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PREÂMBULO

O jp.group é um grupo empresarial português, com presença internacional e 
que atua principalmente no setor das Tecnologias de Informação e Comuni-
cação (TIC), mas também em áreas complementares que reforçam e valorizam 
as soluções oferecidas ao mercado.

Com um profundo conhecimento e experiência no setor tecnológico a nível local 
e global, o jp.group integra um conjunto diversificado de negócios.

A nossa atuação do jp.group pauta-se por um conjunto princípios éticos, melhor 
descritos no nosso Código de Ética, pelos quais as suas empresas pautam a sua 
atividade e a relação com todos os seus parceiros:
Ambição;
Humildade;
Persistência; 
Integridade; e, 
Mudança – procurando sempre ir ao encontro das reais necessidades dos seus 
clientes.
 
Os êxitos conseguidos ao longo da nossa história falam por si, liderando, à escala 
global, estamos uma revolução de longo prazo na educação, que democratiza 
o acesso à informação e à tecnologia, que inspira diariamente a igualdade e o 
conhecimento, e que já mudou a vida de milhões de estudantes, centenas de 
comunidades educativas e dezenas de países.
A chave do nosso sucesso é o nosso compromisso e respeito para com os nos-
sos valores.
Qualquer que seja a nossa posição ou atividade, não são apenas as nossas 
ações, mas também os nossos comportamentos que asseguram que a nossa 
reputação continue imaculada. 

Neste sentido, este Código de Conduta expõe de forma simples, mas inequívoca, 
um conjunto de princípios que regem a atividade das empresas que compõem o 
jp.group, e um conjunto de regras de natureza ética e deontológica a observar 
pelos respetivos membros dos Órgãos Sociais e por todos os Colaboradores, na 
sua relação com Clientes, Fornecedores e restantes Stakeholders.
Destina-se também a entidades terceiras, contratadas por, ou atuando em nome 
das empresas do jp.group, nos casos em que esta possa ser responsabilizada 
pelas suas ações.
Esperamos um compromisso sério e sentido com este Código de Conduta, através 
da adoção dos princípios e comportamentos que aqui se enunciam.

O jp.group assume como compromisso a criação de valor económico baseado 
em relações de Ética e Confiança, com todas as partes interessadas. 
Para tal define diretrizes e princípios de conduta fundamentais para nortear 
diariamente a conduta profissional de todas os seus colaboradores, assegu-
rando um padrão íntegro e correto perante clientes, fornecedores, parceiros, 
prestadores de serviços e todos os restantes Stakeholders. 
Os nossos colaboradores são a materialização da nossa conduta e uma das formas 
através das quais agimos na sociedade. Por tal facto deverão saber identificar os 
possíveis questões de ética empresarial com que o jp.group se pode deparar, 
sabendo como agir apropriadamente em cada caso. 
O jp.group acredita que a sua conduta deverá ser sempre irrepreensível, não se 
coadunando com, nem admitindo, práticas ilícitas que prejudicam a transparência 
e desvirtuam o investimento público ou particular.
O nosso repúdio a práticas ilícitas deverá espelhar-se nos nossos colaboradores, 
parceiros, fornecedores e clientes pelo que aqui clarificamos as regras de atuação 
que consubstanciam a nossa posição em relação a comportamentos ilícitos.
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01 DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. Âmbito de aplicação

O presente Código de Conduta é aplicável a todos os 
colaboradores do jp.group, qualquer que seja a na-
tureza do vínculo laboral ou o regime de exercício de 
funções, bem assim, a todas as entidades contratadas 
por, ou atuando em nome das empresas do jp.group, 
nos casos em que estas possam ser responsabilizadas 
pelas suas ações.

1.2. Objeto

O Código de Conduta do jp.group estabelece o conjunto 
de princípios, valores e regras de atuação de todos os 
seus destinatários, tal como definidos no artigo ante-
rior, em matéria de ética profissional e de conduta e 
constitui uma referência quanto ao padrão de conduta 
exigível aos seus colaboradores no seu relacionamento 
com terceiros, tendo em consideração as normas pe-
nais referentes à corrupção e às infrações conexas 
e os riscos de exposição do jp.group a estes crimes.
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CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS02
2.1. Definição de corrupção e infrações conexas
Entende-se por corrupção e infrações conexas os crimes 
de corrupção, recebimento e oferta indevidos de van-
tagem, peculato, participação económica em negócio, 
concussão, abuso de poder, prevaricação, tráfico de 
influência, branqueamento ou fraude na obtenção ou 
desvio de subsídio, subvenção ou crédito.

