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POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO 
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1. Objetivo  

 

Os valores da Cespa, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A.U. (doravante, para 

efeitos desta política, será mencionada indistintamente como “Cespa, S.A.U.” ou “PreZero 

Iberia”), refletidos no Código de Ética Empresarial implicam um compromisso com os mais 

elevados padrões de integridade, transparência, respeito pela legalidade e pelos direitos 

humanos, pelo que a PreZero Iberia exige que a sua atividade seja desenvolvida de acordo com 

estes princípios e com o máximo respeito pelas legislações nacionais e internacionais, que lhe são 

aplicáveis. 

 

A Política Anticorrupção da PreZero Iberia (a “Política”) deve pautar o comportamento de todos 

os administradores, diretores e colaboradores da PreZero Iberia, no desenvolvimento do negócio, 

tendo presente que a PreZero Iberia implementou uma política de "tolerância Zero” com qualquer 

prática que possa ser classificada como corrupção ou suborno, tanto ativa como passivamente, 

e irá orientar as interações entre a PreZero Iberia e qualquer pessoa, não se limitando às 

interações entre a PreZero Iberia e os colaboradores. 

2. Definições 
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Leis Anticorrupção Aplicáveis. Leis aplicáveis que proíbem o suborno ou qualquer outra forma 

de corrupção. Em particular, o Código Penal Espanhol, o Código Penal Português e qualquer outra 

legislação anticorrupção aplicável, incluindo a lei de Práticas Corruptas Estrangeiras dos Estados 

Unidos (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) e a Lei de Suborno do Reino Unido (U.K. Bribery Act). 

 

Algo de Valor. Entre outras coisas, dinheiro ou equivalentes; prendas; refeições; 

entretenimento, incluindo entradas para eventos; viagens; doações; condições de crédito 

favoráveis; serviços de terceiros; equipamento, material ou instalações; bolsas de estudo; 

despesas com publicidade ou promoção; cursos de formação; ofertas de emprego ou outros 

benefícios para familiares. Não necessita ter um valor tangível ou económico, desde que tenha 

valor para o destinatário. 

 

PreZero Iberia. Tanto a empresa Cespa, S.A (também denominada “Prezero Iberia”) como o 

grupo consolidado de empresas encabeçado pela mesma, que inclui todas as empresas 

controladas direta ou indiretamente em Espanha e Portugal pela Cespa, S.A.U. Para o efeito, 

entende-se que existe “controlo” quando se detém a maioria dos direitos de voto do órgão de 

administração. 

 

Colaborador. Qualquer colaborador de uma administração, departamento, agência, assembleia 

legislativa, órgão do poder judicial, órgão ou organização pública internacional; qualquer pessoa 

que desempenhe uma função pública ou atue na qualidade oficial para um governo ou para 

organização pública internacional; e qualquer partido político, e os seus colaboradores ou os seus 

candidatos. Agências de administração incluem empresas controladas pelo governo. Alguns 

exemplos de colaboradores são (i) funcionários públicos, estatais, autónomos e municipais; (ii) 

colaboradores de organizações internacionais públicas (por exemplo, o Banco Mundial, as Nações 

Unidas); (iii) candidatos a cargos políticos; (iv) membros de uma família real ou funcionários de 

um fundo de investimento soberano; e (v) empregados de qualquer sociedade controlada, direta 

ou indiretamente, por um Estado ou uma das suas agências. 

 

Pessoa vinculada. Pessoa que tem uma relação familiar até o segundo grau de consanguinidade 

ou afinidade com o colaborador, bem como, o seu cônjuge ou pessoa com união de fato 

equivalente. 

Grupo. PreZero Iberia. 

 



 
 

 

 

 
 

 

DEZEMBRO 2021/Política Anticorrupção Página 3  

 

3. Âmbito de aplicação 

 

Esta política aplica-se a: 

- Cespa, S.A.U., às suas filiais em Espanha e Portugal que integram o Grupo, 

independentemente da sua área de negócio, localização geográfica ou atividades.  

