No âmbito da legislação anticorrupção e do
Código de Conduta Anticorrupção adotado
pelo Grupo, decidiu-se disponibilizar a todas
as partes interessadas do Grupo um dispositivo
interno de alerta anticorrupção, descrito em
pormenor no presente documento que deverá
ser respeitado por todos.

Dispositivo interno
de alerta anticorrupção
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Definições
ATO DE CORRUPÇÃO

AUTOR DO ALERTA ANTICORRUPÇÃO

A corrupção é um comportamento pelo qual alguém
propõe, solicita ou aceita, diretamente ou através de um
intermediário, uma doação, uma oferta ou uma promessa,
presentes ou quaisquer vantagens com o objetivo de
praticar, atrasar ou evitar a prática de um ato abrangido,
de modo direto ou indireto, pelo âmbito das respetivas
funções, de forma a obter ou conservar uma vantagem
comercial ou financeira ou a influenciar uma decisão
(consultar o Código de Conduta Anticorrupção).

Qualquer pessoa que comunique de boa-fé (ou seja,
esteja firmemente convencida no momento da respetiva
declaração de que esta é exata e completa) uma eventual
violação do Código de Conduta Anticorrupção será
protegida contra qualquer forma de represália.
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Pessoas interessadas
O dispositivo de alerta anticorrupção está acessível:
•
•
•
•
•
•

A todos os colaboradores do Grupo;
aos colaboradores externos e ocasionais;
aos parceiros comerciais;
aos subcontratados;
aos fornecedores;
aos clientes.

Tal acessibilidade é do interesse do Grupo ACTIA que
assegura, desse modo, uma transmissão da informação
o mais abrangente possível.
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Comité de Ética
O Comité de Ética é composto por:
•
•
•
•
•

dois membros do Conselho de Administração;
um membro do Departamento Jurídico;
um membro do Departamento de Qualidade;
um membro do Departamento de Relações
Internacionais;
um membro do Departamento de Recursos Humanos.

A sua função consiste na análise de todos os alertas
anticorrupção ocorridos no Grupo, em função da respetiva
comunicação.

Após uma apreciação do caráter sério dos factos alegados
e da exatidão das informações fornecidas, o Comité de
Ética ponderará o tratamento de cada alerta anticorrupção
e executará, se aplicável, as diligências necessárias para
a investigação dos factos comunicados.
Pode enviar qualquer alerta anticorrupção para o seguinte
endereço de correio eletrónico: contact.integrity@actia.fr
O Comité de Ética reúne-se sempre que recebe um alerta
anticorrupção e, no mínimo, uma vez por ano para analisar
todos os factos ocorridos e o respetivo seguimento.
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Natureza do facto comunicado
Cada colaborador pode colocar dúvidas e/ou perguntas
à respetiva hierarquia (superior hierárquico, Diretor de
Recursos Humanos, Diretor Administrativo e Financeiro
ou Diretor do Departamento Jurídico) e/ou ao Comité de
Ética:
•
•
•

caso se confronte com um risco de corrupção no
Grupo;
caso considere, de boa-fé, que se verificou ou poderá
verificar-se uma violação do Código de Conduta
Anticorrupção no Grupo;
caso descubra que alguém sofreu represálias por ter
efetuado uma comunicação de boa-fé no Grupo.

O autor do alerta anticorrupção deve, por princípio,
identificar-se. A respetiva identidade será tratada de modo
confidencial e o anonimato será respeitado. O Comité de
Ética, após uma apreciação do caráter sério dos factos
alegados e da exatidão das informações fornecidas,
ponderará o tratamento do alerta anticorrupção em
questão; além disso, o Comité de Ética reserva-se a
possibilidade de não efetuar a apreciação de alegações
feitas de má-fé e/ou de alegações sem informações
suficientemente exatas.
Na medida do possível, deve comunicar factos exatos
e datados, bem como indicar o contexto e outras
testemunhas eventuais do facto comunicado.
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Procedimento de comunicação por
Uma vez que se trata de uma ação individual e de modo
a poder usufruir de imunidade no âmbito de uma ação
penal, o autor da comunicação deve satisfazer os critérios
da definição de autores do alerta anticorrupção (ver
acima) e respeitar o procedimento de comunicação por
etapas descrito a seguir:
•
OU
•

a comunicação de um alerta anticorrupção pode
ser efetuada, em primeiro lugar, a nível interno
(superior hierárquico, Diretor de Recursos Humanos,
Diretor Administrativo e Financeiro ou Diretor do
Departamento Jurídico);
na ausência de qualquer diligência num prazo
razoável, ou diretamente caso o contexto seja
propício, deve enviar a sua comunicação ao Comité de
Ética para o seguinte endereço de correio eletrónico:
contact.integrity@actia.fr

