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CÓDIGO DE CONDUTA 

 
1. ÂMBITO E OBJETIVO 
O Código de Conduta (doravante abreviadamente designado por “Código”) da Real Vida Seguros, S.A. (doravante 
“Real Vida”), integrado no seu Sistema de Governação, visa concretizar as disposições legislativas e regulamentares 
em vigor e é elaborado em conformidade e de acordo com o disposto no Regime Jurídico do Acesso às atividades 
Seguradora e Resseguradora (“RJASR”) e nas Normas Regulamentares 
em vigor. 
 
O Código contempla os elementos chave e princípios gerais, deontológicos e fundamentais, regras, procedimentos 
e normas, que inspiram a conduta profissional dos Colaboradores da Real Vida, do ponto de vista moral e ético, 
quer no seu relacionamento interno, quer no relacionamento com terceiros, nomeadamente com clientes, 
fornecedores, prestadores de serviços, distribuidores de seguros, tomadores de seguros, sinistrados, 
resseguradores, refletindo a identidade cultural da Real Vida e consolidando a sua imagem institucional interna e 
externa de honestidade, transparência, responsabilidade e sociabilidade. 
 
São destinatários do presente Código todos os membros dos órgãos de administração e de fiscalização, os 
responsáveis por funções-chave e os demais trabalhadores e colaboradores da Real Vida, independentemente do 
seu vínculo contratual e posição hierárquica, bem como os agentes, os corretores, os prestadores de serviços, os 
consultores e fornecedores quando a natureza das respetivas funções o justifique (todos em conjunto doravante 
designados como “Colaboradores”), sendo o seu cumprimento obrigatório. A observância das regras previstas no 
presente Código não impede, nem dispensa, a consideração e respeito por regras de conduta específicas, emitidas 
por Autoridades, Instituições ou Entidades do setor ou ligadas à atividade, no âmbito dos respetivos poderes e 
áreas de intervenção. 

 
2. RELACIONAMENTO INTERNO 
 
2.1 CONDUTA ÉTICA E PROFISSIONAL 
 
2.1.1 Integridade e Transparência 
A Real Vida atua segundo critérios de integridade, rejeitando quaisquer comportamentos que desrespeitem ou 
coloquem em causa os valores de retidão, honestidade e transparência. Nas suas relações internas e externas, os 
Colaboradores da Real Vida devem pautar-se pelos princípios de verdade e de transparência, rejeitando qualquer 
forma de atuação enganosa, quer por ação quer por omissão. 

 
2.1.2 Responsabilidade Social 
A Real Vida e os seus Colaboradores respeitam de modo pleno os direitos humanos, seus valores fundamentais e 
dignidade, recusando qualquer relação de negócio com entidades que não respeitem estes valores. 
No exercício da sua atividade, a Real Vida e os seus Colaboradores procuram continuamente, através das suas 
ações, minimizar o impacto ambiental negativo, preservando o património e o ambiente, fomentando a sua 
sustentabilidade, dedicando também atenção aos temas da responsabilidade social. 

 
2.1.3 Imparcialidade 
Nas suas relações internas e externas, os Colaboradores da Real Vida devem evitar qualquer tipo de discriminação 
baseada em fatores como a idade ou deficiência, as origens raciais ou étnicas, a nacionalidade, as opiniões políticas 
ou atividades sindicais, as crenças religiosas ou a orientação sexual dos seus interlocutores, ou assédio no trabalho, 
incluindo assédio sexual, violência ou ameaça de violência, perseguição racial e outros tipos de comportamentos 
considerados hostis, desrespeitosos, abusivos e/ou humilhantes, assegurando igualdade de tratamento, e sendo 
proibido e não tolerado todo e qualquer ato que configure a violação desta conduta. 

 
2.1.4 Responsabilidade e Lealdade 
Os Colaboradores da Real Vida, na sua atuação profissional e no uso do seu estatuto, devem respeitar o estrito 
cumprimento dos limites de responsabilidade atribuídos e reportar quaisquer irregularidades, ou suspeitas, 
suscetíveis de colocar em causa o desenvolvimento do negócio ou a boa imagem da seguradora. 
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A Real Vida e os seus Colaboradores devem cumprir a legislação em vigor, nomeadamente a que diz respeito à 
atividade seguradora, normativos e procedimentos internos, garantindo a minimização dos riscos da atividade da 
seguradora, evitando incorrer em sanções de carácter legal ou regulamentar que possam prejudicar a Real Vida, 
quer em termos financeiros, quer em termos reputacionais. 
 
