CÓDIGO DE CONDUTA
O Grupo Eiffage respeita as instituições dos países onde opera e as regras estabelecidas pela comunidade
internacional. A vigilância é necessária, especialmente desde que a Eiffage relança seu desenvolvimento no
mercado internacional.
Há muitos anos que o Grupo Eiffage tem vindo a implementar regras operacionais éticas, tanto internas como
externas, as quais devem ser cumpridas por todas as partes interessadas, principalmente funcionários do
Grupo.
Estes compromissos visam garantir a integridade e o comportamento em conformidade com as leis em todos
os sentidos e em todos os territórios onde o grupo opera. Estes também refletem a determinação do Grupo
em desenvolver a confiança e a lealdade para com os seus clientes e parceiros.
Num ambiente que exige transparência e precisão cada vez maiores, o Código de Conduta em conformidade
com a legislação aplicável e a fim de prevenir incidentes, tem o objetivo específico de definir e ilustrar vários
tipos de comportamento que devem ser proibidos, pois são considerados os mais graves atos de conduta
imprópria que podem ser cometidos no contexto das operações do Grupo.
As regras estabelecidas no Código de Conduta destinam-se principalmente a prevenir e proibir
comportamentos que promovam a concorrência desleal e ofensas de favoritismo, corrupção e tráfico de
influência, as quais cobrem também lavagem de dinheiro e conflitos de interesse.
Todas essas regras são aplicáveis com base na completa reciprocidade para toda a cadeia, incluindo
funcionários, clientes, fornecedores e parceiros.
Essas regras tratam, notadamente, de pagamentos de facilitação (com referência às recomendações do
Conselho da OCDE), financiamento de partidos políticos, uso de intermediários, presentes e convites,
patrocínios e doações a instituições de caridade.
As regras de um código de conduta não podem prever todas as situações e são ineficazes, a menos que
estejam ancoradas nos valores do Grupo. Ao implementar essas regras, o comportamento de cada indivíduo
deve ser guiado por esses valores, bem como o bom senso e a lucidez. Cada indivíduo deve também agir com
um grande senso de responsabilidade e exemplaridade, devendo pôr em prática os valores da Eiffage no seu
dia-adia.

