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1. OBJECTIVO 

Dotar a Galp Energia de uma Política de Combate à Corrupção, assente num sistema de gestão de referência 

desdobrado em procedimentos auxiliares, no que se refere à sua implementação e execução, devendo a mesma ser 

do conhecimento de todo o universo Galp Energia (GALP ENERGIA).  

A GALP ENERGIA, enquanto Empresa de referência no sector da Energia, está consciente da sua responsabilidade 

empresarial, baseando a regulação do exercício da sua actividade em princípios de lealdade, correcção, honestidade, 

transparência e integridade, com pleno respeito pela Lei e pelas melhores práticas internacionais que lhe sejam 

aplicáveis.  

É qualificado como autor de um comportamento susceptível de constituir uma prática de corrupção quem por si ou, 

mediante o seu consentimento ou ratificação, por interposta pessoa dar ou prometer dar a terceiro, nacional, 

estrangeiro ou titular de documento de identificação e/ou viagem emitido por organização internacional, ou a titular 

de cargo político, nacional ou estrangeiro, ou a qualquer pessoa que aja por conta ou no interesse e com 

conhecimento daqueles, vantagem patrimonial ou não patrimonial, que lhe não seja devida, para obter ou conservar 

um negócio, um contrato ou outra vantagem no comércio nacional ou internacional.  

A GALP ENERGIA garante a proibição de ofertas, pagamentos ou promessas de pagamentos e a aceitação de 

presentes de uma entidade pública ou funcionário público ou a concessão de autorização a um seu Colaborador de 

dar ou pagar, directa ou indirectamente, uma qualquer quantia em dinheiro ou em espécie com o objectivo de obter 

uma vantagem no comércio nacional ou internacional, qualificando-se estas práticas como de corrupção.  

São consideradas práticas de corrupção, activa ou passiva, as seguintes: 

 Influenciar, por acção ou omissão, a actuação de uma entidade pública ou funcionário público, em estrita 

violação da Lei, no sentido de obter uma vantagem; 

 Induzir o exercício de uma influência de uma entidade pública ou funcionário público na decisão de um qualquer 

acto público. 

Estas proibições gerais não se encontram limitadas a pagamentos em dinheiro e incluem vantagens, materializadas 

em presentes, despesas e encargos suportados com recepções, refeições, viagens, passeios e espectáculos 

oferecidos a clientes ou a fornecedores ou ainda a quaisquer outras pessoas, incluindo familiares, ou entidades 

públicas ou privadas com quem a Galp Energia se relacione, contribuições sob a figura de donativos ou patrocínios e 

a criação de vínculos laborais na GALP ENERGIA ou Sociedades Participadas ou de oportunidades de investimento 

em actividades comerciais de terceiros. 

Nestes termos, sendo tais actos eticamente reprováveis e repudiados, a GALP ENERGIA considera interdita, 

qualquer prática de corrupção, em todas as suas formas activas e passivas, incluindo a tentativa, mesmo que 

frustrada, quer através de actos e omissões quer por via da criação e manutenção de situações de favor ou 

irregulares. 

A GALP ENERGIA entende, por isso, que é seu dever assumir o compromisso de promover permanentemente o 

integral respeito pelas disposições do seu Código de Ética, aprovado em 13 de Maio de 2009, e das normas da Lei 

geral e específica aplicáveis às práticas de Combate à Corrupção, tuteladas designadamente pelos Artigos 335.º, 
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368.º, 372.º a 374.º-B e 375.º a 377.º, todos do Código Penal, pela Lei 20/2008, de 21 de Abril (Regime geral de 

corrupção no comércio internacional e no sector privado), pela Lei 36/94, de 29 de Setembro (Medidas de combate 

à corrupção e criminalidade económica e financeira), e contidas ainda em diversos regulamentos e disposições 

estatutárias, considerando tais normas directamente aplicáveis à GALP ENERGIA, às Empresas do Grupo, aos órgãos 

sociais, aos colaboradores, a clientes e fornecedores, como uma prioridade da gestão e pilar fundamental na 

consolidação dos Valores e Princípios assumidos pela GALP ENERGIA. 

