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Revisão e Atualização

O Código de Conduta e de Ética é revisto com uma periodicidade anual, sem prejuízo

de, caso justificável, vir a ser revisto extraordinariamente. A versão em vigor é a versão on-line,

e quaisquer alterações pontuais, nomeadamente sobre documentos relacionados, serão

publicadas em cada revisão, periódica ou extraordinária.

Objetivos e Compromissos

O presente Código visa estabelecer as regras de natureza ética e deontológica, deveres

e práticas comerciais a observar, no sentido, de orientar o comportamento dos(as)

Colaboradores(as) do ComparaJá junto dos(as) Clientes, Parceiros(as) e demais Stakeholders. A

promoção, incentivo e garantia das normas e procedimentos institucionais de atuação que

garantam a transparência das relações comerciais, tendo em conta as regras da concorrência e

a consolidação da imagem institucional. E, ainda, a aposta na inclusão e diversidade,

fomentando a garantia da exclusão e repúdio de comportamentos discriminatórios, bem como
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o cumprimento e controlo das obrigações específicas dos(as) Colaboradores(as) para a

realização desse objetivo.

Os nossos compromissos com a Sociedade Portuguesa e a diferença positiva que

fazemos no mercado,

1 Cliente como centro da nossa atividade

2 Promovemos a literacia digital financeira

3 Apoiamos uma cultura de sustentabilidade

4 Comunicamos com simplicidade e transparência

5 Ouvimos o Cliente para atender às suas necessidades

6 Inovamos os nossos canais para proximidade com o Cliente

7 Desenvolvemos a nossa oferta para aumentar a satisfação do Cliente

8 Incentivamos a reflexão sobre Finanças Pessoais, Economia Familiar e Poupanças

Definições

Para efeitos do presente Código, entende-se por:

Colaboradores(as): (1) trabalhadores(as) do quadro permanente do ComparaJá, com

contrato individual de trabalho, com ou sem termo; (2) trabalhadores(as) ao serviço do

ComparaJá em regime de contrato de cedência ou requisição, a título duradouro ou ocasional e

independentemente da natureza do vínculo contratual; (3) trabalhadores(as) ao serviço do

ComparaJá ao abrigo de programas de estágio ou de formação profissional; (4)

trabalhadores(as) do quadro de gestão do ComparaJá; e (5) membros dos órgãos sociais do

ComparaJá.

Clientes: qualquer pessoa, singular ou coletiva, a quem o ComparaJá promova serviços

e produtos, no âmbito da sua atividade económica, bem como as que se lhe dirigem para

efeitos de informação, consultoria e eventual subscrição.

Princípios Gerais
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Na interação com o(a) Cliente, direta ou indireta, através de atendimento telefónico ou

outro meio de comunicação, o ComparaJá e respetivos(as) Colaboradores(as) deverão pautar a

sua conduta pelos mais elevados padrões éticos e comportamentais. Manutenção da

cordialidade e respeito, escutando ativamente as exposições dos(as) Clientes e

fundamentando, em tempo útil, de forma simples, transparente e clara, as respostas e as

decisões que forem adotadas.

Os(as) Colaboradores(as) devem dirigir-se ao Cliente com amabilidade, respeito e

cortesia, para que, paralelamente ao seu dedicado desempenho, contribuam para a

implementação dos compromissos e da consolidação da imagem institucional do ComparaJá.

Em todos os contactos com os(as) Clientes, os(as) Colaboradores(as) devem identifica-se,

através do seu nome e apelido e a instituição que representam, i.e. o ComparaJá, promovendo

uma relação profissional e isenta, com recurso a linguagem simples e cordial. Os contactos para

o(a) Cliente, devem ser realizados em horário adequado.

1. Igualdade e Diversidade

No exercício das suas atividades, funções e competências, os(as) Colaboradores(as)

devem promover a igualdade e a não adoção de comportamentos discriminatórios em razão de

ascendência, do género, raça, cor, língua, território de origem, crenças, condições políticas ou

ideológicas, instrução, orientação sexual, condições socioeconómicas ou incapacidades.

2. Valorização e Responsabilidade

O profissionalismo, a camaradagem, o zelo, a responsabilidade e eficiência são

vinculativos para os(as) destinatários(as) do presente Código no exercício das suas funções,

encargos e deveres. O desempenho dos(as) Colaboradores(as) baseia-se na avaliação do mérito

e resultados obtidos no cumprimento das suas funções.

3. Imparcialidade

Os(as) Colaboradores(as) devem ser imparciais, não fomentando ações ou omissões

que possam falsear a concorrência. Constitui-se obrigação de facultar ao(à) Cliente as

informações e os esclarecimentos adequados, de modo a cumprir as leis e regulamentos

aplicáveis e dos contratos celebrados.
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4. Transparência e Integridade

A tomada de decisão e comportamentos adotados pelos(as) Colaboradores(as) devem

reger-se pelos princípios da transparência e integridade, de forma objetiva e sem sobreposição

de vantagem para o próprio ou de terceiros.

