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1. OBJETO 

O presente documento tem por objeto definir os fatores a ter em conta no que respeita à: 

• Aceitação de presentes, ofertas, convites, etc. - de qualquer tipo - de quem quer que seja 
(fornecedores, clientes, etc.), por parte de qualquer membro de Incatema Consulting & Engineering, 
S.L. (adiante, Incatema). 

• Entrega de presentes, ofertas, convites - de qualquer tipo - a quem quer que seja, por parte 
de qualquer membro de Incatema. 

• Aceitação de doações e patrocínios por parte de Incatema.  

2. ALCANCE 

Este procedimento aplica-se a todos os membros de Incatema, independentemente da sua posição 
ou relação contratual com esta.  
 

3. REFERÊNCIAS 

Norma UNE 19601: 2017 

Norma UNE-ISO 37001: 2017 

Manual do Sistema de Gestão de Incatema Consulting & Engineering 

4. DEFINIÇÕES E SIGLAS 

NÃO APLICÁVEL 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Política de aceitação de presentes 

Em regra, nenhum empregado, membro de Incatema ou executivo desta poderá solicitar ou aceitar 
qualquer tipo de pagamento, presente, oferta, comissão ou retribuição de qualquer pessoa, tanto 
singular como coletiva, com a qual se mantenham relações profissionais - clientes, fornecedores, etc. 
- Esta norma é aplicável com carácter geral a quaisquer empregados, mas especialmente aos 
executivos de Incatema, independentemente da sua área de atividade ou nível hierárquico. 

No âmbito desta proibição geral, inclui-se especificamente o recebimento de qualquer presente 
consistente em numerário, bem como de qualquer cartão presente, cheque ou equivalente, para a 
compra de bens ou serviços, seja em que estabelecimento for. 

Em especial, Incatema não permite a utilização de presentes ou ofertas, sejam de que tipo forem, 
para: 
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• Influir nas relações comerciais, quer com clientes, quer com fornecedores, por forma a criar 
qualquer vantagem, diferença de trato, expectativa de negócio, capacidade de influência ou obrigação 
(direta ou indireta) de contratação com os mesmos. 

• Que, de algum modo, possam afetar o desempenho da sua atividade profissional, como 
membro de Incatema, de maneira independente e objetiva e nos termos mais favoráveis para o 
interesse da empresa na qual se encontre a prestar os seus serviços. 

• Que sejam contrários a quaisquer normas legislativas ou de outro tipo, quer externas e gerais, 
quer internas e próprias de Incatema. 

Não obstante, estabelecem-se exceções no tocante à proibição de receber presentes, permitindo-se 
que os recebam sempre que os mesmos se situem no âmbito do razoável e o seu valor não se possa 
considerar alto ou exagerado. 

De entre os presentes permitidos, cabe mencionar os seguintes: 

• Ofertas habituais de carácter simbólico e promocional, de escasso valor económico, como, por 
exemplo, esferográficas, agendas, cadernos, etc. 
• Convites para conferências, cursos, refeições, reuniões profissionais, sempre que o valor dos 
mesmos não exceda os limites considerados razoáveis segundo os usos sociais, consoante o nível 
hierárquico do empregado ou executivo em causa. 
 
5.2 Pautas de atuação perante o recebimento ou entrega de presentes  

Incatema conta com umas pautas de atuação a seguir no caso de que quem quer que seja oferecer ou 
entregar qualquer tipo de presente, oferta, convite, etc. que não cumpra a política definida por aquela 
ou se houver dúvidas sobre o seu cumprimento por parte do empregado, membro da organização ou 
executivo, no tocante ao recebimento e/ou entrega de qualquer tipo de oferta. 

5.3 Oferecimento/entrega de presentes e hospitalidades 

Existe igualmente um conjunto de proibições no que respeita à entrega a terceiros de presentes, 
ofertas, convites, tanto em numerário como em espécie, por parte de qualquer empregado, membro 
ou executivo de Incatema:   
 
• Presentes a terceiros (incluídos os convites para eventos desportivos e outros atos festivos, 
como convidado de Incatema) apenas podem ser entregues como uma atenção profissional, sempre 
que tal prática seja aceite comumente e tenha um valor económico módico, público e razoável; 
• É expressamente proibido entregar presentes consistentes em numerário, cartões presentes 
ou cheques que possam ser usados como meio de pagamento, independentemente de qual seja a 
modalidade, duração, regras de uso, etc.;   
• É proibido conceder ajuda financeira pessoal, seja de que tipo for, tanto a clientes como a 
outros contactos profissionais. 
• No que toca as refeições de empresa, adotam-se os seguintes critérios:  

o Existe um limite de gasto para os convites de 35 euros por comensal, com um máximo 
de 3 convites por mês e pessoa. Qualquer convite que não se coadune com estes 
critérios deverá ser antecedido de um pedido de autorização dirigido por escrito ao 
Compliance Officer. 

o Independentemente da quantia do gasto, dever-se-á enviar um e-mail ao Compliance 
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Officer, com menção da data, participantes, motivo do convite e a quantia dos gastos, 
para o seu controlo e registo. 

 
Nos casos em que se pretenda entregar uma oferta ou presente em termos que não se coadunem 
com as regras adotadas pela organização, essa entrega deverá ser notificada ao Compliance Officer, 
para aprovação, com uma indicação dos motivos a incluir no registo de presentes e ofertas.  
 
5.4 Política de doações e patrocínios 

Em geral, não são permitidas doações a entidades públicas ou privadas, independentemente da 
natureza destas. 
Tão-pouco são permitidos os patrocínios à margem das colaborações pontuais com instituições de 
reconhecido prestígio, às quais se podem oferecer serviços incluídos no âmbito de atividade de 
Incatema, sempre que seja para fins que não visem o lucro de quem quer que seja e com autorização 
expressa da Direção-Geral.  
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