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4 INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO
O posicionamento da Efacec como um fornecedor global de
produtos e serviços para os setores da energia, transportes,
ambiente e mobilidade, com presença e atuação global, lado a lado
com os maiores players do setor, incute-lhe, simultaneamente, uma
responsabilidade corporativa da dimensão da sua atuação.
A globalização do comércio internacional, de que a Efacec é um ator
e um exemplo, trouxe para a vida das empresas e das organizações,
desafios e necessidades que exigem um atuação conjunta de
todos os stakeholders empresariais: os acionistas, os clientes, os
fornecedores e as comunidades locais, e, em especial de todos os
seus colaboradores.
A sustentabilidade de uma empresa como a Efacec, a médio e longo
prazo, só é alcançável através da assunção de compromissos duradouros com todos os seus stakeholders, através de uma atuação
que, exigindo um respeito e contrapartidas mútuas, proporcione a
todos um retorno consistente com o grau de compromisso criado
entre todos.
Não há outra forma de o conseguir, de modo continuado e sustentado,
que não através do exercício da nossa atividade de forma ética e
profissional. O cumprimento total dos nossos compromissos, a
proteção da confiança que os nossos parceiros depositam em nós,
a responsabilidade social, ambiental e corporativa, e a adopção de
uma conduta íntegra, transparente e profissional devem constituir
os princípios éticos que, de modo indelével, nos unem enquanto
empresa, colaborador e parceiro.
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A Efacec assume perante os seus mais de 2400 colaboradores, e
perante os clientes e parceiros espalhados por mais de 90 países,
o compromisso de basear todas as suas decisões e atividades
em valores corporativos sólidos e numa cultura de empresa em
que a reputação, a confiança, a transparência e o rigor assumem
importância fundamental.
Dos seus colaboradores, não pode a Efacec exigir menos que idêntico compromisso.
Por isso mesmo, a implementação deste Código de Conduta
Corporativo (ou “Código de Conduta”) visa transmitir os valores
e os princípios fundamentais que presidem à atividade da Efacec,
cujo cumprimento é incentivado e esperado de todos na relação
entre colaboradores, acionistas, investidores, parceiros de negócio,
fornecedores, clientes e a sociedade em geral.
O presente Código de Conduta reúne e recorda um conjunto de
princípios e diretrizes gerais relacionados com as matérias de ética
e de conduta relevantes no exercício da atividade da Efacec e que
devem guiar e orientar a atuação diária dos seus destinatários.
Este Código de Conduta deve ser lido atentamente, devendo os seus
destinatários certificar-se que compreendem as obrigações que
dele resultam.
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1. Código de conduta e o sistema
de compliance da Efacec
2. Destinatários
3. Comissão de ética corporativa
4. Cumprimento de normas
5. Aplicação do código de conduta
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1. Código de conduta e o sistema
de compliance da Efacec
Este Código de Conduta é parte integrante e basilar do sistema de
Compliance que a Efacec se comprometeu instituir como contrapartida da Responsabilidade Corporativa que orgulhosamente assume.
Através da implementação do seu sistema de Compliance, a
Efacec, enquanto organização, compromete-se perante todos os
seus stakeholders a atuar de acordo com as normas internacionais
aplicáveis e os standards da indústria e, por essa via, a acautelar
devidamente os interesses de todos, identificando e prevenindo
potenciais eventos que periguem a sua atividade e o retorno por
todos esperado.
Ao reunir, neste Código de Conduta, um conjunto de diretrizes e
compromissos éticos determinantes no exercício da atividade da
empresa, a Efacec transmite aos seus colaboradores os valores
e princípios fundamentais que os devem guiar e orientar na sua
atuação diária.
As normas e princípios éticos constantes do presente Código serão
desenvolvidas e detalhadas em Regulamentos Internos, os quais
serão elaborados e implementados oportunamente, podendo ser
revistos, a cada momento, conforme decisão da Comissão Executiva
ou do Conselho de Administração da Efacec.
A adoção destas normas de conduta constitui um incentivo
para o cumprimento daqueles princípios por parte de todos os
colaboradores nas relações entre si e com clientes, parceiros de
negócio, fornecedores, acionistas, investidores e a sociedade em
geral, garantindo, por essa via, o respeito, pela empresa, através dos
seus colaboradores, de todos os compromissos assumidos.
O Código de Conduta deve ser entendido como um normativo
dinâmico, sendo a sua melhoria contínua um objetivo constante,
podendo, como tal, ser revisto e alterado ocasionalmente. De todas
as revisões serão dadas conhecimento aos seus destinatários.
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2. Destinatários
O presente Código de Conduta é aplicável a todos os colaboradores
da Efacec, independentemente do vínculo e do território em que se
encontrem ou onde atuem e bem como a todos os membros dos órgãos sociais de qualquer entidade jurídica que integre o Grupo Efacec.
Cada colaborador é responsável pelo cumprimento do Código de
Conduta, sendo os superiores hierárquicos ainda responsáveis por
verificar que os seus subordinados o cumprem.
O Código de Conduta da Efacec é igualmente aplicável a consultores,
agentes, representantes ou quaisquer pessoas que representem e/
ou atuem em nome e por conta de qualquer empresa da Efacec ou
que com esta se relacionem. Todos os colaboradores que, no exercício da suas funções, contratem terceiros para atuarem em nome
e por conta da Efacec devem certificar-se que os mesmos aceitam
expressamente as normas deste Código de Conduta.

