
 

  

CÓDIGO DE CONDUTA 

    

 

 

Página 1 de 22 
 

Introdução 

O presente Código de Conduta apresenta o conjunto de normas e princípios gerais de governo 
corporativo e de conduta pessoal aplicáveis a todos os membros que compõem o Grupo 
Incatema e que é válido para estabelecer os parâmetros orientadores da cultura corporativa 
do Grupo. 

O Código de Conduta é um elemento fundamental para criar um clima de cumprimento e 
respeito, por parte dos Membros, das normas de conduta e princípios éticos do Grupo 
Incatema. Por isso, é necessário que não se limite apenas aos princípios gerais, mas que 
integre os princípios que sejam úteis ao Grupo para reduzir os riscos penais. 

O Grupo Incatema tem como objetivo prioritário gerar confiança e criar valor no 
desenvolvimento da sua atividade no mercado nacional e internacional, em benefício dos seus 
clientes, da competitividade e do desenvolvimento dos países em que opera, e das 
expectativas de todos os membros do Grupo. 

Para isso, o Grupo aspira a manter uma relação de confiança nos âmbitos nacionais e 
internacionais em que desenvolve a sua atividade, com todos os agentes sociais e económicos 
com que se relaciona, ou seja, com os grupos, instituições ou pessoas cujo contributo é 
imprescindível para poder cumprir os objetivos do Grupo Incatema. 

Destinatários 

Os destinatários do presente Código de Conduta são todos os componentes da Assembleia de 
Acionistas, os membros do Conselho de Administração, os membros da Direção do Grupo e os 
responsáveis pelos diferentes departamentos e delegações, assim como os restantes 
empregados (daqui em diante, os “Destinatários” ou “Membros”).  

O Grupo Incatema promoverá, dentro das suas possibilidades, que os principais fornecedores e 
colaboradores externos com os quais mantém relação adotem uma conduta de acordo com os 
princípios éticos do presente Código de Conduta. 

Este Código de Conduta é válido tanto em Espanha como no estrangeiro, tendo em conta as 
diferenças culturais, linguísticas, sociais, económicas e legais das diversas regiões em que o 
Grupo desenvolva a sua atividade. 

Mecanismos de implementação  
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São estabelecidos sistemas de controlo para a avaliação do cumprimento e desenvolvimento 
corporativo do Código de Conduta e de todos os princípios éticos e critérios de 
comportamento incluídos no mesmo. O Grupo entregará o Código de Conduta aos 
Destinatários e acompanhará o seu cumprimento, aproveitando as avaliações de cumprimento 
do Programa. 

Fundamentos do Código de Conduta 

O Código de Conduta foi elaborado a partir dos princípios e valores corporativos do Grupo 
Incatema. Em particular, foi desenvolvido com base em: 

a) Princípios éticos: Regerão, de uma maneira geral, qualquer comportamento ou atuação 
comercial do Grupo Incatema, e envolverão todos os agentes económicos e sociais com 
os quais se relaciona na sua atividade diária e aos quais pretende gerar confiança. 

b) Critérios de Comportamento dos Destinatários: Em relação a cada um dos tipos de 
agentes económicos e sociais com que se relaciona no âmbito da atividade empresarial 
do Grupo, isto é, clientes, fornecedores, empregados, agentes sociais, organismos 
públicos, empresas da concorrência e organismos supranacionais. 

A seguir, são expostos os princípios éticos que regerão a conduta dos Membros do Grupo: 

 Cumprimento da legalidade e dos direitos humanos: 

Os Membros do Grupo Incatema manterão sempre um estrito respeito pela ordenação 
jurídica em vigor em todos os territórios em que o Grupo venha a desenvolver as suas 
atividades comerciais, incluindo qualquer norma que seja aplicável nos respetivos 
países, regiões, estados e municípios. 

De acordo com o atrás exposto, qualquer atuação do Grupo Incatema e dos seus 
Membros ficará estritamente sujeita ao cumprimento das regras aplicáveis em cada 
situação, aos direitos humanos e às liberdades públicas. Assim, serão aplicadas todas 
as medidas necessárias com vista a garantir o respeito pelos direitos fundamentais, os 
princípios de igualdade de tratamento e de não-discriminação, a proteção face à 
exploração laboral infantil e quaisquer outros princípios expressos na Declaração 
Universal de Direitos Humanos e no Pacto das Nações Unidas em matéria de direitos 
humanos, direitos laborais, ambientais e de combate à corrupção. 

No âmbito da atividade empresarial e comercial do Grupo Incatema, qualquer 
entidade ou pessoa que com ele colabore ou se relacione deverá respeitar 
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diligentemente a ordenação jurídica vigente, o Código de Conduta e os regulamentos 
internos do Grupo. 

 Qualidade e excelência. 

O Grupo Incatema orienta a sua própria atividade para a satisfação e defesa dos seus 
próprios clientes, atendendo todas as suas solicitações e visando melhorar a qualidade 
dos serviços prestados. 

Nesse sentido, o Grupo dirige as suas atividades técnicas de investigação, 
desenvolvimento, instalação e manutenção, para atingir excelentes padrões de 
qualidade nos seus serviços. 

 Reputação e prestígio do Grupo Incatema. 

Na sequência da longa experiência do Grupo no seu setor e de contar com uma equipa 
competente, leal e comprometida com os valores do Grupo e com o seu know-how, o 
Grupo Incatema conta com uma sólida reputação no setor. 

Todos os Membros do Grupo Incatema assumem o compromisso de participar na 
tarefa de fortalecer o prestígio e a reputação do Grupo. 

 Compromisso, eficiência e desenvolvimento profissional. 

