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Desde 2015 que a Mota-Engil tem vindo a construir e melhorar o seu Programa de Integridade e
Compliance, conformado pelo Código de Ética e de Conduta Empresarial, Procedimento de Denúncias,
Política anti-corrupção e suborno, prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento ao
terrorismo e pelos Procedimentos de Compliance do Grupo.

O nosso Programa de Integridade e Compliance incorpora o nosso compromisso individual e coletivo de
implementar e promover uma cultura de ética e conformidade orientada para a sustentabilidade,
crescimento e sucesso da Mota-Engil.

O caráter multissectoral das nossas atividades e a sua presença em diversos contextos geográficos
justificam a formalização das regras corporativas de ética e integridade da Mota-Engil como ferramenta
para fomentar uma cultura homogénea e partilhada.

A Mota-Engil depende de manter e reforçar a confiança dos seus colaboradores, acionistas, stakeholders
e aqueles com quem nos relacionamos, para continuar a escrever a história de sucesso de que todos nos
orgulhamos e que é um produto da dedicação e do trabalho árduo de todos.

O nosso objetivo não é apenas cumprir as leis, regras e regulamentos, mas também trabalhar para
cumprir elevados padrões de ética empresarial, a fim de aumentar a resiliência e reconhecimento do
Grupo, bem como alcançar um crescimento integro, sustentável e rentável.

Somos todos responsáveis pela Integridade e Compliance!

Gonçalo Moura 
Martins

Presidente da 

Comissão Executiva
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O Código de Ética e de Conduta Empresarial do Grupo define os valores
fundamentais da Mota-Engil, que se baseiam na nossa ética empresarial e
no nosso compromisso com a integridade.

Esta é a cultura do Grupo Mota-Engil que promovemos todos os dias:

Comportamentos éticos em todas as nossas ações;

Conduta exemplar, cumprindo as leis em todos os países onde operamos

e sempre fiéis às regras internas do Grupo e das nossas empresas;

Uma atitude de respeito e reconhecimento pelas diferentes formas de

trabalho, bem como estilo de vida e diferenças culturais;

Proteção ambiental e apoio às comunidades locais.
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Objetivos do Programa de Integridade e Compliance

Prevenir danos financeiros e reputacionais à Mota-Engil;

Identificar problemas com antecedência; 

Detetar atos ilegais noutras organizações; 

Fortalecer a reputação da empresa; 

Aumentar a consciencialização dos colaboradores; 

Obter maior confiança das partes interessadas da Mota-Engil.
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O Valor do Compliance

Além das sanções financeiras, uma falha de conformidade pode causar danos na
reputação de uma organização, nas relações com os seus clientes e impactar
negativamente nos objetivos de crescimento e rentabilidade num futuro previsível;

Compliance, enquanto conceito englobador de todo o cumprimento, é uma obrigação
comercial necessária e a sua importância – e complexidade – só continuará a crescer;

O nosso trabalho é mitigar o risco para a organização, mas não de uma forma que
dificulte a sua capacidade de funcionar como pretendido, ser inovadora e gerar
resultados e dividendos;

O risco está enraizado no comportamento, é por isso que o alinhamento com o
negócio é tão fundamental para cultivar uma cultura de conformidade construída em
torno do comportamento ético. Fazer isto bem, torna o negócio mais resiliente e pode
tornar-se uma vantagem competitiva diferenciadora.
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Exposição aos riscos de Compliance

O Programa de Integridade e Compliance foi
concebido e evoluíu ao longo do tempo com
base numa abordagem de risco, identificando,
avaliando e atuando sobre os principais riscos a
que a organização está exposta;

O Processo de Gestão de Riscos considera os
diferentes riscos por fatores como o
enquadramento legal e regulatório, a locali-
zação das nossas operações e a nossa
indústria;

Todo o Programa considera a complexidade
das relações com as partes interessadas e
como cada uma delas implicam diferentes
riscos para a organização.

Relações com as partes interessadas

Fornecedores

Comunidades

Clientes

Concorrentes

Entidades

Públicas

Entidades Reguladoras
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Exposição aos riscos de Compliance
Riscos Avaliados e Mitigados

Ofertas e hospitalidades;

Doações e patrocínios;

Pagamentos em numerário;

Relações comerciais com terceiros;

Transações de alto risco.

Partilha de informação com concorrentes; 

Participação em reuniões de associação do setor;

Relação e acordos com concorrentes, clientes ou 

fornecedores; 

Risco de conluio com concorrentes.

Suborno e Corrupção Práticas Anticoncorrenciais

Pagamentos em numerário;

Doações e patrocínios;

Relações comerciais com terceiros;

Transações de alto risco.

