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Caros colegas,

Como CEO da Coca-Cola European Partners, tenho imenso orgulho em liderar esta 
empresa cujo objetivo é agradar aos nossos clientes e consumidores disponibilizando-
lhes bebidas e serviço de excelência, criando com isso valor partilhado e sustentável 
para todas as partes interessadas. Em conjunto, podemos ser a mais valiosa empresa 
de engarrafamento de Coca-Cola do mundo.

Enquanto empresa, alcançámos já muito de positivo: somos o fornecedor preferido dos 
nossos clientes e exercemos um impacto positivo nas comunidades junto das quais 
atuamos. Mas ser bom não é suficiente. Pretendemos ser uma empresa de excelência. 
Para atingirmos esse objetivo, cabe-nos conduzir as nossas atividades da forma correta, 
colocando a integridade no centro de tudo o que fazemos. Agindo com integridade, 
demonstramos o tipo de empresa que somos em todas as interações com as partes 
interessadas, sejam elas clientes, fornecedores ou as comunidades junto das quais 
estamos fixados.

O Código de Conduta definido neste documento foi criado para nos orientar no nosso 
sucesso. Em linha com os objetivos e comportamentos da nossa empresa, este 
documento deve influenciar todas as decisões empresariais que tomamos, assim como 
todas as transações em que somos parte e todos os diálogos que mantemos interna ou 
externamente.

Leia o código com atenção e consulte-o com frequência para obter orientações. Caso 
testemunhe algo não compatível com as exigências do código, manifeste as suas 
dúvidas. As suas informações serão tratadas de forma confidencial e com respeito.

Adira a este código e faça dele o suporte da forma como conduzimos o nosso negócio. 
Só dessa forma poderemos cumprir os objetivos da empresa. Trabalhando em conjunto, 
podemos passar de uma boa empresa a uma empresa verdadeiramente de excelência. 
Obrigado por realizar esta caminhada comigo.

Damian Gammell

MENSAGEM do 
PRESIDENTE 
DA COMISSÃO 
EXECUTIVA (CEO)
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É possível encontrar informações adicionais em CCEP.com.

através da 
criação de valor 
nas categorias 

de NARTD 
na Europa 
Ocidental

Promoção do crescimento rentável 
a longo prazo de forma sustentável

As nossas 
prioridades de 
crescimento

Fazer crescer uma carteira de produtos centrada 
no consumidor

Apoiar a inovação ao nível das marcas, fórmulas 
e embalagens  

Redefinir a efervescência 

Acelerar o crescimento noutros segmentos

Vencer no mercado com os clientes
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nosso 
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Rápido e ágil 

Capacitado e dedicado 

Diversificado e inclusivo

Liderança ao nível da 
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https://www.ccep.com/
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INTRODUÇÃO ao 
NOSSO CÓDIGO
Contribuir para o crescimento do nosso negócio implica 
assumir responsabilidades e tomar as decisões diárias da 
forma correta. Este código estabelece os princípios que 
devemos interiorizar quando trabalhamos para a CCEP. 
Poderá também encontrar neste informações adicionais 
sobre formas de obter ajuda. Com as medidas certas, 
garantimos um local de trabalho inclusivo e seguro, fazendo 
da CCEP uma empresa excelente para a qual trabalhar.
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O código ajuda-nos a atingir os nossos objetivos da forma correta e a preservar a nossa forte reputação. 
Tal implica que se exija a cada um de nós: 

 ● Que ajamos com integridade em tudo o que fazemos

 ● Que tomemos as decisões certas em prol da sustentabilidade a longo prazo do negócio

 ● Que tenhamos em conta a forma como os nossos atos são interpretados por terceiros 

 ● Que ouçamos, procuremos compreender e assumamos a responsabilidade pelas nossas decisões 

 ●  Que procuremos orientação em caso de dúvidas sobre uma situação ou se for necessário 
aconselhamento

COMO TRABALHAMOS na CCEP
Cada um de nós na CCEP tem o 

dever de aderir ao código e cumprir 
a legislação, a regulamentação e as 

políticas aplicáveis. Esperamos também 
que todas as entidades terceiras tais como 

fornecedores, vendedores, contratados, 
consultores, distribuidores e agentes que 
desenvolvem atividade para nós ajam de 

forma ética, compatível com o código 
e que sigam os nossos Princípios 

Orientadores para Fornecedores. 

https://www.ccep.com/pages/downloads-centre
https://www.ccep.com/pages/downloads-centre
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RESPONSABILIDADES ADICIONAIS dos GESTORES DA CCEP
Os que assumem funções de gestão têm responsabilidades acrescidas:

 ● Promover a nossa visão, objetivos e forma de trabalhar

 ● Liderar pelo exemplo e assumir o papel de modelos de comportamento

 ● Criar um ambiente aberto que encoraje os outros a manifestar suspeitas sem receio de retaliação

 ● Ajudar a resolver questões ou suspeitas recorrendo às nossas Key Persons para o Código de Conduta

 ● Assegurar que não há retaliação contra os que fazem perguntas ou manifestam suspeitas ou preocupações
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Se responder "não" a qualquer uma destas perguntas, ou se tiver dúvidas, pare, manifeste-se 

e solicite orientação junto das nossas Key Persons para o Código de Conduta. Tenha sempre 

em mente a forma como os nossos atos podem afetar a CCEP e os seus colegas, bem como 

consumidores, clientes, comunidades e outras partes interessadas.

TOMAR AS DECISÕES CERTAS 
Embora não abranja todas as situações possíveis, o 
código ajudar-nos-á quando enfrentarmos escolhas 
difíceis ou tivermos de tomar as decisões certas. 

