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O cumprimento de leis e regras internas é muito impor-
tante para o Grupo Werhahn. A Wilh. Werhahn KG criou 
uma linha de apoio para todas as empresas do Grupo 
Werhahn, que pode contactar se tiver informações ou 
suspeitas sobre uma infração. Isto aplica-se, em particu-
lar, aos casos que podem constituir uma infração penal 
ou contravenção. 

Contudo, a linha de apoio não é um gabinete de recla-
mações gerais ou um serviço de emergência. Se houver 
perigo iminente, por favor contacte as autoridades com-
petentes.

Tem as seguintes opções de contacto para enviar uma 
mensagem (no idioma da sua escolha):

  através do portal da linha de apoio protegida e encrip-
tada https://helpline-werhahn.de Aqui, encontrará 
uma explicação detalhada de como utilizar o portal.

  por telefone 00800 17 17 17 17 (gratuito). 
Por favor, deixe uma mensagem de voz.

  por e-mail, diretamente para a provedora externa: 
kohler@schlueter-graf.de

Além disso, tem sempre a opção  
de contactar outra pessoa de confiança na 
empresa, p. ex., a pessoa 
responsável pela Compliance.

Sónia Barata, 
Compliance-Officer 
Tel: +34 934 800 130

A linha de apoio é constituída pela Prof. 
Dr.ª Eva Kohler como membro externo, 
pela Sr.ª Lisa Angelika Ulrich (responsá-
veis pela Compliance da Wilh.Werhahn 
KG) e pelo Sr. Christian Roegels (Chefe 
de Auditoria da Wilh.Werhahn KG). As 
suas mensagens serão inicialmente 
apenas recebidas pela Prof. Kohler. Só 
depois de uma verificação preliminar é 
que ela passa a mensagem aos outros 

membros da linha de apoio. Pode apresentar a sua men-
sagem de forma anónima. Possivelmente, no decurso do 
processo, um tribunal ou uma autoridade pode solicitar a 
sua presença como testemunha. Neste caso, a Prof. Kohler 
irá informá-lo com antecedência sobre isso. 

Por favor, certifique-se de que a sua indicação é o mais 
específica possível. Diga-nos como pode ser contactado 
em caso de dúvidas. Após a receção da sua indicação, os 
membros da linha de apoio verificarão se é necessária uma 
investigação mais aprofundada e tomarão as medidas de 

acompanhamento necessárias. Se se verificar que os factos 
que relatou não violam os regulamentos de Compliance, a 
auditoria interna é concluída. Os dados pessoais são tra-
tados em conformidade com a "Política de Privacidade da 
linha de apoio", que também pode encontrar no portal da 
linha de apoio.

A Wilh. Werhahn KG irá assegurar-se de que não sofrerá 
quaisquer consequências decorrentes da sua participação 
realizada de boa fé à linha de apoio. 

Por favor, informe-nos se não estiver plenamente conscien-
te de um problema ou se não tiver a certeza se o comporta-
mento observado constitui uma violação de Compliance. 

As indicações incorretas comunicadas por negligência 
consciente ou grosseira e suspeitas deliberadamente fal-
sas são inadmissíveis e tornam-no responsável por danos. 
Além disso, expõe-se a possíveis consequências ao abrigo 
do direito do trabalho e também se torna sujeito a proces-
sos judiciais em muitos países.  
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