
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Código de 

conduta da 

DGIEU  



 

 

 

 

 

 

Quem  
somos  

 

O êxito da DGIEU baseia-se na elevada qualidade e 

padrões de comportamento dos indivíduos a todos 

os níveis da empresa em todos os nossos locais da 

DGIEU.  Todos os funcionários, quaisquer que sejam as 

suas funções ou antiguidade, devem seguir os 

princípios do nosso Código de Conduta.  Também 

esperamos que os nossos contratantes, terceiros, 

fornecedores, parceiros comerciais e subcontratados, 

estejam em conformidade com este. 

O nosso Código de Conduta proporciona um conjunto 

de valores e conselhos sobre como se comportar e 

contribuir para o nosso sucesso, que se aplica 

igualmente a todos os colegas. Reflete os valores da 

nossa empresa, servindo como fundamento para um 

trabalho justo, verdadeiro, comprometido e 

profissional de todos nós na DGIEU. Assumimos todos 

a responsabilidade pessoal pelo cumprimento dos 

elevados padrões éticos da empresa. 

O Código de Conduta fornece uma orientação diária 

e uma perspetiva a longo prazo, que promove o 

cumprimento da lei, requisitos regulamentares, e das 

nossas normas internas de integridade, solidez e um 

espírito de equipa. Este princípio aplica-se quer interna 

quer externamente, sendo transparente e 

compreensível como empresa de seguros e serviços, 

bem como empregador.  

Os nossos clientes por toda a Europa confiam em nós 

para manter o seu mundo a funcionar todos os dias, 

reparando e substituindo os seus aparelhos. Somos 

especialistas com experiência no que fazemos, e 

somos fortes financeiramente, para proporcionar o 

melhor resultado aos nossos clientes. 

Como alcançamos as nossas prioridades operacionais 

e estratégicas é tão importante como ter sucesso em 

si, viver os nossos valores e colocar os clientes no 

centro de tudo quanto fazemos. Damos ênfase à 

interação de confiança como parceiro fiável e de 

confiança, por estarmos satisfeitos com as ações e 

desenvolvimento da DGIEU. 

Na DGIEU orgulhamo-nos de colocar os clientes em 

primeiro lugar, de ter rigorosos controlos e de fazer a 

coisa certa. Nós como organização, estamos sempre 

comprometidos em gerir os nossos negócios de 

acordo com os standards mais elevados, honestidade 

e integridade.  

Nós representamos os nossos cinco valores 

empresariais a nível interno e externo, que são a 

Confiança a nossa essência, Atenção incansável ao 

cliente, Sempre inclusiva, Coragem no que fazemos 

e individualmente extraordinário, coletivamente 

brilhante que se reforçam mutuamente. 

Todos estes aspectos convergem nos nossos 

princípios orientadores, com o nosso propósito de 

fazer do mundo um lugar melhor, uma reparação 

de cada vez, direcionando as nossas ações para a 

prestação de um serviço crucial aos nossos clientes. O 

nosso propósito é apoiado e complementado pela 

nossa missão de manter o mundo dos nossos 

clientes a funcionar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

         

                         

 

 

 

A consciência de valores é crucial, uma vez que os 

valores orientadores servem a todos nós como base 

para standards de comportamento partilhados, 

tomada de decisões harmonizadas e orientação para 

a ação pessoal. Ao lado da atenção e discernimento 

individuais, cada um de nós desempenha um papel 

importante e ajuda a proteger a nossa empresa, 

comportando-se de acordo com o nosso Código de 

Conduta e assumindo um papel ativo, profissional e 

pessoal.  

Quando as pessoas partilham os mesmos valores, a 

cultura emerge. É o somatório dos valores vividos na 

DGIEU. Uma cultura só pode ser construída e 

reforçada em conjunto, onde existe uma cultura 

positiva, existe um aumento do espírito de equipa, o 

bem-estar pessoal e a satisfação, bem como o sucesso 

e o desenvolvimento corporativo. 

Os gestores têm um modelo a seguir e uma função 

de indicação para os seus empregados. O seu 

autocompromisso, sentido de responsabilidade, 

franqueza e autenticidade devem ser 

complementados pela garantia de que todos 

conhecem e internalizam o nosso Código de 

Conduta, quer seja trabalhador temporário ou 

permanente, quer seja trabalhador a tempo parcial ou 

a tempo inteiro, contratante ou consultor. 

Ter uma comunicação clara e coerente, transparente 

e rastreável na atividade empresarial e nas decisões, 

promove uma cultura aberta. Procuramos evitar 

qualquer tipo de pressão e exigências que deem 

vantagens a uma conduta comercial não conforme ou 

antiética. Em vez disso, preferimos encorajar todos os 

nossos colaboradores a expor e questionar como nos 

comportamos, e manter discussões construtivas 

como uma equipa e com parceiros comerciais. 

 comportamos, 

Encontrar juntos a melhor solução é o nosso 

objetivo, enquanto formamos pessoas fiáveis e 

responsáveis pela sua conduta e desempenho. Isto é a 

chave fundamental para a diversidade internacional e 

cultural da DGIEU e para o seu carácter aberto e 

multifacetado, mantendo as nossas promessas e 

correspondendo às expectativas internas e 

externas. 

Este entendimento de valores engloba um sentido de 

comunidade, respeito mútuo e responsabilidade, 

bem como reconhecimento e apreciação quotidiana 

uns dos outros. Temos em consideração os estatutos 

nacionais e as culturas individuais, bem como 

políticas, normas e valores comuns da DGIEU, 

complementando as nossas regras de conduta. O 

cumprimento da DGIEU serve como um contacto de 

confiança para todos os funcionários relativamente à 

questões sobre o nosso Código de Conduta. 

O nosso Código de Conduta é baseado em oito 

princípios essenciais. Estes são, Conformidade, 

Equidade, Integridade, Honestidade, Transparência, 

Concorrência leal, Determinação, e Capacidade de 

Resposta. Dentro do documento, os nossos valores e 

declarações de valor são correspondidos a cada 

princípio cuja importância prática é posteriormente 

explicada.  

O nosso objetivo na DGIEU é que todos estejam 

comprometidos, motivados e empenhados em 

colaborar connosco, desempenhando um papel na 

promoção de uma cultura justa e cumpridora num 

negócio ético e centrado no cliente para que se 

identifiquem, se sintam conectados e orgulhosos. 

Matthew Crummack 

Diretor Executivo 

da DGIEU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformidade 
Cumprir com todas as leis que regulam e se aplicam à DGIEU,  

os nossos sistemas, normas internas, bem como as regras de conduta dos 

nossos negócios. 

 

 

A confiança é a nossa essência 

Confiamos uns nos outros para fazer a coisa certa. 

Estamos todos do mesmo lado 

 

Coragem no que fazemos 

Fazemos o correto, não o mais fácil. 

Atenção incansável ao cliente 

Somos claros com os nossos clientes, proporcionando facilidade e simplicidade. 