PROTEÇÃO 
CONTRA RETALIAÇÃO 
Quando manifestamos suspeitas ou dúvidas legítimas, 
não deveremos recear consequências negativas. A CCEP 
não tolera qualquer tipo de retaliação contra alguém 
que efetue uma comunicação genuína ou coopere 
numa investigação. Tal implica que ninguém pode tomar 
medidas disciplinares contra um terceiro por este ter 
procurado orientações ou manifestado uma suspeita.

DEVEMOS PERGUNTAR A NÓS PRÓPRIOS: 

?

IMPORTAR-NOS-ÍAMOS 
SE APARECESSE NA 

INTERNET OU NA 
TELEVISÃO?

ACEITARÍAMOS A PLENA 
RESPONSABILIDADE POR 

ESSA DECISÃO?

NÃO TERÍAMOS QUALQUER 
PROBLEMA EM EXPLICÁ-LO 
AOS NOSSOS FAMILIARES?

O ATO ESTÁ 
CORRETO E 

É ÉTICO?

É LEGAL E COMPATÍVEL COM 
O CÓDIGO, BEM COMO COM 
AS POLÍTICAS E A CONDUTA 
EMPRESARIAL ESPERADA?

?



CRIAÇÃO DE VALOR 
PARTILHADO e 
SUSTENTÁVEL 
para OS NOSSOS 
COLABORADORES 
e PARA A EMPRESA
O nosso sucesso depende das nossas pessoas: o 
crescimento do negócio anda de mãos dadas com o 
desenvolvimento dos colaboradores. Demonstramos 
respeito mútuo e promovemos a criação de um local 
de trabalho em que os colaboradores partilham paixão 
pelo crescimento. Acreditamos na participação e no 
desenvolvimento mútuo, em fazer crescer o negócio 
prestando atenção e tendo em conta os pontos de vista 
de outros e tomando as decisões corretas para a CCEP.

Código de Conduta da Coca-Cola European Partners10
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Para motivar uma cultura inclusiva e 
entusiástica, adotamos a diversidade. A 

diversidade não é mais do que as características 
singulares, visíveis e invisíveis, que fazem de nós 

o que somos.

Exemplos dessas características são o género, a identidade de 
género, a etnia, a cor, a religião, a herança cultural, a idade, as 
origens sociais, as aptidões ou deficiências mentais ou físicas, 
a nacionalidade ou a orientação sexual. Criamos um ambiente 
que tira partido do potencial individual e coletivo dos nossos 

colaboradores promovendo a inclusão, a colaboração 
e os laços pessoais. São proibidas todas as formas de 

assédio, discriminação direta ou indireta e intimidação. 
O assédio pode manifestar-se na forma de atos 

físicos, exibições visuais ou comentários 
verbais.

CRIAÇÃO DE um LOCAL DE TRABALHO 
INCLUSIVO e RESPEITADOR
Cada um de nós aporta perspetivas próprias, e essa diversidade ajuda-nos a compreender melhor 
como agradar aos nossos clientes.

 ● Tratamos os outros de forma justa, honesta e respeitadora

 ●  Promovemos a diversidade e a inclusão considerando, 
respeitando e valorizando as nossas diferenças

 ● Disponibilizamos as infraestruturas adequadas para deficientes.

 ●  Tomamos decisões de contratação com base nas aptidões e competências do 
candidato

 ●  Obtemos o melhor das pessoas com quem trabalhamos e apoiamo-las para que se 
desenvolvam ao máximo

COMO TRABALHAMOS na CCEP

 

"Durante o almoço, a minha colega estava a referir-me o facto de o seu diretor continuar a comentar 
o seu aspeto e a fazer referências sexuais. Contou-me que o comportamento do seu diretor deixava-a 
nervosa e desconfortável. Aconselhei-a a solicitar orientações junto das nossas Key Persons para 
o Código de Conduta; neste caso, poderia ser o nosso contacto nos RH." 

– Michelle, profissional

PARA OBTER AS POLÍTICAS 
CONEXAS, CLIQUE AQUI. 

http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
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ATIVIDADE num AMBIENTE SEGURO e SAUDÁVEL
Acreditamos na criação de um ambiente que garanta os mais elevados padrões de segurança e saúde para nós 
e para as comunidades junto das quais operamos. Em tudo o que fazemos, colocamos a segurança e a saúde em 
primeiro lugar. Cada um de nós assume a responsabilidade de preservar a segurança dos nossos colegas e de 
nós próprios. É necessário que respeitemos sempre os nossos procedimentos operacionais e que cumpramos 
a legislação aplicável. Nunca podemos ser tentados a atalhar caminho ao nível da segurança para poupar tempo 
ou dinheiro.

 ●  Começamos a trabalhar apenas na ausência de perigos aparentes, 
assegurando que todos os equipamentos estão a funcionar corretamente 
e que os controlos de segurança estão ativos e a operar 

 ●  Só trabalhamos quando estamos clinicamente aptos e em alerta 
para desempenharmos as nossas funções em segurança

 ● Envergamos vestuário e equipamento de proteção individual sempre que exigido

 ● Interrompemos imediatamente o trabalho em caso de perigo 

 ●  Desempenhamos as nossas tarefas sem o uso indevido de álcool e 
drogas, o que inclui a utilização de medicamentos sujeitos a receita 
médica suscetíveis de prejudicar a segurança do trabalho

 ●  Asseguramos que o nosso veículo pode ser conduzido em segurança e é 
sujeito a manutenção regular e que respeitamos as regras de trânsito

COMO TRABALHAMOS na CCEP

 

"O Reggie falou-me de um empilhador avariado que poderíamos reparar imediatamente. Uma vez que o equipamento 
continuava a ser usado, é provável que não déssemos pelo problema até que acontecesse um acidente grave."

– Antonio, gestor de linha

PARA OBTER AS POLÍTICAS 
CONEXAS, CLIQUE AQUI. 

http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
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PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO 
São-nos confiados dados pessoais de colaboradores, clientes, consumidores, fornecedores e parceiros comerciais.

