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Sobre a linha de apoio de compliance do Grupo Generali (EthicsPoint) 

Denúncias  - Geral 

Segurança das denúncias 

Confidencialidade e proteção de dados 

 

Sobre a linha de apoio de compliance  do Grupo Generali 
(EthicsPoint) 
O que é a linha de apoio de compliance do Grupo Generali?  

A linha de apoio de compliance do Grupo Generali é uma das ferramentas de denúncia confidenciais que 
ajuda o Grupo Generali a tratar de preocupações sobre práticas ou ações consideradas como possíveis 
infrações de regulamentos internos ou externos, incluindo do código de conduta do Grupo Generali. 

Esta linha de assistência é fornecida pela GCS Compliance Services Europe LTD (uma subsidiária da 
Navex Global Inc. http://www.navexglobal.com/company)  

A linha de assistência aceita denúncias nos idiomas dos países onde o Grupo Generali opera. 

 

Por que razão necessitamos de um sistema como a linha de apoio de compliance  do Grupo Generali?  

 Criando canais de denúncia abertos, somos capazes de promover um ambiente de trabalho justo e 
positivo.  

 Um sistema de denúncia eficaz irá melhorar os nossos esforços  em fomentar uma cultura de 
integridade e ética na tomada de decisões.  

 Estudos demostram que as linhas de assistência/formulários da Web geridos externamente são 
frequentemente utilizados por funcionários ou terceiros e que são uma forma bastante eficaz para 
uma organização detetar infrações de regulamentação e condutas pouco éticas. 

 

É possível apresentar uma denúncia pela Internet ou pelo telefone? E se não tiver acesso à Internet? 

Sim, tem a possibilidade de fazer uma denúncia confidencial pelo telefone ou pela Internet. 

Caso não tenha acesso à Internet ou caso não se sinta confortável a utilizar um computador, pode 
contactar a linha de apoio de compliance do Grupo Generali, que está disponível 24 horas por dia, 365 
dias por ano. 
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Posso apresentar uma denúncia anónima? 

Sempre que seja permitido, pode escolher comunicar em pessoa ou de forma anónima (1).  

Contudo, embora sejam aceites denúncias anónimas, o Grupo crê que a respetiva investigação será mais 
eficaz se a identidade do denunciante for conhecida.  

Denúncias - Geral 
Que tipo de situações devo denunciar? 

O sistema da linha de apoio de compliance do Grupo Generali foi concebido para que funcionários e 
terceiros comuniquem qualquer prática ou conduta que considerem, de boa-fé, inapropriada ou 
inconsistente com a lei, com o código de conduta ou com outras políticas internas relativas ao seguinte: 
questões financeiras, bancárias,  anti-suborno e sobre auditoria e contabilidade.  

Para comunicar qualquer outra questão, esteja à vontade para utilizar um canal local ou do Grupo 
alternativo (conforme publicado no site Web da empresa ou do Grupo). 

As denúncias devem ser devidamente detalhadas na descrição da circunstância da infração. 

 

O que NÃO deve ser denunciado através deste canal? 

Não utilize esta linha de assistência/formulário da Web para comunicar situações que representem uma 
ameaça imediata à vida ou à propriedade. As denúncias apresentadas através deste serviço podem não 
receber uma resposta imediata. Caso necessite de assistência imediata, contacte as autoridades locais. 

Além disso, as denúncias de clientes não devem ser enviadas através desta ferramenta caso estejam 
relacionadas com produtos ou serviços a estes fornecidos pelas empresas do Grupo, visto terem de ser 
geridas de acordo com procedimentos específicos (consulte o site Web da empresa ou a documentação 
anexada ao seu contrato). 

 

Não tenho a certeza se aquilo que observei ou ouvi é uma infração aos regulamentos internos ou 
externos ou se envolve uma conduta pouco ética, mas não me parece correto. O que devo fazer? 

Pode perguntar ao Diretor de Compliance da empresa ou enviar uma denúncia através da linha de apoio 
de compliance  do Grupo Generali.  

 

Se, como funcionário, tomar conhecimento de uma infração, não será melhor comunicá-la ao meu 
diretor e deixá-lo tratar do assunto? 

Pode apresentar quaisquer preocupações ao seu diretor direto.  Contudo, poderão existir circunstâncias 
em que não se sente confortável para comunicar a questão desta forma ou em que considere 
apropriado utilizar outros canais.  É para esse tipo de circunstâncias que colocámos outros canais em 
funcionamento (tais como endereço de e-mail e postal da função de compliance - publicado no site Web 
do Grupo ou da empresa) e que foi criada a linha de apoio de compliance   do Grupo Generali.  