As ações e decisões tomadas pelos Colaboradores da Real Vida, devem ter como princípio a promoção do bom 
nome da seguradora, e nunca o benefício pessoal ou de terceiros, utilizando os recursos que lhes são colocados à 
disposição em prol da mesma, evitando e/ou desencorajando qualquer situação de desvio ou proveito próprio. 
Na sua conduta, os Colaboradores da Real Vida devem honrar sempre os seus compromissos e contratos 
assumidos perante clientes, fornecedores ou terceiros com os quais possuam relação profissional, agindo com 
honestidade, lealdade, dignidade e integridade e devem evitar qualquer conflito entre os seus interesses privados 
e profissionais. 
 
Os reportes das irregularidades, incluindo casos de fraude, corrupção, ou práticas lesivas dos interesses e da 
imagem pública da Real Vida, podem ser efetuados por escrito ou oralmente, pelos meios e formas que estiverem 
internamente definidos, e serão tratados com total e estrita confidencialidade e proteção da identidade, em 
conformidade com a legislação em vigor e com as disposições dos regulamentos internos aplicáveis, não sendo de 
forma alguma toleradas quaisquer retaliações contra Colaboradores que reportem problemas em total boa-fé e 
de forma não anónima. 

 
2.1.5 Valorização dos Recursos Humanos 
A Real Vida atua em permanente diálogo com os seus Colaboradores, enquanto forças vivas do seu sucesso, e 
estabelece políticas de Recursos Humanos ajustadas à realidade de cada um dos intervenientes, valorizando a 
competência profissional e a sua dedicação contínua, proporcionando àqueles condições e estímulos para que 
adotem uma postura contínua de aquisição de saber e de elevação comportamental que catapulte a sua 
capacidade técnica e dever ético ao patamar máximo desejável. 

 
2.1.6 Espírito de Equipa 
A Real Vida reconhece que o trabalho em equipa é essencial para concretizar os seus objetivos. Para esse efeito, 
os Colaboradores devem no relacionamento interpessoal observar os princípios de cooperação, urbanidade e 
respeito, praticando nas suas relações recíprocas um trato cordial, respeitoso e profissional, incentivando a 
participação e o envolvimento de todos na abordagem, discussão e resolução dos diversos assuntos, potenciando 
a criação de um verdadeiro espírito de equipa. 

 
2.1.7 Declarações Públicas 
As declarações públicas e contactos com meios de comunicação social efetuados por qualquer Colaborador da 
Real Vida, acerca de tomadas de posição sobre o dia-a-dia da seguradora ou rumores não confirmados por fontes 
oficiais, devem ter aprovação prévia do Conselho de Administração. 
 
Considerando que existe por parte da Real Vida uma permanente preocupação de afirmação de uma imagem de 
rigor e de idoneidade institucional, as declarações e contactos com os meios de comunicação social, analistas, 
agências de rating, investidores e autoridades são exclusivamente geridas pelo Conselho de Administração, por 
responsáveis por funções-chave nomeados para tal, ou por canais institucionais previamente definidos, estando 
vedado a todos os restantes Colaboradores, fora desse quadro, a prestação ou fornecimento de quaisquer 
informações ou documentos, ou a confirmação ou negação de qualquer notícia respeitante à Real Vida, exceto 
quando autorizados. 
 
Se qualquer um dos Colaboradores se exprimir em público ou tomar parte numa discussão pública com risco de 
poder ser confundido como representante da Real Vida, sem se encontrar mandatado para o efeito, deverá indicar 
claramente que atua a título pessoal. 
 
2.1.8 Profissionalismo e Empreendedorismo 
Os Colaboradores da Real Vida devem atuar, interna e externamente, de forma profissional, responsável e rigorosa, 
procurando aperfeiçoar e atualizar os conhecimentos, com o objetivo de melhoria contínua das suas capacidades 
profissionais e de resposta às novas necessidades do mercado, criando novos produtos adequados às diferentes 
tipologias de clientes, e contribuir para o negócio de forma consistente, criativa, empenhada e persistente. 
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Os Colaboradores da Real Vida devem cumprir as suas obrigações de forma profissional, responsável e zelosa, 
regendo-se sempre pelos princípios e interesses daquela, bem como promover a partilha de assuntos e de 
informação tendente a uma participação ativa dos restantes colaboradores, nomeadamente no mérito das 
soluções encontradas, e à interiorização da meritocracia enquanto forma de cumprimento dos objetivos da 
seguradora. 
 
