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    O CEIIA é um Centro de Inovação e Engenharia, orientado para um desenvolvimento 

económico e social sustentável, que pretende contribuir para a promoção da 

competitividade das indústrias da mobilidade, através da cooperação internacional 

com os principais construtores, fornecedores, universidades e centros de saber, para 

a criação de soluções inovadoras e competitivas para os sectores da aeronáutica e 

automóvel. 

 

• 150 colaboradores dos quais 120 são engenheiros; 

• Colaboradores em Portugal, Itália, Inglaterra, França, Espanha e Brasil; 

• Capital maioritariamente privado; 

• Volume de negócios, em 2011, foi de 7 M€. 



CEIIA GLOBAL COMPACT 
CEIIA 

ASSOCIADOS PARCEIROS MOBILIDADE PARCEIROS AERONÁUTICA 



CEIIA GLOBAL COMPACT 
Adesão ao Global Compact 

• Princípio 10 – As empresas devem combater a corrupção em todas as 

suas formas, incluindo extorsão e suborno. 

 

- Condiciona o normal funcionamento das instituições da governação, da economia e da sociedade em 
geral; 

- Descredibiliza e compromete a fluidez das relações entre os cidadãos, a Administração Pública e as 
empresas; 

- Factor de bloqueio ao desenvolvimento económico, pervertendo o normal funcionamento dos 
mercados; 

- Têm muitas formas, nomeadamente, o suborno, o peculato, o abuso de poder, a ameaça, o tráfico de 
influência e a participação económica em negócios; 

- Deve ser prevenido do interior para o exterior. 

 



CEIIA GLOBAL COMPACT 
Operacionalização 

• Em 2011, o Conselho de Administração do CEIIA decidiu desenvolver a área 

do Corporate Governance, tendo como um dos principais objectivos a 

promoção da Ética, da Integridade e da Transparência. 



• Elaboração do Código de Ética e Conduta; 

• Criação de uma Comissão de Ética e Conduta e aprovação do seu regulamento; 

• Revisão de normativos internos (assegurar a coerência entre as disposições do Código de Ética 

e Conduta e restante regulamentação interna); 

• Desenvolvimento de vários regulamentos de funcionamento organizacional; 

• Formação aos colaboradores em matéria de ética e integridade; 

• Realização de iniciativas de comunicação interna sobre ética e integridade; 

• Participação institucional em iniciativas de ética e integridade com a sociedade civil, 

nomeadamente, através da colaboração na iniciativa do Sistema Nacional de Integridade. 

CEIIA GLOBAL COMPACT 
Operacionalização – 2011 



• Aprofundar as iniciativas desenvolvidas em 2011; 

• Elaboração da política anti-corrupção; 

• Definição do modelo de gestão dos riscos de corrupção; 

• Elaboração do Código de Ética e Conduta para fornecedores e parceiros; 

• Adesão à rede mundial do United Nations Global Compact; 

• Adesão à rede nacional do United Nations Global Compact; 

• Concepção do projecto piloto do “Selo de Transparência”, com a INTELI, no âmbito do 

Programa Aeronáutica. 
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Operacionalização – 2012 



CEIIA GLOBAL COMPACT 
Operacionalização – 2013  

“CEIIA Global Compact”  

 
 

• Promover, facilitar e apoiar a coesão institucional e a cooperação interinstitucional na promoção 
da integridade e transparência; 

 

• Catalisar o desenvolvimento colaborativo de instrumentos facilitadores na promoção da 
integridade e transparência; 

 

• Dinamizar iniciativas piloto, demonstradoras de boas práticas, na área da integridade e 
transparência. 



• Consolidar e garantir a coesão institucional 

- Integridade e transparência – Associados 

- Integridade e transparência – Colaboradores 

- Integridade e transparência – Parceiros/Fornecedores  

• Cooperação interinstitucional 

- Acções colectivas – Nacionais 

- Acções colectivas – Internacionais 

• Desenvolvimento de diferentes suportes  

- Suportes normativos 

- Suportes instrumentais 

- Suportes comunicacionais 

• Desenvolvimento de projectos-piloto 

- Selo de Transparência – Projecto Aeronáutica 

 

CEIIA GLOBAL COMPACT 
Operacionalização – “CEIIA Global Compact” 



Contribuir para o desenvolvimento de um repositório global de informação e uma base de 

conhecimento sobre o Projecto Aeronáutica; 

 

Elevar a partilha de informação entre todos os intervenientes no Projecto utilizando as boas 

práticas de gestão e administração; 
 

Induzir a cultura de transparência com a disponibilização de informação através de mensagens 

simples, claras e acessíveis, a todos os stakeholders, utilizando as novas tecnologias da 

comunicação e informação; 
 

Inspirar e adequar os instrumentos de gestão e administração do CEIIA que promovam, por um 

lado, o melhor desempenho na prossecução do interesse público e, por outro lado, a 

transparência dos processos; 
 

Apoiar o desenvolvimento de instrumentos de gestão práticos que apoiem o CEIIA a definir e 

implementar medidas de prevenção da corrupção e de promoção da transparência. 

CEIIA GLOBAL COMPACT 
Selo de Transparência – Projecto Aeronáutica 



CEIIA GLOBAL COMPACT 
Vantagens e benefícios 

• Partilha de boas práticas em matéria de responsabilidade organizacional; 

• Elemento diferenciador e de vantagem competitiva em matéria de negócios; 

• Participação em iniciativas nacionais e internacionais relacionadas com a ética, 

integridade e transparência; 

• Reforço da coesão institucional; 

• Reconhecimento interno da dinâmica de responsabilidade ética e transparência por 

todos os colaboradores; 

• Crescente envolvimento dos colaboradores nas boas práticas, criando uma 

responsabilidade pessoal no desempenho ético global do CEIIA. 



CEIIA GLOBAL COMPACT 

A PROMOÇÃO DOS 10 PRINCÍPIOS DO GLOBAL COMPACT 

É UMA RESPONSABILIDADE GLOBAL DA ORGANIZAÇÃO 


