Código
de Conduta.

Ligamos pessoas,
empresas e tecnologia,
proporcionando
experiências
de pagamento
únicas.

CAROS
UNLOCKERS,
Para a UNICRE, o seu Código de Conduta é o seu
rosto, a sua personalidade, o elo de união de todos os
seus Colaboradores, reﬂetindo a forma como a
instituição age e se posiciona perante todos os seus
Stakholders, com principal destaque para os seus
Clientes, Colaboradores, Acionistas, Parceiros e , de
um modo geral, perante o mercado e a sociedade,
agindo sempre de acordo com os mais elevados
padrões éticos .
A atualização que agora fazemos ao Código de
Conduta decorreu da necessidade de ajustar
determinados conteúdos à experiência entretanto
adquirida e também a alterações legislativas e
regulamentares que ocorreram desde a última
revisão do Código de Conduta, em especial, a
recente regulamentação do Banco de Portugal em
matéria de regras de conduta e de cultura
organizacional.

João Baptista Leite
Presidente & CEO

É fundamental que todos nós atuemos nas atividade
diariamente prosseguidas, com responsabilidade,
proﬁssionalismo e espírito de iniciativa, nas relações
internas e externas, guiando-nos pelo que é justo e
correto, e não apenas pelo que é permitido e legal. O
prosseguimento ativo dos valores, princípios e regras
de conduta constantes do Código de Conduta é a
chave para o sucesso da UNICRE.

Fernando Carvalho
Comissão Executiva
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1. Objeto
O Código de Conduta da Unicre – Instituição
Financeira de Crédito, S.A. (“Unicre” ou
“Empresa”):
a) Explicita os valores e os padrões de
comportamento que devem pautar a atuação
de todos os Colaboradores da Unicre, no
relacionamento entre si e com a Empresa, e
n a s re l a ç õ es ex te r n a s c o m c l i e ntes,
prestadores de serviços, concorrentes,
entidades reguladoras e supervisoras, meios
de comunicação social, bem como nas redes
sociais;
b) Fomenta a partilha de princípios e de
valores, consolidando desta forma uma
cultura e uma identidade institucional de
competência e rigor, e de autonomia e
responsabilidade.
A adoção dos valores e princípios expressos
neste Código não é uma opção. O Código
deve ser aplicado sem exceções, com vista a
que, em cada momento, as escolhas sejam as
mais corretas.

2. Árvore da Tomada de Decisões
Caso se encontre perante uma situação que lhe suscite dúvidas quanto ao comportamento a adotar em
conformidade com o presente Código, o Colaborador deve atuar conforme modelo abaixo:

É LEGAL?
NÃO

SIM

Não tenho
a certeza

Está em conformidade com as
políticas e os procedimentos
implementados na UNICRE e com os
princípios expressos no Código
de Conduta da UNICRE?
NÃO AVANCE.
Procure uma
outra solução
que esteja em
conformidade
com as políticas
e os
procedimentos
implementados

NÃO AVANCE.

NÃO

SIM

Não tenho
a certeza

A minha atuação é coerente com os
interesses e objetivos da UNICRE e
dos seus acionistas?

NÃO

SIM

Não tenho
a certeza

Se a minha atuação fosse tornada
pública, ﬁcaria confortável?

NÃO

SIM

Não tenho
a certeza

OK, PODE AVANÇAR

Procure
aconselhamento
junto do seu
superior ou da
GRC (Gestão de
Riscos e
Compliance)

3. Âmbito de Aplicação
O presente Código de Conduta é aplicável a todos os
Colaboradores da Unicre, sem prejuízo do respeito
devido a outras normas e deveres de conduta
proﬁssional a que estejam obrigados no desempenho
das suas funções.
Entende-se por 'Colaborador', os membros dos
órgãos sociais e demais colaboradores, efetivos,
temporários ou contratados para prestar serviços a
qualquer título (permanente ou ocasional), podendo
abranger mandatários, caso tal resulte de disposição
legal, regulamentar ou convencional.
A aplicação transversal deste Código a todos os
Colaboradores, independentemente da sua posição
na hierarquia organizacional e das funções e
responsabilidades assumidas, não prejudica a
aplicação de determinadas regras comportamentais a
tipos especíﬁcos de colaboradores (v.g. membros dos
órgãos sociais), em função da sua natureza, conforme
identiﬁcadas e especiﬁcadas neste Código.
É obrigação de cada um dos Colaboradores tomar
conhecimento expresso deste Código, entender e
cumprir as suas disposições e apoiar os colegas com
o mesmo objetivo, bem como reportar as situações
de incumprimento ou suspeita de incumprimento de
que tenham conhecimento.