2.1.9 Confidencialidade e Utilização de Informação Privilegiada 
A proteção de dados alusiva a clientes ou potenciais clientes e a confidencialidade e sigilo no tratamento da 
informação interna da Real Vida, que faça parte de um dossiê alusivo a um colaborador, a um cliente ou potencial 
cliente, ou respeite às atividades da seguradora e dos seus acionistas, cumpridas que sejam as disposições legais 
aplicáveis em geral e em especial à atividade seguradora, são matérias da máxima importância, na medida em que 
pelo seu estrito cumprimento se mede o grau de confiança dos clientes, sendo a sua violação suscetível de originar 
a aplicação de sanções laborais, contraordenacionais e penais. 
 
Nessa conformidade, todo e qualquer facto e/ou qualquer informação acima mencionada, incluindo a de clientes 
ou potenciais clientes, sejam dados financeiros, familiares, médicos ou outros, a que um Colaborador aceda no 
exercício das suas funções ou que aceda sem que esta seja essencial ao desempenho das mesmas, deve ser tratada 
por este como estritamente confidencial guardando rigoroso sigilo, não podendo ser objeto de divulgação, seja por 
que meio for, a terceiro nem a outro Colaborador, excetuando neste último caso se ocorrer também no estrito 
cumprimento das funções profissionais, e devendo cumprir e fazer cumprir as regras e sistemas de segurança de 
informação e de controlo da sua circulação. 
 
Este dever, cessa nos casos previstos na Lei, e mantém-se mesmo após uma eventual cessação do vínculo 
contratual com a Real Vida. Na circunstância de algum Colaborador ser contactado por pessoa, sem competência 
para o efeito, com vista à obtenção, direta ou indireta, de informações confidenciais da Real Vida, acerca das suas 
atividades ou produtos, deverá dar conhecimento imediato à pessoa responsável pela função de Compliance, a 
quem compete receber, analisar e preparar as respostas às questões colocadas. 
 
Considera-se informação privilegiada toda a que, não sendo de domínio público, se tornada pública, pode 
influenciar a reputação da Real Vida, pelo que deve ser tratada com estrita confidencialidade e apenas divulgada 
pelos Colaboradores somente com autorização expressa do Conselho de Administração, salvo quando se trate de 
partilha com colegas que tenham uma válida razão profissional para a receberem, ou com terceiros (advogados, 
auditores, consultores, etc.) que, por uma razão válida, precisem de a conhecer, e tenham assinado acordos de 
confidencialidade apropriados. 

 
2.1.10 Conflitos de Interesses 
Os Colaboradores devem evitar e estar cientes de qualquer situação suscetível de no seu dia-a-dia originar direta 
ou indiretamente um conflito de interesses com a Real Vida, pelo que na impossibilidade de o mesmo ser evitado 
ou de surgir dúvida quanto à sua existência e enquadramento, deverá ser imediatamente comunicado aos 
responsáveis de cada hierarquia ou à pessoa responsável pela função de Compliance. 
 
Existe conflito de interesses sempre que os Colaboradores tenham um interesse pessoal ou privado em 
determinada matéria ou atividade que possa influenciar, ou aparentar influenciar, e possa interferir, ou seja 
suscetível de interferir, no desempenho imparcial, íntegro e objetivo das suas funções ou a capacidade de agir no 
melhor interesse da Real Vida. 
 
Por interesse pessoal ou privado entende-se qualquer potencial vantagem, patrimonial ou não patrimonial, para o 
próprio Colaborador, para os seus familiares ou afins ou outras pessoas, com o mesmo, relacionadas. 
 
No estrito cumprimento de uma conduta que vise mitigar a ocorrência de conflitos de interesses e que pretenda 
evitar consequências nefastas para a seguradora, todas as decisões sobre a celebração de contratos ou sobre 
compras só poderão ser tomadas por Colaboradores com poderes suficientes para os atos em questão, e terão 
que ser tomadas em conformidade com as regras vigentes, não devendo aqueles intervir sob qualquer forma na 
apreciação, decisão ou execução de operações ou processos em que sejam direta ou indiretamente interessados, 
ou com pessoas singulares consigo relacionadas por laços de parentesco ou afinidade de qualquer natureza, ou 
com pessoas coletivas que qualquer um daqueles, direta ou indiretamente, domine. 
 
