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1. Introdução
1.1

Controlo do documento
Edição
1

1.2

Motivo e Natureza das Alterações
Versão inicial do documento

Promulgação

O Manual da função de Integridade e Conformidade refere os meios adoptados pela Sociedade
Mineira de Catoca, Lda. para assegurar que a empresa desempenha a sua actividade cumprindo
todas as legislações aplicáveis e regulamentos internos.
O Conselho de Gerência designa o seu Director Geral como seu representante nos assuntos
relevantes para a Integridade e Conformidade competindo-lhe, observar o cumprimento das
determinações que constam deste Manual e manter os accionistas informados.
Este documento é um guia de referência e informação para todos os Trabalhadores, Clientes,
Fornecedores e Prestadores de Serviço do Catoca e tem a aprovação e o total apoio do Conselho de
Gerência da Empresa.
Estas determinações devem ser cumpridas por todos os Trabalhadores da Empresa.

Benedito Paulo Manuel
Director Geral
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2. Considerações Gerais
2.1

Objectivo do Manual

O Suporte de Prevenção, que visa aumentar a eficiência, melhorar a cobertura de riscos, reduzir
custos e garantir que as actividades do Catoca são executadas em conformidade com os
regulamentos (internos e externos) e legislações vigentes é baseado em dois conceitos:
- Compliance (Conformidade e Integridade) - Esta função define o estabelecimento dos
regulamentos, procedimentos, formações e de forma mais genérica, o programa de
conformidade e integridade que se aplica à organização.
- Controlo Interno - Esta é uma função com um caracter mais objectivo. Ela tem a função de
identificar oportunidades de melhoria identificando riscos ou existências de irregularidades no
decorrer das actividades das organizações.
Com o objectivo de saber mais sobre o modelo de governação de controlo interno, o Manual
de Controlo Interno (MA.PCG.AeC.002.00) detalha como melhorar e monitorizar o ambiente
de controlo do Catoca de forma transversal a toda a organização. Este manual torna as áreas
mais conscientes e serve de guia para os Técnicos de Controlo Interno conduzirem as suas
actividades.
Este documento explicita o funcionamento e enquadramento da função de Integridade e
Conformidade cuja actividade assenta no cumprimento dos requisitos do Código de Ética e Conduta
e do Regulamento Interno.
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3. Apresentação da Empresa
3.1

Designação Social e Localização

Sociedade Mineira de Catoca, Lda. Constituída a 16 de Setembro 1993, com sede em Luanda e na
mina na Lunda Sul, mais concretamente:
Sede:
Morada: Sector Talatona- Luanda Sul
Telefone: +244 222 624 7000 | +244 222 624 7001
Fax: +244 222 006 140 | +244 222 006 141
Mina:
Morada: CATOCA – Saurimo, Lunda Sul
Telefone: +244 222 624 000 | +244 222 624 001
Fax: +244 222 624 108
www.catoca.com
E-mail: geral@catoca.com

A Sociedade Mineira de Catoca é uma sociedade por
quotas cujos accionistas são: Endiama (41%), Alrosa
(41%) LLI Holding Bv (18%). O Catoca está inserido no
sector mineiro e é a quarta mina de diamantes com
maior volume de facturação do mundo.
O Catoca apenas possui um único cliente: Sodiam,
sociedade de comercialização de diamantes de Angola.

Figura 1 - Accionistas da Sociedade Mineira de Catoca

Este paradigma irá ser alterado devido ao facto que o
código mineiro prevê que o Catoca deverá abrir a sua carteira de clientes.
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Evolução Histórica

Constituída em Setembro de 1993 após a primeira reunião dos sócios em Agosto, o Catoca é uma
empresa de prospecção, exploração, tratamento, recuperação, classificação, avaliação e
comercialização de diamantes, que surgiu por iniciativa do Governo Angolano com o objectivo de
desenvolver o primeiro Kimberlito Nacional.
O Catoca tem uma visão ambiciosa de estar entre as 3 maiores empresas diamantíferas do mundo
em termos de facturação e de expandir a sua área de actuação para além do território angolano.
Neste sentido, em 2010 foi lançada Visão 2020 que estabelece 5 prioridades:

Estabilidade do

Aumento de

Actuação noutros

fluxo de caixa

reservas

segmentos

Flexibilização do

Capacitação da

aumento legal

organização

Em 2017 foi inaugurada a mais recente mina do Catoca, cuja vida útil é de 5 a 6 anos. Também em
2017 o Catoca foi premiado com o prémio de “The Best Mining Angola 2017”.
Em Agosto de 2018 o Catoca sofreu uma reestruturação que deu origem à criação de 6 direcções
executivas:
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o

Direcção de Produção;

o

Direcção de Planeamento e Controlo;

o

Direcção de Estudos e Projectos;

o

Direcção de Administração e Recurso Humanos;

o

Direcção Financeira;

o

Direcção de Suprimentos e Logística.
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4. Organização da Empresa
4.1
4.1.1

Propósito e Valores
Definição da Missão

Como em todas as organizações, a missão do Catoca funciona como bússola em termos de
posicionamento e orienta a razão da empresa.
Recuperar de forma sustentável as reservas diamantíferas, assegurando que os produtos se
distingam internacionalmente pelo seu valor e elevada qualidade e promovendo o desenvolvimento,
a responsabilidade socioambiental e um clima organizacional positivo, assente em práticas seguras,
valores e princípios éticos.
Os valores são princípios que servem de guia para os comportamentos, atitudes e decisões de todos
os trabalhadores no Catoca. Os valores que regem o Catoca são:
•

Crença “Acreditar na empresa e no desenvolvimento dos seus trabalhadores”;

•

Ética “Pugnar pelas boas práticas, integridade e responsabilidade”;

•

Respeito “Valorização dos recursos humanos e materiais”;

•

Confiança “Confiar nas pessoas”;

•

Segurança “Protecção das pessoas, processos e bens”;

•

Disciplina “Obediência às regras”;

•

Solidariedade “Colaboração e ajuda mútua”;

•

Comprometimento “Aceitar e assumir os objectivos, valores e politica da Empresa”;

•

Excelência “Eficiência e eficácia dos resultados”;

•

Inovação “Criatividade e melhoria contínua de processos”;

•

Competitividade “Ser melhor, mesmo na adversidade”.

A Visão da empresa orienta os objectivos, a acção e os investimentos; funciona como um farol,
orientando os esforços da Empresa. O que queremos ser:
•

Estar entre as 3 maiores Empresas diamantíferas do Mundo em facturação;

•

Aprofundar a cadeia de valor e diversificar a actividade (subproduto);

•

Inovar as tecnologias e técnicas produtivas, de forma a aumentar a produção e
produtividade;

•
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Expandir a área de actuação para além do território angolano.
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Código de Ética e Conduta

Trabalhar de acordo com elevados padrões éticos faz parte dos princípios do Catoca. Só assim é
possível assegurar a confiança e o respeito dos clientes, fornecedores, profissionais da área e a de
todos os outros stakeholders. Acima de tudo, o Catoca quer afirmar o compromisso com a ética, para
assegurar à parte internacional que existem boas práticas no mercado Angolano. Neste sentido, todos
os fornecedores deverão assinar a certidão de integridade a fim de reiterar a sua integridade e
independência durante os negócios com o Catoca.
O Código de Ética e Conduta estabelece os elevados padrões de Integridade e Conformidade que
são esperados de todos os Órgãos Directivos e Trabalhadores do Catoca. A Integridade e
Conformidade são valores fundamentais e bem essenciais e como tal deverá ser-lhes dada a máxima
prioridade em todas as nossas actividades da empresa.
Por este motivo, espera-se que todos os Órgãos Directivos estejam plenamente comprometidos com
o estabelecimento de um elevado exemplo ético e a guiar os Trabalhadores sob a sua supervisão,
assegurando que todos os Trabalhadores seguem e respeitam os padrões de Integridade e
Conformidade do Catoca. A fim de afirmar este comprometimento, toda a gestão de topo, cargos de
chefe de departamento ou superior, deve declarar as suas participações noutras empresas através
da sua divulgação na declaração de Conflitos de Interesse.
Como parte do compromisso do Catoca com a integridade no exercício da sua actividade, todos os
Órgãos Directivos e Trabalhadores e qualquer pessoa que actue em nome do Catoca, estão
estritamente proibidos de oferecer, dar, solicitar, aceitar ou receber um suborno (incluindo tentativa).