O Grupo propicia um ambiente de trabalho de modo a que os empregados participem 
nos objetivos estratégicos da empresa e possam desenvolver-se pessoal e 
profissionalmente. Assim sendo: 
 
- Com o objetivo de obter o compromisso e o envolvimento de todos os Membros 

no projeto, estes devem ser informados e conhecer os objetivos gerais da 
empresa e, se for o caso, também os objetivos particulares que lhes digam 
respeito. 

- Todos os Destinatários deverão agir com dedicação e eficiência, racionalizando o 
seu tempo de trabalho, o que contribui para o seu crescimento profissional e 
pessoal. 

- Todos os Membros devem envolver-se pessoalmente no seu desenvolvimento 
profissional, aumentando as suas competências e conhecimentos no âmbito das 
suas funções profissionais. 
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 Proteção e fomento dos recursos humanos. 

Os Membros do Grupo Incatema são o principal ativo para que o Grupo cumpra os 
objetivos estabelecidos na sua atividade comercial. Em consequência disso, o Grupo 
promove o desenvolvimento profissional dos seus Membros, tendo em conta o 
equilíbrio possível entre os objetivos do Grupo e as necessidades e expectativas dos 
seus Membros. 

Por outro lado, o Grupo Incatema incentiva a adaptação constante e a melhoria das 
competências e capacidades de toda a organização. Particularmente, a Prevenção de 
Riscos Laborais é um assunto prioritário para o Grupo. Por essa razão, o Grupo tem o 
compromisso de aplicar todas as medidas necessárias à eliminação ou redução dos 
riscos laborais de todos os Membros que exercem a sua atividade profissional no 
Grupo. 

 Respeito e compromisso em relação à comunidade e ao ambiente. 

A responsabilidade social corporativa do Grupo Incatema, entendida como sendo o 
seu compromisso com a sociedade e o ambiente no desenvolvimento das suas 
atividades e em benefício de todos os seus grupos de interesse, é parte inseparável do 
modelo de negócio do Grupo Incatema. 

O Grupo Incatema está comprometido com a proteção e o respeito pelo ambiente, 
pelo que executa os seus trabalhos sob a premissa de minimizar os impactos 
ambientais negativos deles decorrentes e de prevenir a contaminação, bem como o 
respeito pelo espaço envolvente. Nesse sentido, o Grupo promove a investigação e 
inovação, a fim de melhorar o desenvolvimento da sua atividade, e procura ainda a 
formação dos Membros cujas funções e responsabilidades se inserem nesse âmbito. O 
Grupo, portanto, promoverá a colaboração dos destinatários do código de conduta 
com organizações de interesse social ou com outras atividades realizadas pela 
organização ou canalizadas através da colaboração com organizações sociais. 

O compromisso principal do Grupo Incatema é para com a comunidade local, nacional 
e internacional. Este compromisso consubstancia-se no desenvolvimento e promoção 
de iniciativas orientadas para melhorar a qualidade da vida das pessoas das 
comunidades ou regiões onde desenvolve a sua atividade e os seus diversos projetos. 

Os Membros do Grupo comprometem-se a manter uma atuação pró-ativa e 
participativa condigna com o compromisso do Grupo Incatema com a comunidade. 
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 Confidencialidade e transparência. 

A confidencialidade é um dos ativos mais importantes de qualquer sociedade, quer 
seja junto do cliente, quer seja internamente. Nesse sentido, deverão ser 
implementados instrumentos úteis que permitam proteger a informação considerada 
confidencial. Para esse efeito, o presente item terá como objetivo (i) estabelecer as 
normas que o Grupo deve seguir em relação à informação confidencial gerada por ele 
próprio, e (ii) estabelecer as diretrizes que os profissionais do Grupo Incatema deverão 
seguir em relação à proteção dos direitos de propriedade industrial e intelectual. 

Tudo o que se relacione com a informação confidencial é aplicável a todos os 
Membros do Grupo, independentemente da sua posição hierárquica na organização 
ou da sua qualificação profissional. Por outro lado, os referidos profissionais deverão 
envidar os seus melhores esforços para garantir que as normas sejam cumpridas, quer 
por outros profissionais (agentes, fornecedores, colaboradores etc.), quer pelos 
empreiteiros e subempreiteiros do Grupo. 

 Combate ao suborno e à corrupção. 

O Grupo Incatema aplica uma política de tolerância zero em relação ao suborno e à 
corrupção. O Grupo mantém uma recusa absoluta face a qualquer conduta que possa 
ser considerada corrupta, tanto entre particulares como entre funcionários públicos, e 
está atento à legalidade e aos usos e costumes da jurisdição em que a mesma se 
pratique.  

Definição e desenvolvimento 

A informação confidencial é definida como sendo a informação relativa ao Grupo ou a 
qualquer dos seus profissionais que, em caso de ser divulgada, possa causar prejuízos 
razoáveis à situação financeira, ao planeamento estratégico ou à reputação do Grupo 
Incatema, bem como à privacidade dos seus profissionais.  

Regra geral, toda a informação gerada no desenvolvimento da atividade do Grupo 
pelos seus profissionais tem caráter confidencial e, em qualquer caso, a informação 
seguinte é sempre de caráter confidencial: 

− A estratégia do Grupo Incatema;  

− O know-how; 

− A informação dos profissionais do Grupo, e 
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− A informação não pública sobre o organograma, estrutura acionista, finanças, 
auditoria, seguros ou processos judiciais em curso ou concluídos, de que o 
Grupo tenha feito parte. 

A informação anterior não é a única passível de ser considerada confidencial, podendo 
estender-se ou integrar-se nela um elenco muito mais amplo. 

