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Mensagem do Presidente e Diretor-Geral

O Liberty Mutual Insurance Group construiu o seu sucesso e reputação 
com base nos princípios da honestidade, integridade e de fazer o que 
é correto. Estes princípios regem a nossa conduta — a forma como 
interagimos com os nossos clientes, tomadores de seguros, parceiros 
de negócio e nós mesmos. Seguir estas diretrizes é essencial para 
continuarmos a liderar o nosso setor de atividade.

 A nossa atividade consiste em criar e manter relações, tratando as 
pessoas com dignidade e respeito. E também com confiança. Os nossos 
clientes e colaboradores confiam no cumprimento das nossas promessas 
e a mais importante de todas é fazer o que é correto - sempre.

No Liberty Mutual Insurance Group, o nosso Código de Ética e Conduta 
da Empresa é o alicerce que sustenta a conduta das nossas vidas 
profissionais. O nosso compromisso em agir de forma honesta e íntegra 
e a noção de “fazer o que é correto” estão refletidos nas políticas e 
orientações práticas do nosso Código. O Código aplica-se a todos nós, 
independentemente de quando e onde desempenhamos as nossas 
atividades ou agimos em nome da Empresa. 

O cumprimento do Código é obrigatório para todos os colaboradores, 
responsáveis e membros do Conselho de Administração do Liberty Mutual 
Insurance Group. A violação do Código pode constituir fundamento para 
ação disciplinar. 

Todos temos a responsabilidade de refletir os valores do Código e de nos 
manifestarmos se virmos algo que não pareça correto. Se tiver dúvidas 
sobre "o que é correto", sugerimos que utilize os vários recursos que  
a Empresa disponibiliza sobre esta questão. 

Ao assumir esta nossa cultura de integridade, continuaremos a fazer  
do Liberty Mutual Insurance Group uma organização digna da confiança  
e respeito dos nossos clientes, tomadores de seguros, parceiros  
de negócio e colaboradores.
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O nosso Compromisso

Agir com integridade
Agimos com honestidade e integridade, independentemente de quando 
e onde representamos o Liberty Mutual Insurance Group. Tratamos 
toda a gente com dignidade e respeito.

Evitar conflitos de interesse
Evitamos situações em que os nossos próprios interesses possam 
entrar em conflito com os interesses do Liberty Mutual Insurance 
Group, incluindo nas nossas relações e atividades pessoais e na oferta 
ou aceitação de presentes ou entretenimento. Utilizamos os recursos 
da Empresa para fins profissionais e não para nosso benefício pessoal 
ou para fins não relacionados com a nossa atividade profissional. 

Proteger a Informação
Protegemos os dados pessoais e informação confidencial da Empresa 
com que nos deparamos no Liberty Mutual Insurance Group contra 
a utilização ou divulgação não autorizadas. Regemo-nos pelos Princípios 
de Privacidade do Liberty Mutual Insurance Group e não utilizamos nem 
acedemos a tal informação para proveito pessoal ou quando não temos 
um motivo profissional para o fazer.

Cumprir a Lei
Obedecemos a todas as leis aplicáveis no desempenho da nossa 
atividade profissional.

Denunciar Questões Éticas
Não temos receio de nos manifestarmos ou de procurar aconselhamento 
se tivermos dúvidas sobre o que é correto. Não exercemos represálias 
contra quem procure aconselhamento ou faça uma denúncia de boa-fé. 

Enquanto colaboradores do Liberty Mutual Insurance Group,  
é da nossa responsabilidade manter uma cultura de integridade. 
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Agir com integridade

No Liberty Mutual Insurance Group (“a Empresa”), esforçamo-nos 

por fazer o que é correto. A reputação da Empresa, a qualidade do 

nosso ambiente de trabalho e o valor que criamos para os nossos 

colegas e clientes depende da forma como desempenhamos as nossas 

atividades. O nosso Código de Ética e Conduta da Empresa (“Código” 

ou “Código de Conduta”) reflete a expectativa básica de que agimos 

sempre com honestidade e integridade no nosso trabalho para o Liberty 

Mutual Insurance Group. 

A Ética e Compliance Globais apoia e fomenta o objetivo operacional 

central da Empresa, que é fazer o que é correto através da formação, 

supervisão e linhas de comunicação abertas. A Ética e Compliance 

Globais situa-se na Sede Global do Liberty Mutual Insurance Group 

nos Estados Unidos e colabora em proximidade com as equipas dos 

Departamentos Jurídicos e de Compliance das nossas filiais globais.

Um ambiente de trabalho respeitador implica mais do que estar em 

conformidade com a lei. No Liberty Mutual Insurance Group estamos 

empenhados em tratar toda a gente - clientes, parceiros de negócio e 

nós mesmos - com dignidade e respeito. Assumimos responsabilidade 

pela nossa conduta e manifestamo-nos quando se impõe, ouvimos 

imparcialmente e mantemo-nos recetivos às perspetivas dos outros.

O Departamento de Relações entre Colaboradores gere as práticas 

e os procedimentos de emprego da Empresa. Para mais informações, 

consulte o seu Manual de Colaborador, fale com o seu supervisor ou 

contacte o seu representante dos Recursos Humanos. 

Acerca do Nosso Código

O Código aplica-se a mim?

O Código aplica-se a todos os colaboradores, 
responsáveis e diretores do Liberty Mutual 
Insurance Group, independentemente de quando  
e onde desempenhamos as nossas atividades  
ou agimos em nome da Liberty. 