2.2. A Corrupção pode definir-se como a prática de um 
ato lícito ou ilícito (por ação ou omissão), mediante o 
recebimento ou promessa de recebimento de vantagem 
indevida, para o próprio ou para terceiro. A corrupção 
pode ser ativa ou passiva, consoante a ação ou omissão 
seja de oferecimento de vantagem indevida, ou de 
recebimento dessa vantagem indevida. 
O jp.group repudia veemente qualquer prática 
corruptiva. 
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2.3.  Prendas e Ofertas podem  fazer  parte  das  relações  
empresariais.  Contudo, para que  não  se  suscitem  dúvidas  
éticas,  devem  obedecer  a  algumas  regras.  Devem ser prendas 
de cortesia, ter valor simbólico e respeitar a cultura, os valores 
e os costumes locais. Na relação com clientes, fornecedores, 
governos e outras entidades públicas e partidos políticos,  
devemos  recusar  ou  oferecer  pagamentos  ou  outros  favores  
que possam ser interpretados como tentativas de corrupção, 
suborno ou qualquer tipo de favorecimento. 

Só são admissíveis contribuições relacionadas com negócio e a 
parceiros, ou potenciais parceiros, não sendo lícita a aceitação ou 
requisição de quaisquer ganhos pessoais em troca de dinheiro, 
bens materiais, ou outros benefícios particulares.
 
Os Responsáveis e colaboradores do jp.group devem abster-se 
de receber de terceiros, ou oferecer a terceiros, quaisquer tipos 
de gratificações, ofertas ou vantagens que excedam a mera 
cortesia ou ultrapassem um valor simbólico. 

Todas as prendas, recebidas ou oferecidas, devem ser 
comunicadas ao jp.group. 

Em caso de dúvida sobre a aceitabilidade de prenda ou oferta, 
devemos consultar o nosso superior hierárquico. 
Sempre que ultrapassem um valor simbólico, todas as ofertas, 
gratificações ou vantagens recebidas devem as mesmas ser 
devolvidas à pessoa ou entidade que as proporcionou.
Devemos também refletir sobre três questões essenciais:

1. Esta oferta pode afetar a imparcialidade e o julgamento de 
quem tem que tomar a decisão?

2.  Se  fosse  do  conhecimento  público,  esta  oferta  deixar-
me-ia numa situação desconfortável? 

3.  Se  fosse  do  conhecimento  público,  esta  oferta  afetaria 
negativamente a reputação do jp.group?Se  respondermos  
afirmativamente  a  alguma  destas  questões, devemos evitar 
oferecer ou receber o presente.
Quaisquer ofertas, gratificações ou vantagens oferecidas a 
terceiros, em nome do jp.group, que possam ser consideradas 
acima de valor simbólico deverão ser discutidas com o superior 
hierárquico, e deverão ser devidamente registadas, antes da 
transmissão a terceiro. 
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2.4. Suborno é um ato ilícito que consiste em convencer ou tentar convencer 
outra pessoa a praticar determinados atos em troca de vantagem patrimonial 
(dinheiro, bens materiais, ou outros benefícios particulares) ou não patrimonial 
ou da sua promessa.  

2.5.  Quem, com intenção de conseguir para si ou para terceiro enriquecimento 
ilegítimo, constranger outra pessoa, por meio de violência ou de ameaça, a uma 
disposição patrimonial que acarrete, para ela ou para outrem, prejuízo, está a 
cometer o crime de extorsão. 

2.6. O tráfico de influência consiste na prática ilícita de uma pessoa , por si ou 
por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou 
aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a 
sua promessa, para abusar da sua influência, real ou suposta. 

O jp.group repudia este tipo de comportamentos e os seus colaboradores, 
representantes e terceiros com os quais se associe deverão abster-se desta prática.

