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A. Introdução 

 
1. No desenvolvimento das suas atividades comerciais correntes, é frequentemente pedido, 

requerido ou mesmo solicitado às Empresas que façam ofertas ou disponibilizem formas de 

hospitalidade. As Empresas podem igualmente pretender, por iniciativa própria, oferecer aos 

seus clientes, efetivos ou potenciais, ou aos seus contactos comerciais presentes ou outras 

regalias com o objetivo de melhorar a sua imagem enquanto organização comercial, melhorar 

a apresentação dos seus produtos e serviços, fortalecer relações ou criar um clima de negócios 

favorável e estabelecer relações de cortesia. 

 

2. Estas práticas são bastante comuns e consideram-se parte da política comercial habitual ou 

uma afirmação usual de cortesia em diversas regiões e países do mundo. Apesar de as Ofertas 

e a Hospitalidade não serem, por si só, contrárias às normas jurídicas e éticas atuais1, as 

mesmas podem, em determinados casos, e devido à posição do doador ou do beneficiário, à 

sua frequência, ao seu valor ou à sua importância, ao contexto em que são concedidas, ou 

apenas à forma como são percecionadas por terceiros, criar uma suspeita de impropriedade e 

ser consideradas como subornos. 

 

3. Suborno é a prática de oferecer, prometer, entregar, autorizar ou aceitar qualquer benefício de 

carácter pecuniário indevido ou outro, por parte de ou a favor de qualquer pessoa (em particular, 

funcionários públicos), a fim de obter ou manter um negócio ou outra vantagem indevida2. 

4. Com base na análise de legislações nacionais, afigura-se que não existe um padrão uniforme, 

verificando-se antes que cada jurisdição apresenta as suas próprias regras, regulamentos e 

métodos de controlo relativamente a Ofertas e Hospitalidade. 

 

5. A ICC recomenda que as Empresas implementem procedimentos rigorosos que abranjam a 

disponibilização ou receção de Ofertas e Hospitalidade, por forma a assegurar que as mesmas: 

(a) cumpram a lei nacional e os instrumentos internacionais aplicáveis; (b) se limitem a despesas 

razoáveis realizadas de boa-fé; (c) não afetem, nem possam ser consideradas como afetando, 

de forma indevida a imparcialidade de julgamento do beneficiário relativamente ao doador; (d) 

não sejam contrárias às disposições conhecidas do Código de Conduta do beneficiário; e (e) 

não sejam oferecidas nem recebidas com demasiada frequência ou em momentos inoportunos3. 

                                                           
1 Queira consultar as Orientações sobre a Lei do Reino Unido Anti-Suborno de 2010 (“UK Bribery Act 2010”), página 12: “A 

hospitalidade e as despesas promocionais ou outras despesas comerciais, efetuadas de boa-fé, com a finalidade de melhorar 
a imagem de uma organização comercial, de melhorar a apresentação dos produtos e serviços ou de estabelecer relações 
cordiais são reconhecidas como parte intrínseca e importante dos negócios, não pretendendo esta Lei a criminalização desta 
conduta.”; e 
Guia da Lei dos EUA sobre Práticas de Corrupção no Estrangeiro (“US Foreign Corrupt Practices Act”), página 16: “O FCPA 
não proíbe a disponibilização de ofertas, proibindo antes, à semelhança de outros diplomas internos em matéria de corrupção, 
o pagamento de subornos, incluindo os dissimulados como ofertas”. 
2 Com base nas Diretivas da ICC para o Combate à Corrupção de 2011, artigo 1º, alínea a). 
3 Diretivas da ICC para o Combate à Corrupção, de 2011, artigo 5º. 
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6. Com base num amplo intercâmbio de boas práticas entre os seus membros de diversos países 

e variados sectores, bem como numa análise comparativa aprofundada das respetivas 

abordagens, a ICC pretende emitir as presentes Diretrizes, as quais têm em consideração as 

regras internacionais, regionais e nacionais mais recentes, bem como as melhores práticas 

comerciais e orientações existentes à data destas Diretrizes. 

 

7. Estas Diretrizes podem ser aplicadas, com as devidas adaptações, por todas as organizações, 

de caráter público ou privado, com ou sem fins lucrativos. 

 

B. Definições dos termos utilizados nestas Diretrizes 

 
“Oferta” significa qualquer pagamento, gorjeta, gratificação, presente ou vantagem, de natureza 
pecuniária ou outra, que sejam oferecidos, prometidos, dados ou recebidos, sem qualquer contrapartida 
material ou imaterial, direta ou indireta. 
 