O Código de
Conduta aplica-se a
todos os
colaboradores,
independentemente
do cargo que
ocupem (abrange os
membros dos seus
órgãos sociais) e do
vínculo (estagiários,
efetivos ou que
prestem serviços à
UNICRE).

4. Princípios Gerais
4.1. Padrões de Atuação
Através da atuação individual de cada Colaborador, a UNICRE rege a sua atividade pelos mais elevados
padrões de eﬁciência, credibilidade, competitividade e empenho. Sempre que estabeleça relações
externas (com clientes, prestadores de serviços, concorrentes, entidades reguladoras e supervisoras,
meios de comunicação social, bem como nas redes sociais), cada Colaborador deve proceder com
diligência, neutralidade, lealdade, discrição e respeito consciencioso dos interesses que lhe estão
conﬁados.
Os membros do órgão de administração e os colaboradores que exercem cargos de direção, cheﬁa ou
similares, devem proceder nas suas funções com a diligência de um gestor criterioso e ordenado, de
acordo com o princípio da repartição de riscos e da segurança das aplicações e ter em conta o interesse
dos clientes e credores.
Os Colaboradores devem adotar comportamentos consonantes com os níveis de tolerância ao risco
deﬁnidos pela Empresa.

4.2. Cumprimento de Obrigações Legais, Regulamentares e de Conduta (Compliance)
A UNICRE e cada um dos seus Colaboradores garantem, em todas as suas atividades, total conformidade
com as normas legais, regulamentares, bem como com as orientações aplicáveis, nomeadamente as
emanadas pelo Banco de Portugal e pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, bem
como as referentes ao sigilo da informação a que têm acesso, designadamente as consagradas no Regime
Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (“RGICSF”), em legislação especíﬁca e em
regulamentação emitida pelas entidades de supervisão e de ﬁscalização competentes, referente à
atividade prosseguida pela UNICRE. Os Colaboradores devem também observar na sua atividade,
individual e coletivamente, todas as normas adotadas internamente pela Empresa.

5. Deveres
5.1. Deveres Gerais de Conduta
5.1.1. Responsabilidade
Todos os Colaboradores devem atuar em conformidade com a responsabilidade que lhes foi atribuída e
usar as competências que lhes foram delegadas de forma criteriosa e orientadas exclusivamente para a
concretização dos objetivos da Empresa.
5.1.2. Dever de Lealdade
Cada Colaborador deve assumir um comportamento de lealdade para com a UNICRE, os clientes e
terceiros com que se relacione, empenhando-se em salvaguardar a sua boa imagem e em reforçar a sua
credibilidade e prestígio. Deve também agir com verticalidade, isenção e objetividade na análise e tomada
de decisões de negócio em nome da Empresa.
Neste contexto, os Colaboradores devem:
a) Abster-se de exercer qualquer atividade concorrente.
A prossecução pelos Colaboradores de atividades externas à UNICRE obedece às normas previstas nos
Capítulos 5.1.7. (Conﬂitos de Interesses) e 5.1.8. (Atividades Externas à UNICRE) deste Código.
b) Respeitar os direitos de propriedade intelectual, de marca e de imagem pertencentes à UNICRE, apenas
fazendo uso destes para o adequado desenvolvimento da sua atividade, abstendo-se de utilizar a imagem,
nome ou marca(s) da UNICRE, ou de invocar a sua qualidade de Colaborador ou a sua posição na UNICRE
para obterem vantagens indevidas ou inadequadas de que não teriam a expectativa de beneﬁciar caso a
utilização não fosse efetuada e/ou a referida ligação não fosse anunciada;
c) Abster-se de utilizar em benefício próprio oportunidades de negócio que lhes sejam apresentadas por
clientes ou prestadores de serviços à Empresa.