3. Comissão de ética corporativa
Porque o cumprimento dos princípios e regras de ética corporativa
constitui um dos pilares fundamentais da vivência da Efacec, foi
constituída uma Comissão de Ética Corporativa, órgão interno,
imparcial e independente, a quem incumbe, como tarefas
principais (i) acompanhar e verificar a correta interpretação e
implementação do sistema de compliance, (ii) prevenir, detectar
e investigar comportamentos violadores do Código de Conduta e
dos Regulamentos que o complementam e/ou com o mesmo se
relacionem e (iii) servir de destinatário de reporte de eventuais

CÓDIGO DE CONDUTA CORPORATIVO . 2017 11

infrações às regras do Código de Conduta e Regulamentos que o
complementam e/ou com o mesmo se relacionem.
A Comissão de Ética Corporativa funciona de acordo com o respetivo
Regulamento Interno.

4. Cumprimento de normas
A Efacec compromete-se a cumprir todas as leis e regras que lhe
são aplicáveis em todas as jurisdições onde atua, devendo todos
os seus colaboradores assumir compromisso idêntico, evitando
quaisquer violações das mesmas, sob pena de se constituírem legal e
disciplinarmente responsáveis.
Ninguém deve, em qualquer ocasião, praticar atos em nome da
Efacec que violem alguma lei, norma ou regulamento, esperando a
Efacec de todos os seus parceiros e demais destinatários do Código
de Conduta que cumpram as normas aplicáveis.
Quaisquer comportamentos incompatíveis com o presente Código de
Conduta devem ser de imediato comunicados à Comissão de Ética
Corporativa, através de email ou de outros mecanismos criados para o
efeito. A Comissão de Ética Corporativa promoverá as diligências adequadas para averiguar e investigar as práticas comunicadas, não podendo o denunciante ser, em caso algum, objeto de qualquer retaliação.
Os destinatários do Código de Conduta têm o dever de colaborar
com quaisquer entidades, internas ou externas, envolvidas nas investigações relacionadas com o cumprimento das normas aplicáveis, em
especial as que resultem deste Código e dos Regulamentos que o
complementam e/ou com o mesmo se relacionem.
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5. Aplicação do Código De Conduta
O não cumprimento deste Código de Conduta, das políticas e procedimentos da empresa com ele relacionados ou de outras normas
legais pode acarretar consequências graves para a Efacec, podendo
a respetiva violação resultar na abertura de um procedimento disciplinar com os efeitos que forem considerados adequados.
Todos os Regulamentos Internos da Efacec são documentos autónomos e complementares a este Código de Conduta. Como tal,
devem ser escrupulosamente cumpridos por todos os colaboradores. A Efacec proporciona formação adequada aos seus colaboradores em relação a todas as matérias reguladas pelo Código de
Conduta e pelos Regulamentos que o complementam e/ou com o
mesmo se relacionam.
O Código de Conduta e os referidos Regulamentos são adequadamente divulgados, revistos e aplicados.
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COMUNICAÇÃO DE VIOLAÇÕES

Se conhecer ou suspeitar da existência de uma violação às regras
deste Código de Conduta, das políticas e/ou procedimentos da
empresa com ele relacionados ou de qualquer preceito legal, deve
relatar imediatamente essa violação ao seu superior hierárquico,
à Administração da empresa ou à Comissão de Ética. Se preferir
falar com alguém confidencialmente ou sob anonimato, pode
enviar os seus comentários escritos, com tanto detalhe quanto
possível, para a Comissão de Ética.
Se estiver envolvido na violação sob suspeita, o facto de a
ter relatado, juntamente com o grau de cooperação por si
demonstrado e com o facto de se tratar ou não de uma violação
intencional, será tido em consideração pela empresa na sua
investigação e nas medidas disciplinares que daí possam resultar.
Ninguém que, de boa-fé, reporte uma violação será sujeito a
retaliações de qualquer espécie. Qualquer colaborador da Efacec
que seja responsável por quaisquer represálias contra alguém
que, de boa-fé, tenha reportado violações de que suspeitava será
sujeito a ação disciplinar, cuja sanção pode incluir despedimento.
Para além disso, qualquer pessoa que apresente um relatório de
uma violação que saiba ser falso fá-lo em violação deste Código
de Conduta e ficará sujeita a medidas disciplinares, incluindo
despedimento quando apropriado.
É imperativo que os colaboradores que reportem violações não
as investiguem por conta própria, pois podem estar envolvidas
questões legais complexas. Agir por conta própria pode
comprometer a integridade de uma investigação e afetar de
forma adversa tanto a investigação como quem relatou a violação.
A Comissão de Ética, sempre que o entender, investigará qualquer
suspeita de violação deste Código de Conduta ou das políticas e
procedimentos da empresa com ele relacionados ou de qualquer
normal legal.

CÓDIGO DE CONDUTA CORPORATIVO . 2017 15

OS NOSSOS
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INTEGRIDADE E
PROFISSIONALISMO
1. Relações com terceiros
e colaboradores
2. Conflitos de interesse
3. Acesso e uso de informação confidencial
4. Utilização de bens da empresa
e meios eletrónicos
5. Privacidade e dados pessoais
6. Conservação de documentos
e manutenção de registos
7. Propriedade intelectual
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1. Relações entre colaboradores
e com terceiros
O relacionamento institucional da Efacec com quaisquer organizações ou indivíduos baseia-se na aplicação de princípios éticos a todas essas relações, bem como entre os seus colaboradores e com
quaisquer terceiros. É esperado de todos um comportamento irrepreensível em termos ético-morais, alicerçado na confiança mútua
e capacidade de entreajuda, com vista à satisfação do cliente e do
nosso compromisso com a qualidade de serviço.