Entende-se por "dados pessoais" todas as informações que podem ser utilizadas para identificar, direta ou indiretamente, 
uma pessoa singular, quando usadas isoladamente ou em combinação com outras informações. Recolhemos, tratamos 
e processamos todos os dados pessoais de forma responsável e cumprindo a relevante legislação e as nossas políticas 
e procedimentos aplicáveis. Juntamente com os dados pessoais, a informação não pública é designada por "Informação 
Confidencial", a qual deve também ser tratada como tal e protegida contra divulgação não autorizada. 

 ●  Acesso a Informação Confidencial apenas quando for 
necessário conhecê-la e com a devida autorização 

 ●  Ter conhecimento da legislação nacional e europeia sobre proteção 
de dados pessoais e privacidade e assegurar que o acesso e a 
utilização de dados pessoais cumpre essa mesma legislação

 ●  Assegurar que todos os dados e informações são mantidos 
numa forma organizada, identificável e acessível

 ●  Ter em conta que a CCEP, na medida permitida por lei, detém os direitos de 
tudo o que é por ela criado, independentemente do facto de a propriedade 
intelectual ser ou não patenteável ou passível de proteção pelo estatuto 
de direitos de autor, segredo comercial ou marca comercial

 ●  Nunca discutir, divulgar ou aceder a informação em locais não protegidos, 
tais como espaços públicos, sem tomar as devidas precauções

 ●  Comunicar uma "quebra de segurança" ou uma perda ou roubo de 
dados pessoais ou Informação Confidencial imediatamente às nossas 
Key Persons para o Código de Conduta ou à CCEP Fraud 

 ● Seguir sempre os protocolos de cibersegurança 

COMO TRABALHAMOS na CCEP

 

Alguns exemplos dessa informação:

 ● Dados financeiros ou técnicos

 ● Estratégias de marketing

 ● Segredos comerciais, direitos 
de autor e patentes

 ● Planos de negócio

 ● Alterações relevantes na gestão

 ● Desenvolvimentos empresariais significativos

 ● Listas de preços

Entende-se por "quebra de segurança 
dos dados" uma situação que conduz 
acidentalmente à destruição, perda, alteração, 
divulgação não autorizada ou acesso 
a Informação Confidencial transmitida, 
armazenada ou processada de qualquer 
outra forma

PARA OBTER AS POLÍTICAS 
CONEXAS, CLIQUE AQUI. 

mailto:fraud%40cokecce.com?subject=
http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
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UTILIZAÇÃO RESPONSÁVEL DOS ATIVOS DA EMPRESA
Assumimos todos a responsabilidade e desempenhamos um papel ativo na proteção dos ativos e recursos da CCEP 
contra perda, roubo, danos, acesso não autorizado ou utilização indevida. Tal inclui todos os bens e serviços da 
empresa, quer se trate de ativos físicos como computadores e telefones, informação confidencial da empresa ou ativos 
eletrónicos tais como dados e relatórios; utilizamos sempre esses mesmos ativos de forma ética, legal e de forma 
responsável. É necessário estarmos conscientes de que estamos sujeitos à ameaça constante de ataques criminosos 
(p. ex., engenharia social, furto de informação ou cibercrime). 

Comunicamos imediatamente à TI, à Segurança ou a uma Key Person para o Código de Conduta todas 
as tentativas de cibercrime e sempre que percamos, ainda que temporariamente, um ativo de TI tal como 
um computador portátil ou um telefone, ou se suspeitarmos de acessos ou atividades não autorizadas num 
computador ou sistema.

 ●  Asseguramos que o uso pessoal de ativos da CCEP não ultrapassa os limites 
do razoável, nem interfere com as responsabilidades da nossa função 

 ●  Preservamos a privacidade e a segurança de todas as palavras-passe e 
dados de identificação de utilizadores, não os divulgando a terceiros

 ●  Devemos estar preparados para tentativas de cibercrime frequentando as formações relevantes 
em matéria de TI

 ●  Nunca utilizamos tecnologia da empresa para transferir, visualizar ou gravar 
conteúdos impróprios, discriminatórios, sexualmente explícitos ou ofensivos

 ●  Nunca utilizamos tecnologia da empresa para aceder a conteúdos protegidos ou ilegais, 
enviar propostas não autorizadas ou para desempenhar atividades para outras organizações

 ● Nunca utilizamos ou descarregamos hardware ou software não autorizados

COMO TRABALHAMOS na CCEP

PARA OBTER AS POLÍTICAS 
CONEXAS, CLIQUE AQUI. 

" A Maria, que trabalha no departamento 
fiscal, recebeu um e-mail urgente do seu 
diretor, João, a solicitar-lhe que lhe enviasse 
imediatamente os nomes completos e 
dados fiscais de todos os colaboradores da 
CCEP. Ela pretendia agir com rapidez mas 
suspeitou do pedido, pelo que perguntou ao 
gestor de linha. Este, por sua vez, consultou 
o João, que lhe confirmou não ter enviado 
o e-mail. A ocorrência foi imediatamente 
comunicada por eles à equipa CCEP Fraud."

O endereço de e-mail do João tinha sido 
pirateado. 

http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
mailto:fraud%40cokecce.com?subject=
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COMUNICAÇÕES RESPONSÁVEIS
As nossas marcas são marcas de confiança em todo o mundo. É nosso dever comunicar sempre de forma honesta 
e responsável.

PARA OBTER AS POLÍTICAS 
CONEXAS, CLIQUE AQUI. 

As redes sociais podem constituir 
uma ferramenta valiosa na forma como 
comunicamos. Quando as utilizamos, 

devemos demonstrar responsabilidade e 
inteligência. Não se esqueça de que tudo na 

Internet é permanente e nada é anónimo. Tudo 
o que publicamos pode ser reencaminhado e 
propagar-se pelo mundo instantaneamente. 
Por conseguinte, temos de recorrer ao bom 

senso e ser prudentes quando utilizamos 
as redes sociais. 