Qualquer um dos Colaboradores que pretenda desempenhar qualquer outra atividade profissional, remunerada 
ou não, terá que reportar tal facto ao seu responsável hierárquico, sempre que tal atividade possa de algum modo 
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afetar os interesses da Real Vida, competindo à pessoa responsável pela função de Compliance esclarecer 
qualquer dúvida que possa ser suscitada a este propósito, nomeadamente no âmbito da sua função de verificação 
do cumprimento. 
 
2.1.11 Proteção e Utilização de Recursos 
Os Colaboradores devem zelar pela guarda, proteção, bem como pela prudente e eficaz utilização e conservação 
dos recursos disponibilizados pela Real Vida no desempenho das suas funções ou aos quais tenham acesso em 
virtude das mesmas, sejam eles bens materiais, como por exemplo equipamentos e material informático, ou bens 
imateriais, como sejam informação confidencial e passwords, pelo que os locais de trabalho, os equipamentos, o 
endereço de correio eletrónico, os documentos profissionais, os instrumentos de trabalho ou outros materiais de 
valor e a propriedade intelectual da Real Vida não podem de forma alguma ser utilizados para fins pessoais, nem 
disponibilizados a terceiros, sendo pertença exclusiva da Real Vida. 
 
Os Colaboradores da Real Vida devem ainda, através dos meios que estiverem ao seu alcance, evitar, desencorajar 
e comunicar superiormente qualquer situação de potencial desvio ou perda de fundos, materiais, equipamento ou 
quaisquer bens, devendo a utilização dos recursos ser efetuada de forma racional e eficiente, com vista à 
prossecução dos objetivos a que estão adstritos. 

 
2.1.12 Solvência Individual 
Aos Colaboradores da REAL VIDA estão vedadas as seguintes atividades, no âmbito do exercício das suas funções: 

a) A obtenção de crédito junto de outros Colaboradores ou de Clientes; 
b) Qualquer forma de envolvimento financeiro com Clientes que possa comprometer a sua integridade 

pessoal; 
c) A solicitação ou aceitação de comissões pelo exercício das suas funções, ou a aceitação de donativos, 

valores ou outras vantagens de qualquer natureza, em dinheiro ou em espécie, que possam constituir 
incitamentos para o não cumprimento ou observância defeituosa dos deveres e princípios de conduta 
profissional; 

d) A prática de jogos de fortuna ou azar, com exceção de lotarias, apostas mútuas e outros jogos de ordem 
social explorados pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa ou por outra entidade autorizada. 

 
2.2 ORIENTAÇÕES GENÉRICAS 
Aos Colaboradores da Real Vida é reconhecida total liberdade de expressão e de opinião, desde que observadas 
as regras estabelecidas neste Código, significando que gozam do direito de reserva e confidencialidade do conteúdo 
das mensagens de natureza pessoal e acesso a informação de caráter não profissional que enviem, recebam ou 
consultem, nomeadamente através de correio eletrónico, sem prejuízo das regras de utilização desses meios. 
 
O Colaboradores obrigam-se genericamente a cumprir as normas e regulamentos aplicáveis à atividade 
seguradora, a cumprir todas as políticas, normas internas e normas gerais de serviço da Real Vida, a atuar nas 
suas funções dentro dos limites das autonomias que lhe sejam conferidas, a cumprir com elevada postura moral, 
profissionalismo e rigor as funções que lhes estejam destinadas, a cumprir com zelo e diligência as suas funções, 
abstendo-se de subscrever contratos em violação das políticas de subscrição em vigor, de fomentar qualquer tipo 
de relacionamento económico/financeiro com clientes e/ou agentes e/ou corretores, relacionado com as carteiras 
de seguros, de aceitar qualquer tipo de regalia, nomeadamente comissões, donativos, vantagens económicas, a 
observar total sigilo, confidencialidade e reserva quanto à informação a que acedam por inerência das funções 
desempenhadas, a utilizar os equipamentos e serviços da Real Vida (computadores, aparelhos, telefones, internet, 
ou quaisquer outros) apenas ao serviço das atribuições funcionais inerentes às funções desempenhadas. 
Os Colaboradores não poderão utilizar os equipamentos e serviços da Real Vida de forma lesiva ou potencialmente 
prejudicial para esta, e não poderão remover, nem colocar qualquer tipo de software e/ou dados nos equipamentos 
informáticos disponibilizados pela Real Vida, sem a prévia e expressa autorização desta. 
 
