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Em simultâneo, a empresa tem combatido a corrupção, adotando uma postura preventiva e proactiva na 

vigilância e deteção de situações de fraude e corrupção, sensibilizando os seus colaboradores e definindo 

normas que acautelem a ocorrência destas práticas e assegurem um comportamento profissional ético. 

A empresa tem implementado um processo de comunicação de irregularidades ou não conformidades e o 

tratamento das mesmas, no âmbito do seu Sistema Integrado de Gestão da Qualidade e Ambiente (SGQA), 

através do registo e tratamento de reclamações. 

O Sistema Integrado é anualmente auditado, com a realização de auditorias externas e internas. 

3. Indicação das políticas antifraude adotadas e identificação de fe"amentas existentes com vista à

mitigação e prevenção de fraude organizacional.

Quanto às políticas antifraude e à prevenção da fraude organizacional, a empresa presta a maior atenção ao 

acompanhamento e monitorização das questões associadas a gestão de riscos de fraude e de corrupção, 

dispondo de ferramentas preventivas para o efeito e procedendo à devida publicação de relatórios e outros 

documentos formais e legais previstos para o efeito. 

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas que se encontra publicado no site e está em 

vigor (https://www.iddportugal.pt/wp-content/uploads/2019/10/PGRCIC.pdf), encontra-se em revisão face 

à recente reestruturação da sociedade. 

A empresa tem elaborado um plano de ações no âmbito do seu Sistema Integrado de Gestão. 

O Código de Ética da empresa, que se encontra disponível no seu sítio eletrónico e é divulgado internamente 

pela empresa, contém um conjunto de normas baseadas nos valores partilhados que regem as atividades da 

empresa e que é aplicável a todas as pessoas contratadas pela empresa. 

O Código de Ética define linhas de orientação de natureza ética empresarial que devem ser seguidas por 

todos os colaboradores e prestadores de serviços durante o desempenho das respetivas funções. 

É particularmente importante que um compromisso em relação a estas normas seja aceite por todos os 

colaboradores e prestadores de serviços de toda a empresa. 

O Código de Ética da Portugal Defence foi elaborado de forma a explicitar claramente a conduta desta 

perante todas as suas partes interessadas, bem como a relacionar esta conduta com os valores da própria 

empresa. 
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> Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de setembro, que estabelece o regime geral de gestão de resíduos,

revogado pelo Decreto-Lei n.2 102-D/2020 de 10 de dezembro, a partir de 15.12.2020 e com efeitos a 

01.07.2021; 

> Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro [Republicado pelo DL nº 224/2015] e alterado pela Lei n.2

123/2019 de 18 de outubro, que estabelece o Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndios. 

Quanto aos procedimentos a adotar para a contratação de Empreitadas e Aquisição e Locação de Bens e 

Serviços, a Portugal Defence está sujeita ao Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação. 

Relativamente à matéria laboral e social, a Portugal Defence rege-se pelo Código do Trabalho e pelo Código 

das Sociedades Comerciais, assim como pela legislação aplicável ao Setor Público Empresarial nas demais 

matérias. 

Por outro lado, os colaboradores da Portugal Defence estão sujeitos ao enquadramento definido pelo Código 

de Ética e outros regulamentos internos que delimitam a atividade corrente da empresa. O código encontra

se disponível através do sistema informático interno de sharepoint, bem como através do sítio eletrónico da 

empresa - https://www.iddportugal.pt (https:llwww.iddportugal.pt/wp-content/uploads/2016/04/Codigo

de-Etica.pdf}. 

A caraterística fundamental comum a estes regulamentos é o respeito pelo princípio da segregação de 

funções e da definição inequívoca dos circuitos administrativos e contabilísticos. 

Destaca-se, ainda, os seguintes regulamentos e políticas: Manual de Funções, Manual de Gestão, Manual de 

Acolhimento, Processo interno de Compras, Processo interno de Recursos Humanos, Instruções de trabalho 

e Instruções de segurança. Todos estes regulamentos internos são disponibilizados a todos os colaboradores 

da empresa através do sistema informático interno de sharepoint, não estando publicitados no sítio 

eletrónico da empresa, uma vez que dizem respeito a informação interna e própria do Sistema Integrado de 

Gestão da Portugal Defence. 
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https://www.iddportugal.pt/wp-content/uploads/2020/06/Estatutos-29-06-2020.pdf
https://www.iddportugal.pt/a-idd/orgaos-sociais/
https://www.iddportugal.pt/wp-content/uploads/2020/06/COL_2019_idD_signed.pdf
https://www.iddportugal.pt/a-idd/orgaos-sociais/
https://www.iddportugal.pt/a-idd/informacao-de-gestao/


























https://www.iddportugal.pt/wp-content/uploads/2021/05/Plano-para-a-Igualdade-2021_idD.pdf
https://www.iddportugal.pt/wp-content/uploads/2021/05/Plano-para-a-Igualdade-2021_idD.pdf
ttps://www.iddportugal.pt/wp-content/uploads/2021/05/Relatorio-sobre-Remuneracoes-por-Genero_2020.pdf





























































































































