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EDITORIAL 

Ao decorrer dos últimos anos, o ambiente de negócios em Angola vem sofrendo constante 

mudanças que contribuem para uma economia dinâmica e transparente. Por consequência, o 

presente e o futuro do Grupo VMD1 e todas as suas empresas, dependeram directamente das 

suas habilidades de se adaptarem aos novos padrões do país. 

As práticas de corrupção e fraude não são apenas ilegais mas também vão contra os nossos 

princípios. O nosso Grupo deve sempre actuar de maneira exemplar internamente com todos os 

colaboradores e externamente com todos os nossos parceiros. De facto, conduzir negócios em 

conformidade com leis e regulamentos será um factor crucial para garantir o nosso sucesso ao 

longo prazo. 

O propósito desse Código de Conduta é guiar todos os nossos colaboradores a determinar o 

comportamento adequado em situações concretas, com referência em princípios claros e precisos. 

Esse Código é um guia elaborado para orientar e auxiliar os nossos colaboradores a tomarem 

decisões de acordo com os nossos padrões de ética e boas práticas.  

Portanto, todos os colaboradores estão sujeitos a ler, compreender e seguir as regras 

estabelecidas nesse Código e cada respectivo gerente é responsável por garantir sua aplicação. 

A conformidade com o Código é fundamental e deve ser uma preocupação de todos. Qualquer 

violação poderá envolver sanções disciplinares e potencialmente ações legais. 

Como accionista o parceiro de todas as empresas do Grupo, me comprometo a liderar por exemplo 

e cumprir com todas as regras contidas neste Código. 

Com os meus melhores cumprimentos, 

Valdomiro Minoru Dondo

1 Neste Código, “VMD” e “Grupo” referem-se as empresas de propriedade ou parcialmente detidas pelo Sr. Valdomiro Minoru 

Dondo ou pela VMD Participações e Investimentos S.A., e as empresas com as quais o Sr. Valdomiro Minoru Dondo ou a 

VMD Participações e Investimentos S.A. estão em parceria, nas quais se aplica o Código de Conduta (conforme detalhado no 

Apêndice 1). 
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OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 

I – Onde se aplica este Código de Conduta? 

As empresas onde este Código de Conduta se aplica estão listadas no website da 

VMD Participações e Investimentos S.A., conforme indicado no Anexo 1 do presente Código: 

http://www.vmdondo.com/

Esta lista é composta por empresas completamente ou parcialmente detidas pelo Sr. Valdomiro 

Minoru Dondo ou pela VMD Participações e Investimentos S.A., e empresas com as quais o 

Sr. Valdomiro Minoru Dondo ou a VMD Participações e Investimentos S.A. mantém parceria. 

II – O que é “compliance”? 

“Compliance” refere-se aos regulamentos internos de uma empresa que visam promover a 

conduta ética e o compromisso de cumprir a lei. A “compliance” protege a reputação de uma 

empresa, garante confiança e reduz a incerteza nas transações comerciais. É um componente 

essencial dos controles internos de uma empresa para impedir, detectar e corrigir má conduta. 

Este Código de Conduta é o suporte material do programa de “compliance” do Grupo VMD, e está 

focado na anticorrupção. 
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1. CONSULTOR DE COMPLIANCE DO GRUPO VMD 

O papel do Consultor de Compliance do Grupo VMD consiste em assistir as empresas do 

Grupo a conduzir seus negócios em total conformidade com as leis e regulamentações 

aplicáveis, além dos padrões profissionais e práticas comerciais aceitas.  

Neste contexto, a missão do Consultor de Compliance do Grupo VMD é: 

a) Elaborar o programa anticorrupção e definir os procedimentos de prevenção, e 

detecção e correcção; 

b) Divulgar a cultura anticorrupção dentro do Grupo VMD; 

c) Ser a pessoa de contacto para representantes de vendas ou quaisquer outras 

funções sujeitas a fraude e corrupção (ou situações de fraude e corrupção); 

d) Auxiliar, quando apropriado, em investigações internas realizadas após suspeitas 

de má conduta, incluindo suspeitas de actos de corrupção; 

e) Propor, se necessário, medidas disciplinares ao departamento de recursos 

humanos relevante em caso de identificação de não cumprimento do Código de 

Conduta por parte de algum colaborador de empresa de Grupo. 