Os Colaboradores da Real Vida devem encontrar-se totalmente disponíveis para auxiliar e defender os interesses 
da Real Vida, em juízo ou perante autoridades judiciais e judiciárias, nomeadamente para prestar declarações, 
auxílio e cooperação, na qualidade de testemunhas, relativamente a quaisquer factos relacionados com a 
seguradora, relevantes ou não, sobre os quais tenham conhecimento, por inerência 
das funções que exercem. 
 
Os Colaboradores da Real Vida não poderão participar, nem tomar decisão sobre factos ou operações em que 
sejam por si, ou por terceiros, parte interessada ou com relações diretas ou indiretas com outros interessados.  
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Os Colaboradores da Real Vida devem identificar e reportar ao seu superior hierárquico qualquer situação de 
exercício de atividades empresariais externas, suscetíveis de originar conflitos de interesses, denunciar alegadas 
situações de assédio no trabalho. 

 
3. RELACIONAMENTO COM TERCEIROS 
 
3.1 RELAÇÃO COM OS CLIENTES 
A satisfação dos Clientes e o seu nível de tratamento são preponderantes para a atividade seguradora, e 
constituem o fator chave na visão estratégica de negócio da Real Vida. 
 
Os Colaboradores da Real Vida devem adotar um comportamento correto, leal, honesto, franco e profissional 
sempre que em contacto com os seus Clientes, apresentando-lhes as soluções mais apropriadas às suas 
necessidades, através de linguagem clara sem prejuízo de rigor técnico, visando a satisfação destes, e devem 
abster-se de quaisquer práticas enganosas ou falsas ou que, em conflito de interesse, possam lesar os interesses 
daquele. 
 
Os Colaboradores da Real Vida devem analisar com cuidado e atenção as reclamações que lhes sejam 
apresentadas pelos clientes, proporcionar-lhes meios acessíveis de envio e receção de reclamações, 
designadamente proporcionando linhas acessíveis ao nível das tecnologias de informação, tratando das mesmas 
prontamente e equitativamente, de acordo com as leis e a demais regulamentação aplicável e segundo as 
orientações internas em vigor. 
 
Os Colaboradores da Real Vida deverão responder a todas as solicitações com prontidão, cortesia, rigor e 
apropriada abertura, não sendo admissível qualquer conduta perante os clientes que não cumpra os princípios da 
imparcialidade, da igualdade de tratamento, ou da discriminação. 

 
3.2 RELAÇÃO COM AGENTES E CORRETORES 
A Real Vida considera que a sua rede de distribuição detém um papel primordial na promoção e contratualização 
dos seus produtos, pelo que no âmbito das relações existentes entre esta e os agentes e corretores devem ser 
implementadas e preservadas condições adequadas à concretização desse desiderato, estabelecendo se canais 
de comunicação e pontes que potenciem uma relação estável e prologada no tempo, uma colaboração íntima, um 
sentimento de pertença e partilha de resultados, devendo aqui considerar-se a carteira de clientes no seu todo, 
não só no plano quantitativo, como também no plano qualitativo avaliado pela produtividade e rentabilidade. 

 
3.3 RELAÇÃO COM FORNECEDORES 
Os Colaboradores da Real Vida devem, no relacionamento com os fornecedores, agir com integridade e 
transparência, evitando conflitos de interesses, e observando e cumprindo as condições e acordos estabelecidos 
num clima de confiança recíproca e de elevado sentido de exigência técnica e ética, numa lógica de parceria que 
vise assegurar uma justa repartição dos riscos, dos custos e do valor acrescentado. 
 
Os Colaboradores da Real Vida devem selecionar os fornecedores e prestadores de serviços externos com base 
em critérios objetivos e imparciais, num mercado concorrencial, que disponibilizem produtos e serviços de qualidade 
avaliados segundo critérios técnicos e critérios éticos em matéria de direitos do trabalho e humanos e questões 
ambientais, que assegurem a confidencialidade da informação e que executem as melhores práticas de mercado, 
alinhadas com a filosofia da seguradora. 