Branqueamento de capitais e 

financiamento do terrorismo

Programa Global Focado no Risco

Denúncias de Irregularidades

Mecanismo eficaz e confiável;

Medo de retaliação;

Processo de tratamento de denúncias;

Conclusão do processo em tempo útil.
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Privacidade e 

Proteção de Dados
Assédio

e Discriminação

Tone at the Top
Relações laborais

e Recrutamento

Legislação Fiscal Local e 

Transfronteiriça

Programa Global Focado no Risco

Aspetos relacionados com 

fraude e conflito de 

interesses

Exposição aos riscos de Compliance
Outros Aspetos Considerados
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Administrador Independente
designado para acompanhar o CCO

O CCO reporta à Comissão Executiva

* Comissão de Auditoria, investimento e Risco

“Compliance Champions” das 
unidades de negócio

Filipe Guerra
Chief Compliance 

Officer

3ª Linha de Defesa

(Auditoria Interna)

2ª Linha de Defesa

(Centro Corporativo)

1ª Linha de Defesa

(Unidades Negócio)

COMPLIANCE 

OFFICER

COMPLIANCE 

OFFICER

COMPLIANCE 

OFFICER

CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO EXECUTIVA

AUDITORIA 

INTERNA

CAR *

FUNCÕES 

CORPORATIVAS

COMPLIANCE 

(CCO)
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Programa de Integridade e Compliance
Código de Ética, Políticas e Procedimentos

A. Código de Ética e de Conduta Empresarial;

B. Política anti-corrupção e suborno, prevenção do branqueamento de 
capitais e do financiamento ao terrorismo;

C. Procedimento de comunicação de irregularidades;

D. Procedimentos de Compliance do Grupo:
Procedimento para terceiros;
Procedimento de ofertas e hospitalidades;
Procedimento de responsabilidade social corporativa e donativos;
Procedimento de caixa;
Procedimento de conflito de interesses.
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Código de Ética, Políticas e Procedimentos
A. Código de Ética e de Conduta Empresarial

O Código de Ética e de Conduta Empresarial da Mota-Engil fornece uma visão geral
dos valores de negócio fundamentais da Empresa e aplica-se a todos os membros
do pessoal da Empresa, diretores, consultores, empreiteiros e subcontratantes, e
aplica-se também às nossas subsidiárias em todo o mundo;

O Código resume alguns dos princípios e políticas mais importantes da Empresa e
deve ser usado em conjunto com as leis e regulamentos locais na avaliação do
comportamento;

É obrigatório que todos os colaboradores revejam o Código, uma vez que se espera
que compreendam e cumpram toda a política;

O Código de Ética e de Conduta Empresarial da Mota-Engil foi atualizado pela
última vez a 7 de outubro de 2019.
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Código de Ética, Políticas e Procedimentos
B. Política anti-corrupção e suborno, prevenção do branqueamento de capitais e do 
financiamento ao terrorismo

A Mota-Engil tem uma política de tolerância zero em relação ao suborno,
corrupção, branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo proibindo
estes atos de qualquer forma, seja direta ou através de outros, em qualquer parte
do mundo;

A Mota-Engil proíbe a concessão de qualquer coisa de valor a funcionários
públicos, direta ou indiretamente (por exemplo, através de terceiros ou familiares),
incluindo pagamentos de "facilitação" ou “luvas";

A Mota-Engil também proíbe receber subornos de qualquer forma, e os funcionários
devem denunciar quaisquer tentativas de suborno ou recebimento de subornos;

Esta Política foi atualizada pela última vez em 22 de junho de 2020.
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Código de Ética, Políticas e Procedimentos
C. Procedimento de comunicação de irregularidades

O canal de denúncias está disponível para uso voluntário;

Os denunciantes podem denunciar anonimamente. Nas situações em que o
denunciante opte por revelar a sua identidade para acelerar o processo de
investigação, a Mota-Engil assegurará que a identidade do denunciante
permanecerá confidencial;

A Mota-Engil não vai penalizar ou discriminar um funcionário que tenha usado o
sistema de denúncias para denunciar uma preocupação genuína com as
irregularidades levantadas de boa fé;

O Procedimento de Comunicação de Irregularidades da Mota-Engil foi
atualizado pela última vez em 22 de junho de 2020.
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Código de Ética, Políticas e Procedimentos
D.1 Procedimento para terceiros

A Mota-Engil espera que todos os terceiros com quem realiza negócios atuem com
integridade e em conformidade com as leis aplicáveis;

O início de uma relação comercial com um terceiro é precedido de devida diligência e de
um processo de avaliação de risco, que inclui as seguintes ações:

• Questionário de devida diligência ao terceiro
• Avaliação de Risco
• Classificação de Risco
• Screening/Due diligence

