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Introdução 

 

A Promarinha tem o compromisso de observar todas as leis que governam a sua actividade. 
Esta política define as suas ações para prevenir atos de suborno e corrupção; Ajudará a 
identificar as situações relacionadas com suborno e corrupção em ordem a evitar más práticas 
e estar fora da lei. 
A Promarinha pretende conduzir os seus negócios de uma forma correta e honesta, agindo 
com integridade em todos os seus negócios. Toda a sua atividade é conduzida de acordo com 
as leis e regulamentos aplicáveis e não tolera quaisquer formas de suborno e corrupção. 
 
A Política da Promarinha sobre o suborno e corrupção 

 

A Promarinha tem tolerância zero em relação ao suborno da parte dos seus colaboradores, 
fornecedores e clientes. Sendo assim, é sua política seguir estritamente toda a legislação e 
regras anti-suborno e corrupção (D.L. n.º 20/2008). Todos os seus colaboradores são 
requeridos a cumprir com a sua política e este requisito é extensivo aos seus fornecedores e 
clientes. 
A Promarinha igualmente possui uma forte cultura de responsabilização onde os próprios 
colaboradores têm o poder para reportar qualquer conduta contrária à sua política. É condição 
“sine qua non” para ser colaborador da Promarinha. 
 
O que é o suborno? 

 

Suborno é oferecer, receber, dar, prometer ou solicitar um benefício financeiro ou não 
financeiro a alguém com o propósito de influenciar as suas decisões no desempenho das suas 
funções. A lei Portuguesa define como conduta ilegal a quebra de confiança, falta de 
imparcialidade ou conduta de má fé. 
O suborno pode ter várias formas, por exemplo: dinheiro, presentes, entretenimento ou 
hospitalidade não razoáveis; pagamentos e descontos não razoáveis; “fees” excessivos; 
pagamentos para facilitar; pagamento para alguém fazer o seu trabalho normal; priorizar 
alguma pessoa concreta; favores pessoais; contribuições políticas ou de caridade; qualquer 
outra coisa ou serviço de valor; 
 
Pagamentos de facilitação 

 

Pagamentos de facilitação são pequenos pagamentos não oficiais para assegurar ou acelerar 
uma rotina ou um determinado serviço. Estes pagamentos são considerados subornos pela lei 
e são contra a sua política. 
Promarinha e os seus colaboradores não fazem nem aceitam quaisquer pagamentos de 
facilitação. 
 
Preocupações 

 
Se estiver preocupado sobre uma possível conduta imprópria de alguém ligado à Promarinha 
por favor reporte diretamente à gestão da empresa. 

 