4.1.3

Política de Prevenção Anticorrupção

Esta Política estabelece os elevados padrões de Integridade e Conformidade e Prevenção contra
Práticas de Suborno e Corrupção que são esperados de todos os Órgãos Directivos e Trabalhadores
do Catoca no decorrer das suas actividades.
O suborno e a corrupção são factores que limitam o crescimento e contribuem para a existência de
desigualdades. Estas actividades não éticas não só vão contra os valores fundamentais do Catoca,
como são ilegais e constituem crime.
O Catoca tem uma política de tolerância zero no que se refere a suborno e corrupção como visto no
Código de Ética e Conduta.
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Responsabilidade e Autoridade

Para que o programa de Integridade e Conformidade seja mantido de forma eficiente e eficaz, o
mesmo assenta na existência de uma estrutura e equipa própria ou de serviços de terceiros,
independente e com acesso directo à Direcção Geral, sendo ainda suportada por um conjunto de
processos e actividades destinadas a gerir e monitorizar acções e comportamentos.
No Organigrama do Catoca estão agrupados todos os órgãos da empresa.

4.3

Estrutura Organizativa

Para um programa eficaz e adequado de Integridade e Conformidade é crucial o cumprimento de um
princípio base fundamental, o da Independência. Este conceito envolve quatro elementos
construtivos:
Este conceito envolve quatro elementos construtivos:

I.
II.
III.
IV.

Estatuto formal da função na hierarquia da organização, assegurando comunicação directa com a
Administração e a segregação adequada de funções;
Experiência de um responsável pelo programa, o Assessor de Compliance e Auditoria;
Ausência de conflitos de interesse por parte da equipa responsável pelo programa e do Assessor
de Compliance e Auditoria;
Acesso à informação e ao pessoal necessário para desenvolvimento das responsabilidades.

A função de Integridade e Conformidade responde funcional e hierarquicamente perante a Direcção
Geral. Assim sendo, a independência é assegurada através da existência de uma estrutura própria a
qual reporta funcionalmente, em matérias de Integridade e Conformidade), directamente ao Director
Geral.
A estrutura de Integridade e Conformidade compreende, essencialmente, a figura da Assessoria de
Compliance e Auditoria, o Comité Integridade e Conformidade e outras figuras de suporte com
responsabilidades em matérias de Integridade e Conformidade.
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Assessoria de Compliance e Auditoria

A Assessoria de Compliance e Auditoria assegura a implementação e efectividade do programa de
Integridade e Conformidade, o cumprimento dos requisitos legais, regulatórios e o alinhamento dos
mesmos com as políticas e procedimentos internos da organização, nomeadamente através do:
o

Mapeamento (identificação e avaliação) dos riscos de Integridade e Conformidade,
definindo, coordenando e organizando medidas específicas para os mitigar;

o

Monitorização e fiscalização das medidas tomadas para mitigar os riscos de
Integridade e Conformidade identificados, por exemplo, acções de formação e de
consciencialização;

o

Realização de investigações em matérias de não conformidade da área de Integridade
e Conformidade sempre que necessário;

o

Elaboração e apresentação de relatórios de execução e de conformidade do programa
junto da Administração, do Conselho de Gerência ou do Comité Integridade e
Conformidade; e,

o

Actuação enquanto órgão consultor em matéria de Integridade e Conformidade dentro
da organização, sempre que necessário.

Assume as seguintes responsabilidades:
•
Obrigações

•

•
Organização

•
Riscos/
Políticas e
Procedimentos

Formação/

•
•
•

Identificar e avaliar os riscos existentes de Integridade e
Conformidade;
Estabelecer políticas, práticas e procedimentos escritos (ex: Código de
Conduta, políticas anticorrupção, etc.);
Monitorizar a sua utilização, eficácia e revisões periódicas;
Garantir a existência de programas de formação (específicos em
matérias de Integridade e Conformidade) cujo objectivo é formar e
consciencializar os trabalhadores;

•
•

Gerir e monitorizar comunicações através da “linha de ética”;
Garantir tratamento adequado das denúncias mediante procedimentos
de investigação;
Monitorizar e garantir a implementação e aplicação de medidas
correctivas.