 ●  Só falamos ou divulgamos publicações em nome da CCEP se dispusermos de autorização 
prévia das Relações Públicas e Comunicação para agir como porta-voz da empresa

 ●  Se divulgarmos notícias ou informações sobre a empresa, fazemo-lo de forma que não prejudique 
a CCEP, os nossos colegas ou os nossos consumidores, clientes e outras partes interessadas

 ● Tornamos claro que somos os únicos responsáveis pelas nossas 
opiniões e contas pessoais nas redes sociais

 ●  Asseguramos que as nossas publicações pessoais não são impróprias 
nem prejudicam a CCEP nem colegas, clientes ou consumidores 

 ● Nunca publicamos ou divulgamos segredos comerciais ou Informação Confidencial da empresa

 ●  Encaminhamos todos os pedidos de esclarecimento efetuados por meios de comunicação 
(redes sociais) para o Departamento de Relações Públicas e Comunicação (RPC) e todas as 
perguntas relacionadas com investidores para o Departamento de Relações com os Investidores

COMO TRABALHAMOS na CCEP

http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
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INTEGRIDADE no NOSSO NEGÓCIO e NOS REGISTOS FINANCEIROS 
Independentemente do cargo que ocupamos na CCEP, desempenhamos todos um papel por forma a garantir que 
os nossos registos financeiros e empresariais correspondem à verdade. Quando criamos registos empresariais e 
financeiros, asseguramos que os mesmos são claros, exatos, exaustivos, oportunos e estão alinhados com a legislação. 
Para agir com honestidade e integridade, devemos rever, criticar e questionar toda a informação para garantir a exatidão 
dos registos.

Os nossos registos sobre a nossa atividade não se limitam apenas aos registos financeiros. Incluem todos os tipos 
de informação empresarial, tais como:

 ● Documentos relativos a salários

 ● Cartões de ponto

 ● Relatórios de deslocações e despesas

 ● Candidaturas a emprego

 ● Relatórios de qualidade

 ● Medidas comerciais no terreno

 ● Acordos com clientes

 ● Relatórios de stocks e vendas 

 ●  Conservamos e destruímos documentos respeitando as nossas linhas de orientação sobre retenção 
de registos 

 ● Asseguramos que todas as transações são autorizadas, registadas e redigidas de forma correta

 ●  Obtemos as autorizações necessárias antes de responder a um pedido de informações de uma 
entidade reguladora ou do Estado

 ●  Disponibilizamos todas as informações solicitadas em investigações ou auditorias, quer estas sejam 
conduzidas pela empresa, quer por uma autoridade estatal.

 ● Nunca destruímos, ocultamos ou alteramos registos durante uma retenção legal ou investigação

COMO TRABALHAMOS na CCEP

PARA OBTER AS POLÍTICAS 
CONEXAS, CLIQUE AQUI. 

Entende-se por "retenção legal" uma 
notificação enviada pelo Departamento 
Jurídico aos colaboradores, indicando-lhes 
que não devem destruir registos, seja em 
papel ou em formato eletrónico, que possam 
ser relevantes para uma questão/investigação 
jurídica. 

O Gavin tem um objetivo de cobertura difícil de 
atingir este mês e receia não o cumprir a tempo. 
Decide registar contactos adicionais como clientes 
que não foram feitos e prevê fazer nos primeiros 
dias do período seguinte.

O Gavin está na prática a falsificar registos da 
empresa registando contactos em dias diferentes 
daqueles em que as visitas foram realmente 
efetuadas.

http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
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Os PRD são definidos como os "diretores 
e executivos superiores com acesso regular 
a informação privilegiada relacionada, direta 
ou indiretamente, com a CCEP, com o poder 
de tomar decisões de gestão que afetam o 
desenvolvimento futuro e as perspetivas de 

negócio da empresa". 

INTEGRIDADE nas NEGOCIAÇÕES DE AÇÕES 
Entende-se por "informação privilegiada" qualquer informação sobre a CCEP ou outra empresa que não tenha sido 
tornada pública. Tomamos medidas para proteger essa informação, uma vez que a mesma poderá, se utilizada antes 
da divulgação, provocar um efeito no preço dos títulos, tornando provável que o investidor utilize essa informação como 
base da sua tomada de decisão de realização de investimento. 

 ●  Compreendemos e respeitamos as nossas políticas e a legislação e regulamentação relacionadas 
com a negociação de ações 

 ●  Só participamos em negociações de ações legítimas e nunca na posse de informação privilegiada 

 ●   Nunca divulgamos ou encorajamos a utilização de informação considerada não pública 
ou confidencial face a terceiros, incluindo outros colaboradores da CCEP, salvo se 
tal for exigido por força das responsabilidade resultantes dos nossos cargos 

 ●   Perguntamos ao Secretário da Empresa ou ao Departamento Jurídico se não tivermos certeza sobre 
as nossas obrigações e restrições

COMO TRABALHAMOS na CCEP

Os diretores, membros da equipa de gestão, pessoal-chave ou todos os outros colaboradores da CCEP que tenham sido 
designados como Pessoas com Responsabilidades de Gestão (PRD) estão sujeitos a obrigações e restrições acrescidas 
em matéria de negociação de ações. Essas obrigações incluem a obtenção de uma autorização para negociar, bem 
como a não negociação durante os "períodos fechados". Esses diretores e outros colaboradores são notificados da 
existência de políticas e procedimentos adicionais, estando a eles vinculados.