2.7. A violação de dever de segredo consiste no ato ilícito de revelar, sem 
consentimento, segredo alheio de que tenha tomado conhecimento em razão 
do seu estado, ofício, emprego, profissão ou arte.
Para além de crime esta é considerada uma prática de concorrência desleal.

No jp.group consideramos que as informações confidenciais são um dos nossos 
ativos mais valiosos, assim proteger essa informação é, para nós, uma prioridade. 

O uso ou a divulgação inadequada de informação sigilosa ou confidencial 
pode causar prejuízos sérios para as nossas empresas, parceiros de negócios, 
fornecedores, clientes e colaboradores.
O jp.group compromete-se a fazer todos os esforços para garantir a segurança 
e integridade da informação confidencial.
O jp.group compromete-se a tratar os dados pessoais de todas as partes 
interessadas de forma lícita, leal e transparente, para finalidades explícitas e 
legítimas, de forma adequada, pertinente e limitada, conservando-os apenas 
durante o período necessário, garantindo a segurança e a exatidão dos mesmos 
nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados e do respetivo sistema 
de gestão em vigor no jp.group

2.8. O branqueamento de capitais consiste na dissimulação da origem ou 
do proprietário real dos fundos, capitais, bens ou produtos resultantes de 
atividades ilícitas, em capitais reutilizáveis nos termos da lei, dando-lhes uma 
aparência de legalidade.

O jp.group condena esta prática, devendo os seus colaboradores, representantes 
e terceiros com ela associados abster-se de a praticar. 
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2.9. A fraude na obtenção ou desvio de subsídio ou subvenção consiste na obtenção 
de subsídio ou subvenção através do fornecimento às autoridades ou entidades 
competentes informações inexatas ou incompletas sobre si ou terceiros e relativas 
a factos importantes para a concessão do subsídio ou subvenção, omitindo, contra 
o disposto no regime legal da subvenção ou do subsídio, informações sobre 
factos importantes para a sua concessão, ou utilizando documento justificativo do 
direito à subvenção ou subsídio ou de factos importantes para a sua concessão, 
obtido através de informações inexatas ou incompletas.
-
O jp.group, pelos valores que a representam, repudia esta prática. Todas as 
informações cedidas às entidades competentes, com vista à obtenção de qualquer 
subsídio, ou fundo, terão por base a exatidão.
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LOBBYING03
O jp.group, não exerce influência sobre os processos de tomada 
de decisão política e/ou legislativa, mesmo quando estas possam 
interferir no  interesse das posições das empresas. 

Os colaboradores não devem tentar exercer qualquer influência 
sobre decisões políticas em nome do jp.group.

Na relação com governos e entidades públicas em funções 
reguladoras ou fiscalizadoras, nacionais ou regionais, e na 
resposta às suas solicitações,  o  jp.group  compromete-se  
a  responder  de  forma  atempada,  transparente e idónea, 
fornecendo informação, comentários ou con-tributos sobre 
assuntos relevantes para as comunidades onde operam. 
De igual modo, compromete-se a prestar às autoridades 
de supervisão e fiscalização toda a colaboração necessária, 
satisfazendo as respetivas solicitações de forma rigorosa, 
transparente e atempada.

O  jp.group  adota  uma  postura  de  independência perante 
partidos políticos, sem prejuízo das relações de natureza 
comercial ou profissional. O jp.group não financia, em 
circunstância alguma, partidos políticos ou organizações cuja 
missão seja essencialmente política. 