Relatar violações 

As acções (ou omissões) de uma pessoa podem devastar uma empresa. Assim, é 

necessário relatar violações das leis, regulamentos ou do nosso Código de 

Conduta, de que se tenha tomado conhecimento ou se suspeite, ao seu supervisor 

imediato e/ou ao Consultor de Compliance do Grupo VMD. 

Não importa como você escolha relatar um problema, você deve fazê-lo o mais 

rápido possível. 

Se você tiver alguma dúvida, entre em contacto com o Consultor de Compliance 

do Grupo VMD, a Sra. Mircia Silva Vela: compliance@vmdondo.com

Tais relatórios serão tratados de maneira confidencial e de acordo com a 

necessidade do Grupo VMD na realização das investigações para cumprir as leis 

e regulamentos. 
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2. PRINCÍPIO DE TOLERÂNCIA ZERO 

Não ofereça nenhum presente ou serviço a ninguém para obter um contrato ou qualquer 

vantagem indevida. 

Não engane ou tente enganar qualquer pessoa (singular ou colectiva) a fim de obter 

qualquer vantagem ou para evitar obrigações que você deve cumprir. 

Não faça nenhum acordo com qualquer pessoa para fins ilegais, incluindo influenciar 

acções de outras pessoas. 

Não prejudique ou comprometa ninguém a fim de influenciar suas acções. 

O não cumprimento das regras estabelecidas neste Código pode resultar em sanções 

disciplinares e acção legal, pois tais descumprimento podem expor as empresas do Grupo 

VMD a sanções previstas na legislação aplicável em vigor. 

Este Código se aplica a todos os colaboradores das empresas do Grupo VMD 

mencionadas, independentemente de sua função e status, a todos os seus directores, 

gerentes, agentes, e em todas as actividades do Grupo. 

3. OS NOSSOS VALORES FUNDAMENTAIS & CONFORMIDADE COM AS LEIS E

REGULAMENTOS 

Todos os colaboradores devem estar cientes e cumprir as leis e regulamentos em vigor 

em Angola, bem como os procedimentos internos do Grupo VMD. 

Se as regras fornecidas neste Código forem menos restritivas que as leis ou 

regulamentações locais, as últimas devem prevalecer. 

O respeito mútuo é necessário para todos: o senso comum e a autodisciplina devem ser 

exercidos por todos. 

O respeito por todas as culturas deve refletir-se no comportamento e na atitude de todos 

os colaboradores. 

Todos os colaboradores das empresas do Grupo VMD devem observar e respeitar os 

nossos valores fundamentais de integridade, respeito e qualidade. O Grupo VMD esforça-

se por trazer inovação e melhoria constante aos produtos e serviços propostos pelas suas 

empresas, e por ser um líder exemplar em integridade empresarial. 

Pontos chave: 

O Grupo VMD tem uma política de tolerância zero e proíbe todas as formas de 

corrupção e fraude. 
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4. NÃO DISCRIMINAÇÃO E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 

O Grupo VMD luta pela igualdade de oportunidades e não discriminação. Não tolerará 

qualquer forma de discriminação no local de trabalho. 

Na prática, isso significa que todos os candidatos a trabalhar no ou para o Grupo VMD, e 

todos os colaboradores do Grupo VMD, devem ser tratados da mesma forma. 

As oportunidades devem ser baseadas no mérito e qualquer discriminação baseada em 

características pessoais não relacionadas aos requisitos do trabalho não será tolerada. 

O Grupo VMD considera o seguinte como suas principais diretrizes a esse respeito: 

- O princípio de Igualdade de Oportunidades de Emprego (IOE), que significa que 

todos devem ter igual acesso às oportunidades de emprego com base no mérito, 

sem medo de discriminação ou assédio. 