 
3.4 RELAÇÃO COM AS AUTORIDADES 
No que respeita ao relacionamento com as autoridades públicas e com a entidade reguladora e de supervisão a 
Real Vida prossegue uma conduta de cooperação e de estrito cumprimento de todas as normas legais e 
regulamentares em vigor, devendo os Colaboradores agir com especial diligência, prontidão, correção e 
urbanidade, veiculando, de forma clara, rigorosa e fidedigna, as posições institucionais definidas sobre as matérias 
em relação às quais o contacto com aquelas ocorra, competindo apenas aos Colaboradores a quem tenham sido 
conferidos poderes para o efeito responder diretamente às diversas solicitações. 
 



 

Real Vida Seguros, S.A. | Avenida de França, 316 – 5.º Edifício Capitólio, 4050-276 Porto – Tel.: 220 410 700 (Custo de chamada para a rede fixa nacional) | www.realvidaseguros.pt 
Registada na Conservatória do Registo Comercial do Porto | Pessoa Colectiva nº 502 245 140  -  Capital Social: € 16.500.000,00 6 

R
V

G
0

0
19

0
1/

0
3

-0
12

3 

Sempre que surjam dúvidas sobre a posição institucional relativa a um qualquer tema ou matéria em análise 
deverão as mesmas ser esclarecidas e resolvidas no seio das equipas e entre os Colaboradores responsáveis por 
funções-chave e, posteriormente, em articulação com o Conselho de Administração, ser transmitida à Autoridade 
competente, de modo formal, a posição da Real Vida, que prevalecerá sobre qualquer outro ponto de vista pessoal, 
entretanto veiculado. 

 
4. REGRAS DE CONDUTA 
 
4.1 INFORMAÇÃO FINANCEIRA 
A correta informação financeira da Real Vida constitui uma peça fundamental no desenvolvimento da sua atividade 
na medida em que é através dela que são tomadas decisões estruturais pelo órgão de administração e são 
divulgados o balanço, a prestação de contas e outros relatórios financeiros, onde se incluem os de reporte e de 
divulgação pública. 
 
Os Colaboradores da Real Vida devem tratar e apresentar todos os dados e informações financeiras de que sejam 
portadores e conhecedores, sempre com honestidade, precisão e rigor, e conservá-los sem distorções em formato 
recuperável, durante o período estabelecido para a conservação de dados, constituindo um ato proibido e 
injustificável a sua alteração fraudulenta ou falsificação. 
 
Os responsáveis devem promover uma cultura de controlo interno sobre o reporte financeiro, no estrito 
cumprimento dos padrões contabilísticos em vigor, e devem acautelar que as demonstrações financeiras e outras 
informações dirigidas aos acionistas, entidade reguladora e ao público devem ser compreensíveis e disponíveis 
publicamente em conformidade com a legislação em vigor. 
 
4.2 COMBATE AO SUBORNO E À CORRUPÇÃO 
Quaisquer ofertas, convites, favores ou outros benefícios para parceiros de negócio ou destes para os 
Colaboradores apenas serão admissíveis dentro dos limites considerados apropriados, e não podem ter como 
finalidade influenciar decisões de negócios de forma ilegítima, pelo que os Colaboradores da Real Vida não devem 
no exercício das suas funções e contexto de trabalho oferecer, garantir ou prometer vantagens injustificadas, nem 
aceitar pagamentos, presentes, entretenimento ou outros benefícios manifestamente indevidos. 
 
4.3 COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E AO FINANCIAMENTO DO 
TERRORISMO, E SANÇÕES INTERNACIONAIS 
A prevenção do branqueamento de capitais e o combate ao financiamento do terrorismo são temas fulcrais para 
Real Vida que, enquanto seguradora regulada e cumpridora dos normativos legais e regulamentares em vigor, não 
tolera o uso da estrutura para atividades ilegais, seja por intermédio de clientes, de terceiros, de agentes comerciais, 
de prestadores de serviços ou dos seus próprios Colaboradores, e adota todas as medidas ao seu alcance para 
prevenir tais abusos e para impedir a concretização desses crimes financeiros. 
 