Como indivíduos e cidadãos, temos o direito de apoiar partidos 
ou associações políticas  e de expressar livremente opiniões 
políticas. Mas devemos fazê-lo  de  forma  unilateral  e pessoal 
– jamais na qualidade de representantes do jp.group. Nessa 
atividade individual, jamais usaremos qualquer recurso, material 
ou imaterial, do jp.group.
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CONFLITOS DE INTERESSES04 Existe conflito de interesses quando temos interesse económico 
ou pessoal numa inte-ração que envolva alguma empresa do 
jp.group. O conflito de interesses pode prejudicar o nosso 
julgamento objetivo, a nossa imparcialidade e a nossa lealdade 
enquanto membros do  jp.group,  conduzindo-nos  a  ações  e  
decisões  prejudiciais  ao  jp.group  que,  a  serem  descobertas, 
podem prejudicar a reputação do mesmo. Portanto, como 
princípio, devemos evitar intervir em processos de tomada de 
decisão que envolvam, direta ou indiretamente, organizações 
com as quais colaboremos ou tenhamos colaborado, ou pessoas 
e entidades a que estejamos, ou tenhamos estado, ligados 
por laços de parentesco ou afinidade. Se a nossa participação 
nesses processos for necessária, para benefício do jp.group, é 
nosso dever comunicar ao nosso gestor (ou outro responsável 
pertinente) a existência dessas ligações, para que recebamos 
recomendações em conformidade com a situação.
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RESPONSABILIDADE FINANCEIRA E TRANSPARÊNCIA 
E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO5
No jp.group promovemos a divulgação da informação 
respeitante à situação e desempenho financeiro e aos 
investimentos realizados das empresas do grupo, adotando 
uma postura de transparência da nossa informação financeira. 
Só assim será possível a manutenção da confiança do público 
em geral, dos seus acionistas e dos parceiros comerciais.  

Cumprimos escrupulosamente com todas as obrigações 
legais a que estamos obrigados, assegurando o seu constante 
cumprimento através da realização de auditorias financeiras 
regulares para efeitos estatutários e de uma segunda linha de 
auditorias externas.  

Caso se verifiquem irregularidades, isso poderá acarretar 
consequências graves para as empresas. 

O colaborador terá a responsabilidade de efetuar o registo 
correto dos dados financeiros, dirigindo-se ao seu superior 
hierárquico em caso de dúvidas. 

Tendo, o colaborador, fornecedor ou cliente, fundadas suspeitas 
do não cumprimento das obrigações legais do jp.group, deverá 
comunicá-lo através do canal de denúncia interna.
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6 INCUMPRIMENTO

O presente Código de Conduta identifica no seu Anexo I as 
sanções disciplinares que, nos termos da lei, podem ser aplicadas 
em caso de incumprimento das regras nele contidas e as sanções 
criminais associadas a atos de corrupção e infrações conexas.
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1.  O jp.group dispõe de canais de denúncia internos 
e dá seguimento a denúncias de atos de corrupção e 
infrações conexas nos termos da lei.

2. Perante o conhecimento de qualquer violação do 
disposto neste Código de Conduta, o denunciante 
poderá proceder a uma denúncia confidencial através 
dos seguintes meios:

• Contactar um superior hierárquico dentro da 
organização;
•   Contactar Responsável do Cumprimento Normativo, 
António Rainha (antonio.rainha@groupjp.com);
• Enviar uma mensagem anónima ou confidencial 
através do canal de denúncia de interno;
• Comunicação ao canal externo mantido pela 
autoridade competente. 

3. O jp.group garante a confidencialidade da denúncia 
de más práticas e comportamentos ilícitos efetuadas 
de boa- fé, através do canal de denúncia interno, 
comprometendo-se a não exercer, por meio algum, 
quaisquer atos de retaliação contra o denunciante. 

4. Considera-se ato de retaliação o ato ou omissão 
que, direta ou indiretamente, ocorrendo em contexto 
profissional e motivado por uma denúncia interna, 
externa ou divulgação pública, cause ou possa causar ao 
denunciante, de modo injustificado, danos patrimoniais 
ou não patrimoniais.

5. Se o colaborador tiver motivos razoáveis para 
acreditar que o conteúdo da sua denúncia não poderá 
ser resolvido internamente, ou se tiver fundado receio 
que possa ser vítima de retaliações poderá recorrer 
a uma denúncia externa ou a divulgação pública, nos 
termos da Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro.

MECANISMOS DE DENÚNCIA E MEDIDAS 
ANTI RETALIATÓRIAS7
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DISPOSIÇÕES FINAIS8
1. Este Código de Conduta é parte integrante do Programa 
de Cumprimento Normativo do jp.group. A sua observância 
não dispensa o estrito seguimento de todas as políticas, 
regulamentos, instruções de trabalho e demais normativos 
internos do jp.group.

