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1. Introdução 

O objetivo deste documento é estabelecer os fundamentos a ter em conta para: 

a) A aceitação de presentes, brindes, convites, etc. - de qualquer género - de 
terceiros (fornecedores, clientes, etc.) por qualquer membro do Grupo 
INCATEMA. 

b) A oferta de presentes, brindes, convites, etc. - de qualquer género - a terceiros 
por qualquer membro do Grupo INCATEMA. 

c) Regular a aceitação das doações e dos patrocínios por parte da INCATEMA. 
 

2. Política de aceitação de presentes 

Regra geral, nenhum empregado, membro do Grupo INCATEMA ou diretor poderá 
solicitar ou aceitar qualquer tipo de pagamento, presente, brinde, comissão ou 
retribuição de qualquer terceiro com o qual haja uma relação profissional - clientes, 
fornecedores, etc. -, quer seja pessoa coletiva ou singular. Esta norma é aplicável, com 
caráter geral, a todos os empregados, mas especialmente aos responsáveis do Grupo, 
seja qual for a sua área de atividade ou nível hierárquico. 

No âmbito dessa proibição geral, inclui-se especificamente a receção de qualquer 
presente em numerário, bem como qualquer cartão-presente, cheque ou equivalente 
para a compra de bens ou serviços em qualquer estabelecimento. 

Em particular, a INCATEMA não permite a utilização de presentes ou brindes de 
qualquer tipo para: 

i. Influenciar as relações comerciais, quer seja com clientes ou com fornecedores, 
de modo a gerar qualquer vantagem, diferença de tratamento, expectativa de 
negócio, capacidade de influência ou obrigação (direta ou indireta) de 
contratação com os mesmos. 

ii. Que possam afetar, de algum modo, a atividade profissional do membro do 
Grupo, no sentido deste não desempenhar o seu trabalho de maneira 
independente e objetiva, e da forma mais favorável para o interesse da 
empresa em que presta os seus serviços. 

iii. Que sejam contrários a qualquer legislação ou regulação, quer seja externa e 
geral ou interna e exclusiva do Grupo INCATEMA. 
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No entanto, estabelecem-se exceções quanto à proibição de receber presentes, que 
admitem a possibilidade de receber presentes desde que os mesmos estejam dentro 
dos limites razoáveis e o seu valor não possa ser considerado alto ou exagerado, 
conforme a seguir estabelecido, nunca devendo esse valor ultrapassar um limite 
máximo de 200 euros. 

Entre os presentes admissíveis contam-se os seguintes: 

- Ofertas habituais de caráter simbólico e promocional de baixo valor económico, 
como, por exemplo, esferográficas, agendas, cadernos, etc. 

- Convites para conferências, cursos, refeições, reuniões profissionais, desde que 
não excedam os limites considerados razoáveis socialmente, e de acordo com o 
nível hierárquico do empregado ou diretor beneficiário do convite. 

 
3. Normas de atuação perante a receção ou entrega de presentes 

Existem algumas normas de atuação que devem ser observadas no caso de um terceiro 
oferecer ou entregar qualquer presente, brinde, convite, etc. que viole a política 
definida pelo Grupo INCATEMA, ou quando houver dúvidas sobre o cumprimento das 
mesmas por parte de um empregado, membro da Organização ou diretor quanto à 
receção ou entrega de qualquer tipo de presente. 

 
Estas normas, de cumprimento obrigatório, são as seguintes: 

a. Dever-se-á recusar qualquer presente, brinde, compensação, vantagem ou 
oportunidade oferecida por um terceiro e que não obedeçam à presente 
política, mantendo-se contudo as exceções atrás definidas para a receção de 
presentes. É igualmente proibido oferecer qualquer presente, brinde, vantagem 
etc. a terceiros, que não cumpra a política do Grupo INCATEMA nesta matéria. 

b. No caso de se receber um presente que ultrapasse os limites da política da 
Companhia, dever-se-á comunicar, expressa e imediatamente, ao terceiro em 
questão a impossibilidade de se aceitar o presente, brinde, convite, etc., de 
acordo com a política estabelecida pela INCATEMA. Nesse caso, o presente 
recebido deverá ser devolvido.  

c. Dever-se-á informar o superior hierárquico de qualquer presente oferecido ou 
recebido que não se adeque às limitações estabelecidas nesta política. 

d. Como exceção, poder-se-á aceitar o presente em nome da INCATEMA quando 
existirem circunstâncias que justifiquem essa aceitação, tais como: 

• dificuldade objetiva para a devolução; 

• o caráter institucional, simbólico ou protocolar do presente. 
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e. Qualquer dificuldade, ocorrência ou dúvida de interpretação na execução e 
cumprimento desta política, deverá ser levada ao conhecimento do 
Compliance Officer, através de correio eletrónico para o seguinte endereço  
compliance@incatemaconsulting.es. Este canal pode ser também utilizado para 
efetuar qualquer consulta ou proposta de melhoramento. 

f. O incumprimento desta Política de aceitação e entrega de presentes será 
considerado uma infração das normas específicas de cumprimento obrigatório, 
estando, por conseguinte, incluído no sistema disciplinar da empresa. 

 
Esta Política de aceitação e entrega de presentes do Grupo INCATEMA foi incluída e 
aprovada na versão do Sistema de Gestão de Compliance Penal e Anti-suborno, e 
aprovada pelo Conselho de Administração, em 09 de janeiro de 2020, pelo que 
vigorará enquanto não se decidir e comunicar a sua alteração ou revogação. 
 
4. Política de doações e patrocínios 
 
De uma maneira geral, não é permitida qualquer doação a uma entidade pública ou 
privada, seja qual for a natureza da entidade em causa. 
De igual modo, não são permitidos os patrocínios para além das colaborações pontuais 
com instituições de reconhecido prestígio, em que a INCATEMA contribuirá com 
trabalhos de engenharia, sempre sem fins lucrativos para ambas as partes e também, 
sempre, com a autorização expressa da Direção-Geral. 
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