- As decisões para contratação não devem ser baseadas em características 

pessoais como gênero, raça, nacionalidade, origem étnica, religião ou crença, 

deficiência, idade ou orientação sexual, ou quaisquer outras características não 

relacionadas aos requisitos inerentes ao trabalho. 

- Todas as relações de trabalho devem ser baseadas em oportunidades iguais, 

tratamento justo e não discriminação, em todos os aspectos da relação de trabalho, 

incluindo recrutamento e contratação, remuneração (incluindo salários e 

benefícios), condições de trabalho e termos de emprego, acesso a formação, 

promoção, rescisão do contrato de trabalho ou aposentadoria e disciplina. 

5. ANTICORRUPÇÃO 

O que é corrupção? 

- Corrupção ativa: o acto de dar, pagar um suborno, oferecer, ou prometer, por si 

ou por interposta pessoa (terceiro), com o seu consentimento ou ractificação, um 

vantagem patrimonial ou não, a fim de obter uma vantagem injusta ou influenciar 

uma decisão ou qualquer outra acção; 

- Corrupção passiva: o acto de solicitar ou aceitar, por si ou por interposta pessoa 

(terceiro), com o seu consentimento ou ractificação, vantagem patrimonial ou não, 

a fim de obter uma vantagem injusta ou influenciar uma decisão ou qualquer outra 

acção. 

5.1 Presentes e serviços 

Os presentes mais frequentemente descritos como actos de corrupção são:

- Convites e presentes para funcionários públicos2;

2 Estas incluem pessoas que ocupam um cargo legislativo, administrativo ou judicial (nomeado ou eleito); qualquer pessoa que 

exerça uma função pública, inclusive para uma agência pública ou uma empresa pública (por exemplo, empresa estatal); qualquer 

funcionário ou agente de uma organização internacional pública (OCDE, 2006, Relatório Anual sobre as Diretrizes da OCDE para 

Empresas Multinacionais: Realização de Negócios em Zonas Fracas de Governança). 
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- Entrega de dinheiro3;

- Convites ou presentes de luxo para clientes, investidores, fornecedores.

A oferta ou entrega de presentes ou serviços que ocorra quando o beneficiário deva 

exercer o seu poder de decisão ou esteja em posição de influenciar em favor da empresa 

ou pessoa que oferece o presente ou o serviço é, em toda a legislação, severamente 

punida. 

(a) Oferecer presentes e serviços 

Excepcionalmente, um colaborador pode oferecer presentes ou serviços para 

seguir os costumes locais. No entanto, a oferta está sujeita ao respeito das 

condições estabelecidas acima e à autorização do seu supervisor imediato ou do 

Consultor de Compliance do Grupo VMD. 

 Exemplos concretos – Como se comportar?

Um funcionário público me faz entender que ele gostaria de receber um relógio de 

luxo no final do ano e, em troca, insinua que vai manobrar para a assinatura de um 

contrato substancial com uma empresa do Grupo VMD. Posso oferecer-lhe um 

presente?

 Não, é proibido. Nesse caso, a concessão de um presente não é 

desinteressada, pois a oferta do relógio poderia provavelmente influenciar à 

assinatura de um contrato entre o funcionário público e uma empresa do Grupo 

VMD. 

Eu gostaria de oferecer um calendário ou um guarda-chuva de uma empresa do 

Grupo VMD para um de nossos fornecedores para o Natal. Posso oferecer este 

presente? 

 Sim, um calendário ou um guarda-chuva atende a todos os critérios. Estes são 

presentes de baixo valor e você não está esperando algo em troca.

3 Uma transferência em dinheiro consiste no pagamento de moeda ou depósito transferível de uma unidade para outra sem 

contrapartida. 

Posição do Grupo VMD: 

Oferecer ou aceitar presentes e serviços é aceitável se as seguintes regras forem 

cumpridas:  

i. O presente ou serviço não é oferecido ou aceito para obter algo em troca. 