2.  O presente Código de Conduta entra em vigor imediatamente 
após a sua publicação e deverá ser revisto a cada 3 anos, ou 
sempre que tal se justifique e será publicado no jp.hub e na 
página oficial da internet do jp.group no prazo de 10 (dez) 
dias após a sua implementação e/ou das respetivas revisões.
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ANEXO I
A) Sanções disciplinares previstas na Lei n.º 7/2009, de 12 de 
fevereiro, na redação vigente, que aprova a revisão do Código 
de Trabalho, nomeadamente o artigo 328.º: 

Artigo 328.º
Sanções disciplinares

1.  No exercício do poder disciplinar, o empregador pode aplicar 
as seguintes sanções: 
a) Repreensão; 
b) Repreensão registada; 
c) Sanção pecuniária; 
d) Perda de dias de férias; 
e) Suspensão do trabalho com perda de retribuição e de 
antiguidade; 
f) Despedimento sem indemnização ou compensação. 

2.  O instrumento de regulamentação coletiva de trabalho pode 
prever outras sanções disciplinares, desde que não prejudiquem 
os direitos e garantias do trabalhador. 

3.  A aplicação das sanções deve respeitar os seguintes limites: 
a) As sanções pecuniárias aplicadas a trabalhador por 
infrações praticadas no mesmo dia não podem exceder um 

terço da retribuição diária e, em cada ano civil, a retribuição 
correspondente a 30 dias; 
b) A perda de dias de férias não pode pôr em causa o gozo de 
20 dias úteis; 
c) A suspensão do trabalho não pode exceder 30 dias por cada 
infração e, em cada ano civil, o total de 90 dias. 

4.  Sempre que o justifiquem as especiais condições de 
trabalho, os limites estabelecidos nas alíneas a) e c) do número 
anterior podem ser elevados até ao dobro por instrumento de 
regulamentação coletiva de trabalho. 

5.  A sanção pode ser agravada pela sua divulgação no âmbito 
da empresa. 

14



6.  Constitui contraordenação grave a violação do disposto 
nos n.os 3 ou 4.
B) Sanções relativas aos crimes de corrupção e infrações conexas 
previstas no Decreto-Lei n.º 48/1995, de 15 de março, que aprova 
o Código Penal, na redação vigente, e em legislação avulsa:

Artigo 223.º 
Extorsão

1.  Quem, com intenção de conseguir para si ou para terceiro 
enriquecimento ilegítimo, constranger outra pessoa, por meio 
de violência ou de ameaça com mal importante, a uma disposição 
patrimonial que acarrete, para ela ou para outrem, prejuízo é 
punido com pena de prisão até cinco anos.

2.  Se a ameaça consistir na revelação, por meio da comunicação 
social, de factos que possam lesar gravemente a reputação 
da vítima ou de outra pessoa, o agente é punido com pena de 
prisão de seis meses a cinco anos.

3.  Se se verificarem os requisitos referidos:
a) Nas alíneas a), f) ou g) do n.º 2 do artigo 204.º, ou na alínea 
a) do n.º 2 do artigo 210.º, o agente é punido com pena de 
prisão de três a quinze anos;
b) No n.º 3 do artigo 210.º, o agente é punido com pena de 
prisão de oito a dezasseis anos.

4.  O agente é punido com pena de prisão até dois anos ou 
com pena de multa até 240 dias se obtiver, como garantia de 
dívida e abusando da situação de necessidade de outra pessoa, 
documento que possa dar causa a procedimento criminal.
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Artigo 335.º
Tráfico de influência

1.  Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu 
consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou 
para terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a 
sua promessa, para abusar da sua influência, real ou suposta, 
junto de qualquer entidade pública, nacional ou estrangeira, 
é punido:
a) Com pena de prisão de 1 a 5 anos, se pena mais grave lhe 
não couber por força de outra disposição legal, se o fim for o 
de obter uma qualquer decisão ilícita favorável;
b) Com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa, se pena 
mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal, 
se o fim for o de obter uma qualquer decisão lícita favorável.

2.  Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu 
consentimento ou ratificação, der ou prometer vantagem 
patrimonial ou não patrimonial às pessoas referidas no número 
anterior:
a) Para os fins previstos na alínea a), é punido com pena de 
prisão até 3 anos ou com pena de multa;
b) Para os fins previstos na alínea b), é punido com pena de 
prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias.

