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 Objeto  Âmbito de Aplicação  

O presente PPR visa demonstrar o princípio de tolerância 
zero da Vodafone perante situações de suborno, tendo 
como objetivo fornecer um conjunto de regras claras e 
coerentes de forma a prevenir e impedir a prática de atos 
de corrupção, tanto ao nível da legislação portuguesa 
como no âmbito do programa global Anticorrupção do 
Grupo Vodafone.  

A Vodafone Portugal, através do presente plano, clarifica 
que a violação das leis Anticorrupção (incluindo a 
incapacidade de impedir situações de suborno) origina 
prejuízos de reputação e a aplicação de medidas 
disciplinares e outras legalmente aplicáveis.  

O presente PPR é aplicável:  

Entidades Vodafone: a todas as subsidiárias 
Vodafone em que o Grupo Vodafone detenha uma 
participação de 51%, ou superior, ou o controlo da 
gestão. 

Pessoas:  a todos os colaboradores da Vodafone, 

incluindo os que contratam com a Vodafone. 

 

 

Os níveis de Compliance serão monitorizados regularmente e os resultados serão analisados pelos organismos 

de gestão adequados. Qualquer violação será tratada como infração grave, dando lugar à aplicação de medidas 

disciplinares de acordo com as disposições estabelecidas neste PPR e na Política de Recursos Humanos. 
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  1. Definições  
 

  1.1 Leis Anticorrupção  

“Leis Anticorrupção” significa: 

a) a Lei n.º 93/2021 de 20 de dezembro que regula as denúncias e medidas de proteção de denunciantes;  

b) o Decreto-Lei n.º 109-E/2021 de 9 de dezembro que institui o Regime Geral da Prevenção da Corrupção;  

c) a Lei sobre Suborno de 2010 do Reino Unido; e 

d) a Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior dos Estados Unidos de 1977 (“FCPA”);  

  1.2 Corrupção   

“Corrupção” significa dar ou receber ou então concordar em dar ou receber uma recompensa indevida para si próprio 

ou para terceiro que pode ser de carácter financeiro ou de qualquer outro tipo (independentemente da sua designação, 

como por exemplo “suborno”), para influenciar o comportamento de alguém que ocupe um cargo no setor público ou 

privado com o objetivo de obter ou manter indevidamente alguma vantagem patrimonial ou não patrimonial. 

  1.3 Donativos  

“Donativos” significa pequenas ou grandes quantidades de recursos (tempo, recursos financeiros, materiais ou 

humanos) fornecidos voluntariamente para apoiar uma causa ou iniciativa. Neles incluem-se donativos a instituições 

de solidariedade social, contribuições para instituições de solidariedade, atividades filantrópicas e de beneficência. 

  1.4 Colaboradores  

“Colaboradores” significa todos os colaboradores, prestadores de serviços e administradores de todas as 
subsidiárias e joint ventures da Vodafone com participações no capital de 51% ou superiores, ou controlo de gestão. 

  1.5 Pagamentos de facilitação  

“Pagamentos de facilitação” são pagamentos destinados a incentivar, a facilitar ou acelerar indevidamente um 

procedimento normal que, de outro modo, seria obrigatório fazer ou, pelo contrário, destinados a obter uma omissão 

ou recusa da prática de um ato. São normalmente pagos adicionalmente aos preços oficiais e envolvem somas 

pequenas de dinheiro.  

  1.6 Oferta  

“Oferta” significa qualquer coisa de valor dado a/recebido de terceiros. A título de exemplo, artigos de marca 

(calendários, canetas), uma garrafa de vinho, um telefone (que não esteja a ser utilizado para teste ou demonstração), 

um cabaz ou iguarias para ocasiões festivas, bilhetes para eventos sem o acompanhamento de um anfitrião 

responsável por estreitar relações comerciais (por exemplo, recebe bilhetes para um concerto sem que tenha de ser 

acompanhado por alguém que tem como objetivo estreitar relações comerciais). 

  1.7 Hospitalidade  

“Hospitalidade” tem uma definição abrangente, implica sempre acompanhamento (a cargo de ou fornecido por 

terceiros) e tem como objetivo estreitar relações comerciais. Inclui refeições (pequeno-almoço, almoço ou jantar), 

eventos (por exemplo, bilhetes para um evento desportivo, um concerto ou uma conferência), bebidas, ou qualquer 

outra situação semelhante. 