O Comité de Ética enviar-lhe-á um aviso de receção após
tomar conhecimento da sua comunicação. Da mesma
forma, após o encerramento do processo, o Comité de
Ética confirmar-lhe-á que o alerta foi devidamente tratado.
O seu superior hierárquico, o Diretor de Recursos
Humanos, o Diretor Administrativo e Financeiro ou o
Diretor do Departamento Jurídico são os interlocutores
certos para colocar dúvidas e/ou perguntas, podendo, por
conseguinte, contactá-los em qualquer momento.
A Direção-geral das sociedades do Grupo ACTIA deverá
certificar-se de que os gestores contactados por si
prestam todo o aconselhamento e assistência necessários
para cumprir o Código de Conduta Anticorrupção do Grupo
ACTIA.
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Proteção contra represálias
Os autores do alerta anticorrupção não podem ser alvo de
represálias: ninguém poderá ser excluído de um processo
de recrutamento ou do acesso a um estágio ou período
de formação profissional; nenhum funcionário poderá ser
punido, despedido ou alvo de uma medida discriminatória,
direta ou indireta, em especial, em termos de remuneração,
participação nos lucros ou distribuição de ações, formação,
reclassificação, destacamento, qualificação, classificação,
progressão na carreira, transferência ou renovação do
contrato, por ter comunicado um alerta anticorrupção.

No caso de cessação do contrato de trabalho na sequência
da comunicação de um alerta anticorrupção, o autor da
comunicação pode recorrer ao conselho da empresa
provisório.
Além disso, um erro de boa-fé não implicará qualquer
medida disciplinar. EM contrapartida, as denúncias
voluntariamente difamatórias poderão ser puníveis com
sanções para o respetivo autor.
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Sanções aplicáveis

no caso de violação do presente Código de Conduta Anticorrupção
Qualquer colaborador acusado beneficia da presunção
de que agiu em conformidade com o Código de Conduta
Anticorrupção do Grupo até serem reunidas as provas
durante a investigação que demonstrem, razoavelmente,
que o Código de Conduta Anticorrupção não foi respeitado.

O incumprimento das regras compromete a
responsabilidade pessoal do colaborador e implica
sanções penais de acordo com a legislação aplicável.

O Grupo ACTIA compromete-se, plenamente, a:
•
•
•
•

levar a sério todas as alegações;
investigar as alegações eficaz e oportunamente;
avaliar os factos de modo objetivo e imparcial;
tomar as medidas corretivas e as sanções disciplinares
adequadas (que podem ir até ao despedimento)
sempre que uma alegação seja fundamentada.
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Confidencialidade
De modo a proteger o autor do alerta anticorrupção
contra possíveis represálias, o Grupo ACTIA assegura
a estrita confidencialidade da respetiva identidade. A
confidencialidade não se limita à identidade do autor do
alerta anticorrupção, mas inclui igualmente as pessoas
implicadas e as informações recolhidas por todos os
destinatários do alerta anticorrupção.
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Proteção dos dados pessoais
O dispositivo de alerta anticorrupção é aplicado pelo
Grupo ACTIA na respetiva qualidade de responsável
pelo tratamento. Os colaboradores foram informados
antecipadamente acerca da aplicação do dispositivo.
Em conformidade com a regulamentação aplicável à
proteção dos dados pessoais na maioria dos países nos
quais o Grupo está presente e, em especial, na União
Europeia, qualquer pessoa identificada no âmbito de
um procedimento de alerta anticorrupção, quer seja o
autor do alerta anticorrupção quer seja o alvo do alerta
anticorrupção, poderá contactar o Comité de Ética para
exercer o respetivo direito de acesso aos dados que
lhe dizem respeito, enviando um pedido acompanhado
da cópia de um documento de identidade por correio
eletrónico para o seguinte endereço: contact.integrity@
actia.fr
Além disso, poderá solicitar a retificação ou a eliminação
dos respetivos dados caso estes sejam inexatos ou
ambíguos ou estejam incompletos ou desatualizados,

de acordo com as mesmas modalidades, por correio
eletrónico para o seguinte endereço: contact.integrity@
actia.fr
Este dispositivo de alerta anticorrupção profissional foi
objeto de:
•

•
•

formalidades junto da autoridade francesa
responsável pela proteção dos dados pessoais, a
CNIL (Commission Nationale d’Informatique et
des Libertés), através da autorização única n.º AU004,
uma consulta do Conselho de Empresa, ou qualquer
outro organismo equivalente, de cada uma das
sociedades do Grupo,
uma divulgação individual prévia aos funcionários nos
termos do artigo L. 1222.º4 do Código do Trabalho
francês e em aplicação da Lei relativa à “informática
e liberdades”.
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Endereços e hiperligações úteis
Acesso ao endereço de correio eletrónico: contact.
integrity@actia.fr
Exemplos de perguntas/respostas a partir de casos
concretos podem ajudá-lo a tomar a sua decisão.
Os pedidos podem ser enviados para o endereço de
correio eletrónico geral: contact.integrity@actia.fr
Código de Conduta Anticorrupção do Grupo: o Código
de Conduta Anticorrupção do Grupo está disponível
no website www.actia.com na secção “Grupo /
Compromissos”.

Dispositivo interno de alerta anticorrupção

DISPOSITIVO INTERNO DE ALERTA ANTICORRUPÇÃO

ACTIA Group
5, rue Jorge Semprun - BP 74215 - 31432 TOULOUSE cedex 4
Tel.: +33(0)5.61.17.61.61/Fax: +33(0)5.61.55.42.31
www.actia.com

Ref. DOC-D-03-PT v1