Somos confiantes e responsivos com os nossos clientes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformidade 
Conformidade com as normas para a 

venda de seguros  

Está no nosso cerne cumprir as normas legais, regulamentares, 

comerciais, e de conduta interna para a venda de seguros. Temos 

em mente toda a legislação e regulamentação europeia e local 

aplicável. Assegurar que os nossos colaboradores, parceiros 

comerciais e subcontratados cumpram as normas da DGIEU, 

comunicar de forma íntegra com os nossos reguladores, e as 

normas da indústria de análise comparativa (benchmarking), 

bem como as alterações estatutárias e regulamentares, fazem 

parte da nossa responsabilidade. 

Na DGIEU orgulhamo-nos de colocar os clientes em primeiro 

lugar, de ter controlos fortes, e de fazer o que está mais correto. 

Prometemos cuidar de todos os nossos clientes, dos seus 

produtos, e dos seus problemas para garantir resultados justos. 

Seguimos elevados padrões de comportamento para contrariar 

qualquer risco de conduta, comportamento não conforme, ou 

passo em falso em relação aos nossos clientes, colegas, ou 

parceiros comerciais.  

Relativamente à nossa orientação para o cliente, colocamos as 

necessidades dos nossos clientes como ponto fulcral das nossas 

ações comerciais, a fim de fornecer apoio qualificado, serviço 

profissional, informações e coberturas claras e compreensíveis, 

que são valiosas para os nossos clientes. Dos nossos 

colaboradores, esperamos interações de confiança, oferecendo 

serviços equitativos a todos os clientes, e ajudá-los a serem 

devidamente qualificados e educados para o seu trabalho.  

Queremos ter a certeza que os nossos clientes e parceiros 

confiam no nosso negócio e que permaneçam connosco. É 

essencial em toda a DGIEU que todos os colaboradores adiram 

aos nossos standards de Conformidade e aos processos 

acordados nas suas atividades diárias.  Estruturas de gestão 

como o nosso quadro de gestão de riscos e sistema de controlo 

interno permitem-nos supervisar, informar e gerir quaisquer 

riscos ou deficiências de modo a evitar ou reduzir o prejuízo do 

cliente ou infrações às normas internas ou externas.  

Somos todos responsáveis por fazer a coisa certa para reforçar e 

proteger o nosso negócio, realizando práticas comerciais justas, 

conformes e qualitativas de acordo com a estratégia comercial e 

de risco da DGIEU e as aspirações da empresa. As questões acerca 

das regras da empresa e requisitos de conformidade podem ser 

levantadas junto do seu gestor de linha ou do seu gestor de 

Conformidade local. 

 

Conformidade com proteção de dados, 

privacidade e segurança de informação  

A DGIEU definiu orientações claras a nível interno e com parceiros 

e subcontratados para cumprir o Regulamento Geral de Proteção 

de Dados (RGPD), com os regulamentos locais, e os seus requisitos 

de tratamento de dados pessoais de forma legal, cuidadosa e 

responsável. Esta lei da UE aplica-se em todos os nossos locais e 

exige que utilizemos a informação pessoal de forma justa, 

adequada e transparente, reconhecendo o direito e a liberdade 

dos nossos colaboradores e clientes de terem controlo sobre a sua 

privacidade e as suas interações com outros.  

A DGIEU conta com uma variedade de informações vitais para o 

nosso negócio. Os nossos clientes confiaram-nos os seus dados 

pessoais para que a sua salvaguarda, proteção contra abusos e 

respeito pela confidencialidade dos dados pessoais seja essencial, 

sendo fundamental para a confiança dos nossos clientes e para a 

reputação e sucesso do DGIEU.  

Dispomos de meios organizacionais e técnicos e controlos de 

segurança para proteger os dados da nossa empresa, empregados, 
clientes e terceiros contra acesso não autorizado, roubo, utilização 
indevida, ilimitada ou ilegítima, contra processamento ou 

armazenamento ilegal, contra perda acidental, e contra danos ou 
destruição injustificada, e para garantir a sua confidencialidade.  

Todos os empregados são responsáveis por estarem familiarizados 
e por cumprirem com as nossas normas e regulamentos de 
proteção de dados, privacidade e segurança ao recolher, processar 

e utilizar dados pessoais, proteger os bens de informação de todas 
as ameaças, e contribuir para combater a criminalidade financeira 
e cibercriminalidade. 

 

Somos pessoalmente responsáveis por trabalhar sempre em 

segurança, no escritório e à distância, tendo em mente a proteção 

dos dados da DGIEU, e por utilizar com segurança a tecnologia, os 

sistemas e os canais de comunicação. Nunca partilhar 

negligentemente dados sensíveis interna ou externamente e 

tranquilizar-se quando em dúvida. 

Somos obrigados a comunicar qualquer problema de segurança, 

ação visível, violação real ou potencial fuga de dados que 

tenhamos conhecimento rapidamente. O não cumprimento dos 

requisitos regulamentares, de manutenção de registos e de 

relatórios, pode expor a DGIEU a grandes sanções e multas e a que 

os clientes percam a confiança no nosso negócio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Equidade 

Trate os seus colegas e todos os grupos e indivíduos com os quais  

temos uma relação comercial de uma forma equitativa, aberta e respeitosa. 

 

Sempre inclusiva 

Respeitamos a voz e o contributo de todos. 

Somos livres para sermos nós mesmos. 

 

Atenção incansável ao cliente 

Cuidamos e escutamos os nossos clientes. 

 

A confiança é nossa essência. 

Nunca nos desiludimos uns aos outros. 

 Individualmente maravilhoso, 

coletivamente brilhantes  

Atenção e colaboração para encontrar soluções. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Equidade 
Tratamento equitativo dos funcionários, 

clientes e parceiros comerciais  
Queremos que os nossos colaboradores, clientes e parceiros 

comerciais confiem no nosso negócio e evitem práticas ilegais e 

discriminação no emprego e contra clientes ou parceiros 

comerciais. Esforçamo-nos por uma prática empresarial justa, 

sólida e decisões transparentes, independentes de interesses 

pessoais e interações de confiança. 

Para ser um empregador responsável e justo, a DGIEU está 

comprometida em proporcionar igualdade de oportunidades no 

emprego e em assegurar que cada colaborador seja tratado de 

forma justa. Queremos trabalhar num ambiente de apoio para 

todos os colegas, onde se sintam valorizados e cuidados, 

protegendo o balanço trabalho-vida pessoal, saúde e segurança.  

Os interesses dos nossos clientes estão no centro de tudo e de 

como o fazemos. A prioridade da DGIEU é tratar cada cliente de 

forma justa durante toda a sua experiência e assegurar 

resultados justos, fornecendo-lhes bons produtos e serviços de 

qualidade, ouvindo e cuidando. Estamos empenhados em 

garantir que os nossos clientes querem comprar os nossos 

produtos, ficar connosco, e recomendar-nos a outros.  

Esforçamo-nos por elevar continuamente os padrões que 

tratamos e interagimos com os nossos clientes.  