Nesse sentido, a Efacec considera imprescindível o cumprimento por todos os destinatários do presente Código de
Conduta de regras básicas de convivência e respeito mútuo
nas relações uns com os outros, devendo, nomeadamente, a
todo o tempo:
• observar entre si as regras de educação, cortesia e trato
apropriadas para manter um bom ambiente de trabalho;
• respeitar normas e procedimentos administrativos internos;
• saber trabalhar em equipa;
• responder aos nossos parceiros sempre de forma adequada,
atempada e com o padrão de profissionalismo exigível;
• estar disponível para aprender, corrigir e saber
ser corrigido;
• ser íntegros, honestos e não discriminatórios;
• assegurar uma adequada comunicação com os clientes;
• preocupar-se, manter e promover a boa reputação
da Efacec.
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2. Conflito de interesses
A Efacec promove a imparcialidade e isenção nas relações entre os
seus colaboradores e com quaisquer terceiros, estando ciente das limitações aplicáveis à transação de bens e contratação de serviços
pela Efacec.
Nenhum colaborador deve estar, ou parecer que está, sujeito a influências, interesses ou relações que conflituem com os interesses da Efacec. Os colaboradores devem evitar ações ou relações que conflituem,
ou possam parecer que conflituam, com os interesses da empresa.
De acordo com as leis laborais aplicáveis, os colaboradores têm o dever de lealdade para com a Efacec, não devendo negociar em seu
próprio nome ou em representação de um terceiro em concorrência
com a Efacec, e não podendo revelar informação relativa à organização, métodos de produção ou negócios da Efacec.
Existe CONFLITO DE INTERESSES QUANDO O INTERESSE PARTICULAR DO COLABORADOR INTERFERE, OU PARECE QUE INTERFERE,
POR QUALQUER MODO, COM OS INTERESSES DA EMPRESA COMO
UM TODO. Conflitos de interesse também ocorrem quando um colaborador ou membros próximos da sua família ou amigos recebem um
benefício pessoal impróprio em resultado da posição desse colaborador na empresa.
Nenhum colaborador, consultor, agente ou representante da Efacec
pode ter qualquer interesse, direto ou indireto, com terceiros que façam
negócios com a Efacec ou em negócios que envolvam a Efacec ou numa
entidade com interesses opostos aos da Efacec SEM O CONSENTIMENTO EXPRESSO DA ADMINISTRAÇÃO. A revelação de interesses
pessoais ou de outras circunstâncias que possam constituir conflito de
interesses deve ser imediatamente comunicada pelo colaborador à Administração, que tomará as medidas necessárias para que um potencial
conflito de interesses seja resolvido pela forma que melhor se adeqúe
aos interesses da empresa e do colaborador. Quando o colaborador se
confrontar com uma possível situação de conflito de interesses, o primeiro passo a tomar é proceder à sua revelação imediata e completa.
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NORMAS A OBSERVAR
Quando confrontados com uma situação de possível conflito de
interesses, os colaboradores da Efacec deverão observar os seguintes
princípios:
a) Comunicação: Devem, antes de mais, e uma vez detetada ou
suspeita de uma situação passível de conflito de interesse, informar
os seus supervisores diretos, por escrito, sobre os conflitos de
interesse em que estão ou poderão estar envolvidos, antes de
empreender qualquer operação ou concluir o negócio em causa. O
objetivo é a tomada de decisões adequadas e conscientes em cada
circunstância específica, e, desta forma, evitar a possibilidade de
comprometer a sua imparcialidade;
b) Abstenção: Devem os colaboradores abster-se de intervir ou
influenciar, direta ou indiretamente, na tomada de decisões que
poderão afetar as entidades com as quais possa haver conflito de
interesses. Devem abster-se de participar em reuniões em que tais
decisões são discutidas ou se avaliem informações confidenciais
que afetem tal conflito;
c) Independência: Devem os colaboradores agir em todos os
momentos com profissionalismo, lealdade à Efacec e aos seus
acionistas, e independentemente das suas próprias motivações.
Devem, ainda, abster-se de dar prioridade aos seus próprios
interesses ou de terceiros. Em suma, devem ser movidos apenas
pelo interesse da Efacec.
No que respeita a Concorrência, nenhum colaborador pode prestar
serviços, direta ou indiretamente, em seu próprio nome ou em nome
de qualquer terceiro, relacionados com qualquer equipamento, bem
ou serviço concorrente com os equipamentos, bens ou serviços
produzidos, desenhados, idealizados, vendidos ou fornecidos pela
Efacec. Nenhum colaborador pode ser consultor, administrador,
funcionário, empregado, sócio, agente ou representante de uma
organização, pessoa ou pessoas que sejam, ou potencialmente
possam vir a ser, concorrentes da Efacec.
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NORMAS A OBSERVAR