• Fluxo de aprovação
• Devida diligência reforçada (se aplicável)
• Medidas de mitigação do risco (se aplicável)

O Procedimento para Terceiros da Mota-Engil foi atualizado pela última vez no dia 23 de
maio de 2019.
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Código de Ética, Políticas e Procedimentos
D.1 Procedimento para terceiros | Plataforma de Gestão e Ferramentas de Rastreio

Plataforma SECURIMATE suporta o processo completo de terceiros da Mota-Engil

Principais características:

Questionários de Devida Diligência

Classificação de risco

Screening e mitigação

Monitorização contínua

Encomendar e armazenar investigações de 

Devida Diligência

Ações de formação a terceiros

Analytics

Registos rastriáveis e auditáveis
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Código de Ética, Políticas e Procedimentos
D.1 Procedimento para terceiros | Plataforma de Gestão e Ferramentas de Rastreio

DOW JONES | FACTIVA - ferramentas de rastreio para a realização de Devida Diligência
reforçada

Principais características:

Screening de empresas e particulares

Screening melhorado de notícias 

negativas/ adversas

Identificador de Benefiários Efetivos

Alertas em tempo real sobre entidades 

selecionadas
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Código de Ética, Políticas e Procedimentos
D.2 Procedimento de Ofertas e Hospitalidades

A Mota-Engil permite a doação e aceitação de ofertas de valor nominal
ou simbólico, bem como a hospitalidade e entretenimento razoáveis de
clientes da Empresa e de terceiros;

Os colaboradores nunca devem aceitar ofertas ou hospitalidades de
contrapartes ou indivíduos que lidam com a Empresa, a menos que
sejam cortesias comerciais habituais e geralmente aceites, e dadas sem
qualquer implicação de influência sobre as decisões empresariais;

O Procedimento de Ofertas e Hospitalidades da Mota-Engil foi
atualizado pela última vez a 14 de setembro de 2020.
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Código de Ética, Políticas e Procedimentos
D.3 Procedimento de Responsabilidade Social Corporativa e Donativos

São permitidas contribuições de caridade e patrocínio de atividades de
interesse público de instituições de solidariedade reconhecidas e
organizações sem fins lucrativos, desde que esse apoio não seja
utilizado para recompensar o destinatário pela utilização ou apoio
presente, passado ou futuro dos projetos Mota-Engil ou para resultar
numa vantagem comercial;

Devem ser feitos todos os esforços para que os donativos não sejam
utilizadas indevidamente por um funcionário público ou pessoas
relacionadas com funcionários públicos;

O Procedimento de Responsabilidade Social Corporativa e Donativos da
Mota-Engil foi atualizado pela última vez em 29 de julho de 2019.
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Código de Ética, Políticas e Procedimentos
D.4 Procedimento de caixa

O pagamento de despesas usando o fundo de caixa deve ser
excecional e relacionado com a atividade da Empresa;

O montante máximo que pode ser reclamado em respeito a qualquer
item através do sistema de fundo de caixa é 150 euros. É proibido fazer
pagamentos de donativos, patrocínios e honorários de consultores
usando o fundo de caixa;

O Procedimento de Caixa da Mota-Engil foi aprovado em 5 de julho de
2017.
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Código de Ética, Políticas e Procedimentos
D.5 Procedimento de Conflitos de Interesses

Os colaboradores da Mota-Engil devem evitar relacionamentos éticos, legais,
financeiros, pessoais ou outros conflitos de interesse e garantir que suas
atividades e interesses não entrem em conflito com suas obrigações para com
o Grupo;

A Mota-Engil entende que evitar um conflito de interesses nem sempre é
possível ou prático. A ação necessária para um colaborador que não consegue
ou não pode evitar um conflito de interesses é divulgá-lo;

A divulgação deve ocorrer assim que o colaborador identificar que pode existir
um conflito de interesses e, sempre que possível, antes do colaborador se
envolver na conduta em questão;

O Procedimento de Conflito de Interesses da Mota-Engil foi aprovado em 9 de
fevereiro de 2021.
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Formação anticorrupção para a Mota-Engil África – Várias ações de formação presencial
ministradas pela Skadden LLP (Reino Unido) e concluídas durante o último trimestre de 2015
em diferentes países (Portugal, Malawi, Angola, Moçambique e África do Sul);

Programa de Compliance eLearning Mota-Engil – Formação apoiada na plataforma
SuccessFactors. 2800 colaboradores concluíram a formação (82% do objetivo total);

Ações de Sensibilização sobre o novo procedimento para terceiros e formação na plataforma
de avaliação de terceiros – Securimate. Mais de 40 sessões remotas realizadas entre junho
de 2019 e junho de 2020, com a participação de mais de 150 colaboradores do Grupo;