•
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Estabelecer a ligação entre a função de Integridade e Conformidade e
as restantes funções da organização com responsabilidades de
Integridade e Conformidade;
Participar nas reuniões da Administração, tomando voz activa sempre
que necessário relativamente a situações de não conformidade;

•

Comunicação

Linha de Ética

Garantir o desenvolvimento, implementação e efectividade do
programa, assegurando a sua monitorização e revisão contínua;
Garantir a comunicação do programa junto da organização, através
dos mecanismos adequados;
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Comité de Integridade e Conformidade

O Comité de Integridade e Conformidade é o órgão que depende e responde directamente da
Direcção Geral e que na sua essência tem a responsabilidade geral de supervisionar o cumprimento
integral do programa de Integridade e Conformidade, bem como a aplicação das políticas e
procedimentos subjacentes.
O objectivo inerente a este Comité consiste em:
i.

Acompanhar e supervisionar a execução do programa de Integridade e Conformidade;

ii.

Acompanhar a implementação das iniciativas, bem como propor iniciativas adicionais;

iii.

Auxiliar a Administração no cumprimento das suas responsabilidades de supervisão; e,

iv.

Colaborar na preparação e revisão do reporte a efectuar à Administração.

O Comité responde perante a Administração e reúne sempre que se justifique, preparando o ponto
de situação e os relatórios para a Direcção Geral. O Comité tem autonomia para recorrer a consultores
ou especialistas externos (incluindo assessores jurídicos ou especialistas forenses) que considere
necessários e adequados à correcta execução das suas responsabilidades.
Periodicamente, é feita uma reavaliação da actual estrutura e do seu modo de funcionamento, sendo
submetidas recomendações de melhoria à Administração, sempre que se justifique, tendo em vista a
execução dos objectivos subjacentes à sua constituição.
Participantes
O Comité Integridade e Conformidade é constituído por algumas funções com responsabilidades em
matérias de Integridade e Conformidade decididas em função do assunto em causa pelo Assessor
de Compliance e Auditoria, nomeadamente:
o

Assessor de Compliance e Auditoria – enquanto coordenador e responsável pelo bom
funcionamento do Comité e enquanto função responsável pela actualização da matriz
de riscos e controlos da função de Integridade e Conformidade. Cabe-lhe ainda definir
e apresentar a agenda, conduzir as reuniões, assim como apresentar os principais
indicadores e proceder à revisão das actas e respectivos reportes a apresentar à
Administração;

o

Assuntos Legais – decorrente do contacto directo com normas legislativas e
regulatórias que afectam sobretudo o sector de actividade. Auxilia na actualização
aquando o surgimento de novas imposições legais e na correcta interpretação das
referidas normas e regulamentos de modo a alertar para as potenciais consequências
e impacto de não cumprimento;
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Recursos humanos – pelo contacto próximo com os trabalhadores e pela participação
nas acções de formação, consciencialização e comunicação de políticas e práticas (ex:
Código de Conduta, políticas anticorrupção, etc.).

Responsabilidades
o

Monitorizar e supervisionar o esforço de Integridade e Conformidade relativamente ao
cumprimento de políticas, práticas e procedimentos internos, assim como de leis e
regulamentos aplicáveis;

o

Acompanhar e monitorizar a implementação do programa de Integridade e
Conformidade, políticas e procedimentos enquanto: (i) mecanismos de prevenção e
resposta aos diversos riscos legais e regulatórios e (ii) apoio ético e legal a uma
conduta de cumprimento adoptada pelos trabalhadores da organização;

o

Analisar e rever de forma regular o plano de avaliação de riscos e controlos de
Integridade e Conformidade;

o

Supervisionar a avaliação e o acompanhamento em matéria de reportes recebidos de
fontes internas e externas, incluindo a “linha de ética”;

o

Supervisionar e solicitar a realização de investigações em matérias de potencial nãoconformidade com leis ou procedimentos, políticas ou práticas;

o

Colaborar com o Assessor de Compliance e Auditoria na preparação e revisão dos
reportes a efectuar à Administração.