Armazenamento e divulgação 

A informação confidencial pode ser física ou eletrónica. O Grupo deverá determinar, 
em primeiro lugar, o local específico de armazenamento da informação confidencial, 
para além das medidas de segurança que impeçam o seu acesso a pessoas não 
autorizadas.  

A informação confidencial não pode ser arquivada nos ficheiros particulares dos 
empregados nem em qualquer outro meio que não esteja expressamente autorizado 
pelo Grupo Incatema (i.e. [por exemplo] Dropbox, redes sociais ou correios pessoais).  

Relativamente à divulgação de informação confidencial, a mesma poderá ser divulgada 
quando:  

− Estiverem a ser negociadas propostas comerciais com clientes;  

− A referida informação for solicitada por certos profissionais para desenvolverem 
um determinado trabalho;  

− For solicitada justificadamente para profissionais externos ao Grupo que 
necessitem da mesma para a prestação dos seus serviços (i.e. auditores, 
advogados, consultores, etc.);  

− For necessário comunicar determinada informação a fornecedores do Grupo 
Incatema;  

− For solicitada por alguma autoridade judicial ou administrativa; e  

− Em todos os outros casos em que for necessário para o desenvolvimento 
ordinário da atividade do Grupo.  

Sempre que um profissional proceda à divulgação de informação confidencial do 
Grupo em conformidade com o atrás disposto, deverá certificar-se de que cumpre os 
seguintes requisitos: 
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- Transmitir a informação confidencial ao recetor através de meios que garantam a 
manutenção da confidencialidade. 

- Informar o destinatário da informação sobre o caráter estritamente confidencial 
da mesma e as suas obrigações a este respeito, nos termos estabelecidos no item 
7. 

- Subscrição entre as partes de um acordo de confidencialidade. 

Por outro lado, os critérios de comportamento específicos em relação a cada um dos 
coletivos e pessoas com quem o Grupo se relaciona na sua atividade comercial, e que 
constam no presente Código de Conduta, inspiram-se e são aplicados de acordo com o 
mais rigoroso cumprimento da ordenação jurídica, que presidirá em qualquer caso à 
sua aplicação, orientando-se principalmente para a aplicação dos Princípios Éticos do 
Grupo. 

 Relação com os clientes 

Honestidade e responsabilidade profissional 

A relação com os clientes deve decorrer sempre com o maior compromisso de 
honestidade e responsabilidade profissional, além de cumprir estritamente as normas 
que sejam aplicáveis a essa relação. 

Nesse sentido, devem ser respeitados os compromissos assumidos com os clientes, 
informando-os, com antecedência suficiente, de qualquer alteração ou variação nos 
acordos verbais ou escritos, fomentando a transparência das relações do Grupo e 
mostrando integridade em todas as atuações profissionais do Grupo Incatema. 

Contratos e atividade promocional com clientes 

Os contratos a subscrever com os clientes do Grupo e a atividade promocional junto 
deles devem ser: 

- Claros e diretos; 

- Em conformidade com a legislação vigente, evitando práticas abusivas ou, de 
qualquer forma, incorretas, e 

- Completos, de tal forma que os clientes possam dispor de toda a informação 
relevante para a tomada de decisões e poderem, assim, subscrever os contratos. 
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Confidencialidade e privacidade 

Como já foi referido, a confidencialidade é um dos ativos mais importantes de 
qualquer sociedade, tanto em relação ao cliente, como internamente.  

Concretamente, neste aspeto será avaliada a confidencialidade em relação aos 
clientes. Esta é uma parte essencial da continuidade numa relação comercial, pois o 
facto de qualquer dado do cliente ser exposto ou o cliente se ver afetado terá 
consequências, tais como a interrupção da relação comercial e a subsequente quebra 
de prestígio do Grupo. 

Partes envolvidas: 

Os Membros têm o dever de não fazer um uso incorreto, bem como de não divulgar, a 
informação confidencial do Grupo. Esta obrigação deverá constar expressamente nos 
contratos de trabalho. 

É aconselhável que todos os Destinatários do Código de Conduta do Grupo Incatema, 
independentemente do salário que aufiram e da sua posição hierárquica, assinem 
acordos de confidencialidade, no sentido de manifestarem que a informação recebida 
é confidencial, que foram tomadas as medidas apropriadas para a sua proteção e que 
o signatário é obrigado ao cumprimento destas medidas. 

Por outro lado, devem ser impostas as medidas necessárias para garantir que os 
profissionais colaboradores também sejam obrigados a manter a confidencialidade 
dos documentos recebidos sobre o Grupo.  

É necessário exigir, portanto, obrigações específicas de confidencialidade aos 
destinatários da informação. Estas obrigações podem ser apresentadas em cartas, 
acordos de confidencialidade ou notificações, e devem ser claras e adequadas ao tipo 
de informação a que os destinatários tenham acesso e à finalidade que se pretende 
com uma tal exigência. 

Os profissionais do Grupo Incatema deverão certificar-se de que – antes da entrega de 
qualquer informação classificada como confidencial na sequência de uma relação 
contratual com o Grupo – os Destinatários da mesma assumiram a respetiva obrigação 
de confidencialidade. 

Conflitos de interesses 
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Considerar-se-á que existe um caso de conflito de interesses quando colidirem, direta 
ou indiretamente, o interesse do Grupo e o interesse pessoal de qualquer dos 
Membros do Grupo Incatema ou de qualquer pessoa próxima deles, conforme 
definido no parágrafo anterior. 

Qualquer tipo de vínculo, quer seja financeiro, familiar, de amizade ou de qualquer 
outra natureza, dos Membros do Grupo Incatema com os clientes, pode significar uma 
alteração da independência na tomada de decisões e, portanto, representar um 
potencial risco de atuação desleal, podendo registar-se um conflito entre os interesses 
particulares e os do Grupo. Portanto, quando isso acontecer, o facto deverá ser levado 
ao conhecimento do Órgão de Controlo. 

