
 

Política Anti-Suborno e Corrupção 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Independentemente de com quem possamos lidar, e onde quer que possamos operar, estamos comprometidos 
em fazê-lo de forma ética, íntegra e legal. Como parte desse compromisso, todas as formas de suborno e corrupção 
são inaceitáveis e não serão toleradas. Não podemos, nem devemos permitir que qualquer terceiro agindo em 
nosso nome, actue de forma corrupta nos negócios com qualquer outra entidade. 
 
Esta política anti-suborno e corrupção estabelece as políticas da Moçambique Elevação para prevenir actos de 
suborno e corrupção. Essas políticas e procedimentos foram projetados para cumprir a legislação que rege o 
suborno e a corrupção  numa base global. Esta política fornece orientação sobre os padrões de comportamento a 
que todos devemos aderir e a maioria deles reflete o bom senso e as boas práticas comerciais para as quais todos 
trabalhamos. 
 
Esta política foi criada para ajudá-lo a identificar quando algo é proibido, de modo que o suborno e a corrupção 
sejam evitados e fornecer ajuda e orientação caso não tenha a certeza se há algum problema e possa precisar de 
mais orientações. 
 
A quem se aplica esta política  
 
Os padrões fundamentais de integridade sob os quais operamos, não variam dependendo de onde trabalhamos ou 
com quem lidamos. Esta política aplica-se a todos os trabalhadores da Moçambique Elevação (a tempo inteiro e 
parcial) e trabalhadores temporários (como consultores ou contratados, em conjunto referidos como 
“empregados” neste documento), em toda a empresa, independentemente de onde estejam ou do que fazem. É 
da responsabilidade de cada um de nós garantir que cumprimos esses padrões nas nossas vidas diárias de trabalho. 
Esta política estabelece um padrão único que todos os funcionários devem cumprir, independentemente das leis 
ou práticas locais permitirem algo em contrário. 
 
Parte do compromisso da Moçambique Elevação para prevenir o suborno e a corrupção, é garantir que as pessoas 
que agem em nosso nome também o façam em conformidade com políticas anti-suborno e corrupção eficazes. 
Consequentemente, quando contratamos terceiros, como agentes, distribuidores ou parceiros, temos a obrigação 
de realizar diligências suficientes ao firmar acordos, para garantir que eles não possam agir de forma corrupta e 
monitorar periodicamente o seu desempenho, para garantir a conformidade contínua. Em suma, se não podemos 
fazer, também os outros não podem. 
 
O não cumprimento desta política, seja intencional ou não, pode levar a uma ação disciplinar (inclusive à demissão), 
e à responsabilidade criminal para o indivíduo envolvido (inclusive à prisão). Os funcionários deverão confirmar que 
leram e entenderam a política e que cumprem os seus termos como parte dos seus processos de avaliação de 
emprego. Além disso, os funcionários relevantes serão obrigados a participar em formações para apoiar a 
orientação desta política. 
 
 

2. O QUE SIGNIFICA SUBORNO? 
 
O suborno envolve o seguinte:  

• Quando uma vantagem, financeira ou outra, é oferecida, dada ou prometida a outra pessoa com a intenção de 
induzi-la ou recompensá-la, ou outra pessoa a executar as suas responsabilidades ou deveres indevidamente (não 
é necessário que a pessoa a quem o suborno seja oferecido aja indevidamente); ou 
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• Quando uma vantagem financeira ou outra for solicitada, aceite ser recebida ou aceite por outra pessoa, com a 
intenção de induzi-la ou recompensá-la, ou outra pessoa desempenhar as suas responsabilidades ou deveres 
inadequadamente (não é necessário que a pessoa que recebe o suborno esteja a agir de forma inadequada). 
 
Não importa se o suborno é: 

• Dado ou recebido directamente ou através de terceiros (como alguém que actue em nome da Moçambique 
Elevação, por exemplo, um agente, distribuidor, fornecedor, parceiro ou outro intermediário); ou 

• Para o benefício do destinatário ou de alguma outra pessoa. 
 
Subornos podem assumir muitas formas:  

• Dinheiro (ou equivalente em dinheiro, como ações); 
• Presentes, entretenimento ou hospitalidade irracionais; 
• Propinas; 
• Descontos não solicitados ou comissões excessivas (por exemplo, para agentes de vendas ou de marketing); 
• Subsídios ou despesas não justificados; 
• Pagamentos de “favores” / pagamentos feitos para realizar um trabalho normal de forma mais rápida e / ou 

priorizar um cliente em particular; 
• Contribuições políticas / beneficentes; 
• Uso de serviços ou instalações da empresa; ou  
• Qualquer outra coisa de valor. 

 
Esta política aplica-se aos setores público e privado. Lidar com funcionários públicos representa um alto risco em 
relação ao suborno e à corrupção, e orientações específicas ao lidar com funcionários públicos estão abaixo.  
 
Uma violação das leis de suborno pode resultar em multas para a empresa e para o indivíduo envolvido e, em 
algumas jurisdições, também poderia resultar em prisão. 
 