 
2. ÂMBITO DE APLICAÇÂO 

A Política de Combate à Corrupção da GALP ENERGIA aplica-se a todas as Sociedades Participadas, directa ou 

indirectamente, pela GALP ENERGIA, entendendo-se incluídas neste âmbito todas as Sociedades cujo controlo ou 

gestão operacional seja detido, directa ou indirectamente, pela GALP ENERGIA, sem prejuízo de outras disposições 

legais ou regulamentares aplicáveis, bem como a todos os colaboradores das mesmas Sociedade, sobretudo aqueles 

que por inerência do exercício das suas funções se encontrem obrigados a promover nessas Sociedades a adopção 

de medidas tendentes ao reconhecimento e implementação desta Política, e ainda – com as necessárias adaptações 

– aos colaboradores permanentes ou eventuais, familiares dos colaboradores, mandatários, auditores externos e a 

outras pessoas que lhes prestem serviço a título permanente ou ocasional. 

Neste sentido, deve entender-se que a noção de “colaboradores” inclui todos os membros dos órgãos sociais, 

dirigentes e colaboradores da GALP ENERGIA. 

Por “clientes” deve entender-se pessoas singulares ou colectivas a quem as Sociedades participadas pela GALP 

ENERGIA fornecem os seus produtos ou prestam os seus serviços. 

Por “fornecedores” deve entender-se as pessoas singulares ou colectivas que fornecem produtos às Sociedades 

participadas pela GALP ENERGIA ou lhe prestam serviços, incluindo-se neste conceito, entre outros, os 

intermediários, agentes, subcontratados e consultores. 

Por “Stakeholders” deve entender-se pessoas singulares ou colectivas com quem as Sociedades participadas pela 

GALP ENERGIA se relacionam nas suas actividades empresariais, institucionais e de cidadania, incluindo clientes, 

fornecedores, colaboradores, accionistas, investidores, autoridades e outras entidades públicas e representantes 

das comunidades com as quais as referidas Sociedades participadas pela GALP ENERGIA interagem, em Portugal ou 

no estrangeiro. 

 

3. POLÍTICA DE COMBATE À CORRUPÇÂO  

No âmbito do desenvolvimento da sua actividade, a GALP ENERGIA no seu todo, incluindo as Sociedades por si 

participadas, e os seus Colaboradores de per si, assumem o compromisso de: 

 Conduzir os negócios e as actividades societárias da GALP ENERGIA e das Sociedades participadas por esta 

dentro de um quadro de transparência, correcção, profissionalismo, rigor, boa-fé e com o pleno respeito pelas 

regras da concorrência. 
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 A GALP ENERGIA considera interdita, qualquer prática de corrupção, em todas as suas formas activas e passivas, 

incluindo a tentativa, mesmo que frustrada, quer através de actos e omissões quer por via da criação e 

manutenção de situações de favor ou irregulares. 

 A GALP ENERGIA, através dos seus colaboradores, coopera activa e integralmente com as autoridades e 

entidades administrativas e governamentais, nacionais e estrangeiras, mantendo comportamentos 

caracterizados pelo rigor, transparência e franca colaboração, promovendo o diálogo junto às instituições e às 

organizações da sociedade civil, sendo proibido prestar, induzir ou favorecer declarações falsas às autoridades. 

 A GALP ENERGIA assegura que a preparação das contas é feita de acordo com os normativos nacionais e 

internacionais e elabora periodicamente, nos prazos estabelecidos, o reporting de informação contabilística e 

financeira, mantendo os registos contabilísticos actualizados, reflectindo os mesmos de forma correcta e precisa 

a situação contabilística e financeira da Empresa.  

 A GALP ENERGIA respeita os critérios de mercado, não promovendo ou participando em qualquer tipo de 

actividades susceptíveis de violar elementares regras éticas, deontológicas ou concorrênciais destinadas à 

obtenção de vantagens sobre os concorrentes.  

