
Conhecer regras
e gerir riscos
é a chave
em compliance
AII conferência da Abreu sobre este tema reuniu especialistas de
multinacionais e vários advogados do escritório Ética lavagem de dinheiro
código de conduta M A e concorrência estiveram em cima da mesa

MARIANA BANDEIRA

«Compliance a quanto obrigas»
Este poderia ser o título de uma sé
rie internacional com dobragem
em Português numa altura em que
há cada vez mais exigências dos
profissionais a quem compete ga
rantir que a empresa está em con
formidade com requisitos regula
mentares externos e política inter
na Nos últimos dois anos com
normais mais robustas nesta maté

ria com a Lei n°83 2017 de com
bate ao branqueamento de capitais
e ao financiamento do terrorismo
o Regulamento Geral da Proteção
de Dados ou a Lei n°73 2017 que
reforçou o quadro legislativo para
prevenção do assédio empresá
rios colaboradores fornecedores
e advogados tiveram de se adaptar
porque é obrigatório cumprir a lei
e manter a boa imagem no merca
do e perante os acionistas A ideia
foi lançada na II Conferência de
Compliance da Abreu Advogados e
o escritório liderado por Duarte
d Athayde tem um conselho Co
nheça as regras e conduza com cui
dado Cumprir compensa Em
quatro painéis os advogados ex
puseram os principais pontos que
estão a movimentar esta área a

prevenção da lavagem de dinheiro
e da corrupção a avaliação dos ris
cos de uma transação em processos
de fusões e aquisições a imple
mentação de códigos de conduta e
de linhas de ética e as boas práticas
concorrenciais
Rui Messias falou sobre como se

gere um negócio e o leque de
clientes no âmbito destas novas re

gulamentações É importante que
as sociedades conheçam os seus
clientes através do tipo de negó
cio proveniência dos fundos e do

património finalidade e natureza
das transações comerciais locali
zação e país de origem O associa
do de Contencioso e Comercial

lembrou que é possível identificar
na lei três níveis de risco medidas

de diligência simplificadas 1
normais 2 e reforçadas 3
adotando os para cada clien
te operação
Por sua vez Carmo Sousa Ma

chado sócia de Direito do Traba
lho e presidente do conselho de
administração da Abreu explicou
como nos regulamentos devem
constar as regras de funcionamen
to da organização os direitos e de
veres da empresa e do trabalhador
e as informações sobre a carreira e
a remuneração Além disso elen
cou a recente obrigatoriedade de
adoção de códigos de conduta para
prevenção e combate ao assédio
Entre as dúvidas perante o uso

de linhas de ética está a identifica

ção da finalidade do tratamento de
dados pessoais a definição do fun
damento jurídico aplicável e a rea
lização de uma avaliação de impac
to sobre a proteção de dados con

forme nota Ricardo Henriques só
cio de Contencioso e Propriedade
Intelectual De acordo o art 99 °do
Código do Trabalho a comissão de
trabalhadores deverá ser consulta

da antes pois as medidas podem
ter impacto na atividade dos fun
cionários ainda que o resultado
desse parecer não seja vinculativo

Se dentro da empresa o controlo
pode ser feito através destes códi
gos em negócios externos o pro
cesso torna se mais complexo no
meadamente nas operações de
M A Tiago Pontes de Carvalho
associado de Contencioso apre
sentou uma checklist a obedecer an

tes de assinar a papelada Há que
previamente fazer uma pesquisa
independente recurso à comuni
cação social avaliar o risco de in
viabilização do negócio e dano de
imagem fazer visitas in loco e en
trevista e definir a cláusula de re

presentations and waranties e o acor
do de confidencialidade

Já Armando Martins Ferreira
sócio de Regulação e União Euro
peia afirma que a concorrência é
compliance puro e duro Come
çando por enumerar as vantagens
da correta execução das regras de
concorrência e os custos do seu in

cumprimento aconselhou as em
presas a olhar para questões anti
concorrenciais passadas ou exis
tentes na gestão de risco rever do
cumentos por exemplo contratos
de distribuição ou entrevistas a
funcionários chave optar por
criar um sistema de monotoriza

ção que pode ter base tecnológi
ca fazer análise jurídica periódica
a comportamentos de risco e ela
borar orientações específicas e for
mações internas Quando chega o
erro Armando recorda que não se
pode destruir elementos de prova
e que como em tudo na vida é
preciso manter a calma
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