 

3. COMO SABEMOS SE É UM SUBORNO? 
 
Na maioria das circunstâncias, o senso comum determina quando um suborno é oferecido. No entanto, aqui estão 
algumas perguntas a ter em conta em caso de dúvida: 

• Estou a ser solicitado a pagar algo ou fornecer qualquer outro benefício além do custo dos serviços prestados, por 
exemplo, uma comissão excessiva, um presente generoso, uma propina ou uma contribuição para uma instituição 
de caridade ou organização política? 

• Estou a ser solicitado a fazer um pagamento por serviços para alguém que não seja fornecedor de serviços? 
• A hospitalidade ou os presentes que estou a dar ou a receber são razoáveis e justificados? Posso divulgá-los?  
• Quando um pagamento ou outro benefício é oferecido ou recebido, sei ou suspeito que é para induzir ou 

recompensar um tratamento favorável, influenciar um processo de tomada de decisão imparcial, ou persuadir 
alguém a fazer algo que não estaria no desempenho adequado da sua função? 
 
 

4. POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS  
 
Todas as formas de suborno e corrupção são proibidas. Não toleramos qualquer acto de suborno ou corrupção. 
Qualquer violação desta política ou lei local pode resultar em acção disciplinar e, em última análise, resultar em 
demissão. 
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Um suborno na verdade não tem de acontecer – apenas prometer dar um suborno ou concordar em recebê-lo é 
proibido. O suborno é proibido ao lidar com qualquer pessoa, seja no sector público ou privado, e as disposições 
desta política são de aplicação geral. No entanto, muitos países têm controles específicos sobre como lidar com 
funcionários públicos e essa política inclui requisitos específicos nessas circunstâncias.  
 
Presentes e ofertas 
 
Dar ou receber presentes ou ofertas é muitas vezes uma parte importante de manter e desenvolver os 
relacionamentos comerciais. No entanto, todos os presentes e ofertas devem ser para um propósito genuíno, 
razoáveis, dados no decurso normal dos negócios e devem estar em conformidade com a Política de Despesas da 
Moçambique Elevação e as leis locais. 
 
Presentes ou ofertas extravagantes ou pouco razoáveis, sejam eles dados ou recebidos, são inaceitáveis, pois 
podem criar a impressão de que estamos a tentar obter ou receber tratamento comercial favorável, 
proporcionando benefícios pessoais a terceiros. Além disso, presentes e ofertas podem ser subornos. Tenha o 
cuidado de evitar até mesmo a aparência de que dar ou aceitar presentes ou ofertas pode influenciar as decisões 
que você toma em nome da Moçambique Elevação. 
 
Pagamentos de facilitação 
 
Pagamentos de facilitação são quaisquer pagamentos, não importa quão pequenos sejam, dados a um terceiro para 
apressar a realização do seu trabalho. Por exemplo, isso pode incluir acelerar o desembaraço aduaneiro. Todos os 
pagamentos de facilitação são geralmente proibidos. No entanto, a segurança é a nossa principal preocupação e 
entendemos que podem haver circunstâncias em que não há alternativa senão fazer um pagamento de facilitação, 
a fim de proteger contra a perda de vidas, membros ou liberdade. Qualquer pedido de pagamento de facilitação 
deve ser comunicado ao responsável local de anti-suborno e corrupção. 
 
Agentes, distribuidores, fornecedores e parceiros  
 
A Moçambique Elevação pode ser responsável pelos actos de pessoas que agem em nosso nome. Isso inclui agentes, 
distribuidores, fornecedores e parceiros (juntos, referidos como “terceiros”). Como tal, estamos empenhados em 
promover o cumprimento de políticas eficazes anti-suborno e corrupção por todos os terceiros que agem em nome 
da Moçambique Elevação.  
 
Todos os terceiros devem estar cientes dos termos do Código de Conduta da Moçambique Elevação e das suas 
obrigações em cumpri-lo. Todos os acordos com terceiros devem estar sujeitos a termos contratuais claros, 
incluindo disposições específicas que exijam o cumprimento de padrões e procedimentos mínimos em relação a 
suborno e corrupção. A redação apropriada a ser incluída nos contratos pode ser obtida pelo departamento 
juridico. 
 
Não se devem contratar terceiros com quem se mantém relações próximas, afim de evitar suspeitas de 
envolvimento em suborno.  
 
Diligências apropriadas devem ser realizadas antes de qualquer terceiro estar envolvido. O nível adequado de due 
diligence irá variar dependendo das circunstâncias e deverá ser julgado caso a caso. 
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Perguntas para nós próprios: 
• Quem são eles – os documentos evidenciam que eles são quem dizem ser?  
• Com que outros trabalharam – têm referências?  
• Estão bem estabelecidos com uma boa reputação, ou são suspeitos e precisamos saber mais sobre eles?  
• Eles operam num território onde o suborno é predominante? 
• Eles estão confortáveis em assinar um contrato, no qual concordam cumprir os procedimentos anti-suborno? Têm 

a sua própria politica anti-suborno?  
• Fiz as pesquisas básicas, como Google, diretórios de empresas, etc?  
• Existem inconsistências entre o fornecedor dos serviços e a pessoa a quem se paga? 
• As comissões / pagamentos estão de acordo com a prática de mercado geralmente aceite? 