51.3. Relacionamento Interpessoal
É dever de todos os Colaboradores contribuir para a existência de um bom ambiente de trabalho e de
espírito de equipa e entreajuda na Empresa. Devem colaborar entre si, não procurando obter vantagens
pessoais, implementando as diretivas transmitidas pelos seus superiores hierárquicos e incentivando e
apoiando os colegas e os subordinados na sua aplicação.
As relações entre Colaboradores devem pautar-se pela correção, afabilidade e respeito pelos outros.
As condutas ilícitas no seio da Empresa, designadamente a adoção de comportamentos indevidos que
provoquem a perturbação ou constrangimento dos Colaboradores, comprometendo a sua dignidade ou
promovendo um ambiente intimidatório ou desestabilizador, constituem contraordenação muito grave,
em conformidade com o disposto no Código do Trabalho em matéria de práticas de assédio.
5.1.4. Desenvolvimento Proﬁssional
Todos os Colaboradores devem procurar continuamente o seu desenvolvimento e atualização
proﬁssional, de forma a manter e melhorar as suas capacidades e competências proﬁssionais e a
contribuir para o desenvolvimento da Empresa.
Por seu lado, a UNICRE procurará proporcionar aos seus Colaboradores crescentes níveis de satisfação e
realização proﬁssional, criando condições para o seu desenvolvimento proﬁssional durante toda a sua
carreira, e avaliará o desempenho dos seus Colaboradores em função do mérito demonstrado, com base
em critérios tão objetivos e justos quanto possível.
5.1.5. Conﬁdencialidade e Sigilo Proﬁssional
Os membros dos órgãos de administração ou ﬁscalização, os colaboradores, mandatários, comissários e
outras pessoas que prestem serviços à UNICRE a título permanente ou ocasional devem garantir
conﬁdencialidade sobre os assuntos da Empresa e dos seus clientes e prestadores de serviços, que, não
sendo do domínio público, conheçam em virtude do exercício das funções ou da prestação dos seus
serviços. Devem manter sob sigilo proﬁssional as matérias que pela sua importância ou face à legislação
existente devam estar sujeitas a esse sigilo, nomeadamente os nomes dos clientes, as suas contas e
respetivos movimentos, bem como outras operações ﬁnanceiras, respeitando as regras instituídas pela
UNICRE quanto à conﬁdencialidade da informação e as disposições do RGICSF, bem como demais
legislação que seja aplicável.

Consequentemente e em concreto:
a) Os Colaboradores devem utilizar os referidos dados ou informações exclusivamente para o
desempenho da sua atividade proﬁssional, não poderão divulgá-los senão àqueles proﬁssionais que
necessitem de os conhecer e abster-se-ão de os usar em benefício próprio;
b) Os dados e informações relativos a contas, posições ﬁnanceiras, contabilidade, demonstrações
ﬁnanceiras, negócios e, em geral, atividades dos clientes serão tratados com estrita conﬁdencialidade e,
salvo disposição legal ou regulamentar em contrário, apenas serão divulgados a terceiros com autorização
expressa do cliente e segundo os procedimentos legalmente previstos.
As informações sobre factos ou elementos abrangidos pelo dever de sigilo proﬁssional só podem ser
reveladas mediante autorização escrita do interessado ou nos casos previstos expressamente nas
disposições legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente, ao Banco de Portugal, à Autoridade de
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e à administração tributária no âmbito das respetivas
atribuições, bem como às autoridades judiciárias.
O dever de conﬁdencialidade e sigilo proﬁssional não cessa com o termo das funções ou serviços.

O Sigilo Proﬁssional
visa garantir a
conﬁdencialidade de
informação sobre os
assuntos internos da
UNICRE e dos seus
clientes, de que os
colaboradores tenham
conhecimento no
âmbito das suas
funções, incluindo, por
exemplo, organização
interna e métodos de
gestão, planos de
negócio, previsões
estratégicas, dados
ﬁnanceiros ou relativos
a vendas.