Deve ser desinteressado. 

ii. O presente ou serviço é oferecido ou aceito para atender às obrigações 

consuetudinárias locais (por exemplo, presentes de fim de ano). 

iii. O presente ou serviço deve ser esporádico, razoável, proporcional e pode 

ser recíproco. 
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(b) Aceitar presentes e serviços 

Presentes de cortesia de negócios de baixo valor são permitidos. No entanto, o 

Grupo VMD proíbe a aceitação de presentes e serviços de luxo durante 

negociações actuais ou futuras com um (potencial) parceiro de negócios. 

Não hesite em entrar em contacto com seu supervisor directo e/ou com o Consultor 

de Compliance do Grupo VMD se tiver alguma dúvida. 

 Exemplos concretos – Como se comportar?

Um fornecedor me oferece um calendário para o Natal. Posso aceitar este 

presente? 

 Este presente é de baixo valor e pode ser aceito.  

Um funcionário público ou qualquer outra pessoa, mesmo conhecida apenas, está 

a oferecer uma garrafa de um vinho excelente e sei que ele espera que o seu filho 

seja contratado na empresa. Posso aceitar este presente?

 Não, esse presente não é desinteressado, pois o funcionário (ou outra pessoa) 

espera obter algo em troca. 

5.2 Viagens, refeições e hospitalidade 

Recepções (refeições de negócios, coquetéis, etc.), hospitalidade ou convites de negócios 

devem estar de acordo com as provisões mencionadas acima (parágrafo 5.1) e com os 

costumes e padrões locais. 

A acomodação e viagem de um parceiro de negócios privado ou público só podem ser 

fornecidas para fins de uma missão definida e para pessoas cuja presença seja justificada 

e que não sejam líderes políticos (incluindo seus parentes e amigos). 

Lembre-se que despesas de acomodação e viagem de um terceiro nunca devem ser pagas 

por alguma empresa do Grupo VMD enquanto o referido terceiro possa exercer o seu 

poder de decisão ou influência a favor de uma empresa do Grupo. 

A utilização de recursos pessoais para contornar as regras estabelecidas acima é 

estritamente proibida, e poderá ser considerada como agravante em quando da análise do 

caso. 

 Exemplos concretos – Como se comportar?

Um cliente me pergunta se posso levá-lo ao local de reunião. Posso fornecer este 

serviço? 

 Este serviço é de baixo valor, desinteressado e justificado pois o cliente deve 

comparecer à reunião. 

Eu gostaria de convidar vários clientes actuais e potenciais para a final do 

Campeonato das Nações Africanas. Eles se beneficiarão de uma viagem com tudo 

incluído (viagens, refeições e hotéis). Posso oferecer essa viagem?

 Não, não é possível. Os custos de viagem por pessoa serão altos e os clientes 

podem se sentir em dívida com a empresa e/ou colaborador. 
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5.3 Patrocínio, doações e contribuições políticas 

(a) Patrocínio 

Patrocínio é o acto de contribuir para o financiamento ou a realização de um 

evento como seminário, conferência, evento cultural, esportivo ou de lazer, a fim 

de beneficiar do retorno do potencial comercial positivo gerado pela participação 

ostensiva no evento.

(b) Doações 

Doação é o acto de conceder dinheiro, bens ou serviços sem compensação a uma 

organização que serve ao interesse público: causa social ou humanitária, 

pesquisa, preservação do patrimônio cultural ou promoção da produção artística. 

(c) Contribuições políticas 

Contribuições políticas são qualquer coisa que possa ter valor para apoiar um 

objetivo político. 

6. CONFLITOS DE INTERESSES 

Um conflito de interesses pode existir quando um colaborador lida com uma situação em 

que seu interesse pessoal possa estar em contradição com o interesse de uma empresa 

do Grupo VMD. 

A seleção de um parceiro de negócios deve ser baseada na qualidade, necessidade, 

desempenho, tempo e custo. É responsabilidade de cada colaborador colocar os 

interesses do Grupo VMD em primeiro lugar. 