 A GALP ENERGIA, e as Sociedades por esta participadas, assumirão como princípio a exigência de aceitação e 

cumprimento dos princípios constantes desta Política e dos Procedimentos Auxiliares aprovados em seu 

desenvolvimento, por parte de todas as entidades, nacionais ou estrangeiras, que pretendam celebrar contratos, 

protocolos, memorandos ou outros instrumentos que visem o estabelecimento de relações comerciais ou de 

colaboração profissional.  

 Os Colaboradores, no desenvolvimento das suas actividades profissionais enquanto mandatados para tal pela 

GALP ENERGIA, observam os princípios da lealdade, rigor, transparência, probidade, diligência, eficiência e 

abertura ao mercado, sendo todas as suas acções, operações e negociações norteadas pelo cumprimento dos 

princípios da integridade e transparência das informações, pela legitimidade formal e substancial da sua actuação 

e pela clareza e veracidade dos documentos de suporte, tudo de acordo com as normas vigentes e 

procedimentos internos e com o empenho e rigor profissional exigíveis. 

 

4. PROCEDIMENTOS AUXILIARES 

Os Procedimentos Auxiliares à Politica de Combate à Corrupção configuram mecanismos acessórios destinados à sua 

implementação e assumirão a forma de normativos a aprovar pela Comissão Executiva da Galp Energia SGPS. 

A GALP ENERGIA compromete-se a fazer aprovar ou a actualizar normativos referentes às seguintes matérias, sem 

prejuízo de outras que possam ser consideradas convenientes ou necessárias face às especiais circunstâncias de 

determinado mercado ou linha de negócio ou actividade: 

 Modelo de relacionamento com Entidades Públicas e Funcionários Públicos; 

 Financiamento de Partidos Políticos; 

 Constituição de Joint-ventures; 
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 Contratação e Remuneração de Intermediários; 

 Operações de M&A; 

 Atribuição de Donativos;  

 Atribuição de Patrocínios; 

 Cumprimento das Normas Contabilísticas Nacionais e Internacionais; 

 Recrutamento e Selecção de Quadros Superiores; 

 Despesas de Representação e Entretenimento. 

Os princípios basilares a que os referidos normativos deverão obedecer são, sinteticamente, os seguintes: 

 

a) Modelo de Relacionamento com Entidades Públicas e Funcionários Públicos 

A GALP ENERGIA aceita que sejam efectuadas despesas com Entidades Públicas e Funcionários Públicos dentro 

de limites razoáveis e relacionadas, por exemplo, com a promoção ou demonstração de produtos ou serviços 

que comercializa. No entanto, estas despesas não devem ser objecto de pagamento em dinheiro, não devem ser 

motivadas com o intuito de criar ou manter situações de favor, e devem respeitar os standards da cortesia 

profissional. 

 

b) Financiamento de Partidos Políticos 

Tendo em consideração que vários normativos nacionais e internacionais de combate à corrupção dedicam 

especial atenção às questões relacionadas com a entrega de valores ou contribuições a partidos políticos, 

movimentos, comités e organizações politicas e sindicais, e / ou aos seus representantes e candidatos, a GALP 

ENERGIA tem como princípio não efectuar, nem permitir que seja feito qualquer contributo, directo ou 

indirecto, a entidades ou organizações dessa natureza, salvo situações excepcionais expressamente autorizadas 

ao abrigo de normas legais aplicáveis. 

 
c) Constituição de Joint-ventures 

A constituição de novas Joint-ventures, quer sob a forma de sociedades, ou associações ou “partnerships” com 

terceiras entidades, deve ser precedida de um processo de due dilligence dirigida às entidades e pessoas em 

causa, e todos instrumentos contratuais devem ser negociados e validados pelas Áreas da GALP ENERGIA que 

têm essa competência. Na selecção dos parceiros deve designadamente ser tida em consideração a sua 

reputação e bom-nome no mercado, que devem ser devidamente evidenciadas e comprovadas. 
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d) Contratação e Remuneração de Intermediários  

Os Intermediários devem gozar de uma excelente reputação no mercado, no que se refere à sua honestidade e 

práticas comerciais, e cumprir os princípios éticos normalmente exigíveis.  