 

                                                 
(

1
) Não são permitidas denúncias anónimas na Bélgica, França, Luxemburgo, Portugal e Espanha. 
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Por que razão devo comunicar o que sei? O que irei ganhar com isso? 

Todos temos o direito de trabalhar num ambiente positivo e, com esse direito, vem a responsabilidade 
de agir de forma correta e ética no local de trabalho, bem como na relação com terceiros.  

Assim, devemos ter o direito de informar as pessoas devidas de que alguém não está a agir 
corretamente. As condutas incorretas podem ameaçar a subsistência do Grupo, colocando o negócio e a 
nossa reputação em risco. 

 

O departamento de gestão pretende, de facto, que apresente denúncias? 

Certamente que sim. Na verdade, este necessita que o faça. Poderá ter conhecimento inicial de uma 
atividade que poderá ser uma causa de preocupação. A sua denúncia pode minimizar o possível impacto 
negativo na empresa, no nosso pessoal e em terceiros.  

 

Como funcionário, devo preocupar-me com as consequências de apresentar uma denúncia? 

O Grupo proíbe estritamente retaliações contra qualquer funcionário que apresente uma denúncia de 
boa-fé, independentemente de quem o reporte envolva. 

 

E se me lembrar de algo importante sobre o incidente depois de apresentar a denúncia? Ou o que 
acontece se a pessoa responsável pelo caso tiver questões adicionais relativas à minha denúncia?  

Quando faz uma denúncia através do formulário da Web ou da linha de assistência de compliance do 
Grupo Generali, recebe um nome de utilizador único e é-lhe solicitado que escolha uma palavra-passe. 
Pode regressar ao sistema de formulário da Web ou da linha de assistência de compliance do Grupo 
Generali novamente e aceder à denúncia original para acrescentar mais detalhes ou responder a 
questões colocadas pela pessoa responsável pelo caso e adicionar mais informações que possam ajudar 
a resolver questões não esclarecidas. Sugerimos vivamente que regresse ao site no tempo especificado 
para responder a possíveis questões. Caso escolha enviar uma denúncia anónima, nas jurisdições em 
que estas são admitidas, pode iniciar um "diálogo anónimo" com o investigador.  

 

O que acontece se, após a investigação, a preocupação vier a relevar-se infundada? 

Caso seja infundada ou injustificada, o Diretor de Compliance competente descarta a denúncia. Toda a 
documentação relacionada com qualquer denúncia só será mantida durante o período de tempo 
necessário. 

 

O que acontece se, após a investigação, a preocupação vier a relevar-se correta? 

Se a denúncia vier a revelar-se correta, o Diretor de Compliance competente identifica as medidas 
corretivas a implementar e avalia se é necessário aplicar medidas disciplinares, considerando a lei e os 
regulamentos internos. O Diretor Executivo ou o órgão administrativo competente irá tomar a decisão 
final. 
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Toda a documentação relacionada com qualquer denúncia só será mantida durante o período de tempo 
necessário. 

 

Segurança das denúncias 

 

Segundo o que sei, qualquer reporte enviado a partir de um computador da empresa gera um registo 
no servidor que mostra todos os sites Web a que o meu PC se liga. Este registo não irá identificar-me 
como denunciante? 

O sistema da linha de apoio de compliance do Grupo Generali (EthicsPoint) não gera nem mantém 
quaisquer registos de ligação internos com endereços IP, pelo que não estão disponíveis informações 
que liguem o seu computador à linha de apoio de compliance do Grupo Generali.   

Caso se sinta desconfortável a apresentar uma denúncia a partir do seu computador de trabalho, tem a 
opção de utilizar um fora do ambiente laboral (como um computador situado num cibercafé, na casa de 
um amigo, etc.) através do site Web seguro da linha de apoio de compliance do Grupo Generali.  

 

Receio que as informações que fornecer à linha de apoio de compliance do Grupo Generali acabem 
por revelar a minha identidade. Como me podem garantir que isso não irá acontecer?  

O sistema da linha de apoio de compliance do Grupo Generali (EthicsPoint) foi concebido para proteger 
o anonimato (2). Contudo, sempre que permitido, caso pretenda permanecer anónimo, o denunciante 
tem de garantir que a denúncia apresentada não revela a sua identidade acidentalmente. Por exemplo, 
“Do meu escritório ao lado de Jan Smith…” ou “Nos meus 33 anos…”. 