A sua Empresa do Liberty Mutual Insurance 
Group poderá estipular disposições adicionais 
relativamente aos tópicos deste Código. Se for  
o caso, encontrar-se-ão em Adenda no final  
deste Código. 

Como devo utilizar o Código?

Somos todos responsáveis por cumprir as diretrizes 
legais e éticas apresentadas no Código de 
Conduta. Utilize o Código para orientar as suas 
ações e decisões e consulte-o quando tiver dúvidas 
durante as suas atividades quotidianas na Empresa. 
O Código não prevê todas as situações possíveis. 
Caso se depare com uma questão legal ou ética 
e não consiga encontrar uma resposta no Código, 
existem outros recursos que poderá consultar para 
obter aconselhamento, nomeadamente:

• O seu supervisor
•  A equipa do seu Departamento Jurídico  

e de Compliance local
• Ética e Compliance Globais
• O Departamento de Recursos Humanos
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Agir com integridade

O que acontece se alguém violar o Código?

As violações ao Código podem resultar em medidas disciplinares 
que poderão culminar em despedimento. Em alguns casos, 
determinadas violações poderão resultar em sanções penais ou civis 
para o colaborador, o seu supervisor ou a Empresa. Para saber mais 
sobre as políticas de emprego relacionadas com a sua Empresa, 
consulte o Manual do Colaborador ou o seu representante dos 
Recursos Humanos.

Denunciar condutas inadequadas  
e procurar aconselhamento

Temos a responsabilidade de nos manifestarmos se presenciarmos 
ou suspeitarmos de condutas inadequadas. O Liberty Mutual 
Insurance Group disponibiliza uma série de formas de denunciar 
condutas inadequadas ou de procurar aconselhamento. A Empresa 
analisará atentamente cada caso da forma mais confidencial 
possível. Também tomará medidas imediatas e apropriadas 
relativamente a condutas inadequadas.

A Empresa tem uma política de tolerância zero relativamente a 
represálias. Podemos sentir-nos seguros sabendo que não seremos 
discriminados, despromovidos, suspensos, ameaçados ou assediados 
de forma alguma por, de boa-fé, apresentar uma dúvida ou questão. 

Responsabilidades  
de conformidade  
dos supervisores

Os supervisores definem os padrões das suas 
equipas e funcionam como modelos a seguir para 
os colaboradores. Esperamos que os supervisores:

•  Sirvam de modelo ético para a tomada  
de decisões

•  Demonstrem elevados padrões éticos nas  
suas próprias atividades profissionais

•  Definam expectativas de conduta ética  
e legal para as respetivas equipas 

•  Comuniquem os padrões do Código às 
respetivas equipas e promovam debates 
regulares sobre os mesmos

•  Garantam que as respetivas equipas estão 
familiarizadas e são capazes de localizar  
os recursos de conformidade

•  Garantam que os respetivos colaboradores 
concluem a formação em conformidade de 
forma atempada e atenta

•  Estejam atentos a sinais de potenciais  
condutas inadequadas

•  Notifiquem as equipas dos seus Departamentos 
Jurídicos e de Compliance locais ou Ética e 
Compliance Globais relativamente a questões de 
conformidade e assuntos que exijam investigação

•  Estabeleçam um ambiente no qual os 
colaboradores se sintam à vontade para 
apresentar dúvidas e questões sem  
recear represálias 
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Evitar Conflitos de Interesse

Temos a responsabilidade de agir dentro do supremo interesse do Liberty 
Mutual Insurance Group. Esta responsabilidade inclui evitar situações em 
que os nossos próprios interesses entrem ou pareçam entrar em conflito 
com os interesses da Empresa.

O que é um Conflito de Interesses?

Um conflito de interesses surge quando uma atividade ou interesse 
pessoal interfere com as suas responsabilidades ou lealdade perante  
a Empresa.

Os conflitos de interesses recaem em diversas categorias:

•  Utilizar indevidamente os bens da Empresa ou a nossa relação  
com a Empresa para benefício pessoal

•  Oferecer ou aceitar presentes e entretenimento inadequados

•  Participar em trabalho externo ou atividades paralelas que concorram 
com a nossa atividade, beneficiem a concorrência ou interfiram com  
os interesses da Empresa 

•  Manter relações pessoais com fornecedores, clientes ou outros  
parceiros de negócio do Liberty Mutual Insurance Group 

Utilização indevida dos  
recursos da Empresa 

É importante proteger as instalações, sistemas, 
equipamentos, informação e ideias que nos 
permitem desempenhar as nossas atividades. 
O roubo, o desperdício e a utilização indevida 
prejudicam-nos a todos.

Para evitar conflitos de interesse, não  
utilizamos recursos da Empresa para fins  
não relacionados com o nosso trabalho  
ou que sirvam interesses pessoais.

Os recursos do Liberty Mutual Insurance 
Group incluem:

•   Tempo de trabalho

•   Produto do trabalho

•   Informação e ideias

•   Propriedade intelectual, como nomes 
comerciais, patentes, marcas registadas  
e direitos de autor

•   Ativos financeiros como dinheiro, cartões  
de crédito, fundos e contas da Empresa

•   Bens materiais, como equipamentos,  
edifícios e escritórios

•   Computadores, software e outras tecnologias

•   Sistemas de informação e comunicação

•   Afiliações, contactos e parcerias da Empresa

•   Oportunidades de negócio



Oferecer e Aceitar Presentes e Entretenimento 

Nunca devemos procurar utilizar a nossa função no Liberty Mutual Insurance 
Group ou as nossas relações profissionais na Empresa para benefício pessoal. 
Por exemplo, nunca devemos procurar obter favores pessoais nem aceitar 
presentes inadequados ou outros benefícios dos nossos parceiros de negócio.