Durante o processo de recrutamento nas empresas do Grupo VMD, os candidatos serão 

solicitados a revelar potencial conflito de interesses e serão obrigados a relatá-los 

enquanto forem colaboradores de uma empresa do Grupo. 

Pontos chave: 

Patrocínio, doações e contribuições políticas nunca devem ser dados em troca de um 

favor comercial. 

Pontos chave: 

- Qualquer conflito de interesses deve ser evitado; 

- No caso de um conflito de interesses, mesmo que potencial, é necessário 

consultar seu supervisor imediato ou o Consultor de Compliance do Grupo 

VMD. 
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 Exemplos concretos – Como se comportar?

Um dos meus potenciais fornecedores, que também é o funcionário público que 

me concede licenças comerciais, deseja assinar um contrato comigo. O que devo 

fazer?

 Devido ao conflito de interesses conhecido, você deve recusar o 

relacionamento contratual com este fornecedor e entrar em contacto com seu 

supervisor imediato e/ou com o Consultor de Compliance do Grupo VMD. 

Minha irmã é a CEO de uma empresa bem conhecida. Ela gostaria de assinar um 

contrato com a minha empresa. Posso participar do processo de seleção do 

parceiro para o qual a proposta dela será enviada?

 Não, tal situação expõe a minha empresa a um risco de conflito de interesse. 

Em caso de dúvida, você pode se reportar ao seu supervisor imediato e/ou ao 

Consultor de Compliance do Grupo VMD. 

Minha esposa recebeu uma proposta de emprego de um dos clientes mais 

importantes da minha empresa. O que devo fazer?

 Você deve notificar ao seu supervisor imediato e/ou ao Consultor de 

Compliance do Grupo VMD. Se sua esposa aceitar a oferta de emprego, você 

deve evitar tomar parte em qualquer decisão que envolva esse cliente. 

7. DUE DILIGENCE 

Conforme mencionado anteriormente, o sucesso de longo prazo do Grupo VMD baseia-se 

no compromisso de cumprir rigorosamente todas as leis e regulamentações aplicáveis e 

na busca de altos padrões de ética nos negócios. 

As empresas do Grupo VMD comprometem-se a aplicar esses princípios em suas relações 

com seus diversos parceiros de negócios4. 

Assim, os parceiros de negócios devem ser avaliados com um duplo propósito: 

- Decidir se desejamos estabelecer, continuar ou encerrar uma relação existente 

com o parceiro de negócios; 

- Otimizar a disposição do Grupo VMD de prevenir e detectar práticas de corrupção. 

7.1 Requisitos gerais 

Os parceiros de negócios devem conduzir seus negócios em conformidade com todas as 

leis e regulamentações aplicáveis. 

Todos os colaboradores que lidam com um parceiro de negócios devem garantir que os 

padrões e as expectativas do Grupo VMD em relação ao desempenho, bem como a 

4 Inclui clientes, fornecedores, fornecedores, intermediários (agentes, representantes de vendas, consultores de vendas, 

distribuidores e outros parceiros envolvidos nas atividades do Grupo VMD), associações e organizações que recebem doações 

ou patrocinadas pelas empresas do Grupo VMD. 
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conformidade com leis e regulamentos, sejam claramente comunicados, entendidos e 

aceitos pelo respectivo parceiro de negócios. 

Portanto, além da cláusula contratual anticorrupção introduzida em os contratos comerciais 

assinados pelas empresas do Grupo VMD, uma cópia do Código de Conduta do Grupo 

deve ser entregue ao parceiro de negócios, e o parceiro de negócios deve concordar em 

respeitar seus princípios. 

7.2 Avaliação de integridade 

A pesquisa básica deve ser realizada por todos os colaboradores que lidam com um 

parceiro de negócios. 

(a) Pesquisa na Internet 

Antes de assumir um novo compromisso comercial, o colaborador deve realizar 

uma avaliação de integridade do parceiro de negócios por meio de uma pesquisa 

na Internet (por exemplo, usando Google) ou outras fontes de informações 

disponíveis publicamente para detectar problemas questionáveis em que o 

parceiro de negócios possa estar envolvido ou poderia ter se envolvido (como 

violação de leis e regulamentos e / ou falta de padrões éticos de negócios) 5. 