Política de Prevenção de Conflitos de Interesse
Este Código de Conduta não pretende descrever todos os possíveis
conflitos de interesse que possam surgir. Para esse efeito será
publicada uma Política de Prevenção de Conflitos de Interesse, às quais
os colaboradores devem obediência, sob pena de serem tomadas as
medidas disciplinares e legais aplicáveis.
Qualquer violação ou suspeita de violação às regras relacionadas com
a Política de Prevenção de Conflitos de Interesse deve ser de imediato
reportada. Esta Política conterá obrigatoriamente as seguintes normas:
1) Um colaborador que tenha, direta ou indiretamente, um interesse financeiro
significativo num fornecedor, atual ou potencial, de bens ou de serviços, ou num
cliente, ou numa sociedade na qual a Efacec detenha uma participação, tem de
notificar imediatamente por escrito a Administração de tal interesse.
2) É proibido aceitar convites por parte de um concorrente, fornecedor ou
cliente, atual ou potencial, que possam ser considerados desconformes com
os usos e costumes e as melhores práticas internacionais do nosso setor da
atividade, devendo ser sempre conformes com as regulamentações nacionais e
internacionais aplicáveis.
3) É proibido aceitar ofertas, liberalidades, condições especiais, descontos ou outros
benefícios não disponíveis de forma geral à Efacec e/ou aos seus colaboradores.
4) Os colaboradores não podem utilizar qualquer informação privilegiada em
proveito próprio ou fornecê-la a terceiros para benefício próprio ou de terceiro.
Considera-se informação privilegiada aquela de que os colaboradores têm
conhecimento exclusivo ou antecipado em virtude das funções que exercem
na Efacec e que não esteja disponível habitualmente, ou naquele momento, ao
público em geral, perdendo essa qualidade quando seja tornada pública pela
Efacec. Esta proibição aplica-se mesmo que da sua utilização não seja previsível
a existência danos diretos para a Efacec ou terceiros. Estão abrangidas pela
proibição as situações em que a utilização de informação privilegiada possa ser
usada pelo colaborador como base de negociação desleal com um terceiro.
5) Os colaboradores não podem apropriar-se, para benefício próprio, pessoalmente
ou através de interposta pessoa, de uma oportunidade de negócio na qual a
Efacec possa estar razoavelmente interessada, sem antes disponibilizar essa
oportunidade à empresa.
6) Os colaboradores não devem desempenhar atividades externas que afetem ou
interfiram com o desempenho eficiente e atempado das suas funções na empresa.
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3. Acesso e uso de informação
A organização da Efacec está estruturada de forma a que cada
colaborador tenha acesso às informações de que necessita
para a realização das suas tarefas e cumprimento das suas
responsabilidades. O perfil de inovação tecnológica da Efacec
implica a produção e uso de informação privilegiada e confidencial,
sua e de terceiros, por muitos dos seus colaboradores, os
quais ficam, por essa via, comprometidos com obrigações de
confidencialidade, não divulgação e não uso, tanto perante a
Efacec como perante terceiros.
Para esse efeito, a cada colaborador é atribuído um nível de acesso
diferenciado às informações que necessita para o desempenho
das suas funções, sendo-lhe negado ou restringido o acesso a
informações de que não precisa para esse desempenho. Para além
de constituir uma forma de proteção dos segredos comerciais da
própria empresa, a diferenciação dos níveis de acesso às informações
é especialmente importante para o cumprimento de obrigações
contratuais assumidas pela Efacec com clientes, fornecedores e
outras entidades com quem se relaciona.
É essencial que cada colaborador cumpra e respeite o nível de
acesso a informações que lhe foi atribuído, uma vez que qualquer
incumprimento pode implicar uma violação contratual por parte
da empresa que resulta em sanções contratuais. A violação do
nível de acesso a informações por parte do colaborador poderá
desencadear a abertura de um processo disciplinar e a consequente
aplicação de sanções.
Respeitamos integralmente os compromissos de não transmitir a
terceiros informação privilegiada e de não aproveitar ilicitamente
oportunidades de negócio.
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NORMAS A OBSERVAR

1. Informação Confidencial da Efacec
Nenhum colaborador pode revelar a terceiros, ou utilizar, enquanto
funcionário ou depois de o deixar de ser, qualquer informação
confidencial relacionada com a empresa, exceto quando necessário
para cumprir as suas obrigações e deveres decorrentes do seu
cargo na empresa. A referida informação confidencial inclui,
nomeadamente, conhecimento ou informação sobre os negócios
da Efacec, assuntos legais e contingências e responsabilidades,
processos, produtos, métodos de fabrico, fórmulas, clientes,
informação relacionada com clientes, preços, custos, assuntos legais,
know-how, máquinas, produção, composições, serviços, compras,
investigação e desenvolvimento, financiamentos, processamento
de dados, engenharia, invenções e descobertas. A informação
confidencial inclui informação independentemente de poder ou
não vir a ser considerada como segredo comercial (“Informação
Confidencial”), mas não inclui assuntos que geralmente são de
conhecimento público.
Alterações no vinculo laboral não modificam as responsabilidades
e obrigações de um colaborador quanto à confidencialidade. Após
deixar de ser funcionário da Sociedade por qualquer motivo, o
colaborador não pode levar consigo e revelar ou utilizar sob qualquer
forma, sem o consentimento escrito da Efacec, qualquer desenho,
documento, registo, cópia, transcrição ou escrito equivalente,
fotografia ou qualquer outro assunto impresso, escrito ou registo
que contenha qualquer informação confidencial e deve devolver à
Efacec todas essas fotografias ou outras informações impressas,
escritas ou registadas que estejam na sua posse ou disponibilidade.
A Informação Confidencial da Efacec pertence à empresa de forma
exclusiva e não pode ser apropriada por qualquer colaborador,
mesmo que este deixe, por qualquer motivo, de colaborar com a
empresa. As obrigações de sigilo e reserva que a Efacec espera
dos seus colaboradores quanto à Informação Confidencial devem
continuar a ser cumpridas e mantidas mesmo após o término da
colaboração com a empresa.
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NORMAS A OBSERVAR