“Hospitalidade” significa todas as formas de comodidade social, entretenimento, deslocação ou 
alojamento, ou um convite para um evento desportivo ou cultural4. 
 
“Vantagens” significa Ofertas e Hospitalidade, conforme acima definidas e quando referidas em conjunto. 
 
“Empresa” significa qualquer pessoa ou entidade que exerça atividades comerciais e outras atividades 
económicas, quer seja organizada com ou sem fins lucrativos, incluindo qualquer entidade controlada 
por um estado ou subdivisão territorial do mesmo, incluindo ainda uma sociedade-mãe e as filiais 
controladas pela mesma5. 
 
“Política” significa os princípios e regras ou procedimentos efetiva e uniformemente aplicáveis no âmbito 
da empresa relativamente a Ofertas e Hospitalidade, incluindo as respetivas práticas de implementação. 

 

 

C. Diretrizes 

 
1. Recomenda-se que as Empresas implementem uma Política relativa a Ofertas e Hospitalidade que 

preveja que as Vantagens: 

 
(a) Cumpram as leis e os instrumentos internacionais aplicáveis; 

(b) Se limitem a despesas razoáveis, proporcionadas e relativas à atividade comercial, tais como 

despesas promocionais realizadas de boa-fé ou outras despesas comerciais semelhantes; 

(c) Sejam efetuadas de forma transparente e não afetem indevidamente, nem possam 

razoavelmente ser entendidas como influenciando indevidamente o exercício por parte do 

recetor das suas funções; 

(d) Não sejam contrárias às disposições conhecidas do Código de Conduta do recetor; 

                                                           
4 Que se pode igualmente referir à oferta, promessa, disponibilização ou receção dos mesmos. 
5 Directivas da ICC para o Combate à Corrupção, de 2011, Introdução, página 5. 
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(e) Não sejam oferecidas nem recebidas com demasiada frequência ou em momentos 

inoportunos6; 

(f) Não sejam oferecidas por forma a obter ou reter, de forma indevida, um negócio ou outra 

vantagem; 

(g) Sejam registadas de forma correta e exata nos livros e registos da Empresa; e  

Sejam adequadas, tendo em conta a cultura e o nível de vida do país ou região em que a Vantagem é 
oferecida ou recebida 
 
 
2. Apesar de ser necessário bom senso sempre que se realizam ou aceitam Ofertas ou Hospitalidade, 

a Política deverá ser adequadamente específica e ser acompanhada de exemplos de fácil 

compreensão e/ou boas práticas, por forma a proporcionar orientações apropriadas. 

 
3. Tendo em conta a complexidade inerente às Ofertas e Hospitalidade, bem como o risco de 

quaisquer Vantagens serem consideradas suborno, a Política deve ser devidamente implementada 

e comunicada no seio da Empresa. Tal significa que a mesma deverá ser vinculativa para todos 

os administradores, gestores e trabalhadores da Empresa e facilmente acessível, como por 

exemplo no sítio de internet e nos escritórios da Empresa. Todos os administradores e gestores, 

assim como todos os trabalhadores designados7, devem receber com regularidade formação via 

internet e/ou presencial, devendo igualmente ser incentivados a, sempre que tenham quaisquer 

preocupações ou dúvidas relativas a Ofertas e Hospitalidade, solicitar orientações à administração 

ou a gestores ou departamentos especificamente designados. 

4. Vários países têm vindo a proibir a concessão de Vantagens a funcionários públicos8, enquanto 

outros países apenas permitem esta prática em circunstâncias estritas. Desta forma, as Empresas 

só podem conceder Vantagens a funcionários públicos na medida em que tal seja permitido ao 

abrigo das leis e regulamentos (nacionais) aplicáveis.  

5. Provavelmente, as Empresas violariam leis em matéria de anticorrupção sempre que 

proporcionassem Vantagens a terceiros, tais como familiares de um funcionário público, se com 

as mesmas se pretendesse, de forma indireta, influenciar indevidamente um funcionário9.10 

6. As Ofertas ou Hospitalidade a pessoas que atuem no setor privado só deveriam ser permitidas se 

cumprissem as disposições conhecidas do Código de Conduta do beneficiário. As Empresas não 

são obrigadas em todos os casos a procurar proactivamente obter informações relativas ao Código 

de Conduta do beneficiário. Ao invés, terão de ter em consideração as disposições que conheçam 

do Código do beneficiário, podendo, se for caso disso, pretender obter informações adicionais se 

não tiverem conhecimento dessas disposições. 