Por essa razão, os Membros do Grupo deverão evitar situações que possam constituir 
um conflito entre os seus interesses pessoais e os da Companhia. Deverão também 
abster-se de a representar e de intervir ou influenciar as decisões em que, direta ou 
indiretamente, para eles próprios ou para um terceiro a eles vinculado haja um 
interesse pessoal. Não podem servir-se da sua posição na Companhia para obterem 
vantagens patrimoniais ou pessoais, nem oportunidades de negócio próprias. 

Nenhum Membro do Grupo Incatema poderá prestar serviços como consultor, 
engenheiro, diretor, empregado ou assessor a outra Companhia da concorrência, à 
exceção dos serviços que o Grupo eventualmente lhe peça ou tendo a autorização 
prévia da Direção do Grupo. 

O Grupo respeita a vida privada do seu pessoal e, por conseguinte, a esfera privada 
das suas decisões. No âmbito desta política de respeito, o Grupo exorta os 
Destinatários a informarem o Órgão de Controlo para que, caso surjam conflitos de 
interesses pessoais ou do respetivo âmbito familiar que possam comprometer a 
necessária objetividade ou profissionalismo da sua função no Grupo Incatema, em 
relação à confidencialidade e intimidade das pessoas, seja possível tomar as medidas 
pertinentes em benefício tanto do Grupo como das pessoas envolvidas. 

Em concreto, são potenciais situações de conflito, que deverão ser objeto de 
comunicação ao Órgão de Controlo, as seguintes: 

- O desenvolvimento, por parte do Membro ou por pessoas a ele ligadas, direta ou 
indiretamente, por si próprio ou através de alguma sociedade ou instituição, de 
atividades que sejam do mesmo género, ou de género análogo ou complementar 
às atividades desenvolvidas pelo Grupo Incatema. 
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- O desenvolvimento, pelo Empregado ou por pessoas a ele ligadas, direta ou 
indiretamente, por si próprio ou através de alguma sociedade ou instituição, de 
atividades que gerem troca de bens e/ou serviços com o Grupo Incatema, seja 
qual for o regime de retribuição convencionado. 

De uma maneira geral, o Grupo Incatema não aceitará comportamentos que 
comprometam a independência do Grupo ou dos seus clientes na tomada de decisões.  

Presentes, ofertas, dádivas e favores. O Grupo Incatema não oferecerá, nem aceitará, 
qualquer presente ou oferta que possa ser interpretado como algo que vai para além 
das práticas comerciais ou de cortesia normais. 

Concretamente é proibido qualquer presente, oferta ou favor a clientes que possa 
influenciar a independência das suas decisões, ou que possa vir a garantir qualquer 
favor ao Grupo Incatema ou aos seus Membros. 

Em qualquer caso, o cuidado deverá ser extremo para evitar este tipo de 
comportamento nas transações internacionais em que o Grupo intervenha, devido à 
dificuldade que poderá representar o controlo dos mesmos noutras jurisdições e 
mercados diferentes do espanhol, e devido também ao impacto negativo que esses 
comportamentos podem ter na reputação internacional do Grupo. 

O Grupo Incatema abster-se-á de práticas não permitidas pela legislação aplicável, 
pelos usos comerciais ou pelos códigos de ética ou de conduta, caso se conheçam, das 
instituições ou organismos públicos em relação às entidades com que mantém 
relações empresariais.  

O valor de qualquer oferta do Grupo deverá ser apenas simbólico e destinar-se a 
promover a imagem de marca do Grupo Incatema. 

Qualquer presente oferecido com essa finalidade deverá ser gerido e autorizado de 
acordo com os protocolos empresariais. 

Os detalhes deste aspeto constam na Política de Presentes do Grupo INCATEMA 

Gestão das reclamações 

Os Membros do Grupo Incatema responsáveis pelos projetos, ou as pessoas de 
contacto dos clientes para o desenvolvimento de um projeto, comprometem-se a 
atender, responder, canalizar e, se for o caso, resolver qualquer queixa dos clientes. 
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Oportunidades de negócio 

Nenhum Membro poderá utilizar o nome do Grupo Incatema ou invocar a sua 
categoria profissional no mesmo para levar a cabo operações por conta própria ou de 
pessoas a ele vinculadas. 

Nesse sentido, nenhum Membro poderá efetuar, em benefício próprio ou de pessoas a 
ele vinculadas, investimentos ou quaisquer outras operações ligadas aos ativos do 
Grupo Incatema, das quais tenha tido conhecimento devido ao exercício da sua 
profissão, quando o investimento ou a operação tiver sido oferecida ao Grupo ou este 
tenha interesse nos mesmos, desde que o Grupo não tenha desistido do investimento 
ou da operação em causa sem qualquer influência desse mesmo Membro. 

 Relações com fornecedores e outros colaboradores 

A relação do Grupo Incatema com os fornecedores 

Devido aos exigentes desafios e aos requisitos legais de cada região, o mercado 
internacional dos projetos de engenharia e consultoria exige um comportamento de 
colaboração entre o Grupo e os seus fornecedores. Por conseguinte, os fornecedores 
de produtos e serviços prestados ao Grupo Incatema são conceituados como 
profissionais ou colaboradores do negócio em todo o mundo. 

Assim, e com o objetivo de cumprir os padrões de qualidade estabelecidos pelo Grupo, 
as relações deste com os seus fornecedores estão sujeitas a um rigoroso controlo da 
qualidade, cumprimento e excelência. 