3.  A tentativa é punível.

4.  É correspondentemente aplicável o disposto no artigo 374.º-B.
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Artigo 363.º
Suborno

Quem convencer ou tentar convencer outra pessoa, através de dádiva ou promessa 
de vantagem patrimonial ou não patrimonial, a praticar os factos previstos nos 
artigos 359.º ou 360.º, sem que estes venham a ser cometidos, é punido com 
pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias, se pena mais 
grave lhe não couber por força de outra disposição legal.

Artigo 368.º-A
Branqueamento

1.  Para efeitos do disposto nos números seguintes, consideram-se vantagens 
os bens provenientes da prática, sob qualquer forma de comparticipação, de 
factos ilícitos típicos puníveis com pena de prisão de duração mínima superior a 
seis meses ou de duração máxima superior a cinco anos ou, independentemente 
das penas aplicáveis, de factos ilícitos típicos de:
a) Lenocínio, abuso sexual de crianças ou de menores dependentes, ou pornografia 
de menores;
b) Burla informática e nas comunicações, extorsão, abuso de cartão de garantia 
ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento, contrafação de moeda ou 
de títulos equiparados, depreciação do valor de moeda metálica ou de títulos 
equiparados, passagem de moeda falsa de concerto com o falsificador ou de 
títulos equiparados, passagem de moeda falsa ou de títulos equiparados, ou 
aquisição de moeda falsa para ser posta em circulação ou de títulos equiparados;
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c) Falsidade informática, contrafação de cartões ou outros dispositivos de 
pagamento, uso de cartões ou outros dispositivos de pagamento contrafeitos, 
aquisição de cartões ou outros dispositivos de pagamento contrafeitos, atos 
preparatórios da contrafação, aquisição de cartões ou outros dispositivos de 
pagamento obtidos mediante crime informático, dano relativo a programas ou 
outros dados informáticos, sabotagem informática, acesso ilegítimo, interceção 
ilegítima ou reprodução ilegítima de programa protegido;
d) Associação criminosa;
e) Terrorismo;
f) Tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas;
g) Tráfico de armas;
h) Tráfico de pessoas, auxílio à imigração ilegal ou tráfico de órgãos ou tecidos 
humanos;
i) Danos contra a natureza, poluição, atividades perigosas para o ambiente, ou 
perigo relativo a animais ou vegetais;
j) Fraude fiscal ou fraude contra a segurança social;
k) Tráfico de influência, recebimento indevido de vantagem, corrupção, peculato, 
participação económica em negócio, administração danosa em unidade económica 
do setor público, fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou crédito, 
ou corrupção com prejuízo do comércio internacional ou no setor privado;
l) Abuso de informação privilegiada ou manipulação de mercado;
m) Violação do exclusivo da patente, do modelo de utilidade ou da topografia de 
produtos semicondutores, violação dos direitos exclusivos relativos a desenhos 
ou modelos, contrafação, imitação e uso ilegal de marca, venda ou ocultação de 
produtos ou fraude sobre mercadorias.

2.  Consideram-se igualmente vantagens os bens obtidos através dos bens 
referidos no número anterior.
3.  Quem converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão 
ou transferência de vantagens, obtidas por si ou por terceiro, direta ou indire-
tamente, com o fim de dissimular a sua origem ilícita, ou de evitar que o autor 
ou participante dessas infrações seja criminalmente perseguido ou submetido 
a uma reação criminal, é punido com pena de prisão até 12 anos.
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4.  Na mesma pena incorre quem ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, 
origem, localização, disposição, movimentação ou titularidade das vantagens, 
ou os direitos a ela relativos.

5.  Incorre ainda na mesma pena quem, não sendo autor do facto ilícito típico de 
onde provêm as vantagens, as adquirir, detiver ou utilizar, com conhecimento, 
no momento da aquisição ou no momento inicial da detenção ou utilização, 
dessa qualidade.