Para cumprir as nossas promessas, os nossos produtos, serviços, 

e processos de reclamações devem funcionar como os clientes 

esperam de nós. Se algo correr mal, corrigimos, resolvemos 

problemas e reclamações rapidamente, e analisamos as razões 

da má conduta para estabelecer contramedidas. Somos 

pessoalmente responsáveis pela nossa conduta dentro do 

negócio de seguir as nossas normas e princípios de conduta e de 

agir eticamente, com integridade e justiça em todos os 

momentos, perante colegas, clientes e parceiros comerciais. 

Respeito pela diversidade e inclusão 

Para construir uma cultura e um negócio motivo de orgulho, o 

respeito por cada um de nós é fundamental. Esperamos que 

valorize cada pessoa, independentemente da raça, cor, 

nacionalidade, origem étnica, sexo, idade, situação familiar, 

religião, crença, opinião política, orientação sexual, deficiência 

ou qualquer outro impedimento físico ou mental. 

 

 

 

  

Sabemos que pessoas diferentes, com perspectivas diversas, 

contribuem para que a DGIEU seja um negócio de progresso. 

Queremos que a DGIEU seja um lugar para uma força de trabalho 

diversificada em uma organização inclusiva que reflita e represente 

as comunidades e clientes que servimos, onde os nossos 

colaboradores possam trazer o seu autêntico eu para o trabalho. Este 

é o nosso dever organizacional coletivo, sendo a responsabilidade de 

cada um de nós no trabalhar para a DGIEU. 

Exigimos dos nossos colaboradores que mostrem o mesmo respeito 

que esperam dos outros.  A DGIEU não tolera qualquer forma de 

discriminação, desrespeito ou exclusão e proíbe quaisquer práticas 

que sejam contrárias aos direitos humanos, que facilitem a 

escravatura moderna, ou que sejam inconsistentes com o facto de os 

nossos colaboradores e parceiros comerciais se tratarem uns aos 

outros e aos nossos clientes com consideração, dignidade e respeito.  

Não toleramos qualquer forma de perseguição, assédio ou 

intimidação, seja ela física, verbal, ou por outros meios, irrelevante 

para a posição e nível hierárquico. Fazemos o nosso melhor para dar 

a cada pessoa as mesmas condições e oportunidades de 

recrutamento, emprego, desenvolvimento de carreira e crescimento 

profissional, para além de pessoal.  Se tomar conhecimento de 

qualquer irregularidade, por favor contacte os RH, ou siga o 

procedimento de queixa.   

 
 

 

Compromisso social e ambiental 

A DGIEU apoia o bem-estar dos nossos funcionários, juntamente com 

contribuições para atividades desportivas destinadas a melhorar a 

saúde física, ou através de diversos treinos relacionados com a saúde 

mental e o stress. O seu superior hierárquico ou RH está à sua 

disposição se quiser discutir qualquer assunto relacionado com o 

trabalho ou a saúde, ajudando a promover o seu desenvolvimento 

pessoal e a sua resiliência, sentindo-se seguro e apoiado 

A DGIEU encoraja o seu pessoal a participar em atividades e doações 

de apoio às comunidades que nos rodeiam. Através das nossas 

coberturas, muitos aparelhos são reparados, e por consequência 

utilizados durante mais tempo, e de forma sustentável. Como 

empresa, contribuímos para a preservação do nosso meio ambiente, 

através do combate a uma mentalidade de deitar-se para o lixo, 

poupando recursos, e reduzindo o desperdício. O enfoque 

sustentável na nossa cultura e práticas empresariais, bem como o 

equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal são também reforçados 

por rotinas de trabalho mais flexíveis relativamente ao trabalho 

híbrido. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integridade 

Atenção incansável ao cliente 

Cuidamos e escutamos os nossos clientes. 

 

Coragem no que fazemos 

Fazemos o mais correto, não o mais fácil. 

 Somos audazes nas nossas escolhas, não ficamos de braços cruzados 

A confiança é a nossa essência. 

Confiamos uns nos outros para fazer o mais correto. 

Estamos todos no mesmo lado. 

 

Mostrar respeito pelo indivíduo, tratando cada um de forma consistente e 

honrando os compromissos assumidos. Seja autêntico e digno de confiança no seu 

comportamento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integridade 
Ética empresarial  

Preocupamo-nos não só com os resultados obtidos, mas também 

com a forma como estes são alcançados. Estamos comprometidos 

em agir eticamente, razoavelmente e com integridade em todas as 

negociações, interações e relações comerciais da DGIEU e 

esperamos também que os nossos parceiros comerciais o façam. 

Tomamos decisões de forma transparente, por boas e justificáveis 

razões comerciais, de acordo com as normas legais, 

regulamentares e de conduta interna e defendemos a importância 

e força da justiça, igualdade de oportunidades e dignidade no 

trabalho. 

Agir com integridade significa ser honesto quando se desempenha 

o seu papel perante os nossos clientes, parceiros comerciais e 

colegas. Os valores da nossa empresa, bem como o seu julgamento 

pessoal e moral, guiá-lo-ão no seu trabalho diário. Seja muito 

prudente se uma ação puder causar danos a alguém e levar tempo 

a refletir sobre as consequências, soluções alternativas, para além 

de como gostaria de ser tratado. Pergunte aos outros se algo é 

adequado antes de agir e discutam em conjunto se a ação seria 

justificável diante de alguém que conhece. 

Esperamos que sirva a DGIEU de maneira fiel e fiável, que colabore 

e coopere de forma aberta e justa. Conduzimos os nossos negócios 

de uma forma compatível com as necessidades e leis sociais, 

ambientais e económicas locais e equilibradas, e aplicamos 

normas próprias responsáveis onde não existam regulamentos. É 

crítico para o negócio que todos nós adotemos e mantenhamos os 

mais elevados padrões de comportamento empresarial 

responsável, nos sintamos à vontade de modo a expor 

preocupações éticas, desafiando as ações dos outros se forem 

consideradas antiéticas e ofereçamos apoio ou a integração do seu 

gestor de linha ou de RH para ajuda quando necessário. O não 

cumprimento da DGIEU normas de ética ou conduta empresarial 

pode levar à tomada de medidas disciplinares, que podem, em 

casos graves, levar ao despedimento.  

Servir os nossos clientes 

Somos um negócio centrado na atenção aos nossos clientes e aos 

seus problemas, motivo pelo qual as interações com estes, o 

serviço e a qualidade do produto são da maior relevância para a 

DGIEU para satisfazer as suas necessidades. Bons resultados para 

os clientes, o que é adequado para eles, e a sua confiança e 

satisfação são indispensáveis para o nosso sucesso. 

 

A nossa intenção é que todas as comunicações com cada cliente 

sejam justas, informativas e não enganosas. Sejam inteiros, 

francos e coerentes nas vossas ações e ajam com a devida 

habilidade, cuidado e diligência. Ao servir e aconselhar os nossos 

clientes, prestar sempre a devida atenção aos seus interesses, 

tratá-los de forma justa e responder-lhes de forma adequada e 

correta no seu melhor interesse.  