A oferta de presentes e entretenimento de empresas poderá ser uma cortesia 
adequada para criar boa vontade entre a nossa Empresa e aqueles com quem 
fazemos negócios. Existe um conflito de interesse se estas cortesias forem 
ou parecerem ser utilizadas para influenciar uma decisão de negócios ou 
beneficiarem pessoal e inadequadamente o destinatário.

As regras referentes à aceitação de presentes variam conforme o país.  
Por exemplo, algumas filiais ou unidades de negócios não permitem aceitar 
qualquer presente. Outras filiais têm limites monetários ou requisitos de 
divulgação de presentes específicos. Consulte na Adenda quaisquer regras 
específicas aplicáveis à sua filial ou que variem da diretriz que se segue.

Regra geral, não oferecemos nem aceitamos presentes 
e entretenimento a não ser que:

•  Pareçam ser razoáveis e habituais dadas as circunstâncias 

•  Tenham um valor nominal

•  Sejam pouco frequentes

•  Não sugiram uma influência inadequada (como uma oferta de um 
fornecedor com quem esteja a negociar)

Além disso:
•  Não oferecemos nem aceitamos presentes em dinheiro ou equivalente, 

como um vale-oferta genérico

•  Não aceitamos ofertas de entretenimento, exceto se tiverem uma 
finalidade profissionalmente válida

Quando estiverem envolvidos parceiros de negócio, pondere o seguinte: 
poderia um presente ou oferta de entretenimento parecer inadequado a um 
observador externo? Se sim, recuse.

Se lhe for oferecido um presente ou entretenimento que não cumpra estas 
diretrizes, contacte a equipa do seu Departamento Jurídico ou de Compliance 
local antes de o aceitar.

Além disso, existem regras rigorosas relativamente à oferta de presentes  
a funcionários públicos. Para mais informações, consulte a secção 
Anticorrupção deste Código e quaisquer políticas adicionais que a sua 
Empresa possa ter implementado.
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Evitar Conflitos de Interesse

Exemplos de  
Presentes Inaceitáveis

•   Oferta por parte de um parceiro de negócio ou  
cliente durante uma negociação ou tentativa de  
fechar negócio

•   Refeições ou entretenimento de luxo frequentes

•   Oferta por parte de um parceiro de negócio  
para pagar as despesas de deslocação a um 
evento promovido

•   Oferta a um tomador enquanto este estiver  
a considerar a subscrição

•   Oferta a um gestor de sinistros por parte  
do requerente
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Evitar Conflitos de Interesse

Concorrência de trabalho externo ou atividades paralelas

Valorizamos e incentivamos a participação em atividades comunitárias, 
cívicas e de beneficiencia fora do trabalho, mas pomos a nossa 
lealdade à Empresa em primeiro lugar. 

De forma a evitar um conflito de interesses:

•  Não nos envolvemos em trabalho externo para empresas, pessoas 
ou em nome próprio que possa concorrer com qualquer tipo de 
atividade do Liberty Mutual Insurance Group

•  Não nos envolvemos em atividades paralelas que possam afetar 
os interesses da Empresa ou interferir com o nosso desempenho 
profissional, como tomar assento em determinados conselhos  
de administração* 

Eis alguns exemplos de 
emprego externo que 
poderiam levantar questões 
de conflito de interesses:

•  Trabalhar para uma companhia de seguros, 
empresa de serviços financeiros, agência  
ou corretora de seguros externa

•  Vender qualquer tipo de seguro ou produto 
financeiro que concorra com qualquer produto 
financeiro comercializado pelo Liberty Mutual 
Insurance Group

•  Prestar serviços de apoio, consultoria, 
administração ou avaliação de sinistros  
ou outros relacionados com seguros

•   Prestar serviços de vendas imobiliárias ou 
outros relacionados se vender, prestar serviços 
ou lidar com produtos ou serviços imobiliários 
para o Liberty Mutual Insurance Group 

•  Trabalhar para uma firma de advogados 
externa ou como consultor ou perito em litígios

Se tiver dúvidas sobre a possibilidade de o seu 
trabalho externo constituir um conflito, contacte 
a equipa do seu Departamento Jurídico ou de 
Compliance local.

* Contacte a equipa do seu Departamento Jurídico ou de Compliance local ou Ética  
e Compliance Globais se tiver dúvidas relativamente a tomar um assento no conselho  
de administração de uma empresa externa.



12

Evitar Conflitos de Interesse

Relações pessoais com terceiros exteriores à Empresa

Em determinados casos, as nossas relações podem criar ou sugerir um 
conflito de interesses.

De forma a evitar a mera aparência de um conflito de interesses, nós não:

•  Realizamos negociações em nome da Empresa com familiares 
ou parentes próximos sem aprovação prévia

•  Angariamos clientes ou vendemos a clientes, parceiros de negócio 
ou nas instalações da Empresa em nome de companhias e empresas 
externas ou de organizações de beneficência ou interesses pessoais 
não promovidos pelo Liberty Mutual Insurance Group

A sua obrigação de divulgar conflitos

Pode ser difícil determinar o que fazer acerca de um potencial conflito 
de interesses. É por isso que deve divulgar todos os potenciais conflitos.  
Ao fazê-lo, evita colocar-se a si e à Empresa numa situação potencialmente 
prejudicial. Contacte a equipa do seu Departamento Jurídico ou de 
Compliance local para obter uma Declaração de Divulgação e Certificação.