- Os membros dos órgãos de administração da Cespa, S.A.U. ou outras sociedades do Grupo 

(incluindo os conselhos de vigilância ou órgãos equivalentes).  

- Os colaboradores de qualquer das empresas que integram o Grupo. 

 

A PreZero Iberia zelará para que os princípios estabelecidos nesta política sejam cumpridos em 

todas as empresas do seu grupo. 

Nas empresas participadas onde esta Política não seja aplicável, a PreZero Iberia promoverá, 

através dos órgãos de decisão das respetivas empresas, a aplicação dos princípios consagrados 

no Código de Ética Empresarial e em todas as políticas relacionadas com a prevenção da 

corrupção e fraude. 

A versão em espanhol desta Política aplicar-se-á tanto em Espanha como em Portugal, a menos 

que (i) seja indicado de outra forma; ou (ii) que o Comité de Cumprimento da PreZero Iberia 

tenha autorizado a sua tradução para português. 

Esta política não pode prever todas as situações ou problemas. É responsabilidade de todos os 

administradores, diretores e colaboradores solicitar informações e orientações para abordar 

situações novas ou incomuns. Em caso de dúvidas, o administrador, diretor ou colaborador deve 

dirigir-se ao Comité de Cumprimento da PreZero Iberia antes de agir. 

 

4. Normas aplicáveis 

  

A PreZero Iberia é um grupo que opera em Espanha e Portugal e, por sua vez, pertence a um 

grupo internacional com presença em diversos países e diferentes áreas geográficas. Cada país 

pode ter legislação anticorrupção específica. Isso implica que a PreZero Iberia possa estar sujeita 

ao cumprimento de uma ampla variedade de normas, incluindo: 
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- Código Penal Espanhol. 

- Código Penal português. 

- Lei de Práticas Corruptas Estrangeiras dos EUA (U.S. Foreign Corrupt Practices Act). 

- Lei do Suborno do Reino Unido (U.K. Bribery Act). 

- Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. 

- Convenção da OCDE sobre Corrupção. 

 

Estas normas proíbem a corrupção de colaboradores, assim como, a corrupção nos negócios 

entre particulares, tanto de forma ativa como passiva. As leis anticorrupção atuais ou futuras, ou 

regras, procedimentos e políticas internas (do Grupo PreZero ou do grupo Schwarz) que sejam 

mais rigorosas do que esta Política prevalecerão contra ela. 

 

A Política garante o cumprimento das Leis Anticorrupção em todo o mundo, especialmente as leis 

que proíbem o suborno, ativo ou passivo, e a corrupção entre particulares. 

 

Relação entre os regulamentos anticorrupção e esta Política: 

 

Como regra geral, se houver alguma discrepância entre esta Política e os regulamentos locais do 

país, deverá ser aplicada a norma mais estrita. No entanto, em caso de conflito entre esta política 

e as normas locais, o Comité de Cumprimento da PreZero Iberia deve ser consultado com 

antecedência. Em qualquer caso, antes da aprovação de qualquer norma ou procedimento interno 

nesta matéria, o comité de cumprimento da PreZero Iberia deverá ser consultado.  

 

 

5. Comunicações e infrações 

 

Se for conhecido ou houver uma suspeita fundamentada sobre uma infração a esta Política, 

deverá ser avisado imediatamente o superior hierárquico, ou o Comité de Cumprimento da 

PreZero Iberia ou comunicá-lo através do Canal de Ética ou de qualquer outro sistema de 

informação similar disponível para o efeito. 

A PreZero Iberia não discriminará nem permitirá represálias a quem, de boa-fé, denunciar (i) 

informar sobre qualquer violação desta Política, (ii) fornecer provas, ou (iii) participar numa 
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investigação. Da mesma forma que, serão garantidos o sigilo e o anonimato, caso o proponente 

assim o deseje. 