                                                           
6 Salientam-se, nomeadamente, a oferta ou receção de Vantagens que envolvam as partes interessadas numa fase de um 
concurso, em processos judiciais pendentes, em processos de concessão/autorização ou em negociações de cariz sensível. 
7 Aqueles que, pela natureza dos seus cargos e funções, estejam expostos a riscos de suborno. 
8 Para a definição de funcionários públicos, funcionários estrangeiros e funcionários públicos estrangeiros, queira consultar o 
Guia da Lei dos EUA sobre Práticas de Corrupção no Estrangeiro (“US Foreign Corrupt Practices Act”), página 19, a Convenção 
da OCDE sobre a Luta contra a Corrupção de Agentes Públicos Estrangeiros nas Transações Comerciais Internacionais, artigo 
1º, n.º 4, alínea a), e a Lei do Reino Unido Anti Suborno de 2010 (“UK Bribery Act 2010”), artigo 6º, n.º 5. 
9 Queira consultar o Guia da Lei dos EUA sobre Práticas de Corrupção no Estrangeiro (“US Foreign Corrupt Practices Act”), 
página 16. 
10 Excluem-se do âmbito de aplicação destas Diretrizes as contribuições destinadas a solidariedade social. Para mais 
informações, queira consultar designadamente o Guia da Lei dos EUA sobre Práticas de Corrupção no Estrangeiro (“US Foreign 
Corrupt Practices Act”), página 16. 
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7. Não deverão ser disponibilizadas ou recebidas quaisquer Ofertas ou Hospitalidade sob a forma de 

numerário ou meios equivalentes, tais como vales, cartões pré-pagos ou serviços da Empresa 

prestados gratuitamente. 

8. Poderão ser oferecidas ou recebidas Ofertas de valor simbólico (reduzido) em quantidades 

razoáveis. São exemplos de Ofertas deste tipo as de natureza promocional, tais como canetas, t-

shirts, canecas e agendas que contenham o logótipo de uma Empresa11. 

9. A disponibilização de Hospitalidade de valor reduzido (como por exemplo bebidas ou um almoço 

ligeiro), que seja concedida por questões de cortesia, é, em princípio, admitida12. 

10. As Empresas devem promover os seus produtos, serviços e tecnologia com base na sua 

competitividade e qualidade, e não com recurso a Vantagens ocultas.  A disponibilização de 

Hospitalidade sob a forma de pagamento de despesas razoáveis de deslocação e alojamento13 a 

clientes ou funcionários públicos que visitem as instalações de uma Empresa para fins 

promocionais legítimos ou outras finalidades comerciais é, em princípio, permitida14 15. 

11. A Política poderá exigir o reporte de uma Oferta ou Hospitalidade disponibilizada ou recebida cujo 

valor não seja simbólico, bem como exigir a aprovação, por um administrador ou gestor designado, 

de uma Oferta ou Hospitalidade cujo valor seja superior a um determinado nível definido. 

Recomenda-se que a Política especifique tanto os níveis monetários para efeitos de reporte (a um 

nível inferior) como de aprovação (a um nível superior)16. 

12. As Empresas de âmbito internacional ou global que tenham incluído na sua Política um sistema de 

reporte e aprovação poderão considerar a fixação de valores monetários diferentes para cada país 

ou região, tendo em conta as diferenças culturais e/ou de nível de vida. 

13. As Empresas que pretendam implementar um processo de reporte e/ou de aprovação para Ofertas 

e Hospitalidade poderão considerar a criação de um processo centralizado (automatizado) de 

registo e autorização, juntamente com a definição de limites cumulativos anuais e exceções 

limitadas para Vantagens, aprovados pela administração ou por um dirigente designado17. 

14. Sempre que seja possível em termos práticos, os agentes, intermediários ou outros terceiros que 

representem a Empresa ou desenvolvam atividades comerciais em nome da mesma deverão 

receber informação relativamente à Política da Empresa, devendo ainda ser-lhes exigido o 

cumprimento das respetivas disposições, ou normas equivalentes, e a aplicação adequada das 

mesmas. 

Para além das recomendações efetuadas no anterior parágrafo C1, recomenda-se a inclusão dos 
seguintes elementos numa Política: 
 
 

