e Conformidade.

CERTIFIQUE-SE DE:  • Não se expor, nem expor a organização a sanções ou a 
procedimentos penais por incumprimento das normas 
internacionais anticorrupção.

• Organizar eventos empresariais ou viagens de incentivo 
que não respondam a critérios objetivos e cuja finalidade 
seja influenciar um resultado ou decisão comercial ou 
empresarial.

• Não prometer, oferecer, entregar, pedir, aceitar ou receber, 
direta ou indiretamente, nenhum benefício em troca de 
um tratamento favorável, para influenciar um resultado 
comercial ou para obter qualquer vantagem empresarial.

• O intercâmbio de ofertas de negócio luxuosas que 
pareçam não ter um propósito legítimo.

• Incentivos financeiros oferecidos ou recebidos que 
excedam os propósitos legítimos de negócio.

• Não oferecer, a título pessoal, presentes e hospitalidade 
que originem um custo para a Cepsa. 

SEJA CUIDADOSO COM:

CAPÍTULO 4
Integridade nas relações externas
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• Não utilizar os ativos da Cepsa em seu próprio benefício 
ou para assuntos pessoais.

• Aceder, descarregar, armazenar ou enviar conteúdo 
inapropriado no computador da Empresa ou nos seus 
dispositivos móveis; lembre-se que podem ser examinados, 
de acordo com o permitido pelas leis aplicáveis. 

• Participar, influenciar ou permitir situações ou ações 
que estejam ligadas ao roubo, furto, utilização incorreta, 
fraude, destruição, empréstimo, venda ou disposição de 
ativos de forma não autorizada.

• A falta de controlo sobre cartões de acesso, a partilha de 
palavras-passe e os e-mails ou ligações duvidosos. Ter 
cuidado com as pen drives, ou suportes informáticos de 
origem desconhecida. Manter-se atento aos ciberataques 
e atividades maliciosas e comunicar de imediato 
qualquer incidente deste tipo ao Departamento  
de Informática.

• Os pacotes e todo o tipo de objetos duvidosos ou as 
atividades duvidosas das quais tenha conhecimento 
devem ser imediatamente comunicadas ao pessoal de 
Segurança do seu local de trabalho.

• Ocultar, modificar, alterar de qualquer modo ou destruir 
documentos ilegalmente ou suportes de informação 
da Cepsa. Deve ser especialmente cuidadoso com os 
documentos retidos para litígios, investigações ou em 
resposta a uma ordem judicial. Esta documentação 
nunca deve ser destruída sem a aprovação prévia da 
Assessoria Jurídica.

SEJA CUIDADOSO COM:

ONDE ENCONTRAR AJUDA:

Para qualquer questão ou dúvida deve dirigir-se ao 
seu superior hierárquico, à Direção de Sistemas de 
Informação, à Assessoria Jurídica e/ou ao Gabinete 
de Ética e Conformidade.

Caso identifique uma irregularidade derivada das 
condutas anteriores, deverá comunicá-la ao Gabinete 
de Ética e Conformidade através do Canal de Ética e 
Conformidade (canaletica@cepsa.com).

USO E PROTEÇÃO DOS NOSSOS 
ATIVOS E PROPRIEDADE

O QUE DEVE SABER?

• Os ativos da empresa são compostos por todos os 
recursos materiais e propriedade intangível como a 
imagem, a reputação, a informação, as instalações, os 
direitos de propriedade industrial ou intelectual, ou os 
programas e sistemas informáticos, entre outros.

• A Cepsa compromete-se a colocar à disposição dos  
seus profissionais os recursos e os meios necessários  
e adequados para o desenvolvimento da sua  
atividade profissional.

Os funcionários são responsáveis pelo 
uso correto dos ativos e devem protegê-
los contra uma má utilização, abuso, 
sabotagem ou perda.  

• A manutenção dos nossos registos é de uma grande 
importância. Muitos documentos estão sujeitos a 
regulamentação que requer a sua conservação por um 
período de tempo determinado e definido pela Cepsa.