 

Divulgação e Certificação 
para responsáveis, diretores 
e determinados colaboradores

A Empresa exige que os seus responsáveis, 
diretores e determinados colaboradores 
certifiquem anualmente que divulgaram conflitos 
de interesses. Esta certificação deve ser 
atualizada sempre que ocorra uma alteração  
das circunstâncias.
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Proteger a Informação

A informação é um dos nossos bens mais valiosos. 

Cada um de nós é responsável por salvaguardar as informações que 
nos permitem desempenhar as nossas atividades. Seguimos os nossos 
Princípios de Privacidade para proteger informações não acessíveis ao 
público sobre a Empresa, sobre os nossos clientes e parceiros de negócio. 

Nós Protegemos a Informação. 

No nosso quotidiano, deparamo-nos com diferentes tipos de informação, 
incluindo informação sobre os nossos clientes, a Empresa e as nossas 
práticas comerciais. É importante proteger a informação contra utilização 
ou divulgação não autorizadas. Também somos legalmente obrigados 
a processar e proteger adequadamente as informações pessoais não 
destinadas ao público que nos são confiadas por clientes e terceiros.

Assim como tomamos precauções para salvaguardar a informação 
no ambiente de trabalho, devemos ter o cuidado de a salvaguardar 
fora do contexto de trabalho. Nunca devemos discutir informações 
confidenciais ou restritas em locais onde possam ouvir-nos e nunca 
devemos partilhar informações da Empresa não destinadas ao público 
através de plataformas de redes sociais, como o Facebook ou o Twitter. 

Se tomar conhecimento de uma possível violação da privacidade, 
informe o seu supervisor o mais rapidamente possível e contacte 
a equipa do seu Departamento Jurídico ou de Compliance local. 
Se perder ou lhe roubarem o seu computador ou outro dispositivo 
da Liberty, informe o seu supervisor e siga os procedimentos da  
sua filial para comunicar a perda ou roubo de equipamento.

Categorias de Informação

A Liberty dispõe de quatro categorias 
de informação e requisitos específicos 
de processamento para cada tipo 
de informação: 

A informação Pública é informação que a 
Empresa disponibilizou ao público em geral, 
como a informação no nosso website público 
ou o nosso Relatório Anual. A informação 
pública pode ser distribuída livremente dentro 
e fora da Empresa.

Informação interna é informação que se 
destina exclusivamente ao uso interno da 
Empresa: políticas e regras da Empresa, 
o Manual do Colaborador ou apresentações 
dos departamentos. Estes itens estão sujeitos 
a direito de propriedade Não pode partilhar 
estas informações internas fora da Empresa, 
salvo autorização explícita para o fazer.

A informação confidencial só pode 
ser partilhada com colaboradores e não 
colaboradores autorizados na medida do 
necessário. São exemplos de informação 
confidencial os nomes e moradas dos clientes, 
histórico de prejuízos, limites de cobertura, 
registos pessoais e folha de salários dos 
colaboradores e contratos e termos de serviço 
assinados com fornecedores. 

As informações restritas só podem ser 
partilhadas na medida do necessário e 
mediante autorização. Entre os exemplos de 
informações restritas encontram-se documentos 
de identificação emitidos por entidades 
governamentais, números de conta bancária ou 
cartão de crédito, informação clinica de clientes 
e colaboradores, palavras-passe de acesso  
a computadores ou aplicações informáticas  
e informação comercial altamente sensível.
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Proteger a Informação

Que passos devo seguir para proteger as informações?

•  Parta do princípio de que todas as informações no local de trabalho 
são confidenciais, exceto quando tiver conhecimento do contrário

•  Não partilhe informações com clientes, parceiros ou fornecedores, 
exceto se tiver permissão para tal 

•  Não forneça informações confidenciais aos colaboradores  
se estes não tiverem necessidade das mesmas

•  Nunca aceda a sistemas nem utilize informações não acessíveis ao 
público exceto por motivos relacionados com o seu  próprio trabalho

•  Se tiver conhecimento ou suspeitar que alguém tem acesso  
à sua palavra-passe, altere-a imediatamente

•  Evite analisar ou discutir dados confidenciais ou restritos em  
locais onde pessoas não autorizadas possam vê-los ou ouvi-los

•  Antes de partilhar informações não destinadas ao público, 
confidenciais ou restritas com parceiros de negócio externos, 
confirme junto do seu supervisor ou equipa do Departamento 
Jurídico e de Compliance local se é necessário implementar 
um acordo de não divulgação

•  Evite utilizar ligações de Internet ou computadores públicos para 
aceder a informações de trabalho. Sempre que possível, utilize 
o seu dispositivo e chave de rede facultados pela Liberty

• Não utilize a sua conta de e-mail pessoal para enviar ou receber 
mensagens relacionadas com trabalho, especialmente informações 
não destinadas ao público sobre a Empresa ou os clientes 

•  Tome precauções para proteger as informações, tais como 
utilizar filtros de privacidade, proteger ficheiros e dispositivos 
de armazenamento e bloquear o seu computador de trabalho 



Nós Protegemos a Informação Proprietária da Liberty  
ou de Terceiros. 
No Liberty Mutual Insurance Group, respeitamos as leis de patentes 
e direitos de autor e utilizamos o software de acordo com os requisitos 
e restrições de licenciamento. 

