
  
 
 

DOCUMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DE COMPLIANCE PENAL E  
ANTI-SUBORNO 

  

 

Incatema Consulting & Engineering, S.L. (adiante, Incatema) encontra-se plenamente comprometida 
com a implementação de um Sistema de Gestão de Cumprimento Penal e Anti-suborno eficaz, 
constituindo essa implementação um dos seus principais objetivos. Com mais de três décadas de 
presença no mercado, procuramos atender as expectativas dos clientes, no respeito da legalidade de 
cada país em que operamos, e ter sucesso na nossa atividade.  
O Sistema de Gestão Integrado tem como objetivo: 

 Incrementar de forma permanente a capacidade competitiva da organização; 
 Contar com alianças estratégicas com os melhores fornecedores mundiais; 
 Planificar a excelência na execução dos nossos projetos; 
 Assegurar o cumprimento normativo e a luta contra a corrupção; 
 Contar com equipas de pessoas comprometidas com o futuro do negócio e orgulhosas de se 

sentirem membros de Incatema. 

- Para tal, Incatema assume, de forma voluntária, os seguintes compromissos: A estratégia de 
Incatema como empresa fundamenta-se numa gestão orientada para obter a satisfação dos seus 
clientes, no respeito dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis. 

- Tolerância zero com a comissão de crimes e atos de corrupção, assim como o compromisso da 
Organização no seu conjunto no que respeita ao cumprimento da legislação aplicável, promovido 
e apoiado pela Direção, na melhoria contínua do Sistema de Gestão, estabelecendo-se 
mecanismos de supervisão, revisão e atualização.  

- Comprometer-se a identificar, no Programa de Prevenção de Crimes e no Programa Anti-suborno, 
todas as atividades em cujo âmbito possam praticar-se crimes cuja comissão deve ser evitada.  

- A Direção estabelece determinados objetivos de compliance e luta contra o suborno, em linha 
com os fins da organização, pondo ao dispor os recursos necessários. 

- Incatema nomeou um Compliance Officer, que é o responsável de realizar o controlo e 
acompanhamento da efetiva implantação e execução do Sistema de Gestão de Cumprimento 
Penal e Anti-suborno. O referido órgão conta com autoridade, independência e autonomia 
suficientes para o exercício das suas funções. O Compliance Officer reporta diretamente ao 
Conselho de Administração.  

- O pessoal de Incatema é informado e tem a obrigação de atuar de acordo com o Código Ético e a 
Política de Cumprimento Penal e Anti-suborno, bem como de informar sobre qualquer deficiência, 
irregularidade, incumprimento ou melhoria do Sistema através do Canal de Denúncias. O canal é 
totalmente confidencial, garantindo-se que não existirão represálias contra quem efetue 
comunicações de boa-fé. O acesso ao canal pode efetuar-se através da página web, por correio 
postal ou email a remeter a compliance@incatemaconsulting.es. 

- Incatema aprovou um sistema disciplinar que permite sancionar as pessoas que atuem em termos 
que violem a lei ou os compromissos adotados. 

- A presente política encontra-se disponível, em castelhano, na página web da companhia. No 
entanto, está também disponível, em tradução, para países que não são de língua espanhola, em 
inglês, francês e português. 
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