• Realizar uma utilização apropriada, responsável e 
eficiente dos recursos da Cepsa. 

• Cumprir com as políticas de Segurança da Cepsa. .

• Manter os ativos em bom estado, observar as práticas 
de manutenção e aplicar os programas de prevenção de 
riscos com o objetivo de evitar acidentes e aumentar a 
vida útil dos ativos.

• Conservar os documentos que devam ser conservados, 
pelo tempo estabelecido na legislação aplicável em cada 
país onde a Cepsa atua. 

 

CERTIFIQUE-SE DE: 
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TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 
CONFIDENCIAL E DOS DADOS DE 
CARÁTER PESSOAL

O QUE DEVE SABER?

•   A Cepsa adota os meios de segurança necessários e 
legalmente adequados, além de aplicar os procedimentos 
estabelecidos, para proteger a informação de utilização 
interna, confidencial e reservada, registada em suporte 
físico ou eletrónico, contra qualquer risco interno ou 
externo de acesso não consentido, manipulação ou 
destruição, tanto intencional como acidental. 

• Para proteger a confidencialidade da informação na 
Cepsa, encorajamos os nossos funcionários a partilhar 
apenas a informação de forma interna quando necessário 
para o desempenho do seu trabalho ou quando tal seja 
requerido legalmente. 

A Cepsa garante sempre o direito à 
intimidade dos seus funcionários, assim 
como dos seus grupos de interesse, 
protegendo e fazendo uma utilização 
apropriada dos dados de caráter pessoal.

• A Cepsa compromete-se a proteger os dados de caráter 
pessoal, cumprindo as normas aplicadas nos países  
onde opera.

• A Cepsa assegura que, quando dados pessoais da 
responsabilidade da organização são tratados nos 
sistemas de terceiros, estes garantem contratualmente 
o cumprimento de todas as medidas de segurança 
estabelecidas na regulamentação sobre proteção de 
dados pessoais e em qualquer outra regulamentação que 
a Cepsa lhes indique.

• Em caso de cessação da relação profissional ou de 
trabalho de uma pessoa com a Cepsa, a informação com 
caráter de uso interno, confidencial ou reservado será 
devolvida pelo profissional ou pelo funcionário à Cepsa, 
subsistindo sempre o dever de confidencialidade do 
profissional ou do funcionário pelo período determinado 
no contrato de trabalho ou comercial. 

• A Cepsa classifica a informação interna em função do 
nível de confidencialidade requerida. 

• Que conhece os diferentes tipos de informação e, 
sobretudo, aqueles que recebem uma maior proteção 
na legislação ou nas normas e procedimentos da Cepsa, 
para proteger a informação com os meios adequados. 

• Adaptar as medidas de segurança da informação da 
Cepsa e de terceiros, contida nos sistemas e documentos 
da Cepsa, à tipologia dos dados tratados.

• Proteger a confidencialidade dos dados de caráter 
pessoal a que tem acesso e certificar-se de que são 
utilizados apenas para fins autorizados por lei. 

• Ter cuidado ao falar, escrever ou tratar qualquer 
informação confidencial relacionada com a Cepsa em 
lugares públicos.

• Entregar a informação de caráter pessoal a terceiros 
apenas se existir um contrato que inclua cláusulas 
que regulem o tratamento de dados de acordo com 
a legislação local; em caso de dúvida, consulte a 
Assessoria Jurídica e/ou o responsável de proteção de 
dados (doravante, “Data Protection Officer” ou DPO). 

• Consultar o DPO, localizado na Assessoria Jurídica, 
se tiver dúvidas na matéria ou se lhe solicitarem 
informações pessoais sobre os funcionários da Cepsa.

• Comunicar qualquer divulgação não autorizada de dados 
pessoais ao DPO e ao Gabinete de Ética e Conformidade.

CERTIFIQUE-SE DE: 

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
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• Não aceder, comentar ou difundir dados de caráter 
pessoal, disponíveis na Cepsa, de funcionários, 
candidatos a emprego, clientes, fornecedores ou de 
qualquer pessoa física, salvo quando autorizado para  
o fazer por razão das suas obrigações profissionais  
ou porque exista uma obrigação legal para a  
sua comunicação.