5.1.6. Proteção de Dados Pessoais
Os Colaboradores que lidam ou que tenham acesso a dados pessoais relativos a pessoas singulares,
designadamente os referentes a outros Colaboradores, clientes, subcontratantes ou quaisquer outros
dados pessoais, devem respeitar as disposições legais e regulamentares aplicáveis e em vigor em cada
momento, no sentido de assegurar a respetiva conﬁdencialidade.
5.1.7. Conﬂitos de Interesses
Sempre que, no exercício da sua atividade, os Colaboradores sejam chamados a intervir em processos de
apreciação e decisão que, direta ou indiretamente, envolvam os próprios Colaboradores, cônjuges seus ou
pessoas com quem vivam em união de facto, pessoas às quais estejam ligados por laços de parentesco,
entidades com quem uns ou outros colaborem ou tenham colaborado, ou detenham, direta ou
indiretamente, qualquer interesse, devem comunicar ao superior hierárquico a existência de tais relações.
Da mesma forma, os Colaboradores que tenham entre si relações familiares ou equiparadas não devem,
salvo autorização superior, exercer a sua atividade, internamente, em relação hierárquica ou de
dependência funcional direta.
Neste contexto:
a) Os Colaboradores podem manter com a UNICRE relações de clientela quando sejam características da
respetiva atividade e em condições de mercado (ou condições ﬁxadas com carácter geral para os
Colaboradores).
b) Os Colaboradores abster-se-ão de participar (quer na tomada de decisões, quer em funções de
representação da UNICRE) em transações de qualquer tipo (incluindo a concessão de créditos) nas quais
coexista ou concorra algum tipo de interesse próprio ou de alguma pessoa a eles associada. Em
consequência, os Colaboradores:
- Não participarão nem terão inﬂuência nos procedimentos para a contratação de produtos ou serviços
com pessoas ou sociedades com as quais tenham algum vínculo familiar ou económico.
- Não concederão tratamento nem condições de trabalho especiais com base em relações pessoais ou
familiares.

c) Os Colaboradores que, pelas suas funções, tenham a faculdade de autorizar operações ou disponham
de poderes para a sua contratação, abster-se-ão de aprovar, ﬁxar condições, elaborar propostas, preparar
relatórios, intervir ou inﬂuir de outro modo nos procedimentos relativos às operações nas quais os
mesmos ﬁgurem como beneﬁciários ou garantes. Estes deveres aplicam-se às operações de clientes que
tenham relação familiar ou partilhem interesses económicos com o Colaborador, e de empresas com as
quais o Colaborador mantenha algum vínculo (p.e., por participar no seu capital, por prestar algum tipo de
serviço, por exercer nelas um cargo de gestão ou por ser seu mandatário).
Quando o Colaborador se encontrar perante alguma das situações descritas na alínea acima, informará
imediatamente o seu superior hierárquico. Em todos os casos, o Colaborador afetado abster-se-á de atuar
ou de ter inﬂuência na operação, devendo ser o próprio superior, ou outra pessoa designada por este, a
elaborar a proposta, a preparar o relatório ou a tomar a correspondente decisão sobre a operação
planeada, fazendo constar essa circunstância na respetiva documentação.
d) O Colaborador que queira participar em negócios em que a UNICRE participe ou tenha interesse,
incluindo aqueles em que a UNICRE tenha renunciado a participar, deve obter prévia e cumulativa
autorização escrita do responsável máximo da área em que está integrado e da Gestão de Riscos e
Compliance (GRC), devendo demonstrar que o investimento pretendido não comporta nenhum previsível
prejuízo para os interesses da UNICRE nem gerará, expectavelmente, qualquer conﬂito de interesses. O
investimento não poderá realizar-se enquanto não forem recebidas as autorizações escritas.
e) Os Colaboradores, especialmente os que tenham intervenção em decisões sobre a contratação de
prestadores de bens ou serviços e/ou sobre a ﬁxação das respetivas condições económicas, devem
cumprir com as normas internas em vigor nesta matéria, evitando qualquer tipo de interferência que possa
afetar a sua imparcialidade.

f) Os Colaboradores devem abster-se de aceitar procurações de clientes para a realização de operações
deles com a UNICRE, a não ser que resultem de relações familiares ou consubstanciem poderes para
representação de empresas nas quais o Colaborador tenha uma participação relevante ou exerça um
cargo de gestão.
g) Os Colaboradores devem informar os clientes dos vínculos, económicos ou de outro tipo, que possam
implicar conﬂitos de interesses com eles.
h) Em caso algum:
- Será estimulada a realização de uma operação por parte de um cliente para beneﬁciar outro, exceto se
ambos conhecerem as suas diferentes posições e aceitarem expressamente realizar a operação;
- Os Colaboradores podem modiﬁcar dados fornecidos por clientes, salvo quando as modiﬁcações sejam
solicitadas pelos próprios clientes, segundo o procedimento estabelecido, ou tratando-se de erro
manifesto.