2. Informação Confidencial de Terceiros
A Efacec tem, muitas vezes, acesso a informações de natureza
confidencial dos seus clientes e fornecedores, sendo frequentemente
solicitada a subscrever acordos de confidencialidade antes de lhe
ser dado acesso à mesma.
Esta informação confidencial inclui, nomeadamente, conhecimento
ou informação sobre os negócios da entidade terceira, aspetos
jurídicos, contingências e responsabilidades, processos, produtos,
métodos de fabrico, fórmulas, dados de mercado, informação
relacionada com clientes, preços, custos, assuntos legais, know-how,
máquinas, produção, composições, serviços, compras, investigação
e desenvolvimento, financiamentos, processamento de dados,
engenharia, invenções e descobertas (“Informação Confidencial”).
A Informação Confidencial inclui informação independentemente de
poder ou não vir a ser considerada como segredo comercial, mas
não inclui assuntos que geralmente são disponibilizados ao público.
A Efacec preserva a Informação Confidencial dos seus clientes
e fornecedores com o mesmo grau de cuidado e rigor com que
preserva a sua própria informação confidencial. As obrigações
contratuais que a Efacec assume a este respeito são especialmente
importantes, sendo a sua violação sancionada com penalizações
avultadas, e o seu cumprimento um dos mais importantes elos da
relação de confiança que a Efacec assume com os seus clientes e
fornecedores. É por isso proibido a qualquer colaborador aceder a
informação confidencial de terceiros que não era suposto conhecer;
por outro lado, os colaboradores que, de forma legítima, tenham
acesso a essa informação confidencial não a poderão utilizar e/ou
divulgar para outros fins que não os que tenham sido expressamente
autorizados pelo seu titular. Os colaboradores que, por qualquer
forma ou meio, cometam qualquer infração à confidencialidade de
informações de terceiros, acedendo, utilizando ou divulgando essa
informação, serão responsabilizados disciplinar, civil e penalmente.
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4. Utilização de bens da empresa
e meios electrónicos
A Efacec disponibiliza aos seus colaboradores os bens, equipamentos informáticos e recursos eletrónicos necessários ao desempenho
das suas funções.
Todos os instrumentos de trabalho, bens da empresa, incluindo
recursos financeiros, equipamentos e meios informáticos/recursos
eletrónicos, instalados e/ou disponibilizados em cada posto de
trabalho são propriedade da Efacec e destinam-se a uso profissional,
mesmo quando são disponibilizados sem restrições de uso ou
quando é permitida a sua utilização para fins pessoais, podendo a
Efacec decidir livremente alocar a utilização desses meios conforme
as necessidades e os interesses da empresa.
A utilização dos bens da empresa e seus equipamentos, incluindo
meios informáticos e a utilização da rede telefónica/ligação à internet
ou a gravação de ficheiros pessoais em equipamentos da Efacec,
quando permitida, deve ser sempre feita de forma eticamente
responsável e razoável.
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NORMAS A OBSERVAR
A utilização dos bens da empresa, incluindo meios financeiros tais como
cartões de créditos e outros instrumentos de pagamento, deve ser feita
em cumprimento escrupuloso das normas internas publicadas e sempre
no interesse exclusivo da empresa
No que respeita aos meios informáticos, é, designadamente, proibido
o acesso a sítios da Internet que promovam, exibam ou publicitem
imagens e/ou mensagens de apelo ao ódio racial, político, de género ou
outro, abuso sexual, pornografia, pedofilia, exploração laboral, tráfico e
comércio de substâncias ilícitas, armas e quaisquer outras mercadorias
ou bens proibidos por lei. Também não será tolerada a utilização abusiva
de redes sociais.
Na utilização dos dispositivos eletrónicos, os colaboradores da Efacec
não devem comprometer a funcionalidade e a proteção dos sistemas
eletrónicos e de comunicações por si utilizados. Não devem, também,
enviar mensagens de correio eletrónico caluniosas, com recurso
a linguagem inapropriada ou ameaçadora, ou tecer comentários
inadequados/ofensivos que possam prejudicar a imagem de qualquer
pessoa ou da Efacec.

A Efacec espera que todos os colaboradores zelem pela boa manutenção e preservem o bom estado desses equipamentos, fazendo
deles uma utilização cuidada e responsável. Todos os colaboradores
devem estar cientes que a Efacec faz cópias de segurança de todos
os dados armazenados nos equipamentos informáticos.
As regras sobre a utilização dos recursos eletrónicos, meios informáticos e demais equipamentos encontram-se detalhadamente
explicadas no Regulamento sobre Utilização de Recursos Eletrónicos, disponibilizado a todos os colaboradores.
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5. Privacidade e dados pessoais