Os Colaboradores da Real Vida, mantendo uma permanente atenção eum aprofundado conhecimento dos seus 
clientes e das operações que os mesmos visam concretizar, bem como das medidas restritivas relevantes adotadas 
pela União Europeia, pelas Nações Unidas e pelo legislador e/ou regulador nacional contra certos países, indivíduos, 
ativos ou serviços, não devem envolver-se nem permitir qualquer atividade ilegal no exercício das suas funções e 
devem, sempre que se suspeite da utilização dos produtos ou serviços da Real Vida para finalidades ilegais, como 
o branqueamento de capitais ou financiamento ao terrorismo, informar de imediato o seu responsável hierárquico 
e ao pessoa responsável da função de Compliance. 

 
5. MONITORIZAÇÃO E CONTROLO 
As regras estabelecidas no presente Código ou em políticas internas e normas internas com aquelas relacionadas 
têm carácter geral e imperativo, e o seu incumprimento constituirá infração passível de procedimento disciplinar. 
 
O não cumprimento, por ação ou omissão, dolosa ou negligente das normas descritas no presente Código ou em 
políticas internas ou normas internas com este relacionadas deverá ser comunicado à área de Recursos Humanos 
da Real Vida. 
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Cabe ao Conselho Administração, considerando a disposição violada e as circunstâncias de facto, a gravidade da 
infração, o grau de culpa do Colaborador e as consequências do ato, a decisão sobre as medidas disciplinares e 
sanções a aplicar aos Colaboradores. 
 
Qualquer sanção aplicável nos termos do presente Código, não prejudica a responsabilidade civil, 
contraordenacional ou criminal a que eventualmente possa haver lugar. 

 
6. APROVACAO, ENTRADA EM VIGOR E ALTERAÇÕES 
O presente Código de Conduta revoga o anterior Código de Conduta entrando em vigor por tempo indeterminado 
a partir da data da sua aprovação pelo Conselho de Administração, podendo ser alterada por deliberação deste 
órgão. 
 
Este Código, devendo ser revisto, pelo menos, a cada três anos, pode ser sujeito a atualizações e correções 
propostas pela pessoa responsável pela função de Compliance e pela área de Recursos Humanos, que se adaptem 
permanentemente à evolução da Real Vida e da sua envolvente externa, e deve ser revisto sempre que ocorram 
alterações na legislação e regulamentação que o justifiquem ou em caso de 
alterações na estrutura organizacional ou no modelo de negócio da empresa. 
 
7. CONHECIMENTO, APLICAÇÃO E FORMAÇÃO 
O presente Código é publicado nos canais próprios da Real Vida e esta, através da Direção de Recursos Humanos, 
assegura que o seu teor seja devidamente compreendido pelos seus Colaboradores e destinatários e seja 
efetivamente aplicado, garantindo que sejam organizados programas de formação e acompanhamento sobre o 
mesmo, bem como  a participação de todos os colaboradores nesses programas, e que um exemplar do mesmo 
seja facultado aos Colaboradores sob qualquer forma, os quais comprovarão a sua receção, o seu conhecimento e 
a adesão às suas normas através da assinatura de um compromisso. 
 
O esclarecimento sobre quaisquer dúvidas ou questões que surjam relativamente à interpretação e aplicação deste 
Código será prestado pela pessoa responsável dos Recursos Humanos, que apreciará e responderá às questões 
submetidas pelos Colaboradores, cabendo-lhe também verificar a existência de mecanismos internos de 
comunicações de irregularidades, assegurando-se que os mesmos observam as 
normas legais. 
 
Sempre que qualquer Colaborador tenha conhecimento ou fundada suspeita quanto à prática de alguma 
irregularidade contrária às regras deste Código, nomeadamente casos de fraude, corrupção, ou práticas lesivas 
dos interesses da Real Vida, que possam ter consequências no âmbito da responsabilidade penal, 
contraordenacional ou civil ou que possam afetar negativamente a imagem pública da Real Vida, deve sob 
o dever de sigilo, confidencialidade e discrição informar de imediato o seu responsável hierárquico e a pessoa 
responsável dos Recursos Humanos que, também sujeitos ao dever de sigilo, confidencialidade e discrição, 
recolherão daquele todos os elementos de que disponha e que sejam essenciais para a avaliação da irregularidade 
comunicada, e esta última remeterá ao Conselho de Administração a informação detalhada sobre o incumprimento. 

 
8. REGISTO E ARQUIVO 
Todas as versões deste Código serão mantidas em arquivo, e será registada a data de quaisquer alterações 
introduzidas, bem como a respetiva justificação e alterações introduzidas. 