Esperamos que siga os nossos três princípios de cliente. Em 

primeiro lugar, estamos claros para tornar a viagem do cliente e a 

experiência simples e confortável, fornecendo informações 

relevantes, transparentes e honestas. Em segundo lugar, estamos 

confiantes na forma como interagimos com o cliente em termos de 

capacidade de resposta, tom e ritmo, assumindo a propriedade e 

responsabilidade pelas nossas próprias ações. Finalmente, 

preocupamo-nos, demonstrando empatia e compreensão para 

com o cliente, oferecendo uma boa relação qualidade/preço, e 

reconhecendo e apreciando as suas necessidades e reação, para 

compreender ainda melhor o nosso cliente, a fim de saber o que 

lhe interessa e lhe dar paz de espírito. 

Julgamo-nos contra normas e princípios estabelecidos de como 

servir os nossos clientes, uma vez que, negócios responsáveis e 

resultados positivos do cliente justificam o que fazemos e o 

trabalho de cada um de nós. 
 

Clientes vulneráveis 

Um cliente vulnerável é alguém que, devido às suas circunstâncias 

pessoais, é especialmente susceptível a ser prejudicado, 

particularmente quando uma empresa não está a agir com o 

cuidado apropriado. Uma vulnerabilidade pode decorrer de 

condições de saúde pessoais, ou capacidades, de circunstâncias 

ou acontecimentos externos. Ao ouvir e cuidar, reconhecer e tratar 

um cliente vulnerável de forma justa e adequada, ele ainda pode 

decidir de forma apropriada e autodeterminada de acordo com os 

seus próprios interesses.  

Não ser afetado negativamente, prestar especial atenção às suas 

necessidades pode ajudar o cliente vulnerável a compreender e 

avaliar o que está a ser dito, adaptando o tom, ritmo ou 

formulação, repetindo ou resumindo e postergando a interação 

ou dando prioridade a processos como reclamações ou gestão de 

reivindicações, já que alguns clientes vulneráveis são mais 

dependentes de um aparelho do que outros clientes e podem 

sofrer de forma desproporcional devido a uma avaria. Para que 

sejam tratados com o maior cuidado possível, podemos precisar 

de nos adaptar e dar um pouco mais de atenção. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honestidade 

Seja honesto e respeitoso consigo mesmo e para com as outras pessoas, 

indo mais além do que simplesmente dizer a verdade e assegure-se para 

que qualquer deturpação seja rapidamente corrigida.  Não permita que 

as pessoas sejam induzidas em erro ou injustamente influenciadas. 

 

 

Sempre inclusiva 

Somos curiosos e procuramos a nossa crítica mais dura. 

. 

A confiança é a nossa essência 

Confiamos um no outro para fazer o correto. 

Individualmente maravilhoso, coletivamente brilhante 

Atenção e colaboração para encontrar soluções. 

Coragem no que fazemos 

Fazemos o mais correto, não o mais fácil. 

Somos audazes nas nossas escolhas, não ficamos 

parados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honestidade 
A veracidade e o valor da confiança 

A pressão, conflito de interesses, ou objetivos pessoais podem 

provocar tensões quotidianas às quais a desonestidade pode ser 

uma reação humana. Embora seja difícil gerir a vida quotidiana e 

empresarial sem uma única mentira, devemos estar conscientes 

de que mentir como um risco ético pode ter consequências de 

longo alcance, pessoais ou empresariais e afetar negativamente os 

nossos clientes, a reputação ou o desempenho. 

 

A veracidade é crucial para o comportamento ético na DGIEU uma 

vez que, com as pessoas a confiarem nos nossos serviços e 

produtos, esta confiança é a base social para a interação, a 

estabilidade e as negociações e as relações essenciais da empresa 

e fator de êxito para a colaboração, relações com clientes e 

cooperação com os nossos parceiros comerciais.  

 

A mentira raramente se justifica, já que na maioria dos casos se 

pode encontrar uma forma alternativa, causando menos danos 

para todos os afetados. Até mesmo as pequenas mentiras 

intencionais, muitas vezes provocando mais mentiras, podem 

causar danos a outros e ter graves implicações. Lembre-se que a 

confiança é facilmente destruída e que a credibilidade é difícil de 

recuperar, quando se pesa o potencial ganho a curto prazo sobre 

os efeitos resultantes a longo prazo. É responsabilidade dos nossos 

gestores serem autênticos modelos, comunicarem e agirem com 

verdade e coerência, e cumprirem as suas promessas. 

 

Ao ser honesto e respeitoso nas suas palavras e ações, para consigo 

e para os outros, ajuda a DGIEU a cumprir as suas promessas e 

expectativas, a tomar decisões baseadas em informações corretas, 

a encontrar as melhores soluções em conjunto, a tratar os nossos 

clientes de forma justa, e a ajudar a evitar vantagens injustas ou 

influência de pessoas, enganos e fraudes ou cargas pessoais. Cabe 

a cada um de nós aumentar o nível de honestidade na DGIEU e 

valorizar a confiança depositada no nosso negócio. 

 
 

 

Invenções e propriedade intelectual 

Qualquer ideia ou invenção que faça, individualmente ou com 

outros, durante a sua colaboração na DGIEU, continua a ser 

propriedade da empresa, mesmo depois de a ter deixado. Se 

colaborar ou criar qualquer propriedade intelectual, os direitos e 

copyright pertencem à DGIEU para serem utilizados apenas em 

benefício da empresa, em conformidade com a legislação. 

 

 

Emprego adicional  

Durante as horas de trabalho, deve dedicar o seu tempo e atenção 

ao cumprimento do seu trabalho. Informe o seu superior 

hierárquico e RH se tiver outro trabalho adicional ou se o estiver a 

pensar fazê-lo. Este outro trabalho não deve entrar em conflito 

com os interesses da DGIEU. 

Se quiser envolver-se num negócio em concorrência direta ou 

prejudicial com a DGIEU, necessita de uma autorização por escrito 

do seu gerente ou não está autorizado a colaborar para um 

concorrente enquanto colabora para nós. Não solicite clientes ou 

empregados fora da DGIEU até seis meses após o emprego. 

 

Demonstrações financeiras e 

regulamentares 

A DGIEU assume o rigor na elaboração das nossas demonstrações 

financeiras e regulamentares, já que somos obrigados a aplicar 

regras contabilísticas rigorosas e a cumprir as obrigações de 

prestação de contas em cada um dos países onde operamos. No 

âmbito do seu trabalho, é responsável pela documentação de cada 

transação processada. 

  

Os nossos números e descrições precisam de refletir exatamente a 

natureza e os montantes das operações comerciais e das 

transações financeiras efetuadas e precisam de ser corretamente 

aprovadas. Esta informação fornece-nos informação verdadeira e 

realista que, respeitando a confidencialidade, pode ser utilizada 

para informar os interessados da nossa atividade comercial e 

posição financeira, aumentar a transparência e manter a confiança 

na nossa empresa, serviço, e produtos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reputação e imagem comercial 

É um trunfo importante para a DGIEU preservar e proteger a nossa 

reputação e manter uma imagem comercial sólida e precisa. 