Além disso: 

•  Não utilizamos artigos patenteados ou duplicamos itens protegidos 
por direitos de autor sem a autorização do titular nem utilizamos ou 
copiamos software de forma não permitida pela respetiva licença; e

•  Não utilizamos a marca comercial da Empresa sem permissão. 

Contacte a equipa do seu Departamento Jurídico ou de Compliance local 
ou Ética e Compliance Globais se tiver dúvidas relativamente à utilização 
de materiais ou itens protegidos por direitos de autor ou patenteados.

Utilizamos Material Protegido por Direitos de Autor 
mediante Autorização. 
No seu trabalho, apenas deve utilizar material protegido por direitos 
de autor mediante a autorização adequada.

O Liberty Mutual Insurance Group dispõe de uma licença geral junto do 
Copyright Clearing Center (CCC) que permite aos colaboradores utilizar 
materiais escritos protegidos por direitos de autor, como publicações do 
setor ou noticiosas, para fins profissionais sob determinadas condições.

Estas condições incluem:

•  Os artigos têm de estar publicados na Austrália, Canadá,  
Nova Zelândia, Reino Unido ou Estados Unidos,

•  O texto tem de estar em Inglês

•  O texto não deve ser especificamente excluído da licença

A licença também permite a utilização digital (por ex., e-mail ou Intranet) 
de publicações especificadas.

O website do CCC mantém uma listagem abrangente de publicações 
e dos tipos de utilização específicos que são permitidos para os titulares 
de licenças gerais, como o Liberty Mutual Insurance Group. Para saber 
se tem autorização para utilizar uma obra protegida por direitos de autor, 
visite o website do CCC (www.copyright.com). Se tiver dúvidas adicionais, 
contacte a equipa do seu Departamento Jurídico ou de Compliance local.

Uma patente confere ao inventor o monopólio 
sobre um invento ou descoberta. As outras 
pessoas têm de ter autorização para copiar 
ou lucrar com esse invento. 

Um direito de autor protege a forma como uma 
ideia é expressa — não a ideia em si — e pode 
aplicar-se a ideias e conceitos preservados em 
vários suportes diferentes. O titular dos direitos  
de autor controla a cópia e distribuição adicionais 
dessa ideia. 

Uma licença de software rege a forma como 
utilizamos esse software, incluindo a sua cópia, 
modificação ou distribuição adicional. 
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Protegemos os Segredos Comerciais. 

Um segredo comercial consiste em informações que conferem ao seu 
proprietário uma vantagem competitiva e que não são geralmente 
conhecidas no setor. As nossas práticas comerciais e ideias inovadoras 
são preciosas e contribuem diretamente para a nossa rentabilidade. 
Como tal, protegemos os segredos comerciais da Empresa. Também 
protegemos os segredos comerciais que os nossos clientes e parceiros 
de negócio nos confiam no decurso da nossa colaboração conjunta. 
Se revelar um segredo comercial a terceiros, o colaborador e a Empresa 
poderão ser responsabilizados pelas perdas financeiras resultantes. 
Mesmo após o fim do seu contrato com a Empresa, deve continuar 
a proteger os segredos comerciais, podendo ser responsabilizado.

Seguimos as Políticas de Conformidade  
Referentes a Registos.

No Liberty Mutual Insurance Group, é habitual criarmos registos 
comerciais. Um registo comercial documenta as obrigações legais 
ou as atividades e transações de negócios críticas da Empresa. Cada 
filial estabeleceu um calendário que determina o período de tempo 
durante o qual é necessário manter os registos comerciais e quando 
poderão ser eliminados. Este calendário está em conformidade com 
a legislação local e aplica-se a registos eletrónicos e em papel.

Nunca oculte, destrua ou desvie informações financeiras ou outros 
registos que sejam alvo de litígio ou investigação.

Esses atos poderão expô-lo a si e à Empresa a sanções graves 
e inclusive ser considerados obstrução da justiça.

Titularidade e atribuição  
de inventos

Enquanto for colaborador da Empresa, poderá ser 
autor de inventos, melhorias, desenvolvimentos, 
ideias ou descobertas (“Inventos”).

Todos os Inventos, incluindo algo que possa 
ser patenteado, protegido por direitos de autor, 
marca comercial e/ou um segredo comercial, 
são propriedade única e exclusiva da Empresa, 
exceto conforme expressamente proibido por lei. 
O colaborador cede irrevogavelmente à Empresa 
quaisquer direitos que possa ter ou adquirir sobre 
esses Inventos. Espera-se que colabore com a 
Empresa e que tome toda e qualquer medida 
razoável e necessária para aperfeiçoar a titularidade 
da Empresa relativamente a tais inventos ou outros 
direitos de propriedade intelectual, incluindo, entre 
outros, a execução de todas as cedências de 
titularidade aplicáveis à Empresa.

Políticas e Documentos Relacionados

Para mais informações sobre como processar 
e proteger as informações, consulte as políticas 
de conformidade de registos e as políticas 
de privacidade e segurança das informações 
na sua filial.
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Cumprir  
a Lei
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Trabalhamos num setor altamente regulamentado. Os regulamentos 
existem para proteger tanto as companhias de seguros como os seus 
clientes. Enquanto colaboradores da Liberty temos de seguir todas as  
leis e regulamentos aplicáveis no desempenho das nossas atividades  
em todo o mundo.