 

6. Condutas proibidas 

 

Qualquer violação das Leis Anticorrupção constitui uma violação desta Política e, em particular: 

 

• Dar, oferecer, prometer, contratar ou autorizar a entrega de Algo de Valor, direta ou 

indiretamente, (a) a um colaborador, para influenciar ilegalmente um de seus atos ou 

decisões oficiais; (b) para uma pessoa jurídica ou entidade análoga em que um 

colaborador ou Pessoa Relacionada seja acionista, administrador, participe ou tenha 

controle administrativo ou posição de influência, com o intuito de influenciar ilegalmente 

um dos atos oficiais ou decisões do colaborador (c) a qualquer pessoa, para induzi-la a 

influir ilegalmente em ato ou decisão oficial; (d) como recompensa por um ato ou 

decisão oficial. Os atos também incluem a omissão de agir ou atrasar a ação que o 

colaborador deve realizar. Para infringir esta Política, não é necessário que a troca ocorra 

de forma eficaz: basta uma oferta ou promessa. 

• Solicitar, receber ou aceitar Algo de Valor que possa induzir ao cumprimento de 

obrigações laborais de forma injusta ou inadequada, ou oferecer, dar ou autorizar a 

entrega de Algo de Valor a fim de influenciar outra pessoa a cumprir as suas obrigações 

laborais de forma injusta ou inadequada. 

• Assinar contratos falsos que violem esta Política. 

• Não manter a contabilidade e os registos atualizados e exatos, ocultar ou desviar fundos, 

ou ocultar ou tentar ocultar as fontes de tais fundos. 

 

A PreZero Iberia é obrigada a implementar: i) controlo e procedimentos internos adequados que 

ajudem a prevenir o suborno ou qualquer outra forma de corrupção e detetar transações ilegais 

e (ii) práticas contabilísticas que ajudem a garantir a precisão da sua contabilidade e registos. É 

proibido manter ativos e passivos ocultos ou mal contabilizados. Todos os pagamentos, despesas 

e transações devem ser devidamente contabilizados de acordo com as normas contabilísticas 

aplicáveis, sem qualquer pagamento oculto que esconda a verdadeira natureza de qualquer 

acordo, e devem ter as autorizações adequadas, conforme estabelecido nos procedimentos de 

pagamento, despesas e transações. 
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7. Condutas permitidas 

 

Em termos gerais, a PreZero Iberia entende que os presentes habituais nas relações comerciais 

ou qualquer outra forma legítima de despesas ou atenção são uma parte importante das relações 

com os nossos clientes e fornecedores. No entanto, é importante determinar que tipo de 

presentes ou atenções podemos oferecer aos nossos clientes e fornecedores, para evitar que 

escondam possíveis subornos ou casos de corrupção. 

 

Esta Política não proíbe despesas que possam ser consideradas normais ou adequadas numa 

relação profissional de negócios e de boa-fé, desde que atendam a determinados critérios. 

Consideram-se em conformidade com as leis de anticorrupção todos os gastos que: 

 

- São realizadas (i) em nome da PreZero Iberia, e (ii) de carácter público e não secreto; 

- Não incluem dinheiro ou equivalentes; 

- Não incluem o financiamento de despesas com atividades de lazer, despesas de deslocação e 

afins para acompanhantes ou convidados em reuniões de empresa; 

- Não incluem presentes que não sejam de bom gosto ou que impliquem a frequência a locais 

inadequados para o desenvolvimento de relações profissionais; 

- São realizados em momento oportuno; ou seja, nos momentos em que não sejam tomadas 

decisões relevantes sobre aspetos que possam ter impacto na relação que a PreZero Iberia 

mantém com o Agente ou com terceiros; 

- Não tenham o intuito de influenciar a pessoa a quem se destinam. 

 

Quem entregar o presente ou atenção deverá questionar-se se isso pode comprometer a 

independência, integridade e / ou honestidade do destinatário ao tomar uma decisão comercial 

ou empresarial e, em todos os casos, cumprir o Procedimento de Despesas de Representação em 

vigor. Em caso de dúvida, o gestor e o Comité de Cumprimento da PreZero Iberia devem ser 

consultados. 