(b) Avaliação externa 

O colaborador também deve perguntar directamente o parceiro de negócios sobre 

os seguintes tópicos: 

- Nome; 

- Endereço registado completo; 

- Indústria e área de especialidade; 

- Informações bancárias; 

- Possível propriedade ou controle directo ou indirecto por uma autoridade 

ou instituição governamental ou por um de seus representantes; 

- Participação de funcionários públicos na gestão ou operação empresa; 

- Existência potencial de conflito de interesses com algum colaborador que 

trabalha no Grupo VMD; 

- Existência potencial de qualquer processo contra o parceiro de negócios 

ou qualquer um de seus directores e colaboradores pela (alegada) violação 

das leis anticorrupção nos últimos cinco anos. 

5 Sem limitar qualquer pesquisa de integridade razoável, as palavras de pesquisa relevantes devem ser pelo menos: (i) o nome 

da empresa / indivíduo usado pelo parceiro de negócios e (ii) o (s) nome (s) combinado (s) em cada caso com os termos 

"corrupção", “suborno”, “fraude” e “processo criminal”. 
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7.3 Aprovação ou recusa do parceiro de negócios 

Se a avaliação foi concluída e não foram identificados sinais de alerta, o parceiro de 

negócios pode ser aprovado. 

Caso contrário, se a revisão revelar algumas preocupações (por exemplo, se o parceiro de 

negócios esteve envolvido em práticas de corrupção no passado), o colaborador deve 

consultar seu supervisor imediato e/ou o Consultor de Compliance do Grupo VMD. 

Se o parceiro de negócios for recusado como um parceiro de negócios apropriado para o 

Grupo VMD, o colaborador não poderá entrar em negociação ou deverá interromper 

qualquer negócio com o parceiro de negócios. 

7.4 Duração da aprovação 

A aprovação é válida por dois anos. Ultrapassado o prazo estabelecido, a avaliação de 

integridade descrita na cláusula 7.2 acima deve ser repetida pelo colaborador. Se a 

pesquisa de integridade não indicar problemas críticos de conformidade, a aprovação 

poderá ser estendida por outro período de dois anos. 

O processo completo de avaliação deve ser repetido se a avaliação de integridade ou 

qualquer outra informação indicar algum problema crítico de conformidade. O mesmo se 

aplica também antes do segundo aniversário, caso surjam dúvidas em relação a 

compliance (por exemplo, qualquer envolvimento do parceiro de negócios em práticas de 

corrupção). 

8. CONTABILIDADE, RELATÓRIO FINANCEIRO E CONFORMIDADE FISCAL 

8.1 Livros e registos 

Qualquer colaborador que seja responsável pelos registos financeiros e contábeis de 

empresas do Grupo VMD deve garantir que as informações sejam precisas e completas. 

Os livros e registros das empresas Grupo VMD devem refletir com precisão as suas 

transações e a saúde econômica. 

Pontos chave: 

- Os livros e registos das empresas do Grupo VMD devem ser precisos, 

completos e claros; 

- Cada pagamento feito por ou em nome de empresa do Grupo VMD deve ser 

aprovado por pelo menos duas pessoas autorizadas; 

- Todos os pagamentos em nome de empresa do Grupo VMD devem ser 

feitos, na medida do possível, por transferência bancária. Pagamentos em 

dinheiro são permitidos, mas apenas para valores muito baixos. 
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Nenhuma conta ou fundos ocultos ou não listados podem ser criados. Nenhum colaborador 

pode gerar ou reter fundos não contabilizados ou não revelados em empresas do Grupo 

VMD. 

8.2 Documentação apropriada 

Cada pagamento feito por ou em nome de empresa do Grupo VMD deve ser aprovado 

com base em documentação apropriada (impressa ou electrónica) que reflita claramente 

o propósito, o devedor e o beneficiário do pagamento. 