Se tiver dúvidas relacionadas com a conformidade legal, suspeitar de uma  
violação legal ou lhe pedirem para fazer algo que considere ilegal, deve 
notificar imediatamente o seu supervisor, a equipa do seu Departamento 
Jurídico ou de Compliance local ou Ética e Compliance Globais. 

Seguem-se vários tópicos legais fundamentais que se aplicam  
à nossa atividade: 

Integridade de dados, controlos financeiros  
e relatórios públicos

Todas as informações introduzidas nos sistemas e registos da Empresa, 
incluindo as informações introduzidas ou utilizadas para vendas, 
subscrições, sinistros ou outras funções comerciais, devem ser exatas 
e estar em conformidade com todos os requisitos legais e comerciais. 
A manutenção da exatidão e da integridade da nossa contabilidade  
e relatórios financeiros é igualmente essencial. 

Além de cumprirem os requisitos legais e do setor, os nossos dados 
comerciais e financeiros ajudam-nos a tomar decisões de negócio sólidas. 
Todos os livros, registos e demonstrações financeiras da Empresa devem 
ser razoavelmente detalhados, refletir com exatidão as nossas transações 
e estar em conformidade com os requisitos legais e os nossos sistemas  
e controlos financeiros. 

Os Diretores-Gerais, Diretores Financeiros e colaboradores com 
responsabilidades nas áreas de contabilidade, auditoria e relatórios 
financeiros da Empresa devem garantir que cumprem e estão 
familiarizados com todos os controlos e procedimentos financeiros 
aplicáveis. O Liberty Mutual Insurance Group está empenhado em 
apresentar aos Órgãos Reguladores, entre outros, demonstrações 
e informações completas, justas, exatas, atempadas e compreensíveis.
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Práticas comerciais justas e conformidade

O Liberty Mutual Insurance Group está sujeito a requisitos legais para 
proteger os consumidores e garantir que desempenhamos as nossas 
atividades de forma justa. Estes requisitos focam aspetos centrais da 
nossa atividade, nomeadamente, vendas, subscrições e sinistros. Os 
nossos procedimentos internos foram concebidos de forma a cumprir estes 
requisitos. Deve cumprir e estar familiarizado com todos os procedimentos 
aplicáveis do departamento e unidade de negócios que se relacionem com 
o seu trabalho, os nossos produtos e as suas negociações com clientes, 
tomadores de seguros e requerentes. Se tiver dúvidas sobre os requisitos 
legais e de conformidade relacionados com o seu trabalho, fale com  
o seu supervisor ou contacte a equipa do Departamento Jurídico ou  
de Compliance local.
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Conformidade com as leis antitrust e da concorrência

As leis antitrust e da concorrência foram estabelecidas para incentivar  
a concorrência justa no mercado. Estas leis proíbem práticas comerciais 
que limitem ou reduzam a concorrência de forma pouco razoável. 
Desempenhamos as nossas atividades em conformidade com a letra  
e o espírito destas leis complexas. 

Eis algumas situações que poderiam resultar numa  
violação das leis antitrust ou da concorrência:

• Partilhar informações sobre preços ou outras informações competitivas

• Oferecer ou acordar na alocação de mercados ou clientes

•  Exigir que um cliente adquira um tipo de apólice de seguro para poder 
adquirir outro tipo de apólice diferente, exceto quando previamente 
aprovado pelo Departamento Jurídico

•  Tentativas de impedir o Liberty Mutual Insurance Group de vender ou 
celebrar contratos com um distribuidor ou cliente

•  Sugestões por parte da concorrência de que o Liberty Mutual 
Insurance Group siga uma tabela de preços para serviços de terceiros, 
como serviços médicos ou de reparação

•  Discussões em reuniões de associações comerciais sobre assuntos 
sensíveis relacionados com a concorrência

Se tiver dúvidas ou questões sobre práticas comerciais justas e apropriadas, 
contacte a equipa do seu Departamento Jurídico ou de Compliance local.
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Padrões de subscrição

Os colaboradores do Liberty Mutual Insurance Group responsáveis 
por subscrições ou negociações de venda de apólices ou que 
negoceiem com produtores têm de cumprir os mais elevados padrões 
legais e éticos.

Uma simulação só é oferecida num esforço genuíno de vincular 
a cobertura. Recusamos propor simulações falsas ou artificiais. 

Comunicamos as tabelas de preços de clientes atuais ou potenciais 
à concorrência apenas se isto for um componente necessário de um 
programa cuja simulação tenha sido solicitada à Empresa.

As unidades de negócios individuais dispõem de protocolos para 
garantir práticas de subscrição adequadas. Siga esses protocolos 
e consulte o Departamento Jurídico da sua unidade de negócios 
se tiver dúvidas sobre a adequação de um pedido de subscrição. 
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Transações de títulos

No seu trabalho quotidiano, pode ter acesso a informações importantes 
sobre a Empresa ou sobre um dos nossos parceiros de negócio, que 
não estão disponíveis ao público em geral. Estas informações podem 
ser importantes para tomar uma decisão de investimento ou podem 
afetar o preço dos títulos transacionados em bolsa de valores referentes 
a determinada empresa. Referimo-nos a este tipo de informações como 
Informações Materiais Não Destinadas ao Público (“IMNDP”). 