4.3.3

Outras Funções de Suporte

A função de Integridade e Conformidade (e por consequência o Comité de Integridade e
Conformidade) irá apoiar-se em funções de suporte com responsabilidades em matérias de
Integridade e Conformidade que visam:
Garantir o tratamento integral de temas relativos a

Seguir o estado das iniciativas do programa de

Compliance nas áreas afectas

Integridade e Conformidade

Assessorar o programa de Integridade e Conformidade em cada tomada de decisão e em cada iniciativa
estabelecida, na medida em que exista um envolvimento e uma preocupação generalizada das diversas
funções da organização
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É de salientar que a atribuição deste papel implica a atribuição de responsabilidades a trabalhadores
cujas competências e formação tenha um foco totalmente diferente, adicionando ainda mais
complexidade ao trabalho já existente. Deste modo, é fulcral a realização de acções de clarificação
e, conforme a necessidade, formações que incidam nas expectativas que a função de Integridade e
Conformidade requer.
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5. Programa de Integridade e Conformidade
5.1

Enquadramento

Um programa de Integridade e Conformidade eficaz tem como suporte um conjunto de processos ou
actividades destinados a gerir e monitorizar as acções e comportamentos dos diversos trabalhadores
e entidades terceiras com as quais a organização se relaciona, garantindo que estas se encontram
em conformidade com as directrizes internas e externas, políticas e procedimentos, regulação e
legislação aplicável.
O objectivo do programa consiste em ajudar a organização a actuar com integridade e a estar em
conformidade com as mais diversas obrigações legais e regulatórias, procurando prevenir eventuais
violações legais e danos na reputação da empresa.
O programa de Integridade e Conformidade, pela sua
elevada importância para a organização, constitui uma
função separada na estrutura organizativa, reportando
directamente à Direcção Geral e assegurando funções de
responsabilidade, tanto ao nível do comportamento íntegro
dos negócios, como da própria ética nas operações.
Apesar da importância de existirem processos bem definidos
e estruturados em matéria de Integridade e Conformidade, é
dado especial enfoque aos trabalhadores, que aplicam
integralmente os princípios éticos e comportamentais do

Figura 2 - Modelo de Integridade e Conformidade

programa, pelo que a formação e consciencialização é parte crucial deste processo.
De modo a que a estrutura de Integridade e Conformidade do Catoca esteja de acordo com as
principais práticas de referência quer a nível internacional quer do sector, a sua abordagem deve
estar assente em quatro eixos: supervisão, prevenção, detecção e resposta.
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Identificação dos Processos

5.2.1

Mecanismos de Supervisão

Estrutura e modelo organizacional
A função de Integridade e Conformidade tem por base dois objectivos:

Garantir o desenvolvimento da
actividade de Integridade e
Conformidade, de acordo com
legislação e regulamentação
aplicável; e,

Ajudar a melhorar o ambiente de
negócio, através do fomento de
comportamentos íntegros e éticos,
alinhados com os objectivos
comerciais estratégicos
estabelecidos para a organização.

A função possui uma estrutura e equipa própria, independente, e encontra-se suportada por um
conjunto de processos e actividades destinadas a gerir e monitorizar acções e comportamentos.
O programa assegura que a actividade se encontra em conformidade com as directrizes internas e
externas, políticas e procedimentos, regulação e legislação aplicável. De modo a assegurar a eficácia,
é divulgada e cultivada, desde início, a cultura de cumprimento e de uma conduta ética na empresa.
Todas as funções de suporte desempenham um papel em matéria de Integridade e Conformidade.
Os resultados pretendidos pressupõem a correcta gestão do programa e a definição de
responsabilidades explicitadas como segue:
Ao nível da gestão
•

Uma clara responsabilidade em matéria de supervisão e envolvimento no programa de Integridade
e Conformidade, a qual se encontra devidamente documentada e incluída quer no organigrama da
empresa quer em comunicações internas.

•

Existe ainda uma linha directa de reporte periódico à Administração e a supervisão do programa
no que respeita à sua implementação e execução.

Ao nível da responsabilidade operacional da função de Integridade e Conformidade:
•

Uma equipa de trabalho dedicada com responsabilidades bem definidas, com clara identificação
das questões relacionadas com a Integridade e Conformidade, uma alocação das funções de
coordenação e a existência de uma linha de reporte devidamente identificada.

•

Este grupo de trabalho tem autonomia e independência para garantir a implementação e
monitorização do programa, estando envolvido nas decisões chave da empresa em matérias de
Integridade e Conformidade.
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O programa é avaliado e monitorizado periodicamente de forma a poder evoluir e adaptar-se às
necessidades de negócio e a eventuais riscos emergentes.

