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Renovação da adesão ao CEC e
atualização das declarações de
conflitos
de
interesse
dos
colaboradores internos

Revisão do Código de Ética e de
Conduta (CEC)
Aprovada pela Comissão Diretiva em
novembro de 2021

Primeiro semestre de 2021

Em fevereiro de 2021, decorridos mais de quatro anos desde a
aprovação do Código de Ética e de Conduta (CEC) e a
formalização, por parte da maioria dos colaboradores internos,
da declaração de adesão ao CEC e da declaração de conflito de
interesses, a Autoridade de Gestão (AG) convidou todos os seus
colaboradores internos a renovar a sua adesão ao CEC e a
atualizar a sua Declaração de Conflito de Interesses.
Esta iniciativa teve como objetivo manter vivos os princípios
que estão subjacentes ao CEC e sólidos os pilares da política de
integridade e estratégia antifraude da AG.

Lançamento de QUIZ sobre o CEC
Primeiro semestre de 2021

O CEC da AG, aprovado em 2015 e objeto de uma primeira
revisão em 2016, foi revisto, pela segunda vez, em 30/11/2021.
Esta revisão veio clarificar algumas das normas de conduta em
vigor, em particular ao nível do conflito de interesses e
presentes/convites pessoais, bem como introduzir normas em
matéria de proteção de dados pessoais, de acumulação de
funções e da prevenção e combate ao assédio no trabalho.
O CEC revisto incorpora as minutas da Declaração de
Adesão/Compromisso pelo respeito pelos princípios éticos e
normas de conduta nele previstos e da Declaração de Conflito de
Interesses, adaptadas aos colaboradores internos e externos.
Na sequência da aprovação da citada revisão do CEC, a AG
iniciou o processo de adaptação gráfica deste instrumento,
inicialmente concebido em formato de livro físico, que agora se
pretende converter num documento digital amigável e de fácil
consulta por parte de todos os colaboradores.

Em julho de 2021, a AG desenvolveu uma iniciativa de
sensibilização com o objetivo de percecionar o nível de
conhecimento dos seus colaboradores sobre o conteúdo do CEC,
as obrigações que dele decorrem e os comportamentos
adequados ao seu cumprimento – o lançamento de um QUIZ.
O QUIZ foi enviado a 95 colaboradores da AG, internos e
externos, tendo sido obtidas 78 respostas, traduzindo uma
participação de cerca de 82%.
Após uma análise cuidada das respostas dadas a cada uma das
15 questões que integravam o QUIZ, concluiu-se que, de um
modo geral, os colaboradores conhecem as disposições
reguladas pelo CEC e os comportamentos corretos a adotar em
cada uma das situações apresentadas.
Em novembro de 2021 foi divulgada a todos os colaboradores
uma síntese dos resultados apurados e expostas as respetivas
conclusões.
Nessa apresentação foi ressaltada a necessidade de cada
colaborador ler atentamente as perguntas e verificar se a
resposta que selecionara correspondia à(s) resposta(s)
considerada(s) correta(s) (ou a mais correta), de modo a poder
confirmar os seus conhecimentos em matéria de política de
integridade e, por conseguinte, adotar futuramente
comportamentos ainda mais alinhados com o posicionamento
defendido pela AG.
Foi ainda aproveitada a oportunidade para reforçar algumas
normas do CEC que careciam de uma maior clarificação, fruto
das respostas dadas, bem como informar todos os
colaboradores que a AG iria promover uma segunda alteração
do CEC, no sentido de trazer para este instrumento de gestão as
clarificações que se vieram a considerar relevantes.

Publicações de artigos de opinião
Durante 2021
Com o objetivo de dar continuidade à sensibilização de todos os
colaboradores nos domínios da ética e do combate à fraude, a AG
divulgou na intranet, durante o ano 2021, dez artigos da autoria
de António Maia, do Observatório de Economia a Gestão de
Fraude, subordinados àquelas temáticas:
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“Prevenir a corrupção” (in Jornal Dinheiro Vivo,
2020/10/13);
“Ética, integridade, uma responsabilidade de todos” (in
Jornal Expresso Online, 2020/11/25;
“09 de dezembro, o Dia da Corrupção” (in Jornal Público,
2020/12/08);
“A poética da ética – Iguais a nós próprios” (in Jornal
Expresso Online, 2021/02/24);
“Cidadania, educação, moral tributária e corrupção em
tempos de Covid-19” (in Jornal Público, 2021/03/03);
“Combater a corrupção em Portugal – será desta?” (in Jornal
Público, 2021/05/05);
“A Poética da Ética - Os canais de denúncia como medida de
desocultação da fraude e da corrupção – a diretiva europeia”
(in Jornal Expresso Online, 2021/05/13);
“Integridade 360 – porque é a ética que nos une” (in Jornal i
online, 2021/05/31);
“A importância da formação para o reforço de uma cultura
organizacional de integridade – o projeto formativo Ética na
Vida Pública” (in Jornal i online, 2021/06/21);
“Corrupção, fraude e crime organizado – a importância dos
testas-de-ferro” (in Jornal i online, 2021/07/05).
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