  1.8 Funcionário público  

“Funcionário público" qualquer pessoa que ocupe um cargo público, nomeadamente, que desempenhe funções 

públicas em qualquer setor do governo nacional, local ou municipal/regional ou qualquer pessoa que exerça funções 

em empresas públicas ou entidades privadas controladas pelo Estado (meios de comunicação estatais; partidos 

políticos  ou  os seus membros e candidatos a cargos políticos), incluindo qualquer colaborador ou funcionário de uma 

organização internacional pública (ONU ou Banco Mundial).
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“Patrocínios” refere-se ao apoio prestado a um evento, iniciativa ou organização através do fornecimento de 

recursos financeiros, recursos materiais e/ou outros recursos, em troca de certos benefícios comerciais. Os 

patrocínios também podem ser de índole caritativa. 
 

“Representante da Vodafone” significa alguém que age em nome da Vodafone, sob qualquer forma, incluindo 

fornecedores, vendedores, consultores, representantes de interesses externos, revendedores, etc. Os representantes 

da Vodafone também incluem qualquer empresa ou um indivíduo externo(a) que, em nome da Vodafone, interaja 

com autoridades públicas em qualquer ramo do Governo nacional, local ou municipal/regional ou com qualquer 

funcionário público. Nos exemplos podem incluir-se, mas sem estarem limitados a pedidos de licenciamento para 

instalação de infraestruturas, pedidos para obtenção de vistos, obtenção de autorização para exploração comercial, 

etc. 
 

 
 

O Código de Conduta da Vodafone estabelece o princípio de tolerância zero perante qualquer forma de corrupção 
(tal como o suborno). De seguida são apresentados exemplos de conduta que, de acordo com as Leis Anticorrupção, 
poderiam dar origem a infrações. Estas condutas podem conduzir à responsabilização administrativa, civil ou criminal 
dos infratores e ter como consequência a aplicação de multas, coimas, indemnizações ou penas, bem como a 

aplicação de sanções acessórias a um indivíduo ou à Vodafone. 

Oferecer um suborno 

Os colaboradores ou os representantes da Vodafone não podem oferecer, prometer nem dar dinheiro ou algo de valor 

(incluindo benefícios financeiros ou de outro tipo), direta ou indiretamente, a outro indivíduo no setor público ou privado 

de modo a influenciá-lo a agir indevidamente ou a recompensar uma conduta indevida. Mais especificamente, os 

colaboradores ou os representantes da Vodafone não podem fazer qualquer oferta, promessa ou pagamento, mesmo 

que: 

 
A. seja feito(a) indiretamente ou através de um agente ou de terceiros; 
B. seja considerado(a) como parte do curso normal dos negócios num determinado país; 
C. tenha sido sugerido(a) inicialmente pela outra pessoa; ou 
D. seja um pagamento de facilitação 

 

Aceitar um suborno 
Os colaboradores ou os representantes da Vodafone não podem pedir, receber nem concordar  receber dinheiro ou 

algo de valor ou qualquer benefício, direta ou indiretamente, como forma de encorajar ou recompensar uma conduta 

ou o funcionamento indevido(a) de uma atividade.

1.9 Patrocínios 

1.10 Representante da Vodafone 

2. A Norma 

2.1 Conduta Inaceitável 
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Subornar um funcionário público 
Os colaboradores ou os representantes da Vodafone não podem oferecer, prometer nem dar qualquer benefício 

financeiro ou de outra natureza, incluindo pagamentos de facilitação, direta ou indiretamente, a um funcionário público 

ou a outra pessoa a pedido do mesmo funcionário público, como forma de influenciar o funcionário público a realizar, 

manter negócios ou tirar qualquer outro benefício no processo de condução dos negócios. Os colaboradores ou os 

representantes da Vodafone não podem pagar a qualquer pessoa, quando é sabido ou existem motivos para crer, 

que a totalidade ou uma parte desse pagamento será ou poderá ser transferida para um funcionário público, como 

forma de o ajudar a realizar ou manter negócios ou a tirar qualquer outro benefício. 

 

Obrigações de denúncia via Speak Up 
É um dever dos nossos fornecedores, prestadores de serviços, parceiros comerciais e colaboradores comunicar 

qualquer violação do Código de Conduta, incluindo do presente PPR. Para obter mais informações, consulte a secção 

3.2. 

  2.2 Ofertas e hospitalidade  

Além dos requisitos de políticas abaixo mencionados, existem limites financeiros globais e processos de 

aprovação que é necessário cumprir antes de dar ou receber ofertas ou hospitalidade. 