Gestão de topo (Tone at the Top) e supervisão
A gestão do programa de Integridade e Conformidade está alinhada com a estratégia, missão e visão
da empresa. A Integridade e Conformidade fazem parte da estratégia da empresa como meio para
atingir os resultados desejados através do alinhamento estratégico do negócio com o fomento de uma
cultura de cumprimento e comportamento ético.
O sucesso do programa depende significativamente do envolvimento e da vontade da Administração
e da Gestão de topo, pelo que os mesmos se encontram articulados com a função de Integridade e
Conformidade e com os seus princípios e modo de actuação.
Cabe à Administração proceder à supervisão do cumprimento do programa de Integridade e
Conformidade de forma a garantir que o mesmo se adapta às necessidades de negócio e aos riscos
emergentes. Esta assenta nos relatórios periódicos submetidos pelo Assessor de Compliance e
Auditoria à Administração e nas reuniões periódicas de discussão de temas de Integridade e
Conformidade.

5.2.2

Mecanismos de Prevenção

Riscos e controlos
Um dos pontos principais de um programa de Integridade e Conformidade é o conhecimento e
consciencialização dos riscos que a organização enfrenta (com enfoque nos riscos de Integridade e
Conformidade) bem como a forma a que se dá resposta aos mesmos.
Os riscos de Integridade e Conformidade encontram-se devidamente identificados e categorizados
pela sua probabilidade de ocorrência e potencial impacto, classificados numa matriz de riscos. É ainda
realizada uma reavaliação periódica dos riscos e das actividades desenvolvidas, uma vez que o
levantamento dos riscos ao nível das operações diárias do negócio permite identificar quais as áreas
de maior exposição e o melhor modo de os mitigar.
Simultaneamente, a resposta a esses riscos encontra-se devidamente sistematizada e documentada.
O programa assegura o desenho e implementação de políticas, procedimentos e mecanismos de
controlo, bem como a monitorização da efectividade dos mesmos na mitigação dos riscos existentes.
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Os resultados dessa monitorização são reportados de forma sistemática, nomeadamente:

Se os controlos são
efectivos face ao
propósito para o qual
foram estabelecidos

Se os controlos são
realmente bem
executados

Se estes mitigam o
risco a que estão
associados

Desta forma, para além de contribuir para a actualização da matriz de riscos, garante-se maior rigor
no cumprimento de políticas e procedimentos, funcionando como uma área de apoio à decisão
estratégica.
Para mais detalhe dos processos de identificação, categorização e avaliação de riscos e controlos
proceder ao documento MA.PCG.AeC.002.00 – Manual de Controlo Interno.
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Políticas e procedimentos
A formalização das políticas e procedimentos internos e a existência de processos bem estruturados
e comunicados, alinhados com os princípios e valores da organização, são elementos base do
programa de Integridade e Conformidade.
Estas políticas e procedimentos facultam orientações, regras e expectativas em matérias
comportamentais no exercício das suas funções e são transparentes sobre o que constitui má conduta
e quais as medidas correctivas por esse comportamento.
Parte integrante das políticas e procedimentos em matérias de Integridade e Conformidade são o
Código de Ética e Conduta e regulamentos internos que dotam a organização e os trabalhadores de
meios e mecanismos para assegurar a existência de uma actividade diária assente em princípios
éticos e íntegros.
A função de Integridade e Conformidade é responsável pela monitorização do Código de Ética e
Conduta e dos regulamentos internos. Adicionalmente, sugere e promove alterações a políticas
existentes, bem como colabora na implementação de novas políticas sempre que necessário, quer
por deficiências nas mesmas, quer por mudanças existentes no ambiente de risco organizacional.

Formação e incentivos
A compreensão e consciencialização por parte dos trabalhadores perante questões de ética,
integridade e conformidade são garantidas pela função de Integridade e Conformidade através da
elaboração e monitorização de programas e acções de formação direccionados a todos os
trabalhadores da organização. As formações são periodicamente revisitadas, quer quanto à forma
quer quanto ao conteúdo, de modo a adaptar as mesmas às necessidades da empresa.
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Os tópicos abordados incluem:

Posição da organização relativamente a comportamentos éticos e de integridade
Importância da função de Integridade e Conformidade nas actividades diárias da
empresa
Principais riscos de Integridade e Conformidade identificados e forma de os
evitar/ mitigar
Mecanismos de prevenção, detecção e resposta a situações de não
conformidade
Políticas e procedimentos vigentes na organização e como estas se interligam
com a função de Integridade e Conformidade
Em paralelo com o programa de formações existe um plano de incentivos, visto que os trabalhadores
tendem a tomar decisões alinhadas com as métricas utilizadas para o cálculo dos seus incentivos. A
Integridade e Conformidade é uma componente presente nas métricas que servem de base ao cálculo
dos incentivos, cabendo à função de Integridade e Conformidade, em conjugação com outras áreas
da organização, desenhar e monitorizar estes indicadores.