PARA OBTER AS POLÍTICAS 
CONEXAS, CLIQUE AQUI. 

http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
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EVITAR CONFLITOS de INTERESSES 
Enquanto protegemos a reputação da nossa empresa, somos também responsáveis por evitar conflitos de interesses. 
Tal ocorre quando as nossas atividades pessoais, interesses externos ou relacionamentos, interferem ou aparentam 
interferir com a nossa capacidade de agir no interesse da CCEP. Não utilizamos nunca a nossa posição na CCEP para 
obter benefícios pessoais e não permitimos que conflitos de interesses restrinjam a nossa capacidade de desempenhar 
objetivamente as nossas funções ou nos façam parecer tendenciosos. 

 ●  É nosso dever comunicar ao nosso diretor a possibilidade de um conflito de interesses e solicitar em 
seguida aconselhamento ao Departamento Jurídico

 ●  Excluímo-nos de processos de compras e contratação se mantivermos um relacionamento 
pessoal com alguém que trabalhe para a empresa com a qual estamos a negociar

 ●  Baseamos as nossas decisões empresariais em necessidades comerciais e não em relacionamentos 
pessoais

 ●  Somos cuidadosos quanto à aparência de favoritismo, incluindo a não supervisão, 
direta ou indireta, de amigos próximos, familiares ou parceiros

COMO TRABALHAMOS na CCEP

"O meu companheiro obteve um emprego fantástico no departamento de logística de uma empresa que também 
vende refrigerantes. Um colega referiu que devo comunicá-lo à nossa empresa, uma vez que ele estaria a trabalhar 
para um concorrente. Nem sequer tinha pensado nisso, uma vez que se tratava de um departamento totalmente 
diferente. A Lorna, do Departamento Jurídico, documentou o facto e analisámos o âmbito das minhas funções para 
assegurar que evitamos (a aparência de) um conflito de interesses." 

– Astrid, gestora de grandes contas

PARA OBTER AS POLÍTICAS 
CONEXAS, CLIQUE AQUI. 

http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
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CRIAÇÃO DE VALOR 
PARTILHADO e 
SUSTENTÁVEL 
com CLIENTES, 
FORNECEDORES 
e FRANQUIADOS
Focamo-nos nos clientes e na nossa linha da frente e 
esforçamo-nos por ser o parceiro preferido dos nossos 
clientes, criando valor em conjunto com a melhor 
execução possível e facilitando os nossos relacionamentos 
comerciais. Procuramos fornecedores e franquiados 
que partilham connosco o empenho na execução veloz 
e ágil e na promoção de um crescimento sustentável. 
Em conjunto, realizamos as atividades com os máximos 
níveis de integridade e no cumprimento da legislação 
e regulamentação que governa o nosso negócio. 
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FORNECER PRODUTOS DE ALTA QUALIDADE
Estamos todos empenhados em proteger a qualidade dos nossos produtos e continuaremos a exigir 
somente o melhor de fornecedores e parceiros comerciais.

 ●  Conhecemos e respeitamos as nossas normas e processos de qualidade 
e segurança alimentar para proteger a qualidade dos nossos produtos 

 ●  Asseguramos que todos os nossos parceiros comerciais cumprem as nossas 
normas de qualidade e segurança

 ● Nunca deixamos que um produto saia da fase de controlo sem cumprir todas as 
normas de qualidade e segurança

COMO TRABALHAMOS na CCEP

 

"Notei que o comportamento do enchimento tinha mudado e que o número de produtos rejeitados 
tinha aumentado. Numa investigação com o meu chefe de equipa, verifiquei que os produtos 
rejeitados provinham de uma determinada válvula de enchimento. Interrompemos a produção e 
apurámos que um dos componentes da válvula se tinha partido e estava em falta. Isolámos o stock 
como medida de precaução até localizarmos o componente em falta no fluxo de saída." 

– Jack, técnico operador de enchimento 

PARA OBTER AS POLÍTICAS 
CONEXAS, CLIQUE AQUI. 

http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
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Não existe, em muitos casos, problema em 
recolher informações sobre a concorrência, 
a TCCC, outras empresas de engarrafamento e 
outros franquiados que nos permita concorrer 
de forma mais eficaz e ter uma melhor 
compreensão do ambiente concorrencial. 
No entanto, quando recolher essas 
informações, tenha em mente o seguinte:

 ●  A informação pública (tal como notícias e 
artigos em revistas da especialidade) é uma das 
fontes de informação mais simples e seguras

 ●  Nunca obtenha informação sensível diretamente 
de um concorrente ou dos seus representantes

 ●  Nunca use os clientes ou fornecedores para 
comunicar com a concorrência, e nunca peça 
aos clientes para divulgarem Informação 
Sensível da CCEP ou dos concorrentes desta

 ●  Nunca procure saber o que a concorrência 
planeia fazer no futuro, salvo se a informação 
tiver origem em fontes públicas 

RELACIONAMENTO JUSTO com CLIENTES, PARCEIROS COMERCIAIS 
e FORNECEDORES 
Quando interagimos com clientes, parceiros comerciais e fornecedores, agimos sempre com honestidade e 
responsabilidade. Estamos empenhados em concorrer de forma justa e exclusivamente com base no mérito dos nossos 
produtos e serviços, e nunca de forma não ética.

 ●  Honramos os nossos compromissos e nunca utilizamos práticas injustas, fraudulentas ou 
enganosas

 ●  Revemos e cumprimos o nosso Código de Marketing Responsável e nunca publicitamos 
ou comercializamos os nossos produtos junto de crianças com idades inferiores a 12 anos

 ●  Nunca discuta com terceiros informações sobre preços, custos, 
abastecimento de produtos, condições de venda, marketing ou outras 
informações que possam ser qualificadas como Informação Sensível

 ●  Os acordos de cooperação, tais como os acordos de co embalagem, os 
empreendimentos conjuntos (joint ventures), as fusões ou as cooperativas/
centrais de compras, devem ser discutidos com o Departamento Jurídico

 ●  Os envolvidos em relacionamento com clientes, fornecedores e outras entidades 
terceiras devem frequentar a Formação sobre Legislação da Concorrência, uma 
vez que esta é complexa e as infrações a esta têm consequências graves, tais 
como multas para a CCEP e penas de prisão para os culpados nalguns países.