  2.2.1 Regras gerais da política para ofertas e hospitalidade  

A Vodafone proíbe rigorosamente os seus colaboradores ou representantes de: 

• solicitar ofertas ou hospitalidade em qualquer altura; 

• dar ou aceitar dinheiro ou equivalentes (vouchers de oferta); 

• dar ou aceitar ofertas ou hospitalidade quando estiverem a decorrer negociações contratuais ou um concurso ou 

então se tiver conhecimento que uma destas modalidades será posta em prática muito brevemente com um 

fornecedor ou cliente 

 
Atividade de alto risco: Concurso e negociações contratuais 

• Evitar dar ou aceitar ofertas ou hospitalidade se estiver em processo de negociações contratuais ou no âmbito de 
um concurso ou tiver conhecimento que uma destas modalidades será posta em prática muito brevemente com 
um fornecedor ou cliente. Durante esses processos, não podem ser oferecidas/aceites ofertas ou hospitalidade a 
qualquer pessoa envolvida no processo de negociação ou avaliação do concurso/ pedido de proposta. 

• No caso de hospitalidades ocasionais e de baixo valor serem contempladas durante esses processos (por ex., 
almoços de trabalho durante a negociação de um contrato), os colaboradores ou representantes da Vodafone 
devem financiar as suas próprias despesas (assegurando o cumprimento da Política de Despesas). A equipa 
jurídica/de compliance deve ser consultada sempre que haja situações de incerteza. 

 
As ofertas e a hospitalidade corporativas só devem ser oferecidas/aceites quando forem efetuadas de forma razoável, 

proporcional, transparente, pouco frequente, e com o objetivo de criar relações comerciais. Em caso de dúvida, as 

ofertas, os convites e a aceitação de ofertas e hospitalidade corporativas de/a terceiros devem ser recusados ou 

devolvidos a terceiros ou então doados a uma instituição de solidariedade social através da Fundação Vodafone. Se 

as ofertas forem doadas deste modo, o recetor deve garantir que o fornecedor da oferta é avisado por escrito dessa 

decisão. 

 

É importante que as ofertas e a hospitalidade nunca influenciem os processos de tomada de decisão do negócio nem 

deem azo a que outros assim o interpretem. Por este motivo, os colaboradores que desempenham um papel 

importante nos processos de tomada de decisão relativos a fornecedores, incluindo os colaboradores das áreas de 

Supply Chain Management, devem, por princípio, rejeitar ou devolver todas as ofertas, à exceção dos artigos de 

marca, de baixo valor ou ofertas alimentares de baixo valor como, por exemplo, chocolates. 
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Nas relações com funcionários públicos aplicam-se maiores restrições. É da responsabilidade da pessoa que solicitar 
a aprovação de uma despesa garantir que a despesa proposta é permitida no âmbito da legislação ou das regras que 
regulamentam a aceitação de ofertas e hospitalidade corporativas por funcionários públicos e que se encontra em 
conformidade com todas as diretrizes aplicáveis, incluindo valor monetário. 

 
Nota: A Vodafone utiliza uma definição abrangente da expressão ‘funcionário público’ que inclui políticos, 

trabalhadores do sector público e empregados de empresas públicas ou de meios de comunicação social estatais. 

Para mais informações consulte a definição de funcionário público na secção ‘Definições’ do PPR. 

 
Donativos a partidos políticos 

A Vodafone mantém uma política de não efetuar contribuições financeiras para apoiar partidos políticos ou candidatos. 

Para este efeito, devem considerar-se incluídos pagamentos em dinheiro, contribuições em espécie ou qualquer outro 

tipo de ajuda financeira. 

 

Enquanto empresa responsável, a Vodafone apoia: 

• a partilha das vantagens da tecnologia de comunicações à maior escala possível; 

• a proteção do ambiente natural; e 

• as comunidades em que vivem os clientes, colaboradores, investidores e fornecedores da Vodafone. 

 
Donativos 

Só é possível fazer donativos através da Fundação Vodafone e todos os donativos concedidos devem estar em 

conformidade com a Política de Donativos a Instituições de Solidariedade Social e com os requisitos da Fundação. 

 

Donativos por parte de fornecedores 

Existem vários requisitos importantes que têm de ser cumpridos no caso em que um colaborador, ou um grupo de 

colaboradores, queira pedir um donativo a um fornecedor como parte de um evento de solidariedade social. 

 
É da responsabilidade da(s) pessoa(s) que pede(m) o donativo garantir que estas obrigações são cumpridas. 