6.  A punição pelos crimes previstos nos n.os 3 a 5 tem lugar ainda que se ignore 
o local da prática dos factos ilícitos típicos de onde provenham as vantagens ou 
a identidade dos seus autores, ou ainda que tais factos tenham sido praticados 
fora do território nacional, salvo se se tratar de factos lícitos perante a lei do 
local onde foram praticados e aos quais não seja aplicável a lei portuguesa nos 
termos do artigo 5.º
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7.  O facto é punível ainda que o procedimento criminal relativo 
aos factos ilícitos típicos de onde provêm as vantagens depender 
de queixa e esta não tiver sido apresentada.
8.  A pena prevista nos n.os 3 a 5 é agravada em um terço se o 
agente praticar as condutas de forma habitual ou se for uma 
das entidades referidas no artigo 3.º ou no artigo 4.º da Lei n.º 
83/2017, de 18 de agosto, e a infração tiver sido cometida no 
exercício das suas atividades profissionais.

9.  Quando tiver lugar a reparação integral do dano causado 
ao ofendido pelo facto ilícito típico de cuja prática provêm as 
vantagens, sem dano ilegítimo de terceiro, até ao início da 
audiência de julgamento em 1.ª instância, a pena é especialmente 
atenuada.

10.  Verificados os requisitos previstos no número anterior, a 
pena pode ser especialmente atenuada se a reparação for parcial.

11.  A pena pode ser especialmente atenuada se o agente 
auxiliar concretamente na recolha das provas decisivas para 
a identificação ou a captura dos responsáveis pela prática dos 
factos ilícitos típicos de onde provêm as vantagens.

12.  A pena aplicada nos termos dos números anteriores não 
pode ser superior ao limite máximo da pena mais elevada de 
entre as previstas para os factos ilícitos típicos de onde provêm 
as vantagens.
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Artigo 369.º
Denegação de justiça e prevaricação

1.  O funcionário que, no âmbito de inquérito processual, processo jurisdicional, 
por contraordenação ou disciplinar, conscientemente e contra direito, promover 
ou não promover, conduzir, decidir ou não decidir, ou praticar acto no exercício 
de poderes decorrentes do cargo que exerce, é punido com pena de prisão até 
2 anos ou com pena de multa até 120 dias.
2.  Se o facto for praticado com intenção de prejudicar ou beneficiar alguém, o 
funcionário é punido com pena de prisão até 5 anos.
3.  Se, no caso do n.º 2, resultar privação da liberdade de uma pessoa, o agente 
é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos.
4.  Na pena prevista no número anterior incorre o funcionário que, sendo para 
tal competente, ordenar ou executar medida privativa da liberdade de forma 
ilegal, ou omitir ordená-la ou executá-la nos termos da lei.
5.  No caso referido no número anterior, se o facto for praticado com negligência 
grosseira, o agente é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa.

Nos termos do regime de responsabilidade penal por crimes de corrupção 
cometidos no comércio internacional e na atividade privada aprovado pela Lei 
n.º 20/2008, de 21 de abril, na redação vigente:
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Artigo 8.º
Corrupção passiva no sector privado

1.  O trabalhador do sector privado que, por si ou, mediante o seu consentimento 
ou ratificação, por interposta pessoa, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, 
sem que lhe seja devida, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua 
promessa, para um qualquer ato ou omissão que constitua uma violação dos 
seus deveres funcionais é punido com pena de prisão até cinco anos ou com 
pena de multa até 600 dias.
2.  Se o ato ou omissão previsto no número anterior for idóneo a causar uma 
distorção da concorrência ou um prejuízo patrimonial para terceiros, o agente 
é punido com pena de prisão de um a oito anos.

Artigo 9.º
Corrupção activa no sector privado

1.  Quem por si ou, mediante o seu consentimento ou ratificação, por interposta 
pessoa der ou prometer a pessoa prevista no artigo anterior, ou a terceiro com 
conhecimento daquela, vantagem patrimonial ou não patrimonial, que lhe não 
seja devida, para prosseguir o fim aí indicado é punido com pena de prisão até 
três anos ou com pena de multa.
2.  Se a conduta prevista no número anterior visar obter ou for idónea a causar 
uma distorção da concorrência ou um prejuízo patrimonial para terceiros, o agente 
é punido com pena de prisão até cinco anos ou com pena de multa até 600 dias.
3.  A tentativa é punível.
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