 

A linha de assistência por telefone também garante o anonimato?  

Sim (2). Sempre que permitido, ser-lhe-á solicitado que forneça as mesmas informações que forneceria 
numa denúncia efetuada através da Internet, pelo que um entrevistador irá digitar as suas respostas no 
site Web da linha de apoio  de compliance do Grupo Generali (EthicsPoint). São aplicadas as mesmas 
medidas de segurança a estas denúncias durante o procedimento de apresentação. 

 

Como posso identificar-me? 

Existe uma secção no formulário da Web para se identificar.  

Caso ligue para a linha de apoio , pode revelar a sua identidade ao entrevistador. 

 
 
 
 
 

                                                 
(

2
) Não são permitidas denúncias anónimas na Bélgica, França, Luxemburgo, Portugal e Espanha. 
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Confidencialidade e proteção de dados 

 

As comunicações e os dados enviados são tratados de forma confidencial? 

Sim, seja qual for o canal de denúncia específico que utilizar, as suas denúncias e os possíveis 
desenvolvimentos, bem como os seus dados e os dados dos indivíduos envolvidos serão sempre 
tratados de forma confidencial e com a maior descrição, de acordo com a política de proteção de dados 
do Grupo Generali e com a legislação de proteção de dados aplicável.   

 

Que informações devo incluir na denúncia? 

Só deve enviar as informações que sejam necessárias para realizar uma investigação das questões 
levantadas. Por exemplo, não deve enviar informações sobre a vida privada de uma pessoa ou dados 
sensíveis (incluindo detalhes da sua saúde ou vida sexual), a menos que tal seja estritamente necessário 
e esteja diretamente relacionado com a preocupação. Deve também evitar enviar informações sobre 
pessoas que não estejam ligados à preocupação levantada. 

 

Para onde vão estas denúncias? Quem pode acedê-las? 

As denúncias são introduzidas diretamente no servidor seguro do prestador de serviços externo (GCS 
Compliance Service Europe Ltd.) para evitar possíveis falhas de segurança.   

As informações só podem ser analisadas e utilizadas por pessoas que necessitam de aceder aos dados 
para cumprir totalmente os seus deveres de trabalho, de acordo com o processo de gestão de alegações 
do Grupo Generali ou quando exigido por lei. Estas  pessoas podem incluir o departamento jurídico, de 
compliance, auditoria ou recursos humanos da Assicurazioni Generali S.p.A. ou das empresas do Grupo, 
bem como funcionários ou técnicos da GCS.  

As informações podem ser armazenadas pela GCS Compliance Service Europe Ltd., pela Assicurazioni 
Generali S.p.A. e pelas empresas do Grupo Generali. 

Em todos os casos, a denúncia será tratada de forma confidencial e de acordo com o processo de gestão 
de alegações do Grupo Generali. Estão disponíveis detalhes sobre este processo na secção "Processo de 
gestão de preocupações". 

 

As informações serão transferidas para o estrangeiro? 

Poderá ser necessário partilhar os detalhes da denúncia com o Grupo Generali e/ou com os seus 
consultores profissionais que se encontram no estrangeiro. Nesse caso, tudo será sempre feito de 
acordo com a legislação de proteção de dados e a Assicurazioni Generali S.p.A. e as empresas do Grupo 
irão tomar as devidas medidas para garantir a confidencialidade dos dados. 
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Os detalhes da denúncia serão partilhados com os indivíduos nela indicados ? 

De modo a analisar uma preocupação de forma justa, é frequentemente necessário informar a pessoa 
acusada, para que esta possa responder às preocupações. 

Serão tomadas todas as medidas razoáveis para proteger a sua identidade. 

 

Como posso ter acesso às informações que forneci? 

Ao enviar uma preocupação, ser-lhe-á fornecido um PIN único e deverá introduzir uma palavra-passe. 
Pode utilizar estes detalhes para analisar e complementar os detalhes da denúncia. 

Pode exercer o direito de acesso aos seus dados ou, em determinadas circunstâncias, pode solicitar a 
modificação ou eliminação dos dados iniciando sessão no sistema ou ligando para a linha de assistência 
e enviando um pedido. Este será enviado ao Diretor de Compliance do Grupo Generali apropriado, que 
irá, então, fornecer-lhe os detalhes de contacto do departamento que está a tratar do seu pedido. 