 
Algumas transações de alto risco exigirão mais diligências que podem exigir uma investigação independente. Os 
funcionários receberão orientações úteis e listas de verificação, quando apropriado, para apoiar o processo de due 
diligence.  
 
É proibido efectuar qualquer acordo sem a aprovação prévia da Direcção da empresa. 
 
Todos os pagamentos e comissões a terceiros devem: 

• Ser feitos de acordo com as orientações da Direcção da empresa e com as políticas locais relevantes, conforme 
definido pelo seu superior; 

• Ser feitos por transferência bancária através do sistema de contas a pagar e ser totalmente contabilizado; 
• Estar de acordo com as taxas e práticas comerciais geralmente aceites para o serviço em questão e não devem ser 

“transparentes”; e 
• Ser feitos de acordo com os termos do contrato da pessoa ou empresa que presta os serviços. 

Se existir alguma dúvida de que as providências com terceiros não estão de acordo com esta política, deve-se pedir 
ajuda ao responsável da área de anti-suborno e corrupção local. 
 
Função pública 
 
Embora esta política se aplique aos sectores público e privado, lidar com funcionários públicos representa um risco 
particularmente alto em relação ao suborno, devido às regras e regulamentos rígidos em muitos países. 
 
Os funcionários públicos incluem não só os funcionários dos departamentos governamentais, mas também 
funcionários de empresas comerciais controladas pelo governo, organizações internacionais, partidos políticos e 
candidatos políticos. 
 
O fornecimento de dinheiro ou qualquer outra coisa de valor, não importa dimensão, a qualquer funcionário 
público com a finalidade de influenciá-los na sua capacidade oficial é proibida.  
 
A aprovação prévia de seu responsável de anti-suborno e corrupção local é necessária em relação a: 

• qualquer pagamento em relação a honorários, salário ou comissão (isso não inclui taxas oficiais); 
• presentes e ou ofertas; 
• fazer contribuições de caridade conectadas a negociações com um funcionário público.  

 
Além disso, muitos funcionários públicos têm as suas próprias regras em relação à aceitação de presentes e ofertas, 
entre outros. Devemos respeitar essas regras quando aplicável.  
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De acordo com o Código de Ética da Moçambique Elevação, as doações políticas por, ou em nome da Moçambique 
Elevação são proibidas. 
 
 

5. CONFORMIDADE COM A POLÍTICA 
 
É da responsabilidade do responsável de anti-suborno e corrupção local assegurar a conformidade com esta política 
em cada negócio. A responsabilidade final pelo cumprimento desta política em todo o grupo é tomada pelo Diretor 
Geral da Empresa. No entanto, cada um de nós tem a obrigação de agir com integridade e garantir que 
compreendemos e cumprimos a política. O cumprimento contínuo será monitorado e relatado pela Auditoria 
Interna. 
 
Se alguém estiver ciente de qualquer atividade, por qualquer funcionário, que possa levar a, ou sugerir, uma 
violação desta política, deve expor as suas preocupações à Diretora de QHSE da empresa, Célia André, 
c.andre@mozelev.com ou ao Director Geral, Julian Bilbao Bernard, jbilbaob@mozelev.com. 
 

6. FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 
A formação sobre esta política é fornecido a todos os funcionários e a nossa abordagem de tolerância zero ao 
suborno e à corrupção será, quando apropriado, comunicada aos clientes, fornecedores, contratados e parceiros 
de negócio. A formação será fornecida a todos os funcionários da empresa para apoiá-los no cumprimento das suas 
responsabilidades. Além disso, todos os funcionários deverão confirmar anualmente, se entenderam e cumpriram 
a política.  
 

7. CONTABILIDADE, LIVROS E REGISTROS 
 
Registos financeiros internos, sistemas e procedimentos contabilísticos devem ser mantidos para demonstrar os 
registros que reflitam de maneira precisa e justa, com detalhes razoáveis, as partes, os arranjos de pagamento e o 
propósito de todas as transações e disposição de ativos. Fundos ou contas divulgados ou não registrados podem 
ser estabelecidos para qualquer propósito. 
 

8. DENÚNCIA 
 
A Moçambique Elevação está empenhada em garantir que os funcionários possam falar com confiança se tiverem 
alguma preocupação ou precisarem de ajuda. Se suspeitar ou observar algo que considere estar em desacordo com 
esta política, tem a obrigação de denunciar. Deve apresentar as suas preocupações ao responsável de anti-suborno 
e corrupção imediatamente. 
 
A Moçambique Elevação não tolerará qualquer forma de retaliação contra qualquer pessoa por manifestar 
preocupações ou relatar o que eles genuinamente acreditam ser um comportamento impróprio, antiético ou 
inadequado. Todos os relatórios serão tratados confidencialmente. 
 
Todos os Trabalhadores estão cientes de que são responsáveis pelo sucesso desta política e devem garantir que a 
utilizam para revelar qualquer suspeita de perigo ou irregularidade. 