Os profissionais do Grupo relacionar-se-ão com os fornecedores de forma lícita e ética. 

A seleção dos fornecedores reger-se-á por critérios de objetividade e transparência, 
conciliando o interesse da empresa na obtenção das melhores condições, com a 
conveniência de manter relações sociais estáveis com fornecedores éticos e 
responsáveis. 

Todos os fornecedores que trabalham com o Grupo Incatema deverão comprometer-
se a respeitar os direitos humanos e laborais de todos os seus empregados, assim 
como a transmitir e exigir estes princípios aos seus parceiros de negócio. A não 
observância de qualquer um destes princípios não será aceite, de forma alguma, pelo 
Grupo. 
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Os Membros do Grupo Incatema não pedirão aos fornecedores, nem aceitarão dos 
mesmos, informação relativa às condições definidas com outras companhias 
concorrentes do Grupo. 

Qualquer presente ou dádiva recebido que infrinja o presente Código de Conduta 
deverá ser imediatamente devolvido e comunicado ao Órgão de Controlo. 

As relações do Grupo Incatema com os seus fornecedores serão sempre formalizadas 
através de contrato escrito, que maneira a estabelecer relações claras e evitar 
qualquer forma de dependência. 

Escolha de fornecedores e colaboradores 

Os processos de escolha dos fornecedores e/ou colaboradores do Grupo deverão 
caraterizar-se pela procura da competitividade e da qualidade, garantindo a igualdade 
de oportunidades a todos eles.  

Os diretores de departamento incumbidos de procurar fornecedores e/ou 
colaboradores para o desenvolvimento de uma atividade deverão facultar à Direção do 
Grupo Incatema, pelo menos três orçamentos de fornecedores e/ou colaboradores 
diferentes, a fim de se decidir qual o candidato que mais se adequa à atividade. 

Caso o fornecedor e/ou colaborador, no desenvolvimento da sua própria atividade 
para o Grupo Incatema, adote comportamentos que não estejam de acordo com os 
princípios gerais do presente Código de Conduta, ou contrários à legislação em vigor, o 
Grupo terá legitimidade para tomar as medidas pertinentes, podendo mesmo recusar 
a colaboração no futuro com o referido fornecedor. 

Relação com agentes comerciais 

Os agentes comerciais representam um elemento essencial da estratégia comercial do 
Grupo Incatema. À semelhança do que acontece com os fornecedores e/ou 
colaboradores, a imagem que o Grupo Incatema projeta nos clientes está intimamente 
ligada à atuação profissional desenvolvida pelos próprios agentes. 

Em consequência, o Grupo exigirá a todos os agentes com quem colabore o 
conhecimento rigoroso do presente Código de Conduta, bem como o desenvolvimento 
diligente da sua atividade.  

Independência 
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A decisão sobre a compra de ativos ou a contratação de serviços será feita, a qualquer 
nível, de forma completamente independente. Qualquer vínculo económico, familiar 
ou de qualquer outra natureza deverá ter em conta o atrás estabelecido no item 
“conflito de interesses”.  

Presentes, ofertas, dádivas e favores 

É também aqui aplicável o estabelecido no mesmo item em relação aos clientes do 
Grupo Incatema e à Política de Presentes. 

Os departamentos autorizados a fazer compras devem, se for o caso, ter um extremo 
cuidado para evitar este tipo de práticas. 

Concretamente é proibido qualquer presente, oferta ou favor a fornecedores que 
possa influenciar a independência das suas decisões, ou que possa induzir a garantir 
qualquer tipo de favor ao Grupo Incatema ou aos seus Membros. 

Deverá haver o maior cuidado para evitar este tipo de comportamentos nas transações 
internacionais em que o Grupo intervenha, atendendo à dificuldade que pode 
representar o controlo dos mesmos noutras jurisdições e mercados diferentes do 
espanhol, assim como ao impacto negativo que esses comportamentos podem ter na 
reputação internacional do Grupo. 

O Grupo Incatema abster-se-á de práticas não permitidas pela legislação aplicável, 
pelos usos comerciais ou pelos códigos de ética ou de conduta, caso se conheçam, das 
instituições ou organismos públicos em relação às entidades com que mantém 
relações empresariais.  

 Utilização de bens e serviços 

Os Membros do Grupo utilizarão, de forma eficiente, os bens e serviços do Grupo 
Incatema e não farão uso dos mesmos em benefício próprio. 

Por isso, os Destinatários do Grupo Incatema nunca utilizarão os equipamentos que o 
Grupo põe ao seu dispor para instalar ou descarregar programas, aplicações ou 
conteúdos cuja utilização seja ilegal, transgrida as normas da Companhia ou possa 
prejudicar a sua reputação. Também não utilizarão os fundos ou cartões da Companhia 
para levarem a cabo ações que não sejam inerentes à sua atividade profissional. 

Os Membros devem estar cientes de que os documentos e dados contidos nos 
sistemas e equipamentos de tecnologia da informação do Grupo podem estar sujeitos 
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a revisão pelas unidades competentes da Companhia ou por terceiros por esta 
designados, quando a mesma entender ser necessário e for permitido pela legislação 
em vigor. 

 Relações com empresas da concorrência 

A relação do Grupo Incatema com os concorrentes 

Dado o mercado em que desenvolve a sua atividade comercial, o Grupo deve 
concorrer com as mesmas empresas em diversas regiões para poder obter as licitações 
e adjudicações dos projetos.  

As relações com as empresas concorrentes deverão respeitar sempre a legislação 
vigente em matéria de concorrência. 

Os Membros do Grupo Incatema abster-se-ão de difundir qualquer informação falsa 
ou boatos sobre as empresas concorrentes. 