A Efacec empenha-se na segurança e respeito pela privacidade
dos dados pessoais obtidos a partir dos seus clientes, agentes,
fornecedores, empresas, colaboradores, instituições e público em
geral, respeitando a legislação de proteção de dados aplicável em
todas as jurisdições onde atua.
É, como tal, proibido que os colaboradores da Efacec divulguem
dados pessoais obtidos a partir da sua prestação de trabalho ou
obtidos por qualquer outro meio. Todos os seus colaboradores devem
observar as normas de proteção de dados pessoais estabelecidas
na legislação nacional e internacional
Para o efeito, todos os dados pessoais recolhidos, processados,
armazenados ou preservados não poderão ser comunicados ou
utilizados de forma a que seja violada a privacidade e confiança dos
legítimos proprietários dos dados sob pena de ação disciplinar, civil,
penal ou outras por violação da legislação aplicável.
A Efacec dispõe de um Regulamento que contém a Política de
Privacidade aplicável a todos os seus colaboradores, que deve ser
respeitada. A Efacec disporá de um Data Protection Officer, de
acordo com a nova legislação comunitária aplicável.
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6. Conservação de documentos
e manutenção de registos
A Efacec mantém os documentos e registos de forma consistente,
respeitando todos os requisitos legais aplicáveis, nomeadamente
quanto ao tempo de conservação exigido por lei, o mesmo esperando
de todos os destinatários do presente Código de Conduta. São
tomadas medidas para assegurar que os procedimentos apropriados
de conservação de documentos são disponibilizados ao pessoal
competente e que essas políticas são implementadas.
Nenhum colaborador deve modificar ou alterar registos ou
documentos. Nenhum colaborador deve remover ou destruir registos
ou documentos, antes da data especificada no mesmo.
O termo “registos” inclui registos sob qualquer forma, incluindo, sem
limitação, documentos, gravações, fotografias, ficheiros informáticos
e correio eletrónico.
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7. Propriedade intelectual
Fruto do seu cariz tecnológico e da aposta na inovação, a Efacec
produz constantemente ideias, estudos, protótipos, desenhos,
software, produtos e outros ativos protegidos por direitos de
propriedade intelectual. Toda a propriedade intelectual, bem como
todo o know-how comercial, industrial, organizacional e tecnológico
produzido e/ou gerado pelos colaboradores da Efacec, ou por
quaisquer terceiros atuando por conta e em nome da Efacec,
pertencem à Efacec.
A Efacec é ainda uma entidade licenciada por diversas empresas
para a utilização e/ou comercialização de diferentes gamas de
produtos e equipamentos, protegidos por marcas, patentes ou
outros direitos de propriedade intelectual, estando a Efacec
especialmente empenhada em não infringir e, na medida das suas
capacidades, proteger os direitos de propriedade intelectual dos
seus fornecedores e demais parceiros com quem se relaciona.
É, por isso, absolutamente fundamental que todos os colaboradores
cumpram e façam cumprir os direitos de propriedade intelectual da
Efacec e de terceiros devidamente licenciados, e se abstenham de
comportamentos que possam infringi-los, incluindo o registo, o uso e/
ou a comercialização, por conta própria, de direitos de propriedade
industrial que saibam pertencer à Efacec ou a terceiros.
A violação de marcas, patentes ou direitos de autor que possam ser
considerados como segredo comercial da Efacec ou de terceiros
implicará a aplicação de sanções disciplinares e contratuais para o
colaborador que cometa a infração, para além de poder implicar o
pagamento de indemnizações.
Sem prejuízo das normas contidas na Política de Proteção da
Propriedade Intelectual da Empresa, devem os colaboradores, em
concreto, observar o conjunto de normas expressas no presente
Código de Conduta a este respeito.
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NORMAS A OBSERVAR
1) Informar atempadamente a Efacec de qualquer descoberta ou
invenção realizada pelo colaborador ao serviço da empresa, suscetível
de registo e/ou proteção, nacional e/ou internacional, como patente,
modelo industrial e/ou direitos de autor;
2) Proteger devidamente, nomeadamente evitando a sua divulgação
não protegida, qualquer informação, método, segredo comercial,
know-how, código-fonte, invenção ou outra informação que tenha
desenvolvido ou a que tenha tido acesso, enquanto colaborador da
empresa e que seja suscetível de proteção e/ou registo ao abrigo das
leis da propriedade intelectual;
3) Não promover, em benefício pessoal ou de terceiro, por si ou através
de interposta pessoa, qualquer registo de propriedade intelectual
que seja confundível ou semelhante a qualquer direito de propriedade
intelectual, registado ou não, detido pela Efacec, em qualquer parte
do mundo;
4) Não transmitir a terceiros qualquer informação confidencial,
segredo comercial, know-how, desenhos, métodos, código-fontes,
invenções ou qualquer outra informação suscetível de registo ou
proteção, desenvolvida ou conhecida ao serviço da empresa, que
seja propriedade desta ou de terceiro devidamente licenciado, sem
prévia autorização de superior hierárquico ou em contravenção das
políticas internas em vigor;
5) Informar a empresa sobre qualquer violação de propriedade
intelectual, registada ou não, e divulgação não autorizada de
Informação Comercial de que tenha conhecimento, no mais curto
espaço de tempo, por forma a permitir a tomada atempada de
medidas que permitam evitar dano.
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TRANSPARÊNCIA
E COMPETITIVIDADE
1. Regras anti-corrupção
2. Práticas anti-concorrenciais
3. Branqueamento de capitais
4. Contribuições políticas
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1. Regras anti-corrupção

A Efacec cumpre as recomendações e normas aplicáveis ao
combate à corrupção no comércio internacional, incluindo, sem
limitar, as derivadas da Convenção sobre a Luta contra a Corrupção
de Agentes Públicos Estrangeiros nas Transações Comerciais e as
Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais.
A Efacec opõe-se, como tal, veementemente, a que os seus
colaboradores, por si ou por interposta pessoa, obtenham algum
benefício ou vantagem para a empresa, para si ou para terceiros,
através de práticas pouco éticas ou contrárias aos deveres do cargo,
nomeadamente práticas de corrupção, recebimento indevido de
vantagem ou tráfico de influências.
Apenas podem ser realizadas ofertas que se enquadrem nas
condutas socialmente adequadas e conformes aos usos e costumes,
e que respeitem integralmente as normas legais aplicáveis em
cada país onde a Efacec atua.
A Efacec exige igual compromisso de todos os seus parceiros de
negócio, independentemente da forma sob que atuam.
A contratação de quaisquer terceiros, consultores, agentes, comissionistas ou outras figuras similares deve garantir o cumprimento, por
parte de tais entidades, de todas as normas aplicáveis.
Para garantir o cumprimento deste objetivo será publicada uma
Política de Prevenção de Atos de Corrupção, à qual os colaboradores
devem obediência. Qualquer violação ou suspeita de violação
às regras relacionadas com a Política de Prevenção de Atos de
Corrupção deve ser de imediato reportada.
Os colaboradores que não respeitem a referida política serão legal e
disciplinarmente responsabilizados.
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NORMAS A OBSERVAR