5.2.3

Mecanismos de Detecção

Linha de ética e de comunicação
Sendo de extrema importância para a organização a detecção e resposta de potenciais situações
irregulares, existem mecanismos disponíveis aos trabalhadores para que estas situações sejam
reportadas. Após recepção de eventuais reportes de situações de não-conformidade a função de
Integridade e Conformidade procede à respectiva análise e tomada de decisão.
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Como tal, uma das componentes mais importante deste mecanismo de monitorização é a existência
de uma “linha de ética” que permite um reporte confidencial por parte dos trabalhadores internos ou
externos à organização de eventuais situações de não conformidade.
A comunicação pela “linha de ética” pode ser efectuada através de linhas telefónicas de denúncias,
e-mails, newsletters, caixa de sugestões, entre outros meios. A “linha de ética” é publicitada e
divulgada, informando todos os trabalhadores da sua existência e de como pode ser utilizada, tendo
em conta a legislação aplicável em matérias de privacidade de dados. Todos os reportes e os
respectivos acompanhamentos são documentados, cabendo à função de Integridade e Conformidade
a salvaguarda dos mesmos.
A salvaguarda da informação e a confidencialidade da identidade do colaborador que efectuou a
denúncia é um ponto fulcral, já que o colaborador poderá não denunciar estas situações por ter receio
de represálias por parte dos colegas ou dos próprios superiores hierárquicos.
Neste âmbito, existe uma política de porta-aberta e de não-retaliação que demonstra o
comprometimento da própria gestão para com estas situações e uma política de não tolerância a
atitudes de não cumprimento.
Todos os registos obtidos por estes canais encontram-se devidamente sistematizados, com um
detalhe completo dos mesmos para posterior reporte à Administração e/ ou ao Comité Integridade e
Conformidade.
A função de Integridade e Conformidade efectua análises periódicas de modo a identificar as áreas
com maior risco ou preocupações, mantendo um contacto constante com essas mesmas áreas e
permitindo uma detecção prévia de alguma situação de não-conformidade.

Monitorização e auditoria
O programa de Integridade e Conformidade possui mecanismos de detecção de comportamentos
menos éticos ou irregulares.
É realizada a monitorização do programa, a avaliação dos riscos e controlos existentes e são dadas
aos trabalhadores e terceiros ferramentas para relato de eventuais comportamentos de não
conformidade. De forma complementar, é monitorizada a informação e documentação existente nos
sistemas e arquivos da organização que possam indicar acções menos éticas ou irregulares.
A função de Integridade e Conformidade realiza revisões periódicas de conformidade (auditorias/
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monitorizações), com o objectivo de averiguar se as políticas e procedimentos definidos em matéria
de Integridade e Conformidade são devidamente aplicados e se existem casos de conduta irregular
que mereçam uma análise adicional ou medidas correctivas.
Uma outra componente de monitorização consiste na realização de diligências de integridade a
terceiros que têm como objectivo avaliar o risco que uma relação negocial pode originar para a
organização, analisando se a entidade terceira é consistente com os níveis de integridade
pretendidos.
Estas diligências de integridade são realizadas antes de iniciada a relação comercial (por exemplo
antes da assinatura de um contracto) e revistas periodicamente, permitindo desta forma avaliar se
todas as condições acordadas estão a ser cumpridas e se o risco associado a essa relação se
mantém inalterado.

5.2.4

Mecanismos de Resposta

Investigações
Um dos mecanismos de averiguação de factos em resposta a uma potencial falha ou alegada lacuna
em matéria de Integridade e Conformidade consiste na realização de uma investigação interna sobre
os factos que envolvem o incidente.
Estas investigações são realizadas por pessoal especializado, sendo possível que as evidências
recolhidas no âmbito do processo sejam utilizadas em processos judiciais (laborais, civis ou
criminais).
Conforme a dimensão e complexidade das questões comunicadas, este trabalho será efectuado por
uma equipa interna ou externa.
A equipa de investigação detém as seguintes competências:
o

Compreensão do negócio, bem como de aspectos legais e regulamentares;

o

Experiência em auditoria e revisão;

o

Conhecimentos profundos em contabilidade e ferramentas de auditoria;

o

Entendimento sobre os sistemas de IT;

o

Experiência em entrevistas (interrogatórios, questionários);

o

Comportamento íntegro e ético;

o

Conhecimento profundo na prevenção e detecção de fraude, abordagem de
investigação e compliance framework; e,
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Excelente capacidade de escrita.