 Recursos humanos 

Contratação de pessoal e promoção profissional 

O Grupo Incatema evitará qualquer forma de discriminação em relação aos seus 
Membros, no desenvolvimento das respetivas profissões e funções dentro do 
organograma de cada uma das sociedades do Grupo. 

Nos processos de gestão e desenvolvimento das pessoas, assim como nos processos 
de seleção e promoção profissional, as decisões tomadas devem basear-se na 
adequação dos perfis dos profissionais às funções que o candidato deverá desenvolver 
no posto a ocupar, assim como em considerações baseadas nos méritos. 

O acesso às funções e cargos será feito tendo em conta as competências e as 
capacidades dos candidatos.  

Formação 

O Grupo Incatema põe ao dispor de todos os Membros ferramentas informativas e 
formativas, com o objetivo de melhorar as competências específicas e desenvolver o 
valor profissional das pessoas. 

A formação responde às necessidades do Grupo objetivamente definidas, e tem em 
conta o desenvolvimento profissional das pessoas. 
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Nesse sentido, o Grupo Incatema compromete-se a organizar as sessões necessárias 
para que os Membros do Grupo contem com o conhecimento necessário ao 
desenvolvimento das suas funções e obrigações profissionais, em cumprimento do 
estabelecido no Sistema de Gestão de Cumprimento Penal e Anti-suborno, 
particularmente no presente Código de Conduta e nos controlos internos definidos no 
Programa. Estas sessões são obrigatórias para todos os Membros do Grupo e a 
ausência não justificada será considerada infração grave, sendo punida com a 
correspondente sanção do Órgão de Controlo. 

Igualdade de género 

Os Membros do Grupo Incatema respeitarão o direito de igualdade de tratamento e 
de oportunidades entre mulheres e homens. Em geral, promoverão ativamente a 
ausência de qualquer discriminação, direta ou indireta, por razões de género, e a 
defesa e aplicação efetiva do princípio de igualdade entre homens e mulheres no 
âmbito laboral, avançando com o estabelecimento de medidas que favoreçam a 
conciliação da vida laboral e familiar. 

O Grupo tomará as medidas e decisões pertinentes perante qualquer atuação que 
constitua ou seja causa de discriminação por razões de género. 

Segurança e saúde laboral 

O Grupo Incatema está comprometido na manutenção e desenvolvimento do sistema 
de Prevenção de Riscos Laborais implementado, assumindo a proteção dos 
trabalhadores como o principal objetivo nesta matéria e impulsionando a integração 
da Prevenção a todos os níveis do Grupo. 

Por outro lado, o Grupo Incatema tomará as medidas necessárias para eliminar ou 
reduzir os riscos, garantindo o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis, 
promovendo a consulta e a participação dos trabalhadores, consciencializando e 
sensibilizando todos os empregados em matéria de prevenção de riscos. 

Integridade moral 

O Grupo Incatema compromete-se a tutelar a integridade moral dos seus profissionais, 
garantindo o direito a condições de trabalho que respeitem a dignidade da pessoa. Por 
isso, o Grupo Incatema protege os seus Membros face aos atos de violência 
psicológica, e combate qualquer atitude ou comportamento discriminatório ou lesivo 
da pessoa, das suas convicções ou das suas preferências. 
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O Grupo tomará as medidas necessárias para impedir e, se for o caso, corrigir o 
assédio sexual, o mobbing e qualquer outra forma de violência ou discriminação, 
devendo ser evitados, por todos os profissionais do Grupo Incatema, comportamentos 
ou discursos que possam lesar a sensibilidade de cada pessoa. 

 Relações com organismos públicos 

Legalidade e integridade das relações com os organismos públicos 

O desenvolvimento da atividade do Grupo Incatema exige a participação habitual em 
concursos e licitações públicas, tanto no país como no estrangeiro. Isso envolve a 
necessidade de ter um contacto habitual com organismos públicos, autoridades e 
funcionários nacionais, estrangeiros ou internacionais. 

As relações com os organismos públicos com os quais o Grupo tenha que tratar 
decorrerão de acordo com o princípio do mais rigoroso cumprimento da ordenação 
jurídica correspondente. 

Assim, os Membros do Grupo Incatema relacionar-se-ão com as autoridades e 
instituições públicas dos países em que desenvolvam as suas atividades, de uma 
maneira lícita, ética, respeitosa e alinhada com as disposições internacionais para a 
prevenção da corrupção e o suborno. Os empregados que tenham alguma relação com 
representantes das administrações públicas deverão ser especificamente autorizados 
pela Companhia. 

O pessoal que se relacione com as administrações públicas deverá documentar as 
decisões tomadas e comprovar o cumprimento das normas internas e externas 
aplicáveis, com o objetivo de facilitar que terceiros, bem como os órgãos de controlo 
da Companhia, possam analisar o cumprimento normativo nesse âmbito. 

Regra geral, nenhum Destinatário do Grupo poderá oferecer, conceder, solicitar ou 
aceitar, direta ou indiretamente, presentes ou dádivas, favores ou compensações, seja 
qual for a sua natureza, de ou para quaisquer autoridades ou funcionários. 

Só serão exceção à regra atrás exposta as ofertas e atenções de reduzido valor que 
sejam proporcionais e razoáveis segundo as práticas locais, transparentes, oferecidas 
por algum motivo de interesse legítimo, socialmente aceitáveis e esporádicas, com 
vista a evitar que o seu conteúdo ou regularidade possa levar um terceiro 
independente a duvidar da boa-fé do Membro ou do Grupo. As ofertas em numerário 
são expressamente proibidas. 
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Em qualquer caso, as práticas habituais sobre ofertas e atenções deverão ser 
monitorizadas, avaliadas e registadas adequadamente pela Companhia. 