Política de prevenção de atos de corrupção
A Política de Prevenção de Atos de Corrupção conterá obrigatoriamente
as seguintes normas:
É proibido a qualquer colaborador da Efacec a oferta, direta ou
indiretamente, de qualquer pagamento em dinheiro ou qualquer outro
benefício, a qualquer pessoa singular ou coletiva:
a) Que esteja a serviço de qualquer autoridade, pública ou privada,
partido político ou candidato a cargos públicos, com a intenção de
ilegalmente obter ou manter negócios ou quaisquer outros benefícios;
b) Com a intenção de que essas pessoas abusem da sua influência,
com vista à obtenção de um qualquer negócio ou vantagem indevida;
c) Quando tenham informação que a totalidade ou parte do pagamento em dinheiro ou em espécie será oferecida ou entregue, direta ou
indiretamente, a alguma autoridade, pública ou privada, partido político ou candidatos a cargos públicos, visando os objetivos enunciados
em a) e b);
d) Aos colaboradores da Efacec é ainda absolutamente vedado o
pagamento em dinheiro ou espécie com o objetivo de facilitar ou
acelerar procedimentos, em troca de assegurar resultados ou
facilitar o decurso de um processo ou ação perante qualquer órgão
judicial ou da Administração Pública, sem prejuízo das exceções
constantes da Política de Prevenção de Atos de Corrupção.
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2. Práticas anti-concorrenciais
A Efacec cumpre as regras aplicáveis em matéria de concorrência
em todas as jurisdições onde atua, não adotando quaisquer práticas
anti-concorrenciais, incluindo fixação de preços, coordenação com
concorrentes e discriminação de clientes e fornecedores.
A Efacec está presente no mercado de uma forma vigorosa mas leal
e com integral respeito pelas normas aplicáveis. O carácter global
da Efacec sujeita-a ao cumprimento e às sanções previstas em
normas de defesa da concorrência de vários países e instituições.
A violação destas normas pode implicar o pagamento de elevadas
indemnizações pela empresa e a aplicação de sanções individuais
aos colaboradores que nelas participem.
A Efacec dispõe de um Regulamento que contém a Política aplicável
em matéria de concorrência.
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NORMAS A OBSERVAR

1 - Relações com concorrentes, clientes
e fornecedores
(i)

Nos contactos com concorrentes, os colaboradores da Efacec
não devem, por nenhum meio, fornecer ou receber informação de
outros concorrentes ou celebrar qualquer acordo ou contrato com
um concorrente relativo a preços, termos e condições de venda,
distribuição, custos, margens de lucro, condições de entrega,
capacidade de produção ou capacidade de utilização produtiva,
quotas de mercado, condições negociais atuais ou futuras,
territórios de venda ou clientes, salvo se a Administração da Efacec
o tiver autorizado.

(ii) Os colaboradores da Efacec não devem participar em reuniões
informais ou secretas com concorrentes. Adicionalmente, salvo
quando se trate de reuniões em associações comerciais ou
empresariais de que a Efacec faça parte, os colaboradores
da Efacec não devem participar em quaisquer reuniões com
concorrentes onde sejam discutidos aspetos relativos ao negócio.
(iii) Nos contactos com clientes, os colaboradores da Efacec devem
abster-se de qualquer conduta que possa ser entendida como
um acordo de fixação de preços com um distribuidor ou pelo qual
se estabeleça um preço mínimo acima do qual ele deve revender
os produtos da Efacec. No entanto, é possível recomendar preços
ou fixar preços máximos de revenda.
(iv) Na negociação de preços e demais condições comerciais com
clientes, os colaboradores devem ter em atenção que aplicar
diferentes descontos, promoções ou outros ajustamentos ao
preço ou termos e condições de venda para o mesmo produto,
diferentes dos oferecidos a clientes concorrentes em vendas para
o mesmo período em condições comparáveis é possível, mas essa
diferenciação deve sempre ter por base critérios objetivos (como
por exemplo, quantidades adquiridas, existência de uma relação
estável com o cliente, nível de crédito do cliente ou outros).
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2 - Práticas unilaterais
As regras do direito da concorrência sancionam o uso ilegítimo de
poder de mercado por uma empresa que tenha posição dominante
para ganhar ou manter quota de mercado. Este uso ilegal de poder de
mercado pode consistir, designadamente, em preços discriminatórios,
preços excessivos, preços predatórios, exclusividade, recusa de
fornecimento e venda de um produto apenas com a venda de outro
produto. Qualquer prática que potencialmente possa ser considerada
como utilização do poder de mercado da Efacec para adquirir ou manter
quotas de mercado, ou para excluir ou causar prejuízo a concorrentes,
deve ser previamente revista e aprovada pela Administração.
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3. Branqueamento de capitais

A Efacec pauta a sua atuação empresarial pelas melhores práticas
financeiras internacionais, cumprindo rigorosamente as disposições
legais, nacionais e internacionais, aplicáveis em matéria de
branqueamento de capitais.
Os registos financeiros são um dos principais mecanismos para
controlar a atividade da Efacec nesta área. A inviolabilidade destes
registos é essencial.
De forma a evitar a existência ou suspeita de branqueamento de
capitais devem ser observadas as seguintes normas:

NORMAS A OBSERVAR
1) Não devem ser feitas entradas falsas, artificiais ou virtuais nos registos
financeiros da empresa;
2) Não devem ser estabelecidos ou mantidos fundos ou contas da empresa não
registados ou secretos;
3) Não deve ser feito qualquer pagamento em nome da empresa com a intenção
de poder ser utilizado para outro fim que não o descrito pelos documentos de
suporte do pagamento;
4) Não deve ser mantida qualquer contabilidade paralela ou dupla;
5) As receitas e ativos da empresa devem ser exclusivamente depositados ou
mantidos em contas, fundos, poupanças, cofres, instituições financeiras ou outro local, de acordo com as instruções das Direções Corporativas responsáveis,
de acordo com as políticas previamente aprovadas pela Administração;
6) Todos os livros, registos, contas e declarações financeiras da Efacec devem
ser mantidos com detalhe razoável, devem refletir de forma apropriada as
transações da empresa e devem respeitar as disposições legais aplicáveis e o
sistema interno de controlo da empresa.
7) Todos os movimentos financeiros e solicitações de pagamentos que, pela sua
diferença face à normalidade, pela área geográfica de onde ou para onde
provêm, com especial atenção para pagamentos de/para off-shores ou
paraísos fiscais, possam indiciar o risco de terem como objetivo proceder ao
branqueamento de capitais, devem ser imediatamente reportados.
8) Não devem ser aceites pagamentos em dinheiro superiores a 10.000 €.
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4. Contribuições políticas

A Efacec respeita e admite todas as opiniões políticas que sejam
proferidas no respeito pelas leis aplicáveis, admitindo de igual modo
a participação individual dos seus colaboradores no processo político
e em campanhas de contribuições.
No entanto, a Efacec compromete-se igualmente a respeitar escrupulosamente as normas relativas às contribuições de donativos
para fins políticos em todos os países onde atua, pelo que nenhum
donativo poderá ser realizado por conta e/ou em nome da Efacec.