Tratamos as IMNDP com confidencialidade. Não as utilizamos para 
benefício financeiro ou pessoal. Nunca partilhamos IMNDP com pessoas 
que não estejam devidamente autorizadas a receber essas informações. 

Embora o Liberty Mutual Insurance Group e as suas subsidiárias 
não sejam empresas públicas, podemos deparar-nos com situações  
que apresentem o risco de violação das leis sobre valores  
mobiliários, nomeadamente:

•  Transacionar títulos de um dos nossos clientes ou parceiros 
de negócio com base em IMNDP ou partilhar essas informações 
com entidades externas

•  Transacionar os títulos de dívida da Empresa com base em IMNDP 

•  Transacionar título de uma empresa que o colaborador saiba que 
o Liberty Mutual Insurance Group está a ponderar adquirir

Adicionalmente, qualquer compra ou venda de títulos de dívida da 
Liberty por parte de diretores, diretores executivos ou colaboradores 
deve estar em conformidade com a Política sobre Negociação com 
Informações Privilegiadas de Títulos de Dívida para Diretores, Diretores 
Executivos e Colaboradores da Liberty. Isto inclui a obrigatoriedade de 
pré-aprovação da Ética e Compliance Globais de compras e vendas de 
títulos de dívida do Liberty Mutual Insurance Group por parte de todos 
os diretores, diretores executivos e colaboradores durante cada período 
de negociação. Para obter mais informação sobre este tópico, contacte 
Ética e Compliance Globais
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Fraude no setor dos seguros

As fraudes com seguros prejudicam seriamente o nosso setor 
e o sucesso da nossa Empresa. As leis aplicáveis poderão impor 
multas e penas de prisão a colaboradores que se envolvam em atos 
fraudulentos ou a companhias que tenham conhecimento e permitam 
esses atos. Exemplos de tais atos incluem:

•  Prestar conscientemente uma declaração material falsa associada 
a um relatório financeiro perante um funcionário de um Órgão 
Regulador do setor dos seguros

•  Desviar ou apropriar-se indevidamente de fundos da companhia  
de seguros

•  Prestar declarações falsas ou enganosas sobre o estado financeiro 
ou a solvência de uma companhia de seguros de forma a iludir 
um Órgão Regulador

•  Obstruir uma investigação por parte de um Órgão Regulador  
do setor dos seguros

Se presenciar ou suspeitar de qualquer tipo de fraude com seguros, 
contacte imediatamente o seu supervisor, a equipa do seu Departamento 
Jurídico ou de Compliance local ou o Departamento de Auditoria Interna.

Conformidade política

Se, enquanto colaborador do Liberty Mutual Insurance Group, tiver a 
oportunidade de entrar em contacto com funcionários públicos sobre 
assuntos da empresa ou estiver envolvido em qualquer atividade de 
campanha política que não seja meramente pessoal, deve de familiarizar-se 
primeiro com os requisitos de conformidade política aplicáveis da sua filial.

Além disso, não deve oferecer um presente ou um serviço gratuito 
ou com desconto a um funcionário público sem obter aconselhamento 
e aprovação prévios do Grupo Jurídico – Relações Públicas da Sede 
da Empresa ou Ética e Compliance Globais.

O Grupo de Relações Públicas da Empresa coordena todas as atividades 
políticas, incluindo o lobbying, ofertas e gratificações políticas e atividades 
de campanha. Se tiver dúvidas sobre esta questão, contacte Ética  
e Compliance Globais
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Anticorrupção

O Liberty Mutual Insurance Group tem uma reputação global de 
fazer o que é correto. Na nossa atividade global, podemos interagir 
com governos, funcionários públicos e outras empresas. As leis 
anticorrupção poderão proibir pagamentos e/ou ofertas a funcionários 
públicos ou outros indivíduos.

O que é um suborno?
Um suborno consiste em dar ou oferecer algo de valor a alguém 
com vista a influenciar indevidamente uma decisão. No Liberty 
Mutual Insurance Group, não pagamos nem aceitamos subornos. 
Não participamos em qualquer tipo de corrupção. Isto aplica-se 
a todos os locais onde desempenhamos as nossas atividades, 
independentemente das leis ou costumes locais.

Não devemos oferecer, prometer nem dar algo de valor a um 
funcionário público ou a qualquer pessoa a fim de obter uma vantagem 
comercial. Entre os funcionários públicos encontram-se funcionários 
de qualquer governo, partidos políticos e candidatos a cargos públicos, 
funcionários de organizações públicas e funcionários de empresas 
associadas ao Estado ou governo. 

A posição do Liberty Mutual Insurance Group relativamente às leis 
anticorrupção aplica-se a si e a qualquer pessoa que aja em nosso 
nome. Selecione criteriosamente os agentes e corretoras que possam 
estar autorizados a agir em nome da Empresa para garantir que 
seguem estas diretrizes e padrões éticos. 

A Política Anticorrupção da Empresa inclui mais detalhes sobre  
a nossa posição sobre anticorrupção.

Os colaboradores da Empresa são obrigados a desempenhar as 
suas atividades de uma forma que proíbe e impede ativamente 
o branqueamento de capitais e qualquer atividade relacionada 
que facilite o branqueamento de capitais ou o financiamento de 
atividades terroristas ou criminosas e a cumprir totalmente todas 
as leis, regulamentos e diretrizes governamentais anti-branqueamento 
de capitais aplicáveis.