Considerando que equipas de comunicação dedicadas interagem 

com os meios de comunicação, quer comunicar com os meios de 

comunicação ou organizações, quer responder a quaisquer 

perguntas não solicitadas ou publicar material público. Ao utilizar 

os meios de comunicação social, não desprestigiar a DGIEU e agir 

de forma responsável, em que nenhuma publicação deve 

prejudicar os interesses gerais da empresa ou divulgar qualquer 

informação confidencial. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transparência 

Sempre inclusiva  

Somos curiosos e procuramos a nossa crítica mais dura. 

Não tente desviar o olhar quando você ou alguém da empresa estiver a fazer algo 

inadequado. 

Recorde as preocupações, conflitos de interesse ou violações das nossas     

políticas, regras de conduta e valores da empresa. 

Individualmente maravilhosos, coletivamente brilhantes. 

Conseguimos coisas surpreendentes quando trabalhamos juntos. 

Coragem no que fazemos 

Aprendemos com as nossas falhas. 

Fazemos o correto, não o mais fácil. 

Somos audazes nas nossas escolhas, não ficamos parados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transparência 
Comunicação e cultura aberta 

A DGIEU não tolera em momento algum qualquer comportamento 

antiético ou desonesto contra as normas de conduta da empresa. 

Vivemos uma cultura de comunicação aberta e integral, também em 

cooperação e fornecendo abertamente as informações solicitadas aos 

nossos reguladores. 

Para cumprir este compromisso, todos os funcionários têm um papel 

importante a desempenhar, onde a DGIEU deverá ser um ambiente 

seguro para a honestidade e falar abertamente, se notar que as coisas 

correm mal, se tiver uma ideia de melhoria para aprender em conjunto 

ou se quiser discutir um padrão, processo, ou comportamento 

observado, seja subtil ou claro, que prejudique ou possa prejudicar o 

nosso negócio, um colega, um cliente ou parceiro de negócios.  

Igualmente importante para a nossa cultura de falar, é a nossa cultura 

de ouvir para que se sinta ouvido. Esperamos que os nossos gestores 

exijam abertamente um comportamento honesto dos seus 

colaboradores e deles próprios e apreciem um clima e uma relação 

com os seus colaboradores pessoal, onde todos se sintam livres, 

acolhidos e seguros para expor preocupações, discutir propostas e 

opiniões e procurar soluções ou melhorias comuns. Apoiamos um 

ambiente de aprendizagem a partir dos erros e da confiança mútua 

uns com os outros, estando atentos aos indícios da necessidade de 

comunicar e de dar conselhos a alguém que se pronuncie, ou apoiando 

os colegas para o fazer. 

Pedimos-lhe, portanto, que não oculte as suas preocupações e que 

fale aberta e imediatamente com o seu superior hierárquico, RH, ou 

com o local Compliance. Garantimos-lhe que não toleramos qualquer 

forma de represália contra colaboradores que se manifestem quando 

algo está errado ou não ético.  

 

Cultura e processo de denúncia de 

irregularidades 

Como complemento da nossa cultura de comunicação, oferecemos 

um sistema de denúncia de irregularidades em todo o grupo para 

manifestar preocupações importantes, má conduta ou violações de 

políticas ou valores. Os funcionários são frequentemente os primeiros 

a detetar quando alguém está a fazer algo ilegal, antiético ou 

incorreto. Incentivamos a manter-se alerta e a denunciar o mais 

brevemente possível suspeitas ou infrações observadas nos negócios 

da DGIEU, conscientes de que as revelações serão levadas a sério e 

investigadas. 

 
 

O sistema de denúncia de irregularidades está disponível 24/7 para 

todos os locais, em vários idiomas e também acessível a parceiros 

comerciais externos. Cumpre os mais elevados padrões de 

proteção de dados e segurança da informação e garante 

confidencialidade e anonimato. A DGIEU protege os denunciantes 

na sua função, para que não tenha de recear quaisquer represálias, 

discriminações ou ações contra si, mesmo que se revele estar 

enganado. Por favor, considere contactar o seu superior 

hierárquico ou os seus recursos humanos antes de se apresentar 

ao sistema ou externamente. Vemos a denúncia de irregularidades 

como uma oportunidade de proteger os nossos valores 

empresariais, clientes e sucesso futuro, evitar danos, poupar 

custos e demonstrar o nosso cumprimento das normas e 

regulamentos de conduta como empregador responsável e 

parceiro comercial. Sistema de denúncia de irregularidades da 

DGIEU: https://www.bkms-system.com/domesticandgeneral 

 

  

Conflitos de interesse  

 
Deve ser cauteloso quando se trata de qualquer conflito entre os 

seus próprios interesses, relações, ou ganhos pessoais e interesses 

ou objetivos diferentes da empresa e estar ciente de tais situações, 

levantá-las e discuti-las com o seu superior hierárquico, e não 

preferir o seu interesse ao da empresa.  Na DGIEU, os conflitos de 

interesse devem ser geridos de forma justa, entre a empresa ou 

colaboradores e os seus clientes, entre a empresa ou 

colaboradores e entre colaboradores ou entre a empresa e cliente 

ou parceiro comercial. Se identificar qualquer conflito de 

interesses, pode também contactar os RH, o local Compliance ou o 

nosso sistema de denúncia de irregularidades. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenção da fraude externa e interna  

Na DGIEU, tratamos todos os segurados, funcionários, e 

parceiros de uma forma aberta e acessível. Contudo, a nossa 

empresa, como qualquer outro negócio, está exposta ao risco de 

fraude, sendo um engano intencional para ganho pessoal. A fim 

de proteger a nossa empresa contra a fraude interna e externa, 

instalámos medidas de controlo adequadas e oferecemos-lhe 

um programa de formação abrangente para alertar os nossos 

funcionários para as anomalias, para o que vigiar e para poder 

contribuir para a prevenção da fraude. 

https://www.bkms-system.com/domesticandgeneral


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concorrência leal 

A concorrência deve ser fundamentada na qualidade, no valor e na integridade 

dos nossos serviços e produtos. Seja um parceiro comercial leal para os nossos 

clientes e terceiros. 

Coragem no que fazemos 

Fazemos o correto, não o mais fácil. 

Atenção incansável ao cliente 

Somos claros com os nossos clientes, 

proporcionando facilidade e simplicidade. 

 

Individualmente maravilhoso, coletivamente brilhante 

Focamo-nos na colaboração para encontrar soluções 

 

Sempre inclusiva 

Respeitamos a voz e o contributo de todos. 

Somos curiosos e vamos à procura da nossa crítica mais dura. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concorrência 
Relação com os clientes e qualidade do 

produto  
 
A DGIEU compromete-se em todas as relações comerciais a uma 

prática empresarial ética e a uma concorrência leal, que também 
esperamos dos nossos parceiros comerciais e não procuramos 

qualquer vantagem competitiva de forma desleal ou abusiva. 
Tomamos decisões empresariais de forma independente, sem 
trocar informações sensíveis ou acordar preços com concorrentes, 

sem divulgar informações falsas ou desleais sobre empresas ou 
produtos concorrentes. 
 