É responsabilidade de cada Destinatário conhecer e avaliar adequadamente as práticas 
locais, tendo em conta o interesse e a boa reputação do Grupo Incatema. Em caso de 
dúvida, dever-se-á consultar o Diretor de Compliance. 

O Grupo Incatema prestará especial atenção ao cumprimento da normativa fiscal, de 
segurança laboral e de prevenção de branqueamento de capitais, tanto em território 
nacional como estrangeiro.  

Por outro lado, verificar-se-á o uso adequado dado às ajudas recebidas das 
administrações públicas e que o pedido efetuado seja transparente, evitando falsear as 
condições para a sua obtenção ou dar-lhes um destino diferente daquele para o qual 
foram concedidas. 

Presentes, ofertas, dádivas e favores 

É aplicável o estabelecido na mesma epígrafe em relação aos clientes do Grupo.  

O Grupo Incatema não dará a funcionários públicos, autoridades ou organismos 
públicos em geral, nem aceitará deles, qualquer presente ou oferta que possa ser 
interpretado como algo que excede as práticas de cortesia normais. 

Em especial, é proibida qualquer forma de presente, oferta ou favor a funcionários 
públicos espanhóis ou estrangeiros, auditores, autoridades, etc. que possa influenciar 
a independência de juízo de qualquer órgão decisório ou induzir a garantia de qualquer 
tipo de favor. 

O Grupo Incatema abster-se-á de práticas não permitidas pela legislação aplicável, 
pelos usos comerciais ou pelos códigos de ética ou de conduta, caso se conheçam, das 
administrações ou organismos públicos em relação às entidades com que mantém 
relações empresariais.  

O valor de qualquer oferta do Grupo Incatema deverá ser apenas simbólico e destinar-
se a promover a imagem de marca do Grupo. 

Qualquer presente oferecido com essa finalidade deverá ser gerido e autorizado de 
acordo com os protocolos empresariais. 

Partidos Políticos 
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Em cumprimento da legislação de cada país onde se desenvolve algum dos seus 
projetos, o Grupo Incatema abster-se-á de realizar qualquer atividade proibida em 
relação ao financiamento de partidos políticos ou ao patrocínio de eventos que 
tenham como única finalidade a atividade política. 

Igualmente, o Grupo abster-se-á de efetuar qualquer tipo de pressão, direta ou 
indireta, de natureza política. 

Direito de concorrência e organismos reguladores 

O Grupo Incatema cumpre, e compromete-se a continuar a cumprir, qualquer 
legislação de âmbito local, nacional ou internacional em matéria de direito de 
concorrência, e exercerá, quando for necessário, o seu dever de colaboração com as 
autoridades que regulam o mercado. 

 Relações com a comunidade e o ambiente 

Política ambiental 

O Grupo, antes de dar início a qualquer projeto e sempre que as circunstâncias o 
exigirem, contratará uma empresa especializada que faça uma avaliação do impacto 
ambiental que o projeto eventualmente possa implicar, no solo, subsolo, ar e água da 
zona. 

Comunidade local, nacional e internacional 

O Grupo Incatema tem como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida 
e para a geração de riqueza, quer através da prestação dos serviços próprios, quer 
pelo desenvolvimento dos seus projetos, em determinados casos, por meio da 
promoção do desenvolvimento económico, social ou cultural das comunidades onde 
executa os referidos projetos. 

 Política de proteção de dados de caráter pessoal. 

Documento de Segurança 

O Grupo Incatema conta com um Documento de Segurança que estabelece a política 
interna de tratamento de dados de caráter pessoal e as medidas de segurança 
aplicáveis aos ficheiros que contenham dados desta natureza e que sejam 
responsabilidade do Grupo. 
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Só os Membros do Grupo que necessitem de tratar dados de caráter pessoal para o 
desenvolvimento das funções e obrigações inerentes ao seu cargo e responsabilidade 
profissional terão acesso aos mesmos, devendo conhecer as medidas de segurança 
aplicáveis ao tratamento dos referidos dados pessoais. 

Este documento desenvolve as normas de conduta que devem orientar aos Membros 
do Grupo em relação à proteção de dados de caráter pessoal, nos termos da legislação 
vigente. 

Estas regras de atuação são aplicáveis no contexto do trabalho desempenhado pelos 
Destinatários do Grupo Incatema e têm como objetivo a proteção de dados de caráter 
pessoal, tanto dos profissionais como de terceiros (fornecedores, clientes, 
representantes das administrações públicas, etc.) que se relacionem com o Grupo. 

Este documento enuncia, por um lado, os direitos que, em matéria de proteção de 
dados, devem ser respeitados pelo Grupo Incatema e, por outro, as diretrizes legais e 
regulamentares que o Grupo deve seguir em relação ao tratamento de dados de 
caráter pessoal. 

Dever de sigilo 

Os Membros do Grupo Incatema que intervenham em qualquer fase do tratamento 
dos dados de caráter pessoal são obrigados a manter o sigilo profissional 
relativamente aos mesmos e têm o dever de os proteger.  

Esta obrigação subsiste mesmo depois de terminarem as suas relações com o Grupo. 

Direitos do interessado 

O Grupo Incatema deverá garantir a tutela dos seguintes direitos que as pessoas 
singulares possuem sobre o uso e tratamento dos seus dados pessoais. Esses direitos, 
a seguir descritos, podem ser exercidos através de requerimento. 

− Direito de acesso 

Qualquer pessoa tem direito a pedir e obter gratuitamente informação acerca dos 
seus datos de caráter pessoal que constem em qualquer ficheiro da responsabilidade 
do Grupo Incatema, bem como a origem dos dados e ainda as comunicações efetuadas 
ou que, previsivelmente, se venham a efetuar com os mesmos. 