• Não perder o controlo sobre dispositivos móveis, 
suportes de informação, documentos ou, em geral, sobre 
informação que contenha dados de caráter pessoal, por 
exemplo, enviando um e-mail com dados pessoas de 
clientes ou de funcionários. 

SEJA CUIDADOSO COM:

ONDE ENCONTRAR AJUDA:

Para qualquer questão ou dúvida pode dirigir-se ao 
seu superior hierárquico, ao Data Protection Officer, 
localizado na Assessoria Jurídica e/ou ao Gabinete 
de Ética e Conformidade.

Caso identifique uma irregularidade derivada das 
condutas anteriores, deverá comunicá-la ao Gabinete 
de Ética e Conformidade através do Canal de Ética e 
Conformidade (canaletica@cepsa.com).

PROPRIEDADE INTELECTUAL, 
INDUSTRIAL E SEGREDOS COMERCIAIS 

O QUE DEVE SABER?

• As normas relativas a propriedade intelectual e industrial 
protegem os direitos de propriedade intelectual e 
propriedade industrial, a informação do domínio público, 
como as marcas e patentes, assim como os segredos 
comerciais, tais como planos de negócios e estratégicos, 
informação sobre clientes, tecnologia, investigação 
e desenvolvimento, técnicas e processos de fabrico, 
expedientes dos funcionários, informação de terceiros 
com compromisso de confidencialidade, etc... 

A Cepsa protege tanto a sua propriedade 
intelectual e industrial como a de outros 
que esteja na posse da Cepsa, seja de 
domínio público ou de outra índole.

• A Cepsa compromete-se a utilizar e reunir a informação 
justa, respeitando os direitos de propriedade industrial e 
intelectual de terceiros. 

• Tanto a propriedade industrial como a intelectual criada 
no desempenho do posto de trabalho ou com os recursos 
da empresa pertence à Cepsa, não podendo ser utilizada 
para fins pessoais. As normas de cada país regulam os 
direitos concretos que o criador ou o autor da mesma 
tem sobre ela.

• A Cepsa esforça-se por conhecer e respeitar a 
regulamentação específica em matéria de propriedade 
intelectual e industrial dos países onde opera.

Que não divulga segredos comerciais 
dentro ou fora da Cepsa sem as 
aprovações necessárias.

CERTIFIQUE-SE DE: 

CAPÍTULO 5
Integridade na proteção da informação de nossos ativos
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ONDE ENCONTRAR AJUDA:

Para qualquer questão ou dúvida sobre o 
cumprimento da regulamentação anterior pode 
dirigir-se ao seu superior hierárquico, à Assessoria 
Jurídica e/ou ao Gabinete de Ética e Conformidade.

Caso identifique uma irregularidade derivada das 
condutas anteriores, deverá comunicá-la ao Gabinete 
de Ética e Conformidade através do Canal de Ética e 
Conformidade (canaletica@cepsa.com).

• A utilização que faz dos ativos intangíveis; na maioria 
dos casos têm um proprietário cujos direitos devem ser 
respeitados. Em caso de dúvida, entre em contacto com 
a Assessoria Jurídica.  

• A exposição de segredos comerciais em sítios públicos 
através de conversas telefónicas, ou enquanto trabalha 
em sítios públicos com o portátil ou tablet. 

• Os vídeos, as imagens, os textos que utiliza em 
apresentações internas ou externas descarregados da 
internet provavelmente estão sujeitos a direitos de autor 
ou copyright e, se decidir utilizá-los, é fundamental 
que obtenha a autorização e consentimento expresso 
e prévio dos seus proprietários. Guardar os segredos 
comerciais em dispositivos não adequadamente 
protegidos ou facilmente extraviáveis ou furtáveis como 
pen drives ou suportes de natureza semelhante.

 
• A transmissão de dados técnicos e tecnologia para 

alguém de outro país, por exemplo, através de e-mails, 
conversas, reuniões, congressos, seminários ou através 
do acesso a bases de dados. Esta limitação é aplicável à 
informação partilhada com colegas de trabalho, assim 
como com pessoas que não são funcionários.