A DGIEU cumpre rigorosamente os regulamentos e normas de 
conduta de mercado aplicáveis à concorrência, pois acreditamos 

na concorrência leal, aberta e livre e confiamos na qualidade dos 
nossos produtos e serviços para beneficiar e proteger os nossos 
clientes e o desempenho empresarial. 

 

A DGIEU concentra-se no impacto e nas relações com os clientes 

para alcançar resultados bons e sustentáveis, proporcionando 

uma boa relação qualidade/preço. Permitimos aos nossos clientes 

tomar uma decisão individual, informada e consciente no seu 

melhor interesse, apoiá-los e mantê-los informados ao longo da 

relação, gerindo as reclamações ou reivindicações e valorizando a 

resposta, na busca da lealdade do cliente e da melhoria contínua.  

Para assegurar que os produtos e serviços são desenvolvidos de 

acordo com as necessidades e exigências dos clientes e funcionam 

como esperado, acompanhamos o desenvolvimento dos produtos 

e asseguramos que estes continuam a fornecer valor para o cliente 

ao longo da sua vida útil. Os nossos produtos, marketing e práticas 

de venda cumprem os requisitos regulamentares e as normas de 

conduta internas relevantes.  

Se a má conduta ou os riscos ainda persistirem, identificamos a 
raiz dos problemas e estabelecemos medidas mitigadoras de 

modo a evitar ou reduzir qualquer prejuízo para o cliente. 
Treinamos, apoiamos, remuneramos e recompensamos o pessoal 

para que os clientes recebam informações fiáveis e 
compreensíveis bem como conselhos adequados e convenientes, 
para que possam fazer uma reclamação ou reivindicação de forma 

simples e para que não se encontrem quaisquer barreiras pós-
venda despropositadas para alterar ou concluir os seus produtos.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Confidencialidade 

Não devemos utilizar, copiar ou explorar qualquer informação 

confidencial para os nossos próprios fins ou para os de terceiros, 

nem divulgá-la. 

Temos o dever de salvaguardar informação confidencial, 

utilizando-a apenas quando necessário e eliminando-a através 
de contentores de lixo confidenciais quando esta já não for 

necessária. Isto inclui que não deve utilizar ou revelar a terceiros, 
informações estratégicas sobre a DGIEU, segredos comerciais ou 
informações sensíveis relativas a preços não conhecidos do 

público ou de qualquer concorrente, mas tratar a informação 

confidencial de acordo com as regras e diretrizes da empresa. 

É essencial que se proteja a confidencialidade do cliente, 
colaboradores e informações sobre o negócio da empresa a todo 

o momento durante o seu trabalho e posteriormente ao deixar a 

DGIEU. 
 

Prendas e entretenimentos 

Ao trabalhar para a DGIEU, quaisquer prendas, entretenimento ou 

favores solicitados, aceites ou prestados não influenciarão as 
decisões ou transações comerciais que o cliente ou o beneficiário 

possam fazer. Todos os favores acima dos limites definidos pela 
DGIEU devem ser declarados e pré-aprovados para respeitar a 
integridade e independência em todas as relações comerciais. 

Esperamos que cada funcionário reflita sobre se uma prenda, um 
convite ou um favor recebido ou oferecido, cria uma obrigação 
para uma ou outra parte. A DGIEU mantém registos financeiros e 

dispõe de controlos internos adequados para comprovar a razão 
empresarial para efetuar pagamentos a terceiros e proíbe 

rigorosamente as prendas ou favores a funcionários públicos e 
governamentais. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Prevenção do suborno e da corrupção 
 
Proibimos rigorosamente o suborno ativo por qualquer 

funcionário ou qualquer pessoa que está a atuar em nome da 

DGIEU, incluindo você para oferecer, prometer ou pagar subornos, 

propinas ou qualquer outro incentivo a alguém para induzir ou 

recompensar essa pessoa por desempenhar indevidamente a sua 

função corporativa ou pública. É igualmente proibido o suborno 

passivo para solicitar, concordar em receber ou aceitar subornos, 

comissões ou qualquer outro incentivo de outra pessoa para 

conceder negócios ou para influenciar indevidamente uma decisão 

comercial. Não toleramos e denunciamos qualquer benefício 

comercial ordinário ou material indevido ou vantagem contratual 

injusta com vista a influenciar ações, uma vez que o suborno é um 

crime e qualquer ato corrupto prejudica e expõe a DGIEU e os seus 

colaboradores a processos judiciais, multas ilimitadas, prisão, 

perda de confiança nos nossos negócios e a danos à reputação. 

 

 

 

leal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinação 

 

Demonstrar um sentido de propósito e empenho em alcançar o melhor resultado, 

conforme as nossas normas e valores, inclusive em circunstâncias difíceis. 

Coragem no que fazemos 

Somos audazes nas nossas escolhas, não ficamos parados. 

Fazemos o correto, não o mais fácil. 

 

Sempre inclusiva 

Somos curiosos e procuramos a nossa crítica mais dura. 

Individualmente maravilhoso, coletivamente brilhante 

Conseguimos coisas surpreendentes quando trabalhamos juntos. 

Atenção e colaboração para encontrar soluções. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinação 
Propósito, missão e valores 

Na DGIEU, a nossa missão é manter o mundo dos nossos clientes a 

funcionar. A nossa cultura, que é a soma dos nossos valores 

partilhados, guia o nosso comportamento quando trabalhamos 

para a DGIEU e ajuda-nos a concentrarmo-nos nas nossas 

prioridades estratégicas, a colocar o cliente no centro de tudo o 

que fazemos. Ajuda-nos a cumprir a nossa missão e o nosso 

propósito de fazer do mundo um lugar melhor, uma reparação de 

cada vez, ao serviço dos nossos clientes agora e no futuro.  

Fortalecemos juntos a nossa cultura de modo a promover o bem-

estar e a satisfação pessoal, bem como o espírito de equipa e o 

desenvolvimento empresarial, pois a DGIEU sabe que uma cultura 

diversificada, justa e inclusiva conduz a mais inovação e melhor 

desempenho. 

Vivemos e representamos os valores da nossa empresa através da 

colaboração com os nossos colegas, tomada de decisões 

harmonizadas e trabalho com os nossos clientes e parceiros 

comerciais. Os nossos valores são:  a Confiança é a nossa essência, 

Atenção incansável ao cliente, Sempre inclusiva, Coragem no que 

fazemos, e Individualmente maravilhoso, coletivamente brilhante, 

que são complementadas pelas nossas declarações de valor 

pondo-as em prática. 

Para cumprir o nosso objetivo e missão, a DGIEU esforça-se por 

desenvolver e expandir ainda mais os seus negócios e produtos, 

parcerias, competências dos funcionários e capacidades digitais 

de modo a satisfazer as necessidades e expectativas dos nossos 

clientes. 