- Concessão de acesso 
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O responsável pelo ficheiro deverá decidir sobre o requerimento de acesso no prazo 
máximo de um mês a partir da data de receção do mesmo. 

A informação pode ser facultada pelo responsável do ficheiro através de qualquer 
suporte em forma legível e inteligível, sem usar chaves ou códigos que exijam a 
utilização de dispositivos ou mecanismos específicos. 

- Recusa de acesso 

Poder-se-á recusar o acesso aos dados quando assim estabelecido por uma Lei ou 
norma legal de direito comunitário de aplicação direta. 

- Direito de retificação e cancelamento 

O interessado tem direito quer à alteração dos dados inexatos ou incompletos, quer à 
eliminação dos que forem inadequados ou excessivos. 

- Concessão de retificação ou cancelamento 

O Responsável do Ficheiro decidirá sobre o pedido no prazo máximo de 10 dias a partir 
da data de receção do mesmo.  

Caso os dados a retificar ou cancelar tenham sido cedidos, o cedente deverá 
comunicar a retificação ou cancelamento ao cessionário, para que este, no mesmo 
prazo de 10 dias, efetue a mesma operação. 

- Recusa 

As empresas do Grupo podem recusar os direitos de retificação e cancelamento no 
caso de assim ser estabelecido por uma Lei ou norma legal de direito comunitário de 
aplicação direta. 

- Direito de oposição 

O interessado tem direito a que não seja levado a cabo o tratamento dos seus dados 
ou à cessação do mesmo nos seguintes casos: 

(a) Quando for necessário o seu consentimento para o tratamento, em resultado de 
um motivo legítimo e fundamentado, referente à sua situação pessoal concreta; (b) 
quando se tratar de ficheiros cuja finalidade seja a realização de atividades de 
publicidade e prospeção comercial; e (c) quando o tratamento tiver por finalidade a 
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tomada de uma decisão referente ao afetado e baseada apenas num tratamento 
automatizado dos seus datos de caráter pessoal. 

- Concessão de oposição 

A empresa do Grupo correspondente que tenha recebido o pedido do interessado 
decidirá sobre o mesmo no prazo máximo de 10 dias a partir da data da sua receção. 

- Recusa  

A empresa do Grupo correspondente que tenha recebido o pedido do interessado 
pode recusar o direito de oposição, de maneira que o afetado se veja sujeito a uma 
decisão com efeitos jurídicos sobre ele, baseada unicamente num tratamento 
automatizado dos dados, desde que essa decisão seja autorizada por uma Lei que 
estabeleça medidas que garantam o legítimo interesse do interessado. 

Segurança no tratamento de dados: controlo de acesso aos dados 

O Grupo Incatema possui as medidas de segurança adequadas para limitar o acesso a 
dados pessoais, aos suportes que os contêm ou aos recursos do sistema de 
informação, para a realização de trabalhos que não impliquem o tratamento de dados 
pessoais. 

No caso de pessoal alheio, o contrato de prestação de serviços deverá contemplar 
expressamente a proibição de aceder aos dados pessoais e a obrigação de sigilo 
relativamente aos dados que o pessoal tenha eventualmente conhecido devido à 
prestação do serviço. 

Movimentação internacional de dados 

As empresas do Grupo Incatema não podem efetuar transferências de dados de 
caráter pessoal para países que não ofereçam um nível de proteção equiparável ao 
exigido na Europa, salvo se, além de observarem os padrões do Espaço Económico 
Europeu, obtiverem a autorização prévia do Diretor da Agência de Proteção de Dados. 

 Propriedade intelectual e industrial. 

Propriedade intelectual e uso da tecnologia da informação 

Os Membros do Grupo deverão cumprir as seguintes normas quando utilizarem os 
sistemas informáticos lógicos do Grupo Incatema: 
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- Deverão utilizar apenas os mecanismos, ferramentas e procedimentos aprovados 
para aceder à rede das empresas do Grupo. 

- Mecanismos, software ou ferramentas para além daquelas que tenham sido 
expressamente autorizadas pelo Grupo Incatema. Qualquer programa deverá ser 
instalado pelos técnicos informáticos dependentes do Grupo ou por profissionais 
contratados pelo Grupo Incatema para esse efeito. 

- Em circunstância alguma, os Membros do Grupo partilharão as suas senhas. Se, 
por qualquer motivo, a senha de um empregado passar a ser conhecida por outro 
profissional ou por um terceiro, o empregado deverá mudar imediatamente a sua 
senha. 

- Os Membros do Grupo Incatema não podem utilizar os sistemas da Sociedade 
para reproduzir, obter ou enviar material inapropriado. 

- A informação propriedade do Grupo só deverá ser partilhada com pessoas 
autorizadas. 

Os compromissos atrás mencionados passarão a constar nos contratos de prestação 
de serviços subscritos pelos profissionais do Grupo, sem prejuízo de estarem também 
obrigados pelas normas do presente documento. 

Proteção da propriedade industrial alheia 

O Grupo responsabiliza-se por garantir que todos os equipamentos sujeitos a direitos 
de propriedade industrial de terceiros sejam utilizados pelos seus profissionais 
respeitando esses direitos. 

O Grupo Incatema é responsável pelo pagamento correto de qualquer carga, direitos 
de licença e autorizações relacionados com o equipamento protegido por um direito 
de propriedade industrial. 

Não podem ser adquiridos bens sem as licenças necessárias. Se um profissional tiver 
conhecimento de que um elemento do equipamento está a ser utilizado ou foi 
adquirido sem a licença exigida, deverá informar imediatamente o seu superior. 
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