Os subornos podem incluir:

•  Presentes dispendiosos

•  Entretenimento, alojamento e deslocações 
que excedam as necessidades 
profissionais

•  Empréstimos

•  Favores pessoais

•  Pagamento de despesas de deslocação 
sem que exista um motivo profissional 
claro para  a deslocação

• Contribuições políticas ou de beneficiência

•  “Luvas” (um pagamento efetuado a um 
indivíduo para possibilitar um negócio)
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Sanções económicas e comerciais 

Frequentemente os governos implementam sanções económicas 
e comerciais contra outros países e indivíduos, como terroristas e 
narcotraficantes. Esses programas de sanções são utilizados para 
concretizar os objetivos das políticas externas e de segurança nacional 
ao punir as partes sancionadas através da apreensão dos respetivos 
bens e da restrição de atividades comerciais.

As filiais do Liberty Mutual Insurance Group em todo o mundo têm 
de estar em conformidade com as sanções económicas e comerciais, 
incluindo as sanções do Office of Foreign Assets Control (OFAC), na 
medida do aplicável, nos países onde desempenham as suas atividades. 
Ética e Compliance Globais, que é responsável por supervisionar as 
políticas de conformidade com sanções da Empresa, está disponível 
para aconselhar as filiais sobre os programas de sanções económicas  
e comerciais.



Denunciar  
Questões  
Éticas
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A sua responsabilidade

Cada um de nós tem um papel a desempenhar na criação de um ambiente 
de trabalho onde as pessoas se sintam à vontade para apresentar 
questões de conformidade. Trata-se de fazer o que é correto. Se se 
manifestar quando tiver uma questão, a Empresa poderá investigar a 
situação e tomar as medidas adequadas, o que é do interesse de todos.

Cada um de nós tem a responsabilidade não só de se manifestar como 
também de preservar e refletir os valores e os compromissos éticos 
apresentados no nosso Código de Conduta.

O que fazer se tomar conhecimento de uma possível 
violação do Código

Se tomar conhecimento ou suspeitar de um comportamento que viole 
o Código ou leis/regulamentos específicos, pode apresentar a sua 
questão a um dos seguintes recursos:

•  A equipa do seu Departamento Jurídico e de Compliance local

•  O Departamento de Auditoria Interna

•  O seu Representante dos Recursos Humanos

• O seu supervisor

A Empresa investigará o assunto e tomará medidas apropriadas caso  
se confirme a inconformidade ou violação do Código de Conduta. 
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A Empresa leva a sério a sua política contra as represálias. Não 
tenha receio de se manifestar se tiver uma pergunta ou se algo o 
preocupar. A Empresa não permitirá nenhuma represália contra si, 
seja por supervisores ou colaboradores, por, de boa-fé, apresentar 
uma questão legítima ou pedir ajuda em assuntos de conformidade. 
Igualmente, não lhe é permitido exercer represálias contra um 
colaborador que pense ter denunciado a sua conduta. 

•  A Empresa lida com todas as denúncias da forma mais 
confidencial possível — em consonância com a necessidade de 
analisar adequadamente o assunto — e toma medidas imediatas 
relativamente a condutas inadequadas ou inconformidades.

•  Se lhe for solicitado que forneça informações durante uma 
investigação de conformidade, é da sua responsabilidade 
colaborar e responder de forma completa e honesta ao pedido.

Se apresentar uma questão sobre uma possível inconformidade, 
lembre-se de ser objetivo e concreto. Denuncie apenas o que tiver 
presenciado ou ouvido. Seja justo e respeitador e abstenha-se 
de dar a sua opinião sobre a adequação da conduta. Não inclua 
informações pessoais sensíveis, como a origem étnica ou racial, 
opiniões políticas, crenças religiosas ou outras, saúde física ou 
mental ou preferências sexuais de outro colaborador.



Denunciar conduta financeira imprópria

As denúncias ou questões que envolvam integridade financeira, 
contabilidade ou controlos de auditoria, fraude financeira ou erros 
deliberados no registo ou manutenção dos registos financeiros da 
Empresa deverão ser apresentadas ao Departamento de Auditoria Interna 
local, podendo também ser encaminhadas para os seguintes contactos:

Corp_IA__Fraud@LibertyMutual.com

Corporate Internal Auditing

175 Berkeley Street

Boston, MA 02116

Estados Unidos

Denunciar questões de emprego

As dúvidas ou questões relacionadas com as políticas de emprego 
da Empresa, incluindo folgas, gestão do desempenho, compensação, 
medidas disciplinares, alegações de assédio, discriminação ou 
outras políticas de emprego deverão ser encaminhadas para 
o seu Departamento de Recursos Humanos local.
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We do the right thing. 

Liberty Seguros (Portugal) 
 
III. Conflitos de interesses 
Oferecer e receber presentes e entretenimento 
Os funcionários da Liberty Seguros (Portugal) têm de comunicar e receber autorização antecipadamente para 
assumirem qualquer compromisso perante quaisquer entidades legais. Todos os funcionários têm de informar os 
fornecedores ou prestadores de serviços com quem interagem de que estão proibidos de aceitar qualquer presente ou 
oferta. Não obstante, se lhe for oferecido um presente ou oferta com um valor estimado superior a 50 euros, o 
funcionário tem de comunicar imediatamente ao seu chefe esse presente ou oferta. 

ADENDA 



Fazemos o que é correto.