SEJA CUIDADOSO COM:

MEIOS DE COMUNICAÇÃO E 
TRANSPARÊNCIA INFORMATIVA

O QUE DEVE SABER?

A Cepsa apenas admite as comunicações 
para o exterior realizadas por pessoas 
autorizadas, e de acordo com as pautas 
fixadas pela Direção de Comunicação.

• A Direção de Comunicação é responsável pela 
coordenação e aprovação de qualquer informação 
lançada para o exterior, para assegurar a boa reputação 
da Cepsa através de uma comunicação de qualidade e 
pontual.

• Temos o compromisso de estabelecer sempre uma 
comunicação profissional, precisa e verdadeira, 
cumprindo a regulamentação e os princípios básicos de 
transparência e objetividade.  

• Não revelar a informação de terceiros que esteja 
protegida por cláusulas da confidencialidade e utilizá-la 
apenas para os fins para os quais foi cedida.    

• Respeitar a propriedade industrial e intelectual de 
terceiros quando trabalhar com conteúdos em materiais 
impressos ou digitais, software ou outros conteúdos 
digitais, incluindo vídeos. Inclusive os conteúdos da 
internet podem ter proprietários que imponham as suas 
condições de utilização.

• Comunicar à Assessoria Jurídica a existência de possíveis 
ativos intangíveis, com a finalidade de estabelecer o tipo 
de proteção necessário em cada caso.

• Informar a Assessoria Jurídica e o Gabinete de Ética 
e Conformidade sobre possíveis incumprimentos da 
propriedade industrial e intelectual ou a utilização 
inadequada de segredos comerciais.

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
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•   Que não fala com meios de comunicação; salvo se estiver 
autorizado para o fazer. Se os meios de comunicação 
entrarem em contacto direto consigo, deverá remetê-los 
para a Direção de Comunicação.

•   Não falar em nome da Cepsa em qualquer comunicação 
pessoal, quer seja oral, escrita ou através das redes 
sociais, sem que esteja autorizado.

•   Garantir o princípio da transparência em qualquer 
comunicação corporativa realizada, e caso esteja 
autorizado a falar em nome da empresa, mantenha a 
melhor relação possível com os meios de comunicação, 
entendidos como uma via de acesso à informação da 
Cepsa por parte de qualquer terceiro interessado.

•   Seguir as pautas da marca da Cepsa nas suas 
apresentações e eventos, especialmente com externos.

•   Dar a entender que fala em nome da Cepsa nas suas 
comunicações pessoais, incluindo e-mails, blogs, 
fóruns e redes sociais. Quando utilizar as redes sociais, 
seja respeitoso com a Empresa, os seus colegas e 
parceiros comerciais, evite fazer comentários ou publicar 
imagens que possam ser inapropriadas ou ofensivas 
ou que possam comprometer as suas obrigações de 
confidencialidade ou prejudicar a reputação da Cepsa ou 
os seus interesses empresariais.

CERTIFIQUE-SE DE:

ONDE ENCONTRAR AJUDA:

Para qualquer questão ou dúvida pode dirigir-se ao 
seu superior hierárquico, à Direção de Comunicação, 
e/ou ao Gabinete de Ética e Conformidade.

Caso identifique uma irregularidade derivada das 
condutas anteriores, deverá comunicá-la ao Gabinete 
de Ética e Conformidade através do Canal de Ética e 
Conformidade (canaletica@cepsa.com).

• A utilização do seu cargo fora do trabalho em atos 
não aprovados pela Empresa sem esclarecer que não 
representa a Cepsa. 

• A utilização de cargos falsos ou duvidosos nas redes sociais.

• Falar com os jornalistas, inclusive se eles lhe disserem 
que não vai ser gravado, salvo se estiver autorizado para 
isso, ou partilhar informação confidencial com jornalistas 
com os quais mantém uma relação pessoal. 

 

SEJA CUIDADOSO COM:
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