 ●  Esperamos dos nossos parceiros comerciais e fornecedores que ajam com 
integridade e cumpram os nossos elevados padrões e a legislação, além 
de respeitarem os Princípios Orientadores para Fornecedores

COMO TRABALHAMOS na CCEP

 
PARA OBTER AS POLÍTICAS 
CONEXAS, CLIQUE AQUI. 

https://www.ccep.com/pages/downloads-centre
http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx


PARA OBTER AS POLÍTICAS 
CONEXAS, CLIQUE AQUI. 

A nossa Política Anticorrupção define presentes 
como qualquer tipo de vantagem patrimonial ou não 
patrimonial, incluindo serviços e atividades de lazer 

em que o ofertante não participa. Não aceitamos dinheiro 
ou equivalentes (p. ex., empréstimos, descontos, cartões/

certificados de oferta). 

Entende-se por "atividades de lazer" todas as refeições, saídas 
e viagens em que o cliente, fornecedor ou outra pessoa 

relevante participa. Constituem exemplos os bilhetes para 
eventos, as saídas de golfe, as despesas de deslocação 

e outras formas de atividades de lazer.

TROCA DE PRESENTES e PROPOSTAS DE ATIVIDADES 
DE LAZER
Dar e aceitar presentes e propostas de atividades de lazer adequadas pode contribuir para reforçar 
o nosso relacionamento com entidades terceiras, mas é também passível de criar conflitos de 
interesses. É nosso dever recorrer sempre ao bom senso e nunca aceitar ou oferecer presentes ou 
propostas de atividades de lazer que possam sequer aparentar o objetivo de influenciar o negócio ou 
outras decisões relevantes. 

 ●  Evitamos presentes e propostas de atividades de lazer suscetíveis 
de aparentarem o objetivo de obter uma influência indevida

 ●  Certificamo-nos de que os presentes e as atividades de lazer oferecidos 
ou aceites não são extravagantes nem contrários à lei ou às práticas 
comerciais normais e às políticas da CCEP ou da parte recetora 

 ●  Temos em mente que não nos é permitido oferecer presentes ou atividades de lazer 
a funcionários públicos sem a autorização prévia por escrito do Diretor de Compliance

 ●  Temos em conta a forma como os presentes ou as atividades de lazer são encarados 
externamente

 ●  Procuramos consultar a nossa Key Person para o Código de Conduta quando 
tivermos dúvidas

COMO TRABALHAMOS na CCEP

 

"Um fornecedor de longa data ofereceu-me bilhetes para um jogo de futebol. No entanto, uma 
vez que o contrato com essa empresa estava ainda no processo de seleção, tive de os recusar 
educadamente."

– Nicholas, Relações Públicas e Comunicação

Código de Conduta da Coca-Cola European Partners22

http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
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COMBATE à CORRUPÇÃO
Asseguramos que os nossos atos não envolvem qualquer tipo de corrupção, uma vez que até a aparência de tais 
condutas pode ser ilegal e prejudicar permanentemente a nossa reputação e as transações comerciais futuras. 

 ●  Não oferecemos nem prometemos oferecer e não solicitamos nem aceitamos ou 
recebemos subornos ou algo que simplesmente possa ser percebido como tal

 ● Temos consciência de que podemos ser responsabilizados pelos atos de 
entidades terceiras com quem trabalhamos ou que agem em nosso nome 

 ● Registamos de forma clara todos os pagamentos, transações e despesas

 ●  Tomamos medidas de verificação prévia sobre todas as entidades terceiras 
e monitorizamos a sua conduta para garantir que as suas atividades 
cumprem a legislação aplicável e as políticas da empresa

 ●  Comunicamos ao Departamento Jurídico ou usando os canais Speak Up todas as formas 
de corrupção, as quais serão tratadas pelo Diretor de Compliance e a sua equipa

COMO TRABALHAMOS na CCEP

Proibimos todas as formas 
de corrupção. Corrupção é a 

oferta, promessa, doação, solicitação, 
concordância em receber ou aceitar 

algo de valor de modo a influenciar o 
comportamento ou decisão de alguém. Tal 

inclui os pagamentos facilitadores, que 
são pequenos pagamentos destinados a 
assegurar ou agilizar um ato rotineiro, tal 

como a emissão de uma licença ou a 
prestação de um serviço. 

PARA OBTER AS POLÍTICAS 
CONEXAS, CLIQUE AQUI. 

http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
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Estamos cientes do impacto económico, social e ambiental do 
nosso negócio nas comunidades junto das quais exercemos 
atividade e procuramos contribuir positivamente para a 
sociedade com base na nossa robusta herança e presença 
locais. Procuramos formas de participar nas comunidades 
em que vivemos e trabalhamos e identificamos formas de 
estarmos capacitados para vencer em conjunto. Estamos 
empenhados na boa cidadania empresarial, protegendo os 
direitos humanos e respeitando as leis e costumes locais. 

CRIAÇÃO DE VALOR 
PARTILHADO e 
SUSTENTÁVEL com 
AS COMUNIDADES 
ONDE ESTAMOS 
IMPLANTADOS



Código de Conduta da Coca-Cola European Partners 25

BOA cidadania EMPRESARIAL e PROMOÇÃO da SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL 
Em tudo o que fazemos, respeitamos os mais elevados padrões ambientais e procuramos soluções benéficas para a 
empresa e para o ambiente. Esperamos o mesmo de todas as partes interessadas, clientes e fornecedores com quem 
trabalhamos.