 
Patrocínios 

Quaisquer pagamentos efetuados para o patrocínio de eventos e iniciativas com o objetivo de divulgação da marca, 

incluindo custos com direitos de utilização da marca e despesas de publicidade, apoio ao desenvolvimento do negócio 

e à comunidade local devem ser oferecidos de modo transparente e de acordo com os princípios estabelecidos neste 

Plano. O patrocínio não deve ser oferecido a uma entidade com a qual estejam a decorrer negociações contratuais 

ou um concurso ou então se tiver conhecimento que uma destas modalidades está iminente. 
 

O princípio da tolerância zero da Vodafone perante situações de corrupção tem uma aplicação específica 
relativamente a membros da comunicação social e bloggers. Nunca devem ser oferecidos a membros da 
comunicação social, bloggers e outras pessoas que publiquem as suas opiniões sobre a Vodafone quaisquer 
benefícios de valor monetário ou comercial para obter cobertura editorial favorável (para além dos artigos 
‘publirreportagem’) e/ou denegrir a reputação de um concorrente. 

 

2.2.2 Ofertas e hospitalidade a funcionários públicos 

2.3 Patrocínio e Donativos 

2.4 Influência na comunicação social 
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Dispomos de procedimentos específicos para impedir situações de corrupção. Estes procedimentos têm de ser 
proporcionais e adaptados ao risco de ocorrência de situações de suborno incluindo o risco operacional do negócio. 

  3.1 Procedimentos para impedir situações de corrupção  

Os requisitos da Vodafone para implementar procedimentos adequados que impeçam a prática de corrupção são, 

resumidamente, os seguintes: 

 
Demonstrar um compromisso ao mais alto nível 

Demonstrar cultura ética – O Conselho de Administração, e a equipa de gestão sénior demonstram o compromisso 

para com o programa de cumprimento do PPR através da criação de uma cultura ética e de prevenção da corrupção 

no seio da organização. Controlo do cumprimento do PPR - o CEO da empresa nomeia um Executor do PPR, que 

controla a sua implementação e operação efetiva. O Executor deve cooperar com a Equipa Anticorrupção do Grupo 

Vodafone de forma a assegurar que os requisitos do PPR sejam implementados consistentemente e monitorizar, 

assim como prestar informação sobre o programa de cumprimento operacional. 

 
Avaliação de riscos 
 

Avaliação bienal do risco – A Vodafone conduz uma avaliação de riscos de situações de corrupção a cada dois anos. 

 
Esta avaliação de risco permite que a Vodafone identifique os principais riscos de suborno no seio da organização de 
forma a implementar os procedimentos adequados e proporcionais e desenvolver medidas de mitigação dos riscos 
identificados. 

 
O momento, a abordagem e formato desta avaliação de riscos é delineado pela Equipa Anticorrupção do Grupo que 

assegura que haja uma abordagem consistente. 

 
Procedimentos de validação prévia e compromisso sério de entidades terceiras/fornecedores  
 
Procedimento de validação prévia documentado – o Executor do PPR   deve assegura que as áreas do negócio 
apropriadas (por ex. Supply Chain Management) estão a conduzir procedimentos razoáveis e de validação prévia 
sempre que se iniciem relações comerciais com entidades terceiras (incluindo parceiros comerciais, fornecedores, 
joint ventures, etc.). Este dever de validação prévia está documentado, adaptado e baseado no risco. 

 

Contratação – A cláusula contratual Anticorrupção deve ser incluída em todos os contratos e acordos com entidades 

terceiras. 

 

Monitorização de fornecedores – A monitorização baseada no risco do desempenho dos fornecedores é conduzida 
regularmente para garantir o cumprimento dos requisitos contratuais Anticorrupção. 

 
Comunicação 
 

Temos uma mensagem clara sobre a razão pela qual a cultura ética é importante na Vodafone e de que forma os 
colaboradores devem cumprir os requisitos da política de Anticorrupção, incluindo ofertas e hospitalidade, sendo 
comunicada a todo o pessoal pelo menos anualmente. 

3. Procedimentos para impedir situações de corrupção  
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Comunicação com fornecedores e parceiros comerciais – A tolerância zero da Vodafone perante situações de 

suborno é comunicada a todos os fornecedores, prestadores de serviços, parceiros de joint ventures e parceiros de 
negócio no início da nossa relação comercial com estes e, depois disso, anualmente para os fornecedores e parceiros 
de alto risco. 

 
Formação 
 

Formação presencial – A formação é obrigatória para todos os colaboradores em equipas identificadas como áreas 

de alto risco e é ministrada a cada dois anos. A formação deve ser adaptada, de modo a contemplar os riscos 

relevantes, e conduzida de forma presencial. 