 

 

 

8. Receção de presentes ou de Algo de Valor por parte dos colaboradores da PreZero 

Iberia 
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No caso de algum colaborador receber um presente ou Algo de Valor de um cliente ou fornecedor, 

ou em geral de qualquer terceiro com quem a PreZero Iberia mantenha algum tipo de relação 

comercial, empresarial ou de negócio ou com a qual possa vir a ter, deverá respeitar o 

estabelecido no Procedimento de Despesas de Representação em vigor. Em qualquer caso, os 

seguintes critérios serão levados em consideração: 

 

De acordo com esta Política está expressamente proibido: 

 

- Aceitar um presente ou Algo de Valor quando for conhecido ou suspeito que tem a intenção de 

influenciar uma decisão que o colaborador deve adotar ou recompensar o colaborador por uma 

decisão anteriormente tomada. 

- Pedir qualquer tipo de presente ou Algo de Valor a terceiros. 

- Aceitar presentes ou Algo de Valor durante os períodos em que decisões relevantes devem ser 

tomadas em relação a quem oferece o presente ou Algo de Valor. 

- Aceitar dinheiro ou equivalente é proibido em todos os casos. 

 

Os administradores, diretores e colaboradores da PreZero Iberia podem aceitar presentes ou Algo 

de Valor de terceiros quando: 

 

- O presente atender às seguintes qualidades: é razoável em termos de quantidade e frequência, 

ocorre no momento adequado, o motivo pelo qual é oferecido é adequado e não se conhece ou 

suspeita que o terceiro espere obter uma vantagem em troca na relação comercial ou profissional. 

- A receção do presente ou Algo de Valor deve ser permitida de acordo com os regulamentos 

locais em vigor em todos os momentos. 

- Em nenhum caso pode ser dinheiro ou equivalente. 

- Em todos os casos, quem recebe o presente ou Algo de Valor deve questionar se isso pode 

comprometer a sua independência, integridade e / ou honestidade na tomada de uma decisão 

comercial ou empresarial, prestando especial atenção durante os processos de negociação e após 

a assinatura do contrato. Em caso de dúvida, o gestor e o Comité de Cumprimento da PreZero 

Iberia deverão ser consultados. 

 

 

9. Difusão e formação  
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É fundamental que os administradores, diretores e colaboradores da PreZero Iberia conheçam e 

respeitem esta Política, uma vez que é obrigatória e inexcusável para todos eles. 

 

De forma a garantir o cumprimento desta Política, a PreZero Iberia (i) irá divulgá-la amplamente 

entre todos os seus administradores, gestores e colaboradores e, (ii) deverá incluir esta Política 

na formação obrigatória para todos os seus administradores, gestores e colaboradores. 

 

 

10. Medidas disciplinares 

 

O incumprimento desta Política ou das Leis Anticorrupção aplicáveis pode levar à 

responsabilização criminal da PreZero Iberia ou das suas participadas, assim como 

responsabilidades pessoais muito graves por crimes cometidos em seu nome ou em nome da 

empresa, para benefício direto ou indireto, pelos seus representantes legais e por administradores 

de facto ou de direito, bem como, qualquer outra pessoa sujeita à autoridade dos 

administradores, diretores e colaboradores da PreZero Iberia, incluindo penas de prisão, bem 

como, multas elevadas, taxas legais e danos às marcas e à reputação da PreZero Iberia. Qualquer 

administrador, diretor ou colaborador que violar esta Política estará sujeito a ação disciplinar. 

As violações desta Política serão sancionadas de acordo com procedimentos internos, acordos 

coletivos e normas legais aplicáveis. Do mesmo modo, serão tidas em consideração as legislações 

aplicáveis nas diferentes jurisdições em que PreZero Iberia desenvolve a sua atividade. 

 

No caso dos administradores, serão tomadas de acordo com o disposto na legislação comercial.  

 

11. Vigência 

 

A Política Anticorrupção foi aprovada pelo Administrador Único da PreZero Iberia e será aplicável 

a partir do dia da sua publicação na Intranet PreZero Iberia. 
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