Gestão de desempenho 

Valorizamos e respeitamos o talento autêntico e o trabalho árduo 

e procuramos assegurar que cada funcionário tenha as mesmas 

oportunidades de demonstrar o seu potencial, de contribuir para o 

êxito da DGIEU e de se desenvolver pessoal e profissionalmente. 

 

Pode esperar ser tratado com equidade e dignidade ao trabalhar 

para a DGIEU e que o seu desempenho esteja a ser apreciado. Deve 

tratar os outros da mesma maneira, com uma abordagem positiva, 

aberta e respeitosa do seu trabalho, clientes e colegas, com 

responsabilidade, dispostos a aprender e a desenvolver, seguindo 

sempre as nossas regras de conduta e políticas, a fim de 

proporcionar o seu melhor desempenho possível. 

 

 
 

 

  

A gestão de desempenho da DGIEU é um processo contínuo onde 

identificamos claramente as expetativas de toda a gente a todos os 

níveis, definimos metas e medidas em conjunto bem como damos 

e recebemos respostas relativamente ao desempenho, incluindo 

revisões, discussões e avaliações do seu superior hierárquico, ao 

longo do ano. Todas as etapas são determinadas no nosso sistema 

contínuo de gestão de desempenho, permitindo-lhe compreender 

o papel que desempenha na concretização do nosso êxito.  

Práticas de renumeração justas, 

transparentes e de igualdade de género  
 

Todos os funcionários são devidamente remunerados para 

incentivar e recompensar o elevado desempenho, incluindo as 

partes fixas e variáveis da remuneração e quaisquer benefícios não 

pecuniários. Isto é realizado em conformidade com as funções e 

responsabilidades contratuais, com a estratégia de risco da DGIEU, 

benchmarking competitivo e princípios de remuneração sólidos e 

transparentes em toda a empresa. 

 

Todos os gestores de pessoas na DGIEU são obrigados a combater 

a avaliação ou salários desiguais, papéis, responsabilidades, 

exigências, ou estruturas que recompensam a mentira, requisitos 

de desempenho honestamente inatingíveis, objetivos ou 

incentivos de desempenho ético nulos ou baixos, bem como a 

sobrecarga de trabalho, pressão, por meios honestos dificilmente 

ou não possíveis. 

 

Todos os planos de prémios pagos aos funcionários são 

discricionários independentemente dos pagamentos históricos e 

dependem do desempenho financeiro da empresa. São 

distribuídos por função e conforme o desempenho e 

comportamento de cada funcionário e em relação à remuneração 

não variável, de modo a evitar quaisquer conflitos de interesses.  

 

Uma remuneração justa, igual, inclusiva, acessível e sustentável 

deve ajudar a atrair, recrutar, manter e envolver as pessoas certas 

em todos os níveis do negócio e em todas as funções. A 

remuneração e as decisões acerca de responsabilidade e 

promoção assentam no mérito e no empenho do indivíduo e não 

em relações, simpatia ou características pessoais como sexo, 

idade, origem, crença ou orientação sexual. O valor global e 

pessoal da remuneração é revisto regularmente, no mínimo 

anualmente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Capacidade de Resposta 
 

Individualmente maravilhoso, coletivamente   brilhante 

Sabemos que nunca um só é tão bom como todos juntos. 

Reconhecer a mudança no ambiente empresarial e no seu trabalho diário, aprender e 

desenvolver-se, através de um estilo adaptativo e flexível, por forma, a reagir a eles. 

Acolha novas situações, envolvam os colegas e tirem o melhor proveito delas. 

Coragem no que fazemos 

Aprendemos com as nossas falhas. 

Somos audazes nas nossas escolhas, não ficamos parados 

Sempre inclusiva 

Somos livres para sermos nós mesmos. 

A confiança é a nossa essência 

Estamos todos do mesmo lado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidade  
Objetivos pessoais 

Pretendemos assegurar que as pessoas certas são recrutadas para 
os nossos postos de trabalho e recebem uma formação apropriada 
e contínua para serem capazes e confiantes de fazer o seu 

trabalho. A DGIEU mantém os funcionários integrados na equipa e 
informados acerca dos desenvolvimentos e da forma como estes 
podem influenciar o seu desempenho. Saberá quem contactar em 

caso de problemas, incertezas, ideias ou sugestões relativamente 
às suas funções para receber o apoio de que necessita. Dedicamo-

nos a criar postos de trabalho de forma justa, sendo o trabalho 

atribuído e remunerado de forma adequada. 

Esperamos que cumpra os nossos elevados padrões de conduta, 
ética empresarial e comportamento e que proporcione um 
desempenho de trabalho fiável, atento e comprometido, 

participando em qualquer altura. Deve sempre seguir as políticas, 
regras e regulamentos da empresa, contudo, estar atento à sua 
capacidade de resistência pessoal e saúde, abordando quaisquer 

conflitos com o seu superior hierárquico. A contribuição do pessoal 
da DGIEU na prossecução dos seus objetivos é o fator mais 

importante para alcançar o êxito e sabemos que o bem-estar e o 
desempenho estão estreitamente relacionados. 
 

Dando o exemplo, os gestores de pessoal têm uma função de 
orientação dos seus funcionários. Os gestores devem 
comprometer-se a trabalhar de forma responsável, autêntica e 

honesta, exigindo o mesmo de si. A DGIEU será um lugar justo e 
fantástico para trabalhar em equipa e individualmente, onde é 

valorizado pelas suas capacidades únicas e pode destacar-se sem 
barreiras, estruturas ou processos baseados em preconceitos ou 
circunstâncias históricas indevidas. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Responsabilidade 

Colocamos um forte interesse na responsabilidade e confiança 

no seu trabalho. Esperamos que assuma a responsabilidade pela 

forma como se comporta relativamente aos seus colegas, 

clientes e parceiros comerciais.  

Os nossos colaboradores precisam de exercer uma dedicação, 

cuidado e habilidade adequados, onde a prática empresarial 
cuidadosa também exige de nós a conservação segura de qualquer 

propriedade da DGIEU em qualquer altura, incluindo equipamento 
técnico e documentos da DGIEU, colegas, clientes e parceiros 

comerciais. 

 
 

 

Esperamos que trate estes bens com o mesmo respeito que 

trataria os seus próprios, apenas utilizando-os em privado nos 

casos em que a prática da empresa seja aceite. A remoção não 

autorizada de objetos da empresa ou dinheiro ou a retenção de 

materiais de trabalho é proibida e pode ser sancionada como 

desfalque ou roubo. 

Mudança e Flexibilidade 

O mundo muda todos os dias e a DGIEU precisa de mudar com 

ele. A sua abordagem de trabalho e flexibilidade é fundamental, 
onde a soma de pequenos gestos cria uma dinâmica de mudança 
dentro de uma força de trabalho comprometida, diversificada e 

com oportunidades iguais, em que cada um sente que a sua voz 

e ideias são ouvidas e o bom trabalho é reconhecido 

Adotamos a mudança através dos nossos locais e funções, 

estamos abertos à transformação digital e a uma forma ágil de 

trabalhar. Isto requer respostas rápidas e adequadas a novos 

desenvolvimentos empresariais ou de mercado ao longo de uma 

comunicação coerente e detetável. O nosso modelo de trabalho 

híbrido permite-lhe funcionar de forma flexível, 

independentemente da localização, já que confiamos na sua 

auto-responsabilidade e vontade de aprender, desafiando-se a si 

próprio todos os dias. Julgamos que temos de tentar fazer mais 

do que podemos, para sermos mais do que éramos. 
 

