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Responsáveis

Aprovação: Executive Team, em 8 de junho de 2022

do ComparaJá, S.A. (doravante ComparaJá).

Revisão e Atualização

Os Estatutos do Ethics Bureau são revistos com uma periodicidade bianual, sem

prejuízo de, caso justificável, vir a ser revisto extraordinariamente, sob proposta do próprio. A

versão em vigor é a versão on-line, e quaisquer alterações pontuais, nomeadamente sobre

documentos relacionados, serão publicadas em cada revisão, periódica ou extraordinária.

As alterações aos presentes Estatutos serão aprovadas pela maioria dos membros da

Executive Team.

Objetivo

A Executive Team aprova a criação do Ethics Bureau (doravante Bureau) para garantir o

cumprimento do Código de Conduta e de Ética e da Política de Comunicação de

Irregularidades.

Funções e Competências
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O Ethics Bureau (doravante Bureau) é responsável em matérias relacionadas com (1) a

iniciativa de instrumentos, políticas, processos e objetivos de conduta e de ética; (2) controlar e

fiscalizar a aplicação do Código de Conduta e de Ética; (3) gestão do mecanismo de

comunicação de irregularidades; (4) assegurar o cumprimento dos princípios de segurança da

informação e de privacidade e o respetivo controlo de acessos ao sistema de informação de

irregularidades; e (5) auxiliar e aconselhar a Executive Team, no âmbito da sua atuação.

O Bureau tem acesso a informações relacionadas com situações de risco, reais ou

potenciais, do ComparaJá, e, sempre que necessário, pode suspender toda e qualquer

transação ou processo que entenda ser contrário às normas em vigor. Pode ainda, por

deliberação da Executive Team, procurar aconselhamento especializado externo. O Bureau tem

o dever de comunicar à Executive Team qualquer situação encontrada que configure um

elevado risco.

Composição e Nomeação

O Bureau é composto por dois a quatro membros em que, um dos quais é o(a)

Coordenador(a) do Bureau, sendo todos nomeados pela Executive Team. As qualificações e

experiências dos seus membros devem ser apropriadas ao exercício das suas funções. A

Executive Team pode, em qualquer momento, exonerar os membros deste Bureau.

Reuniões

Compete ao(à) Coordenador(a) do Bureau convocar as reuniões e partilhar a ordem de

trabalhos com os membros integrantes com, pelo menos, quatro dias de antecedência.

A ordem de trabalhos será enviada igualmente e simultaneamente para todos os

membros integrantes da Executive Team.

Contempla-se a possibilidade de convocar uma reunião extraordinária com carácter de

urgência, no âmbito da Ética de Ombudsmen, sem necessidade de pré-aviso de antecedência.

Nesta circunstância, a mesma deve ser realizada no menor espaço de tempo possível.

Período

O Bureau reúne-se anualmente ou, em alternativa, extraordinariamente quando

necessário por receção de comunicação de irregularidades.
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Deliberações

O Bureau apenas pode deliberar quando presentes ou representados a maioria dos

membros. As deliberações do Bureau serão tomadas por maioria simples, tendo o(a)

Coordenador(a), ou representante, voto de qualidade em caso de empate.

Atas

As atas de cada reunião serão elaboradas pelo(a) Coordenador(a), no menor espaço de

tempo possível, contendo os seguintes elementos: (1) a identificação do Bureau, o local ou

meio, o dia e hora da reunião, o nome dos participantes e a qualidade em que participam; (2)

a ordem de trabalhos; (3) a referência ao teor dos documentos analisados; (4) as deliberações

tomadas; (5) o resultado da votação; e (6) sentido das declaração dos membros, quando

requerido.

Após aprovação das atas ocorre a sua submissão para conhecimento da Executive

Team.

Incompatibilidades

O(a) Coordenador(a) do Bureau não pode coordenar qualquer outro Bureau ou

Comissão do órgão de administração.

Divulgação

Os Estatutos deste Bureau encontram-se divulgados, de forma generalizada, no site

institucional do ComparaJá.

As dúvidas ou questões relacionadas com estes Estatutos devem ser reportadas ao

Bureau (etica@comparaja.pt)

Entrada em vigor

Os presentes Estatutos entram em vigor em 9 de junho de 2022.
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