NORMAS A OBSERVAR
1) Não obstante o exercício dos seus direitos individuais, a contribuição de
um colaborador não pode ser feita, ou sequer parecer que foi feita, em
nome da Efacec, utilizando fundos da Efacec ou ser reembolsada com
fundos da Efacec.
2) Do mesmo modo, a seleção de um candidato ou partido não pode ser, ou
parecer que foi, forçada pela Efacec.
3) Todas as solicitações de colaboradores e pessoas associadas à
Efacec para contribuições para qualquer comissão partidária deve ser
acompanhada por uma explicação referindo que tais contribuições são
pessoais e voluntárias, que ninguém será afetado de forma adversa
em resultado da sua decisão de não contribuir e que as contribuições
partidárias não são fiscalmente dedutíveis.

Podem ser impostas multas e penas de prisão a quem violar a lei das
contribuições partidárias e a Efacec pode ser penalizada.
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RESPONSABILIDADE
SOCIAL E RESPEITO
PELA COMUNIDADE
1. Igualdade e diversidade no trabalho
2. Saúde, higiene e segurança no trabalho
3. Respeito pelo ambiente
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1. Igualdade e diversidade
no trabalho
A Efacec proporciona um ambiente de trabalho onde todos são
tratados com igualdade, justiça, dignidade e respeito. A empresa
dá iguais oportunidades de trabalho a todos os seus colaboradores
com base nas qualificações e mérito, não discriminando com base na
etnia, raça, cor, credo, religião, nacionalidade, idade, deficiência, sexo,
orientação sexual, situação familiar, estado civil, convicções políticas
ou ideológicas, filiação sindical ou qualquer outra situação legalmente
protegida de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis.
O ambiente de trabalho da empresa não pode ser afetado por
qualquer forma de discriminação ilícita, com base em qualquer um
dos fatores de discriminação acima referidos, incluindo assédio
moral e/ou sexual.
A Efacec cumpre todas as obrigações legais aplicáveis em matéria
laboral em todas as jurisdições onde atua e promove o bem-estar
dos seus colaboradores, pretendendo que consigam conciliar as
suas responsabilidades profissionais com uma vida pessoal e
familiar saudável.

NORMAS A OBSERVAR
É absolutamente proibido aos colaboradores da Efacec realizar, a outros
colaboradores da Efacec, propostas sexuais indesejadas, pedidos de
favores de natureza sexual e situações ou comportamentos visuais,
verbais ou físicos de natureza sexual que tenham como efeito interferir
de modo impróprio no desenvolvimento do trabalho de um funcionário ou
que possam criar um ambiente de trabalho intimidativo, hostil ou ofensivo.
Os colaboradores devem ainda cumprir todas as regras aplicáveis
relacionadas com o trabalho e o emprego, respeitando escrupulosamente
todos os Regulamentos Internos aplicáveis.
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2. Saúde, higiene e segurança
no trabalho
A Efacec proporciona aos seus colaboradores um saudável e seguro
ambiente de trabalho. A Efacec cumpre as normas aplicáveis
relativas à saúde, higiene e segurança no trabalho em todas as
jurisdições onde atua, através da adoção de corretas medidas
preventivas, assim como através do fornecimento de recursos e de
formação necessários a salvaguardar a integridade física e a saúde
dos colaboradores.
Em contrapartida, a Efacec exige dos seus colaboradores o
cumprimento escrupuloso e sem exceção de todas as regras de
segurança aplicáveis. O desrespeito por estas instruções pode ter
consequências graves, não só para o colaborador e para a empresa,
como para os colegas diretos, pelo que deve ser uma prioridade de
todos.
Quaisquer colaboradores sob o efeito de drogas, álcool ou substâncias ilícitas estão proibidos de entrar e permanecer nas instalações
e locais de trabalho e serão alvo das respetivas medidas disciplinares aplicáveis, de acordo com o Regulamento de Prevenção e Controlo do Consumo de Bebidas Alcoólicas e Drogas Ilegais.
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3. Respeito pelo Ambiente
A Efacec está empenhada em ser uma empresa ambientalmente
responsável, cumprindo as leis aplicáveis a esta matéria em todas as
jurisdições onde atua.
A prevenção através da identificação e gestão de riscos ambientais
é um dos princípios fundamentais que norteiam a Efacec na
materialização desse desígnio. A Efacec assegura formação em
proteção ambiental a todos os seus colaboradores, em particular,
àqueles que desempenham funções na gestão e manutenção de
instalações, bem como aos que se relacionam diretamente com
clientes, fornecedores e empreiteiros.
Todos os colaboradores devem ter conhecimento adequado dos
efeitos ambientais dos produtos e materiais que usam no quadro
do desempenho das suas funções. Deve ser dada particular atenção
ao consumo, uso e manuseamento destes produtos no sentido de
garantir que podem ser usados de forma segura sem pôr em causa
a saúde e o ambiente.
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