Controlamos, transportamos, armazenamos e eliminamos em segurança todos os materiais regulados, para proteger as 
comunidades e a empresa. Os materiais regulados incluem:

 ● Águas residuais e pluviais 

 ● Materiais perigosos e resíduos particularmente perigosos

 ●  Procuramos formas de reduzir as nossas emissões de carbono, o consumo de energia e a 
utilização de água; enviamos 100% dos nossos resíduos de produção para recuperação; reduzimos 
o impacto ambiental dos ingredientes e das embalagens que usamos 

 ●  Trabalhamos com partes interessadas, fornecedores e clientes no sentido de reduzir o impacto 
ambiental ao longo da nossa cadeia de valor 

 ●  Temos em conta o potencial impacto ambiental de todas as decisões que tomamos

 ● Comunicamos todas as suspeitas de problemas ambientais às nossas Key Persons para o Código 
de Conduta 

COMO TRABALHAMOS na CCEP

 PARA OBTER AS POLÍTICAS 
CONEXAS, CLIQUE AQUI. 

Respeitamos os mais elevados 
padrões ambientais.

https://www.ccep.com/pages/downloads-centre
https://www.ccep.com/pages/downloads-centre
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ENVOLVIMENTO em ATIVIDADES POLÍTICAS 
Uma parte importante do envolvimento nas comunidades onde vivemos e trabalhamos é a participação no processo 
político. 

 ●  Mantemos as atividades políticas pessoais fora da CCEP, não usando os 
ativos, os recursos, o tempo, o e-mail, a reputação ou o nome da empresa

 ●  Não efetuamos contribuições políticas (em geral) em nome da CCEP sem 
a autorização prévia por escrito das RPC e do Departamento Jurídico 

 ●  Obtemos aprovação antes de procurarmos ocupar ou ocuparmos um 
cargo público, ou de nos envolvermos em grupos de trabalho, consultas 
públicas e organizações profissionais ou comerciais relevantes

COMO TRABALHAMOS na CCEP

PARA OBTER AS POLÍTICAS 
CONEXAS, CLIQUE AQUI. 

http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
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PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 
Estamos empenhados na proteção dos direitos humanos e do trabalho. Apoiamos os 
10 princípios do Global Compact da ONU e assumimos uma abordagem proativa ao 
respeito por esses direitos no local de trabalho, na nossa cadeia de abastecimento e nas 
comunidades junto das quais operamos. 

 ●  Utilizamos uma abordagem de tolerância zero nas nossas operações 
em matéria de escravatura moderna de qualquer tipo, o que inclui o 
tráfico de seres humanos e a utilização de trabalho infantil, trabalho 
forçado, trabalho para pagamento de dívidas e trabalho involuntário.

 ●  Impomos à nossa cadeia de abastecimento os mesmos padrões 
e proibimos quaisquer formas de tráfico de seres humanos dentro 
do nosso sistema, ou através de qualquer empresa que nos forneça 
diretamente bens ou serviços 

COMO TRABALHAMOS na CCEP

 

PARA OBTER AS POLÍTICAS 
CONEXAS, CLIQUE AQUI. 

https://www.ccep.com/pages/downloads-centre
https://www.ccep.com/pages/downloads-centre
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RESPEITO pela LEGISLAÇÃO e COSTUMES locais 
Cumprimos e respeitamos a legislação e regulamentação dos locais onde estamos a laborar. Procuramos parceiros 
comerciais que respeitem os mesmos princípios e tomamos medidas para assegurar que os mesmos respeitam também 
essa legislação e regulamentação.

 ●  Exercemos a nossa atividade com respeito pelas pessoas onde quer que 
atuemos, e em linha com a legislação e regulamentação locais

 ●  Estamos conscientes de que, por vezes, a legislação e regulamentação dos locais onde exercemos 
atividades variam de país para país e procuramos aconselhamento junto do Departamento 
Jurídico ou das Key Persons para o Código de Conduta em caso de dúvida ou conflito

COMO TRABALHAMOS na CCEP

PARA OBTER AS POLÍTICAS 
CONEXAS, CLIQUE AQUI. 

https://www.ccep.com/pages/downloads-centre
https://www.ccep.com/pages/downloads-centre
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CONCLUSÃO SOBRE 
o NOSSO CÓDIGO
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MENSAGEM do 
DIRETOR DE COMPLIANCE 

Caros colegas, 

Desempenhamos todos um papel importante no sucesso da Coca-Cola European 
Partners e no cumprimento do Código de Conduta e das condutas nele contidas. 
Comprometemo-nos com os colegas, com a empresa e, mais importante que tudo, com 
os nossos clientes, consumidores, fornecedores e outras partes interessadas, a exercer 
a nossa atividade com integridade e responsabilização. Dessa forma, poderemos estar 
confiantes de que estamos a tomar as decisões certas. 

Compete a cada um de nós assegurar que os princípios e linhas de orientação do 
nosso Código encontram eco na nossa cultura e nas nossas decisões e atos diários. 
A preservação de uma cultura de ética depende do nosso empenho emocional e racional, 
bem como de assumirmos a responsabilidade de nos manifestarmos e colocarmos as 
questões que nos surjam. 

Quero agradecer-vos pessoalmente por tudo o que fazem para impulsionar o crescimento 
da CCEP e torná-la uma empresa de excelência. 