                                                           
11 Contudo, para Ofertas a funcionários públicos, queira consultar o anterior parágrafo C 4. 
12 Contudo, para Hospitalidade a funcionários públicos, queira consultar o anterior parágrafo C 4. 
13 A razoabilidade pode ser aferida com base na duração da deslocação, frequência, número de pessoas na delegação e nas 
funções de cada convidado, que deverão ser proporcionais à finalidade da visita. 
14 Para orientações, queira consultar a anterior nota de rodapé n.º 1 e o Guia da Lei dos EUA sobre Práticas de Corrupção no 
Estrangeiro (“US Foreign Corrupt Practices Act”), página 17. 
15  Contudo, para Hospitalidade a funcionários públicos, queira consultar o anterior parágrafo C 4. 
16 Em determinados países, as Empresas utilizam valores diferentes (dos valores gerais) para a administração ou quadros 
superiores. Esta prática não é recomendada, uma vez que a diferença nos referidos valores é contrária ao princípio de 
posicionamento ético ao mais alto nível (“tone at the top”) e cria um risco acrescido de uma Oferta ou Hospitalidade mais valiosa 
ser considerada suborno. 
17 Guia da Lei dos EUA sobre Práticas de Corrupção no Estrangeiro (“US Foreign Corrupt Practices Act”), página 16. 
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 Objetivo – evitar Ofertas ou Hospitalidade que possam ser consideradas subornos ou práticas 

corruptas; 

 Âmbito – aplicável a e vinculativo para todos os administradores, gestores e trabalhadores da 

Empresa e, na medida em que seja possível, os seus parceiros comerciais; 

 Definições – definições claras de Ofertas e Hospitalidade; 

 Disposições gerais – aplicáveis tanto a Ofertas quanto a Hospitalidade, incluindo a proibição 

de as solicitar ou induzir, bem como disposições que prevejam que as Vantagens não deverão 

ser concedidas com demasiada frequência e que determinem o registo de todas as Vantagens 

de forma correta e exata nos livros e registos da Empresa; 

 Disposições específicas relativas a Ofertas, que poderão incluir um procedimento claro de 

reporte e autorização; 

 Disposições específicas relativas a Hospitalidade, que poderão incluir um procedimento claro 

de reporte e autorização; 

 Uma disposição sobre comunicação e formação em matéria de Ofertas e Hospitalidade; e 

 Uma disposição que explique como obter orientações em caso de dúvidas ou preocupações. 

 
 

***************** 
 
 



 

 

 

 
 
 

A Câmara de Comércio Internacional (ICC) 
 
A ICC é a organização mundial comercial, um órgão representativo que se pronuncia com autoridade 
em nome das empresas de todos os setores, em qualquer parte do mundo. 
 
A missão fundamental da ICC consiste em promover o livre comércio e investimento internacionais, bem 
como em ajudar as empresas a dar resposta aos desafios e oportunidades apresentados pela 
globalização. A nossa convicção de que o comércio é uma ferramenta poderosa de promoção da paz e 
da prosperidade remonta às origens da organização, no início do séc. XX. O pequeno grupo de líderes 
empresariais com visão de futuro que fundou a ICC autoproclamava-se “os comerciantes da paz”. 
 
A ICC prossegue três atividades principais: a definição de regras, a resolução de litígios e a defesa de 
políticas. Uma vez que as empresas e associações membros desenvolvem elas próprias atividades 
comerciais internacionais, a ICC goza de uma autoridade inigualável em matéria de definição de regras 
destinadas a regular a condução dos negócios além-fronteiras. Apesar de serem voluntárias, estas 
regras são aplicadas diariamente em milhares de transações e tornaram-se parte integrante da estrutura 
do comércio internacional. 
 
A ICC presta igualmente serviços essenciais, de entre os quais se destaca o Tribunal Internacional de 
Arbitragem da ICC, a instituição mundial de referência em matéria de arbitragem. Outro destes serviços 
é a Federação Mundial de Câmaras, a rede mundial da ICC de câmaras do comércio, que promove a 
interação entre as câmaras e o intercâmbio das suas melhores práticas. A ICC disponibiliza ainda 
formação e seminários especializados, sendo igualmente uma entidade líder no setor da divulgação de 
ferramentas de referência práticas e teóricas para os negócios, a banca e a arbitragem internacionais. 
 
Os líderes e especialistas em negócios selecionados de entre os membros da ICC definem a orientação 
empresarial no que toca a amplas questões relativas a políticas de comércio e investimento, bem como 
sobre questões técnicas relevantes, tais como anticorrupção, atividade bancária, a economia digital, 
ética de marketing, ambiente e energia, política de concorrência e propriedade intelectual, entre outras. 
 
A ICC colabora estreitamente com as Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio e fóruns 
intergovernamentais, incluindo o G20. 
 
A ICC foi fundada em 1919. Atualmente, a sua rede global abrange mais de 6 milhões de empresas, 
câmaras de comércio e associações empresariais, em mais de 130 países. As comissões nacionais 
trabalham com os membros da ICC nos respetivos países, com a finalidade de dar resposta às suas 
preocupações e de comunicar aos respetivos governos as opiniões em matéria comercial defendidas 
pela ICC. 
 
 
 
 

 

 