 

Formação online – Para além da formação presencial referida no parágrafo anterior, todos os colaboradores devem 
completar o módulo de formação online Anticorrupção da Vodafone a cada dois anos, numa base rotativa. 

 
Integração 

 

O programa de integração para todos os colaboradores deve abranger o PPR da Vodafone (incluindo Ofertas e 
Hospitalidade). 

 
Monitorização e revisão 

 

Responsabilidade de monitorização – O Executor do PPR é responsável pela regular monitorização do seu 
cumprimento.  

 
Condução da monitorização – Deve haver pelo menos uma revisão dos principais procedimentos a seguir listados, 

numa base periódica: 

• o registo de ofertas e hospitalidade é revisto para assegurar que o uso é feito com rigor, incluindo a verificação 

de aprovações e a adesão aos requisitos do PPR (através da monitorização da  informação que está no registo), 
assim como a adequação do nível de utilização do registo (monitorização da informação que esteja 
potencialmente em falta no registo). 

• os telefones e dispositivos são monitorizados através de um processo documentado, cuja finalidade é 

assegurar que os telefones e dispositivos cedidos são controlados em termos de utilização e devolvidos quando 

o período de empréstimo tiver terminado. 

• a qualificação dos fornecedores, o dever de validação prévia é conduzido para todas as entidades terceiras 

previamente ao estabelecimento de relações com elas, incluindo a verificação de documentação e a garantia de 

que as ações adequadas são tomadas quando são identificados riscos de suborno/éticos. 

• o desempenho dos fornecedores, incluindo a revisão dos processos de cumprimento Anticorrupção no âmbito 

de fornecedores de elevado risco que conduzem atividades em nome da Vodafone (por exemplo, estabelecimento 

de relações, etc.). 

• formação, revisão dos registos de formação online e presencial e seguimento com as equipas/indivíduos 

competentes, conforme os requisitos. 
• patrocínios, a monitorização é conduzida para assegurar que são geridos em linha com o PPR e a política 

Anticorrupção do Grupo. 

 
 

  3.1.2 Manutenção de livros e registos precisos  

A Vodafone deverá manter livros, registos e contabilidade que, com detalhe razoável, reflitam de modo 
suficientemente exato todas as transações e alienações de ativos. 

 
A Vodafone deve registar as transações de modo razoavelmente pormenorizado para: 
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• permitir a classificação adequada das transações nos relatórios financeiros 

• disponibilizar garantias razoáveis de que as transações são registadas de modo a permitir a preparação de 

demonstrações financeiras em conformidade com os princípios de contabilidade geralmente aceites 

• manter a prestação de contas pelo uso de todos os ativos 

 

Todas as transações devem ter uma justificação comercial válida, devem ser aprovadas de acordo com os limites de 
autoridade e aprovação da Vodafone e devem ser apoiadas em documentação que permita a verificação das 
transações. Esta documentação deve ser retida de acordo com os respetivos requisitos de retenção. 

 

  3.2 Comunicação de incidentes e ‘Speak Up’  

A Vodafone gere um mecanismo de denúncia de irregularidades designado ‘Speak Up’ para todos os colaboradores  

e entidades terceiras. É da responsabilidade dos nossos fornecedores, prestadores de serviços, parceiros comerciais 

e colaboradores a comunicação de qualquer violação do Código de Conduta, incluindo as situações que configurem 

corrupção. Este requisito deve ser comunicado a todos os colaboradores e entidades terceiras, e o número local de 

Speak Up está acessível na intranet. 

 
Em caso de ocorrência ou suspeita de violação, ou potencial violação, do PPR, este fato deve ser reportado à linha 
direta de denúncia de irregularidades ‘Speak Up.’.  

 
 

 

O CEO é o principal responsável por garantir que todos os que trabalham na sua operação cumprem o PPR e todas 
as políticas do Grupo. Entre as suas funções incluem-se a nomeação de responsáveis pelo PPR (Executores do PRR) 

que sejam funcionais e adequados para gerir a sua implementação, a comunicação e o Compliance, bem como o 
desenvolvimento de políticas e processos adicionais de apoio conforme necessário.  

 

Trata-se do responsável pela gestão do funcionamento da política, incluindo a apresentação de relatórios de 
Compliance. 

 
 

 

Versão Data 

2.0 Novembro de 2018 

3.0 Maio de 2021 

4.0 Novembro de 2022 

 

4. Funções e responsabilidades 

4.1 Responsável pelo PPR 

4.2 Executor da política 

5. Histórico de documentos 