 

 

 
 

 

Desenvolvimento individual 

A DGIEU presta-lhe apoio no seu desenvolvimento pessoal e 

profissional contínuo ao longo da sua carreira, desde a iniciação à 

aprendizagem contínua, programas de liderança, 

desenvolvimento de carreiras futuras, intercâmbio e planeamento 

com o seu gestor de linha. Capacitamo-lo e apoiamo-lo no seu 

melhor desempenho, apropriamo-nos do seu desenvolvimento e 

talento e consideramos que faz parte. 

Oferecemos experiências de aprendizagem desde a formação 

formal como aulas, e-learning, ou qualificações para o coaching, 

percepções através de reações e reflexão, até à aprendizagem 

informal no trabalho através de tarefas, projetos e resolução de 

problemas. Para se manter competente e desenvolver as 

competências e conhecimentos para o cumprimento das suas 

funções, liderar a si próprio e aos outros, pode aceder à 

plataforma de conteúdo especializado LinkedIn Learning. 

de Resposta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nossa responsabilidade  
Responsabilidade pela gestão 

No âmbito das atribuições do Conselho de Administração da 

DGIEU, cabe assegurar uma apropriada organização empresarial, 
para providenciar orientação do seu espírito a partir do topo, 

manter e sustentar uma força de trabalho que desempenhe as suas 
funções com o devido cuidado e dedicação, de acordo com a 
estratégia empresarial e de risco da DGIEU, tratando e 

combatendo quaisquer riscos ou desenvolvimentos empresariais. 

O Conselho de Administração e os quadros superiores da DGIEU 
tem uma função exemplar e este é responsável por garantir que 

realizamos os nossos negócios com integridade e fiabilidade em 
todos os momentos. Cabe-lhes, em última instância, a 

responsabilidade de cumprir as nossas obrigações legais e 
regulamentares, as normas de mercado e de conduta, as 
necessidades e expectativas dos nossos clientes, de ser tratados de 

forma adequada e justa, e de ser a DGIEU considerada uma 
entidade empregadora responsável e sustentável agora e no 
futuro.  

Os quadros superiores de direção da DGIEU executam a estratégia 

as mudanças e as iniciativas estratégicas, proporcionando 

orientação e gestão do negócio com as nossas políticas, normas de 

conduta e princípios básicos descritos no presente Código de 

Conduta que se aplicam a todos os colaboradores. Para 

supervisionar e rever a adesão e o cumprimento das nossas 

normas, dispomos de estruturas de gestão dedicadas, comités 

interprofissionais e interfuncionais e de relatórios internos e 

externos adequados. 

 

Políticas orientadoras 

O Código de Conduta da DGIEU é concretizado pelas políticas da 
empresa. Elas informam e orientam sobre processos, estruturas e 
requisitos comportamentais e estatutários internos e externos 

para desempenhar o seu trabalho de forma adequada e 
responsável. O nosso objetivo é aumentar a consciência e o 

discernimento dos nossos funcionários, a sua capacidade de 
resistência moral e a conformidade global da empresa DGIEU, a 
sua união aberta e respeitosa e a sua estabilidade e solidez éticas. 

Pode encontrar todas as políticas da DGIEU e de grupo na 
biblioteca de Políticas e formulários dentro da Nosso Negócio, em 
D&G People, acessível sob cada uma das nossas funções 

empresariais como Conformidade, Risco e Privacidade de Dados. 

Biblioteca de Políticas e formulários da DGIEU: 

https://mydandg.domesticandgeneral.com/content/page/5fcf412
feffcd813e78f2f75 

 

 

Apoio da conformidade 

A DGIEU Risk and Compliance é o seu parceiro comercial de 
confiança e ponto de contacto central para questões, sugestões 

e conselhos ao nosso Código de Conduta, para além do seu 
gestor de linha ou RH. Pode também contactar o local 

Compliance para orientação e apoio relativamente a normas de 
conduta em matéria de colaboração, práticas de marketing e 
venda, oferta de produtos, ética empresarial, requisitos 

regulamentares, e estruturas de gestão empresarial. 

 

DGIEU Risk and Compliance: dgieu-risk_compliance@domestic 

andgeneral.com 
 

Relatório de denúncias 

Para além de levantar questões junto do seu superior 

hierárquico, RH, ou local Compliance, para comunicar questões 

significativas sobre violações identificadas ou esperadas dos 

princípios do nosso Código de Conduta ou normas e requisitos de 

comportamento descritos nas políticas da DGIEU, o nosso 

sistema seguro e multilíngue de denúncia de irregularidades 

pode ser utilizado em todos os nossos locais anonimamente, se  

assim for preferido. 

Sistema de denúncia de irregularidades da DGIEU: 

https://www.bkms-system.com/domesticandgeneral 

 

A sua responsabilidade pessoal  

Com o espírito do nosso negócio definido desde o início, a cultura 
e a prática empresarial diária da DGIEU precisam de ser assumidas 
a todos os níveis, com todas as nossas decisões, grandes ou 

pequenas, tomadas diariamente pelos colaboradores da DGIEU, 
que têm impacto na forma como tratamos os nossos colegas e 
clientes, no nosso desempenho e se continuamos a ser bem 

sucedidos. O que é mais importante não é aquilo que é dito, mas 
aquilo que é feito. 

 
Esta é a sua responsabilidade pessoal no dia-a-dia, ou seja, de 
cumprir as nossas promessas internas e externas e de interiorizar 

e cumprir as nossas normas de comportamento definidas no 
presente Código de Conduta. Visto que a DGIEU é composta por 
pessoas, são estas pessoas que determinam a forma como a 

nossa empresa funciona e é vista por outros. Desde diretores e 
administradores a agentes e pessoal da área administrativa, 

somos todos responsáveis pelas nossas ações e conduta pessoal, 
independentemente do cargo ou posição. 
 

Ao trabalhar connosco, assume o compromisso da DGIEU como 
uma empresa e um empregador éticos, justos e cumpridores, de 
que se pode orgulhar e quer que se comprometa e se empenhe 

em prol disso. 
 

 

https://mydandg.domesticandgeneral.com/content/page/5fcf412feffcd813e78f2f75
https://mydandg.domesticandgeneral.com/content/page/5fcf412feffcd813e78f2f75
mailto:dgieu-risk_compliance@domesticandgeneral.com
mailto:dgieu-risk_compliance@domesticandgeneral.com
https://www.bkms-system.com/domesticandgeneral
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Os nossos valores 

Somos todos responsáveis por agir corretamente com o objetivo de proteger o 

nosso negócio. 
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