Lembre-se de que deve prosseguir
e salvaguardar os interesses da
UNICRE, dos seus acionistas e dos
clientes, em detrimento dos seus
interesses pessoais. Com efeito, se
estiver perante:
1. Algum ato onde haja interesse
pessoal, de algum familiar ou
entidade relacionada;
2. Alguma transação a título pessoal
com um prestador de serviços com
quem se relacione em
representação da UNICRE.
Poderá estar perante sinais de
alerta de um potencial conﬂito de
interesses, pelo que é necessário
reportar ao seu superior
hierárquico.

5.1.8. Atividades Externas à UNICRE
Os Colaboradores podem exercer atividades proﬁssionais externas (alheias à Empresa) fora do seu horário
de trabalho, com a ressalva abaixo, sem prejuízo de prévia comunicação à Comissão Executiva, através dos
meios previstos no Capítulo 7.4., para conﬁrmação da inexistência de incompatibilidades, e desde que tais
atividades não interﬁram negativamente no cumprimento dos seus deveres para com a UNICRE, ou
possam gerar conﬂitos de interesses.
Cada Colaborador deve assegurar a total distinção entre as suas funções na UNICRE e as exercidas no
âmbito das suas atividades externas.
Os Colaboradores da Unicre que sejam membros do órgão de administração responsáveis pela atividade
de distribuição de seguros ou pessoas diretamente envolvidas na atividade de distribuição de seguros,
não podem exercer essas funções em mais de um (ou na qualidade de) mediador de seguros, de
resseguros ou de seguros a título acessório.
5.1.9. Ofertas de (e a) Terceiros
Os Colaboradores devem abster-se de quaisquer práticas que possam suscitar dúvidas quanto à ética do
seu comportamento, nomeadamente em matéria de ofertas de ou a terceiros. Todas as ofertas a terceiros
devem ser previamente comunicadas à GRC, através dos meios previstos no Capítulo 7.4., para análise,
decisão quanto à forma de atuação e correspondente registo. Todas as ofertas recebidas de terceiros
devem ser também comunicadas à GRC, imediatamente, através dos meios e para os efeitos acima
referidos.
As ofertas a terceiros não devem ser feitas a título pessoal, mas em nome e seguindo as vias normais
instituídas na Empresa.
Devem ser recusadas todas as ofertas recebidas de terceiros, incluindo presentes ou participações em
eventos com componentes lúdicas, se de valor unitário superior a 100 (cem) Euros, bem como todas as
ofertas de terceiros relativamente às quais existam indícios de poderem originar comportamentos não
éticos por parte dos oferentes ou de Colaboradores da Empresa.

51.10. Utilização de Recursos da Empresa
Os Colaboradores devem proteger o património da UNICRE, utilizando-o de forma eﬁciente e zelando
pelo seu bom estado de conservação.
A Internet, o correio eletrónico e outros meios de comunicação, como o telefone e o correio tradicional,
são recursos colocados à disposição dos Colaboradores por razões de serviço. Neste contexto, cada
Colaborador é responsável por garantir a segurança da informação gerida no âmbito da atividade
prosseguida pela UNICRE, de eventuais ameaças internas ou externas, bem como de ataques deliberados
ou acidentais. Para o efeito, todos os Colaboradores com acesso a recursos de tecnologia de informação
da UNICRE devem cumprir com as regras aplicáveis ao seu uso, constantes da 'Política de Segurança da
Informação' da UNICRE, publicada na in-Unicre, bem como de outros normativos internos aplicáveis nessa
matéria, nomeadamente no que se refere à utilização de passwords.
A utilização pelos Colaboradores dos recursos da UNICRE para ﬁns privados, deve ser moderada e
respeitar os normativos e manuais de utilização internos, não devendo interferir com as atividades da
UNICRE e com a produtividade do Colaborador. De forma a prevenir a existência de situações abusivas, a
sua utilização é suscetível de controlo e auditoria por parte da UNICRE, de acordo com o quadro legal em
vigor. No caso do correio eletrónico, cabe ao Colaborador o ónus de apagar os registos de mensagens
recebidas ou enviadas a título pessoal.
5.1.11. Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo
Os Colaboradores devem cumprir com as disposições legais, regulamentares e com as normas internas
em matéria de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao ﬁnanciamento do terrorismo.
Neste sentido, devem conhecer e cumprir com o disposto na 'Política de Prevenção e Combate ao
Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo' da Empresa disponível na in-Unicre.