O departamento legal, de recursos humanos e de IT são normalmente envolvidos numa investigação
interna para discussão de análises e das consequências para a gestão do processo. Todos os
resultados do decorrer do processo são mantidos e suportados pelas evidências necessárias.
Gestão de incidentes
Para casos de infracção ou falha ao nível dos procedimentos de Integridade e Conformidade, o
Catoca dispõe de um processo de resposta sistematizado. Esta preparação revela o compromisso
assumido perante tais infracções, faculta mecanismos internos de resolução da situação e demonstra
aos restantes trabalhadores que o não cumprimento não é tolerado e que quando identificado é
analisado e corrigido, incorrendo o próprio colaborador envolvido em medidas correctivas.
O processo de gestão de incidentes inicia-se com uma entrevista (audiência prévia). Todas as
medidas disciplinares são registadas e os trabalhadores recorrer da medida disciplinar. As medidas
disciplinares encontram-se definidas de forma clara e as mesmas comunicadas internamente de
forma clara.
Outra componente de resposta consiste na remediação do programa de Integridade e Conformidade,
que prevê uma melhoria contínua do mesmo através da reformulação ou introdução de novos
procedimentos, que permitam uma visão de actuação do programa mais completa, utilizando as
situações de não-conformidade identificadas como forma de minimizar as falhas do programa e
melhorar os mecanismos de prevenção e detecção.

5.3

Requisitos da Documentação

Manter documentação apropriada e suficiente é a chave para garantir a transparência e demonstrar
o comprometimento do Catoca contra as práticas de Suborno e Corrupção.
Isto significa que os Órgãos Directivos e trabalhadores são responsáveis por assegurar que o negócio
do Catoca e os seus registos financeiros são sempre precisos, completos e descrevem a natureza
legitima e o racional da transacção.
Estes registos devem permitir aos reguladores e outras entidades, bem como ao Assessor de
Compliance e Auditoria e aos auditores do Catoca, acesso à informação e revisão da substância da
transacção.
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Comunicação Interna
Sistema de Comunicação e Informação

O Catoca assegura que todos os trabalhadores, a diferentes níveis e funções, têm conhecimento das
suas atribuições, tarefas e responsabilidades e estão consciencializados do seu contributo para a
manutenção e funcionamento do Sistema.
A forma mais eficiente de divulgação do programa de Integridade e Conformidade e,
consequentemente, de uma cultura de integridade e cumprimento é através do estabelecimento de
um plano de comunicação interna e externa totalmente estruturado.
A comunicação de e para os Trabalhadores é assegurada através de:

Publicações Periódicas

Extranet

Acções de Formação
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6. Responsabilidade da Gestão
6.1

Comprometimento da Gestão

A Direcção Geral compromete-se a promover o desenvolvimento, implementação e a manutenção da
função de Integridade e Conformidade, bem como a melhoria contínua da sua eficácia. A mensagem
transmitida pela gestão e pelos líderes da organização está alinhada com uma atitude de
cumprimento e de conduta ética.

6.2

Representante da Gestão

O Assessor de Compliance e Auditoria, estando sobre a alçada da Direcção Geral, assume, as
seguintes responsabilidades:
o

Assegurar que os processos identificados como determinantes para o êxito do negócio
são estabelecidos, implementados e mantidos e estimular a participação dos
intervenientes na sua melhoria contínua;

o

Promover, de forma continuada, a cultura de ética, integridade e conformidade do
Catoca, tendo em vista a melhoria contínua do desempenho da Empresa, o
cumprimento dos requisitos regulamentares e o comprometimento dos seus clientes,
trabalhadores e outras partes interessadas com os valores do Catoca;

o

Reportar ao Director Geral, os resultados obtidos na execução do programa de
Integridade e Conformidade assim como quaisquer necessidades de melhoria
entretanto identificadas.
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