Com os melhores cumprimentos,

Frank Govaerts
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ACONSELHAMENTO e 
COMUNICAÇÃO DE SUSPEITAS/
DÚVIDAS/PREOCUPAÇÕES 
Todos nós podemos fazer a diferença contactando as 
nossas Key Persons para o Código de Conduta se 
algo nos suscitar suspeitas de conduta ilícita. Embora 
pareça mais fácil, permanecer em silêncio pode 
prejudicar a empresa, reduzir o nível de confiança e 
piorar a situação. Se manifestarmos as nossas suspeitas 
da forma correta, todos sairão beneficiados.
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AS NOSSAS KEY PERSONS PARA O CÓDIGO DE CONDUTA

Quando manifestar as suas suspeitas através dos 
canais Speak Up, poderá fazê-lo anonimamente 
sempre que permitido pela legislação local. No entanto, 
na maioria das circunstâncias, permanecer anónimo 
dificulta a investigação exaustiva das suspeitas e, por 
vezes, impossibilita o seu tratamento adequado. Não 
obstante, a CCEP tomará todas as precauções, dentro 
de limites razoáveis, para preservar a confidencialidade 
do denunciante e evitar que alguém seja penalizado 
por manifestar suspeitas em boa fé. Para ajudar a 
preservar a confidencialidade das investigações, 
devemos evitar discuti-las com outros. Efetuar um relato 
genuíno ou comunicar uma suspeita ou dúvida implica 
a comunicação completa e exata das informações 
que temos sobre a situação que acreditamos ser 
verdadeira. Se for acusado de conduta ilícita, o 
colaborador será informado das alegações e ser-lhe-á 
dada a oportunidade de responder. A CCEP tomará as 
medidas corretivas ou disciplinares adequadas em caso 
de incumprimento do código, das políticas ou da lei, 
respeitando a legislação local e a política da empresa. 

Quando comunicamos suspeitas, a CCEP realizará 
imediatamente a investigação adequada. Cada unidade 
de negócio conta com um Comité do Código de Conduta 
local composto por representantes dos Departamentos 
Jurídico, RH, Segurança e Controlo Interno. As suas 
funções são a gestão e a análise de suspeitas ou dúvidas 
comunicadas ou de potenciais incumprimentos do nosso 
código. O Comité do Código de Conduta, responsável 
por toda a empresa, supervisiona todos os incidentes 
para assegurar que os casos são geridos de forma eficaz 
e coerente, bem como para os compreender e evitar 
infrações no futuro.

O Diretor 
de Compliance 

O seu gestor de linha ou um membro da equipa 
de gestão da empresa na sua área

Um membro dos Departamentos 
Jurídico ou de Ética e Compliance

Os canais Speak Up na web, 
em www.ccepspeakup.ethicspoint.com 

ou por via telefónica. Os números de 
telefone específicos para cada país 

estão na página 33 

O Diretor do Departamento Jurídico 

O seu representante 
de RH local ou a 

equipa HeRe

http://www.ccepspeakup.ethicspoint.com
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CANAIS SPEAK UP 
Os canais Speak Up da CCEP constituem um recurso adicional por telefone ou internet, através do qual os colaboradores 
podem fazer perguntas ou manifestar suspeitas ou dúvidas de forma confidencial e anónima, sempre que permitido pela 
legislação local. Estes canais estão disponíveis em vários idiomas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para utilizar 
o Speak Up na internet, visite www.ccepspeakup.ethicspoint.com para obter o número de telefone para o seu país, 
marque um dos números indicados abaixo (certificando-se de que tem acesso a uma linha externa). 

PAÍS PRIMEIRO PASSO SEGUNDO PASSO

ESTADOS UNIDOS 844 570 4237

LUXEMBURGO 80085200

PAÍSES BAIXOS 0800 0201815

SUÉCIA 201408193

FRANÇA 0800-90-3279

ISLÂNDIA 800-9491

NORUEGA 800-14740

REINO UNIDO 0808-234-9334

BÉLGICA 0-800-100-10 844 570 4237

BULGÁRIA 00-800-0010 844 570 4237

PORTUGAL 800-800-128 844 570 4237

ESPANHA 900-99-0011 844 570 4237
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ÍNDICE dos PRINCIPAIS TERMOS

ALGO DE VALOR, 22, 23

ATIVOS FÍSICOS, 14, 26

BOA FÉ, 32

CONFLITO DE INTERESSES, 18, 22, 28

CORRUPÇÃO, 23

DADOS PESSOAIS, 13

DIFERENÇAS HUMANAS VISÍVEIS E INVISÍVEIS, 11

DIVERSIDADE, 11

FAMILIAR, 9, 18

HOSPITALIDADE E OFERTAS DE ENTRETENIMENTO, 22

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL, 13, 15, 21

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA, 17

INFORMAÇÃO SOBRE A CONCORRÊNCIA, 21

MATERIAIS REGULADOS, 25

PAGAMENTOS FACILITADORES, 23

PRESENTES, 22

PROPRIEDADE INTELECTUAL, 13

REGISTOS EMPRESARIAIS, 16

RETALIAÇÃO, 8, 9

Modelo 
operacional 
centrado no 
cliente

Cultura de em-
preendedorismo

Liderança 
ao nível da 
sustentabilidade 

Excelência 
digital

Alinhamento 
com a TCCC 
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RECURSOS ÚTEIS 
ADICIONAIS 

Para mais informações sobre os princípios empresariais 
descritos no nosso código, clique aqui.

BEBIDAS DE EXCELÊNCIA, SERVIÇO DE EXCELÊNCIA, 
PESSOAS DE EXCELÊNCIA

http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx


A forma como trabalhamos na CCEP

O nosso Código de Conduta

Coca-Cola European Partners plc

Sede social:

Pemberton House

Bakers Road

Uxbridge, UB8 1EZ

Registada em Inglaterra e no País de Gales

Número de registo da empresa: 09717350

www.ccep.com

© 2017 The Coca-Cola Company. Todos os direitos reservados. COCA-COLA, COCA-COLA LIGHT, COCA-COLA ZERO, THE CONTOUR BOTTLE, SPRITE e TASTE THE FEELING são marcas comerciais registadas da The Coca-Cola Company.

©2017 Honest Tea, Inc. Todos os direitos reservados. HONEST é uma marca comercial registada da Honest Tea, Inc. 

© 2017 MMJ, "Chaudfontaine" é uma marca comercial registada da MMJ.

http://www.ccep.com