É importante que saiba
identiﬁcar situações que
possam estar relacionadas
com crimes de branqueamento
de capitais e/ou de
ﬁnanciamento do terrorismo.
Os referidos crimes podem
ocorrer de várias formas,
utilizando bens e rendimentos
obtidos ilicitamente,
nomeadamente através do
investimento em bens de
elevado valor e da realização
de transações repetidas. Caso
tenha dúvidas, deve consultar
a Política de Prevenção e
Combate ao Branqueamento
de Capitais e ao
Financiamento do Terrorismo
ou, caso necessite de
esclarecimentos, o seu superior
hierárquico ou a GRC.

5.1.12. Corrupção
Sem prejuízo do disposto no Capítulo 5.1.9. relativamente a ofertas de (e a) terceiros, os Colaboradores não
podem entregar ou prometer oferecer, direta ou indiretamente, pagamentos, comissões ou ofertas, a
pessoas singulares ou coletivas e/ou a seus colaboradores, a autoridades e a empresas ou organismos
públicos e/ou a colaboradores seus, com o objetivo de favorecer a UNICRE face aos restantes agentes do
mercado (v.g. seus concorrentes), mediante a aceitação ou facilitação do incumprimento de obrigações a
que a UNICRE e/ou os Colaboradores se encontram sujeitos.
5.1.13. Comunicação Social
Os Colaboradores só podem prestar declarações públicas, conceder entrevistas, designadamente a
órgãos de comunicação social, intervir em qualquer tipo de manifestações que possam envolver a UNICRE
e a revelação de factos ou elementos respeitantes à vida da Empresa e/ou às relações com os seus
clientes, desde que para isso estejam autorizados por quem para tal tiver competência, nos termos
internamente deﬁnidos, nomeadamente pela Comissão Executiva ou pelo Conselho de Administração.
Neste contexto, os Colaboradores devem, designadamente:
a) Respeitar as regras em matéria de conﬁdencialidade e sigilo proﬁssional referidas neste Código;
b) Cumprir com o disposto na 'Politica de Segurança de Informação' disponível na in-Unicre,
designadamente quando utilizam redes sociais;
c) Abster-se de efetuar comunicações oﬁciais públicas em nome do UNICRE sem que para tal tenha sido
autorizado.

5.2. Deveres para com os Clientes
Os Colaboradores devem:
a) Evidenciar elevado proﬁssionalismo, respeito e cordialidade na relação com os clientes, procurando
assegurar igualdade de tratamento e atuando de forma a proporcionar um serviço de atendimento e apoio
de qualidade, eﬁcaz e eﬁciente.
b) Assegurar o cumprimento escrupuloso das condições acordadas quanto à qualidade do serviço e suas
eventuais garantias e tratar as reclamações recebidas de forma diligente e de acordo com as normas
internas em vigor na Empresa.