A selecção e contratação destas entidades como prestadores de serviços à GALP ENERGIA e às suas Participadas 

devem obedecer a critérios transparentes, justos e imparciais, atendendo não apenas às condições comerciais 

mas também ao seu comportamento ético e profissional. As condições técnicas e comerciais que sejam 

negociadas e acordadas devem ser sempre reduzidas a escrito em Contrato próprio para o efeito. 

 

e) Operações de M&A 

A natureza destas operações obriga à realização de um processo de Due Diligence, conduzido pelas Áreas da 

GALP ENERGIA que têm essa competência. Deve ser sempre previsto um plano de integração pós-aquisição. 

 

f) Atribuição de Donativos  

A atribuição de donativos só pode ocorrer desde que previamente orçamentados e aprovados. Tais atribuições 

serão efectuados apenas em relação a entidades que gozem de uma boa reputação, e preferencialmente cuja 

constituição não seja recente. 

A entidade beneficiária deve estar reconhecida como de utilidade pública e os pagamentos devem ser 

efectuados e registados em nome da entidade previamente seleccionada. 

 

g) Atribuição de Patrocínios  

A atribuição de patrocínios só pode ocorrer desde que previamente orçamentados e aprovados. O partner 

beneficiário de tais atribuições deve cumprir os requisitos de fiabilidade e boa reputação e representar uma 

entidade devidamente certificada para operar no mercado reconhecida como tal.  

Acresce a necessidade de existência de Contrato escrito que disponha os termos e condições da atribuição do 

patrocínio com especial incidência para cláusulas de combate à corrupção. 

 

h) Cumprimento das Normas Contabilísticas Nacionais e Internacionais 

Os registos contabilísticos da GALP ENERGIA e das suas Participadas devem observar as Normas Contabilísticas 

Nacionais e Internacionais (IAS), reflectindo os mesmos de forma correcta e precisa a situação contabilística e 

financeira da Empresa e serão objecto de auditorias a desenvolver por revisores oficiais de contas externos.  

 

i) Recrutamento e Selecção de Quadros Superiores 

Antes de admitir, nomear, transferir ou promover um Colaborador enquadrado no nível de Quadros Superiores 

da GALP ENERGIA ou de qualquer Sociedade Participada por esta, a Área de Recursos Humanos deve obter 

dados de informação sobre o Curriculum Vitae e experiência profissional da pessoa em causa, do seu 
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relacionamento com Entidades Públicas, e da sua situação civil e criminal, sem prejuízo da protecção 

reconhecida por Lei aos dados pessoais. 

 

j) Despesas de Representação e Entretenimento 

Consideram-se despesas de representação e de entretenimento os encargos suportados com recepções, 

refeições, viagens, passeios e espectáculos oferecidos no país ou no estrangeiro a clientes ou a fornecedores ou 

ainda a quaisquer outras pessoas ou entidades públicas ou privadas com quem um colaborador da GALP 

ENERGIA ou de qualquer das suas Participadas se relacione profissionalmente. Tendo em consideração que 

estas despesas, para além de não serem consideradas custos para efeitos fiscais ainda se encontram sujeitas a 

uma tributação autónoma em sede de imposto sobre o rendimento, as mesmas devem ser devidamente 

orçamentadas e, mesmo neste caso, serem aprovadas pelo Superior Hierárquico. 

Na solicitação de reembolso, devem ser perfeitamente indicados os motivos da despesa e a identidade do (s) 

participante (s).  

As Sociedades Participadas pela Galp Energia deverão tomar as medidas necessárias para recolherem esta Política e 

adoptarem regras e procedimentos que pelo menos contemplem os princípios fundamentais aqui descritos.  

Para o efeito, as pessoas que desempenham funções nos órgãos sociais dessa empresa por designação da GALP 

ENERGIA deverão propor nesses órgãos a aprovação das referidas Política e Procedimentos, devendo reportar à 

Comissão de Acompanhamento a forma como essa missão tenha sido cumprida, ou apresentar as razões para que 

não tenha sido assegurado esse cumprimento.  