Os(as) Colaboradores(as) não devem, em nome do ComparaJá, adotar, desenvolver ou

aceitar quaisquer práticas comerciais que sejam suscetíveis de deslealdade, engano ou que, de

alguma forma, envolvam a utilização de assédio ou influência indevida, e possam, assim, afetar

os direitos e interesses dos(as) Clientes ou do mercado.

5. Proteção dos Recursos

Os(as) Colaboradores(as) devem zelar pela guarda, conservação e utilização de todos

os recursos postos ao seu dispor, como bens materiais ou informação sensível. Similarmente,

os(as) Colaboradores(as) devem evitar, desencorajar e comunicar superiormente qualquer

situação de potencial desvio ou perda de bens do ComparaJá.

6. Sigilo e Confidencialidade

Os(as) destinatários(as) do presente Código e, em particular, os(as) Colaboradores(as)

ou antigos(as) Colaboradores(as) devem guardar sigilo sobre todo o conhecimento de

informações classificadas e sensíveis, não podendo revelar quaisquer informações ou dados

respeitantes à vida do ComparaJá, ou dos seus stakeholders, salvo nos casos previstos na lei ou

em que obtenham autorização prévia do órgão de administração. Compete aos(às)

Colaboradores(as), ainda, cumprir e fazer cumprir os procedimentos de segurança da

informação e de controlo da sua circulação.

7. Operações Comerciais e Disponibilidade

Os(as) Colaboradores(as) devem apresentar apenas ofertas comerciais em vigor e

válidas. Ao(à) Cliente, deve ser disponibilizada toda a informação, de forma clara e inequívoca,

completa e atualizada, sobre os termos e condições contratuais. Adicionalmente, os(as)

Colaboradores(as) devem assegurar que o(a) Cliente entende, concorda e aprova as condições

contratuais, e presta ao mesmo tempo informação sobre os direitos do consumidor em

situação de contratos celebrados à distância, como o direito de livre resolução.
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8. Recetividade, Esclarecimento e Reclamações

As questões colocadas pelo(a) Cliente devem ser respondidas com cortesia e

disponibilidade. Nas situações em que exista o desconhecimento, pelo(a) Colaborador(a), da

resposta à questão colocada, este deve responsabilizar-se por se informar e, de forma célere,

providenciar a resposta mais adequada ao(à) Cliente. Adicionalmente, o(a) Colaborador(a)

deve informar o(a) Cliente sobre o contacto a utilizar em caso de dúvidas adicionais.

Aquando da apresentação de elogio, sugestão, queixa ou reclamação, o(a) Cliente deve

ser imediatamente informado sobre o procedimento a seguir e dos seus direitos, no que

concerne ao prazo e resposta.

9. Concorrência

O ComparaJá atua de acordo com as regras de mercado, promovendo a manutenção

de relações cordiais com os seus concorrentes.

Relações Externas

1. Acionistas e Investidores

O ComparaJá apresenta, com tratamento justo e não discriminatório, informação de

forma célere, rigorosa, transparente e verdadeira aos seus acionistas, investidores e restantes

stakeholders.

2. Regulação e Supervisão

O ComparaJá fornecerá às autoridades de regulação e supervisão, via

Colaboradores(as) nomeados, uma colaboração transparente, informativa, íntegra e atempada

aos pedidos que lhe sejam dirigidos, e isenta de comportamentos impeditivos do exercício das

competências destas entidades. O ComparaJá promoverá a manutenção da cordialidade das

relações com os órgãos de regulação e supervisão.

3. Fornecedores e Parceiros
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O ComparaJá promoverá o respeito e honrará os compromissos com fornecedores(as)

e parceiros(as), por si, assumidos, e exigirá, destes, o cumprimento dos(as) mesmos(as).

Aquando da celebração de contratos pelo ComparaJá, os(as) Colaboradores(as) mandatados

para o efeito, devem redigir, os mesmos, de forma clara e inequívoca, precisa e isenta de

ambiguidades, os direitos e obrigações de ambas as partes, convergindo para as normas em

vigor e sensibilização para o cumprimento dos princípios éticos do presente Código.

Os(as) Colaboradores(as) devem abster-se de partilhar informações classificadas e

sensíveis a fornecedores(as) e parceiros(as), bem como, garantir, destes a segurança da

informação necessárias para garantir que, a informação digital e a documental física,

apresentem proteção adequada de acordo com o seu nível de confidencialidade.

O ComparaJá deve garantir que a seleção de fornecedores(as) deve convergir para o

cumprimento dos princípios éticos do presente Código.

4. Outros Stakeholders

O ComparaJá deve respeitar os compromissos assumidos, promover os elevados

padrões de qualidade e consistência, atuando com zelo, responsabilidade, transparência,

integridade e rigor. Assegurar, o tratamento justo e não discriminatório injustificado dos seus

stakeholders. Adicionalmente, o ComparaJá, não apoia, contribui ou financia atividades

partidárias ou grupos ideológicos.