As reclamações apresentadas por clientes, presencialmente ou à distância (por carta, fax, e-mail), ou
inscritas no livros de reclamações da UNICRE (físico ou eletrónico), são tratadas pela área de Serviço a
Clientes, nos termos previstos em manuais especíﬁcos, disponíveis na in-Unicre (cfr. o Manual de
Procedimentos referente ao 'Tratamento de Pedidos - alteração/manutenção - e Reclamações dos
Clientes da UNICRE (Issuing e Acquiring)' e o Manual de Procedimentos referente a 'Reclamações
Administração, DECO; Banco de Portugal - RCO; Livro de Reclamações - RCL; Mediador Crédito; Provedor
do Cliente').
Todas as reclamações apresentadas pelos clientes são analisadas, devendo ser objeto de resposta com a
maior brevidade possível, que não excederá, regra geral, os 5 dias úteis, sem prejuízo de outros prazos
estipulados na lei ou na regulamentação aplicável.
Os Colaboradores afetos ao tratamento de reclamações devem assegurar uma resposta eﬁcaz e eﬁciente
às reclamações – agindo de imediato, após receção da reclamação, no sentido de promover a sua
adequada resolução e a elaboração da respetiva resposta. Dependendo de cada caso, podem ser
contactadas outras áreas da estrutura da UNICRE ou entidades terceiras envolvidas no processo.
Os Colaboradores da UNICRE devem cumprir com as obrigações legais informativas e com as que
decorrem de normativos internos da Empresa, prestando também aos clientes as informações que lhes
sejam solicitadas, observando os procedimentos internos aplicáveis e respeitando em permanência o
dever de sigilo.
Na comercialização de produtos e serviços, os Colaboradores prestam aos clientes todos os
esclarecimentos necessários, nomeadamente quanto às condições, custos e riscos que envolvem.

5.3. Deveres para com Outras Entidades
5.3.1. Entidades Reguladoras e Autoridades
A UNICRE e os seus Colaboradores prestarão às entidades de supervisão e de ﬁscalização, bem como aos
órgãos e organismos públicos e privados, designadamente às autoridades judiciárias e à autoridade
tributária, toda a colaboração que lhes seja solicitada nos termos da lei e que esteja ao seu alcance, não
adotando qualquer comportamento que possa impedir ou diﬁcultar o exercício das respetivas
competências, de supervisão e de ﬁscalização ou de investigação.
Neste contexto:
a) É proibida a retenção, deturpação ou omissão de informações relevantes, assim como a prestação de
declarações falsas ou enganosas a entidades reguladoras e a autoridades;
b) Os Colaboradores devem notiﬁcar imediatamente a Comissão Executiva e a GRC no caso de serem
interpelados por entidades reguladoras e por autoridades, por força do exercício da sua atividade na
UNICRE, designadamente para os seguintes efeitos:
- Estarem sujeitos a investigação ou inquirição;
- Serem chamados a testemunhar ou a fornecer documentos;
- Serem constituídos arguidos, requeridos ou demandados;
- Serem sujeitos a qualquer censura ou sanção (inclusive em sede de sentença judicial);
- Serem alvo de queixa de cliente.

5.3.2. Prestadores de Serviços
A UNICRE e os seus Colaboradores devem honrar os compromissos assumidos com os prestadores de
serviços e veriﬁcar o integral cumprimento pelos mesmos das normas deﬁnidas contratualmente. Os
contratos ﬁrmados com os prestadores de serviços devem ser redigidos de forma clara e sem
ambiguidades e no estrito cumprimento das normas internas existentes relativamente à conﬁdencialidade
e sigilo da informação. Devem ser veriﬁcadas e salvaguardadas as situações de eventuais conﬂitos de
interesses.
Os Colaboradores devem cooperar com qualquer investigação interna ou externa devidamente
autorizada. Neste contexto, é proibida a retenção, deturpação ou omissão de informações relevantes,
assim como a prestação de declarações falsas ou enganosas a auditores internos ou externos.
5.3.3. Concorrentes
A UNICRE estimula o desenvolvimento da sua atividade de forma ativa, competente e ética, baseada no
mérito e na qualidade da sua oferta. Age no estrito cumprimento das disposições legais relativas à livre
concorrência e ao comércio leal.
A UNICRE e os seus Colaboradores não podem executar quaisquer acordos passíveis de restringir a
concorrência, nomeadamente através de acordos de partilha ou de ﬁxação de preços, e devem respeitar
os direitos de propriedade, tanto material como intelectual.
Os Colaboradores devem competir num mercado aberto, da forma mais vigorosa e construtiva possível,
renunciando expressamente às atividades que falseiem a concorrência, às condições abusivas e às
práticas discriminatórias.

6. Ação Disciplinar
A violação por parte
dos Colaboradores das
normas previstas no
presente Código
constitui infração
disciplinar punível nos
termos do regime
laboral aplicável, sem
prejuízo da
responsabilidade civil,
criminal ou
contraordenacional
que possa ocorrer.