 

5. FORMAÇÂO 

A GALP ENERGIA compromete-se a prestar aos colaboradores todas as acções de formação que sejam necessárias 

para o integral conhecimento e divulgação das disposições constantes na Política de Combate à Corrupção e 

Procedimentos Auxiliares. 

 

6. SISTEMA DE REPORTING 

A ocorrência de uma qualquer situação que constitua uma violação do disposto na presente Política, deve ser 

imediatamente comunicada ao Superior Hierárquico da Área onde tal suceda que fica, por sua vez, responsável por 

reportar à Comissão de Acompanhamento tal facto com o objectivo da sua análise e, se for o caso, aplicação das 

medidas consideradas aplicáveis. 
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7. MONITORIZAÇÂO DO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA  

A GALP ENERGIA garante a disponibilização da presente Política a todos os Colaboradores, incluído os que estão 

vinculados a Sociedades por si Participadas, que a devem cumprir integralmente e sem excepção. 

Caberá a uma Comissão de Acompanhamento, composta por três elementos a nomear pela Comissão Executiva, 

sendo dois da Direcção de Serviços Jurídicos e Secretaria Societária e um da Direcção de Auditoria Interna, garantir a 

implementação da presente Política bem como a sua interpretação e o esclarecimento de dúvidas e casos omissos. 

Todos os Colaboradores, clientes, fornecedores podem dirigir-se à referida Comissão para colocar qualquer dúvida 

ou solicitar esclarecimentos, reportar alguma ocorrência ou situação irregular que possa violar o determinado nesta 

Política. 

 

8. INCUMPRIMENTO 

Os Artigos 7.º, 8.º e 9.º da Lei 20/2008, de 21 de Abril (Regime geral de corrupção no comércio internacional e no 

sector privado) dispõem que a corrupção activa com prejuízo no comércio internacional e a corrupção activa ou 

passiva no sector privado, conduzem à aplicação de pena de prisão e pena de multa, com molduras penais 

variáveis1. 

Para efeitos de aplicação de legislação laboral, constitui falta grave, passível de procedimento disciplinar, o desvio 

ao cumprimento das normas gerais de conduta estabelecidas na presente Política de Combate à Corrupção. 

 

                                                 
1
 Artigo 7.º 

Corrupção activa com prejuízo do comércio internacional 
Quem por si ou, mediante o seu consentimento ou ratificação, por interposta pessoa der ou prometer a funcionário, nacional, estrangeiro ou 
de organização internacional, ou a titular de cargo político, nacional ou estrangeiro, ou a terceiro com conhecimento daqueles, vantagem 
patrimonial ou não patrimonial, que lhe não seja devida, para obter ou conservar um negócio, um contrato ou outra vantagem indevida no 
comércio internacional, é punido com pena de prisão de um a oito anos. 
Artigo 8.º 
Corrupção passiva no sector privado 
1 — O trabalhador do sector privado que, por si ou, mediante o seu consentimento ou ratificação, por interposta pessoa, solicitar ou aceitar, 
para si ou para terceiro, sem que lhe seja devida, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, para um qualquer acto ou 
omissão que constitua uma violação dos seus deveres funcionais é punido com pena de prisão até dois anos ou com pena de multa. 
2 — Se o acto ou omissão previsto no número anterior for idóneo a causar uma distorção da concorrência ou um prejuízo patrimonial para 
terceiros, o agente é punido com pena de prisão até cinco anos ou com pena de multa até 600 dias. 
Artigo 9.º 
Corrupção activa no sector privado 
1 — Quem por si ou, mediante o seu consentimento ou ratificação, por interposta pessoa der ou prometer a pessoa prevista no artigo 
anterior, ou a terceiro com conhecimento daquela, vantagem patrimonial ou não patrimonial, que lhe não seja devida, para prosseguir o fim aí 
indicado é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa. 
2 — Se a conduta prevista no número anterior visar obter ou for idónea a causar uma distorção da concorrência ou um prejuízo patrimonial 
para terceiros, o agente é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa. 