Sessão de formação na plataforma Securimate que suporta o processo completo de terceiros,
realizada em 18 de setembro de 2020 e com a presença de 88 utilizadores;

Compliance Session 2019 (24 de maio de 19) - Formação em sala e à distância para 136 Top

Managers do Grupo ministrado pela Skadden LLP (Reino Unido);

Outras ações de formação realizadas em 2019 e 2020, organizadas localmente pelas
Unidades de Negócios da América Latina (México, Peru e Brasil) e África (Uganda).
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Formação e Comunicação

Portal Interno | ON.ME Sítio Oficial do Grupo na Internet
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Em 2020 registámos mais de 4.500 horas de formação certificada realizadas pelos nossos
colaboradores e pessoal de terceiros sobre temas de integridade e compliance.

Formação e Comunicação

Ano Tema da Formação em Compliance Calendário Estado Atual

2
0

2
0

2
0

2
1

Terminado

Terminado

Terminado

Denúnciar Má Conduta De Mai a Jun 2020 Terminado

Privacidade e Segurança da Informação De Fev a Abr 2020

Dar e Receber Ofertas De Set a Dez 2020

Agendado

Phishing 4T 2021

Em preparação

Anticorrupção e Suborno De Jul a Ago 2020

Prevenção do Branqueamento de Capitais 1T 2021

Privacidade e Informação Confidencial 1T 2021

Em curso

Agendado

Agendado

Conflitos de Interesses 4T 2021

Agendado

Concorrência Justa 3T 2021

Descriminação & Assédio 3T 2021

Anti-Retaliação 2T 2021

Tone@theTop

Tendências e Expectativas
2T 2021 Agendado

Agendado
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Modelo operacional orientado por dados,
utilizando esses mesmos dados na
monitorização da eficácia do Programa;

Monitorização automatizada robusta
concebida para fornecer vigilância,
revisão e análise contínua de transações
que possam levantar quaisquer potenciais
preocupações de integridade;

Os testes de amostragem concentram-se
na eficácia dos controlos de compliance e
na adesão às Políticas e Procedimentos
Gerais do Grupo Mota-Engil.
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Estabelecemos incentivos para o cumprimento e desincentivos para o
incumprimento, ao longo de um sistema de compensação variável
abrangente e de medidas disciplinares claras em vigor;

Realizamos inquéritos aos nossos colaboradores para avaliar a cultura
de integridade e compliance;

A Terceira Linha de Defesa: Auditoria Interna define auditorias periódicas
para garantir que os controlos estão a funcionar bem, para entender o
que está a resultar e o que precisa de ser melhorado;

Os testes independentes são realizados periodicamente para avaliar a
maturidade do nosso Programa de Integridade e Compliance e identificar
oportunidades de melhoria para aumentar a eficácia do programa da
organização.
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A Mota-Engil mantém em bom funcionamento um mecanismo para
garantir investigações oportunas e minuciosas de quaisquer
alegações ou suspeitas de má conduta por parte da empresa, dos
seus colaboradores ou de terceiros envolvidos;

Os inquéritos são devidamente alargados, objetivos, independentes e
conduzidos por pessoal qualificado, garantindo que está devidamente
documentado, incluindo quaisquer medidas disciplinares ou de
remediação tomadas;

As investigações, os resultados das auditorias e os progressos na
remediação são comunicados regularmente à Comissão de Auditoria,
Investimento e Risco.
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A salvaguarda da integridade no trabalho e nos negócios é mais do que uma obrigação legal, é uma
obrigação ética no assegurar do respeito a cada colaborador e a cada parceiro das empresas do Grupo. Só
nesta base se conseguem perspetivar a confiança e a segurança que possibilitam a sustentabilidade
económica e social de qualquer empresa.

Assim, é responsabilidade da gestão da Mota-Engil, garantir que as regras incluídas no Código de Ética e
de Conduta Empresarial e na Política Anticorrupção e Suborno, Prevenção do Branqueamento de Capitais
e do Financiamento ao Terrorismo, estão atualizadas. Mas é também crucial garantir que todas estas regras
e práticas são conhecidas por todos os responsáveis de negócio e por todos os colaboradores e que há
canais ágeis, fáceis e seguros de denúncia e ou de esclarecimento.

Este documento identifica o caminho construído pela Mota-Engil na definição e revisão de códigos e
manuais, na formação proporcionada nos mais diversos pontos e níveis do Grupo e na institucionalização
dos canais de denúncia e esclarecimento.

O Programa de Integridade e Compliance é um projeto em continuada revisão e melhoria, construção que
nunca se poderá dar por terminada, na medida e sempre que os negócios assumem novos formatos, novas
geografias, novas áreas e novos colaboradores são admitidos na Mota-Engil.

Sofia Salgado Pinto
Independent Director