7. Disposições Finais
7.1. Mecanismos de Prevenção e Controlo do Cumprimento do disposto no Código de
Conduta
A UNICRE procura implementar e manter uma estrutura organizativa dotada de procedimentos e
mecanismos de prevenção de incumprimentos de deveres e de irregularidades no cumprimento com os
princípios reﬂetidos neste Código, bem como de procedimentos e mecanismos de controlo dessas
situações.
Neste contexto, são nomeadamente fomentados programas especíﬁcos e regulares de formação
proﬁssional em matéria de regras de conduta, estando o Código de Conduta disponível para consulta em
permanência através de www.unicre.pt e na in-Unicre, objeto de atualização nos termos do disposto no
Capítulo 7.5. deste Código.
Adicionalmente, compete à GRC acompanhar a aplicação e observância pelos Colaboradores do presente
Código, promovendo as diligências que entender oportunas em face das ocorrências que lhe forem
reportadas, nomeadamente as que tenham em vista a prevenção ou a cessação de irregularidades ou
incumprimentos detetados, a reparação de prejuízos causados e a prevenção de novas ocorrências.
Para além das comunicações previstas, designadamente, nos Capítulos 7.3. e 7.4. abaixo, a GRC informa
imediatamente a Comissão Executiva e, quando se justiﬁque, o Conselho Fiscal de todos e quaisquer
indícios de violação de regras de conduta contidas neste Código, em especial as respeitantes à relação
com clientes e as que possam fazer incorrer a UNICRE ou os seus Colaboradores num ilícito de natureza
contraordenacional ou causar impacto reputacional negativo.

7.2. Esclarecimentos
O presente documento estabelece princípios gerais de atuação. Sendo certo que nenhum código pode
prever e abarcar todas as situações com que a prática dos negócios se depara, o presente Código de
Conduta não elimina a responsabilidade que cabe a cada um dos Colaboradores, de exercer o seu melhor
julgamento e de obter orientação junto de colegas, nomeadamente da sua estrutura hierárquica imediata,
ou junto da GRC.
Em qualquer caso, todas as dúvidas e esclarecimentos na aplicação deste Código devem ser remetidas à
GRC.

7.3. Comunicação de Irregularidades Graves
Tratando-se de irregularidades graves relacionadas com a administração, organização contabilística e
ﬁscalização interna da UNICRE e de indícios sérios de infrações a deveres previstos no RGICSF ou no
Regulamento (UE) nº 575/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Junho, devem as mesmas
ser exclusivamente comunicadas ao Conselho Fiscal em carta fechada ou pelo endereço
conselho.ﬁscal@unicre.pt.

7.4. Comunicação de Outras Irregularidades relativas ao Código de Conduta
Para além dos mecanismos previstos no Capítulo antecedente, a comunicação de outras irregularidades
relativas ao Código de Conduta, devem ser enviadas para a GRC preferencialmente através da caixa de
correio grc@unicre.pt. Este deve ser também o canal privilegiado para comunicação de situações de
incumprimento ou suspeita de incumprimento do Código de Conduta de que um Colaborador tome
conhecimento, ou outras comunicações previstas neste Código, nomeadamente as que se referem a
atividades externas e ofertas de terceiros.
Não serão analisadas as comunicações efetuadas sem identiﬁcação. É garantida a conﬁdencialidade e
proteção jurídica de quem reporta e o tratamento justo de quem é reportado. Sempre que necessário ou
quando o considere adequado, a GRC pode comunicar o facto à Comissão Executiva, mantendo a
conﬁdencialidade do participante.

7.5. Alterações e Atualizações
As disposições constantes neste
Código estão sujeitas às alterações
e atualizações que se considerem
adequadas face à evolução do
negócio da UNICRE ou em
consequência de eventuais
alterações aos normativos legais e
regulamentares aplicáveis.
O presente Código é revisto com a
periodicidade adequada e pelo
menos a cada 2 anos e sempre que
ocorram alterações que o
justiﬁquem na legislação e
regulamentação aplicável.
Todas as alterações a esta NI devem
ser devidamente registadas.