5. Comunicação Social

Os(as) Colaboradores(as) não podem prestar declarações públicas que possam

envolver o ComparaJá, salvo autorização prévia do órgão de administração. As declarações aos

meios de comunicação social devem ser realizadas através do Public Relations Office do

ComparaJá obedecendo, naturalmente, às políticas estabelecidas pelo ComparaJá para o

efeito.

As informações facultadas aos meios de comunicação social, incluindo publicidade,

devem pautar-se pela ética, cultura, verdade e transparência.

6. Comunidade e Ambiente

O ComparaJá pretende centrar a sua atuação sob critérios de sustentabilidade, gestão

responsável de recursos, proximidade e responsabilidade com a Sociedade Portuguesa.
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Relações Internas

O ComparaJá procurará fomentar o espírito de equipa, a manutenção de um ambiente

saudável e de confiança, a partilha proativa de informação e o desenvolvimento do seu capital

humano, procurando alcançar os níveis de produtividade adequados.

Os(as) Colaboradores(as) com relações familiares ou equivalentes, entre si, não devem

exercer a sua atividade em relação hierárquica ou funcional direta.

Promoção dos princípios de integridade e dignidade entre os(as) Colaboradores(as),

devendo, estes, em particular, abster-se de quaisquer condutas ou práticas de assédio no

trabalho, transpondo o conceito de assédio no trabalho previsto em sede de Código do

Trabalho. O ComparaJá, compromete-se a divulgar informações e/ ou documentos

considerados relevantes na prevenção desta prática, bem como, ações de formação para a

prevenção e o combate ao assédio no trabalho.

Os(as) Colaboradores(as) dispõem de total liberdade de associação, no que concerne

ao carácter profissional, lúdico e sócio-cultural. É assegurado, pelo ComparaJá, a todos os(as)

Colaboradores(as) o direito de reserva e de confidencialidade no que respeita à vida privada e

informação de natureza pessoal e de carácter não profissional, i.e., dados pessoais e médicos.

Os(as) Colaboradores(as) devem abster-se de situações potenciadoras de conflito de

interesses. Sendo vedada a possibilidade, dos(as) Colaboradores(as), negociarem por conta

própria ou em concorrência com o ComparaJá, estando impedidos(as) de obter vantagens ou

benefícios, no âmbito das funções desempenhadas.

Os(as) Colaboradores(as) não devem, em momento algum, aceitar quaisquer ofertas,

brindes, benefícios ou convites de carácter pessoal de terceiros, exceto todas aquelas que

configuram um valor simbólico, fixado, para o efeito, em 50€ ou equivalente em euros.

Quando, as ofertas, brindes, benefícios ou convites não autorizados, não possam ser recusadas

ou devolvidas, devem reverter, de forma automática, a favor do ComparaJá.

O ComparaJá proíbe os(as) Colaboradores(as) de oferecer, dar ou receber, qualquer

oferta ou pagamento a terceiros, que seja passível de configurar suborno ou corrupção.

A comunicação de irregularidades encontra-se sujeita a confidencialidade e o

ComparaJá não admite represálias, discriminação e/ou diferenciação sobre os(as)

Colaboradores(as), motivados por exposição ou reclamação feita de boa-fé.

Aplicação
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O Código aplica-se a todos(as) os(as) Colaboradores(as) do ComparaJá, que ficam

vinculados, enquanto tal, às regras de natureza ética e deontológica no âmbito da sua atuação

no relacionamento com os(as) Clientes, Parceiro(as) e restantes Stakeholders do ComparaJá.

Igualmente, destina-se, a terceiros(as), contratados(as) pelo ou em representação do

ComparaJá, nos casos em que estes possam ser responsabilizados(as) pelas suas ações.

Ação Disciplinar

O não cumprimento dos princípios dispostos no presente Código, pelos(as)

Colaboradores(as), implica a abertura de procedimento disciplinar, nos termos previstos no

Código do Trabalho, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que venha a ser

imputável. Compete ao People & Culture Department a instauração, de acordo com os factos

conhecidos e comprovados, de procedimento prévio de inquérito disciplinar ou de

procedimento disciplinar, quando ouvido a Executive Team.

Divulgação

O Código encontra-se divulgado, de forma generalizada, no site institucional do

ComparaJá.

Aquando do estabelecimento do vínculo contratual, i.e. formalização do contrato de

trabalho, cada Colaborador(a) subscreve a declaração de tomada de conhecimento do presente

Código e o compromisso individual com o seu cumprimento. As dúvidas ou questões

relacionadas com este Código devem ser reportadas ao Ethics Bureau (etica@comparaja.pt)

Entrada em vigor

O presente Código entra em vigor em 17 de junho de 2022.
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