8.3 Princípio de controle duplo 

Cada pagamento feito por ou em nome de empresa do Grupo VMD deve ser aprovado por 

pelo menos duas pessoas autorizadas. 

Os reembolsos de despesas dos colaboradores (por exemplo, despesas de viagem, 

refeições etc.) devem ser validados pelo supervisor imediato e pelo departamento 

financeiro. 

8.4 Auto pagamento 

Nenhum colaborador pode executar, aprovar e influenciar pagamentos de empresa do 

Grupo VMD para si mesmo (por exemplo, despesas de viagem) ou para uma pessoa 

próxima. 

8.5 Método de pagamentos 

Para garantir a transparência, os pagamentos de ou para as contas de empresa do Grupo 

VMD serão feitos sempre que possível por transferência bancária. 

Os pagamentos em numerário devem ser evitados e só são permitidos para despesas 

reembolsáveis (por exemplo, refeições de negócios, corridas de táxi, selos, despesas com 

pequenas remessas etc.). 

Em qualquer caso, o reembolso do pagamento em dinheiro deve ser feito com base em 

uma factura válida, que deverá ser arquivada pelo relevante departamento financeiro 

(a saber, o departamento financeiro da empresa em questão). 

8.6 Recursos em caixa  

Os fundos de despesas das empresas do Grupo VMD que contêm dinheiro estão sob o 

controle e a supervisão do relevante departamento financeiro (a saber, o departamento 

financeiro da empresa em questão). 

Receitas e despesas, geralmente entradas e saídas de caixa devem ser registadas em 

registros mantidos pelo relevante departamento financeiro. 

Em caso de dúvida sobre a integridade deste registo, por favor, consulte o Consultor de 

Compliance do Grupo VMD o mais rápido possível. 
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8.7 Divulgação de informação financeira 

As informações financeiras de empresa do Grupo VMD não podem ser divulgadas a 

terceiros, a menos que tais dados tenham sido publicados oficialmente pelo departamento 

financeiro ou quando protegidas por acordo de confidencialidade entre as partes (NDA). 

8.8 Conformidade fiscal 

Cada fluxo de caixa deve ser preenchido correctamente no software correspondente pelos 

colaboradores envolvidos. A boa manutenção de registos financeiros é fundamental. 

Na verdade, isso facilita o cumprimento das obrigações fiscais, o que garante que a 

empresa esteja em conformidade com as suas obrigações fiscais, conforme especificado 

na legislação angolana. Isso significa apresentar a declaração de imposto dentro do 

período estipulado, declarar correctamente a receita e as deduções e pagar os impostos 

fixados até a data de vencimento. 

Através da declaração correcta e do pagamento a tempo, as empresas do Grupo VMD 

garantem transparência orçamentária e evitam ser legalmente processadas. 

9. PROTECÇÃO DE ACTIVOS 

Todos são responsáveis pela salvaguarda dos activos das empresas do Grupo6. 

Fraude, roubo, desfalque e qualquer outro meio de desvio de activos (incluindo estoques) 

podem resultar em demissão e acções legais. 

Os colaboradores devem gerenciar todos os activos de empresa do Grupo VMD com 

diligência e protegê-los contra perda, roubo e uso indevido. 

Os colaboradores não devem usar quaisquer activos de empresa do Grupo para fins 

pessoais ou colocar esses activos à disposição de terceiros para uso ou benefício de 

qualquer outra parte que não seja de empresa do Grupo. 

Qualquer uso de activos de empresa do Grupo em violação desses princípios é fraudulento 

e, portanto, estritamente proibido. 

6 Um activo inclui bens móveis e imóveis (por exemplo, estoques de produtos) e activos intangíveis (por exemplo, know-how da 

empresa, listas de clientes e subcontratados ou fornecedores, informações sobre mercados, práticas técnicas (modelos de 

contrato, modelos de planilhas de controle, etc.) e comerciais, ofertas comerciais e estudos técnicos, etc.). 
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10. CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL 

10.1 Informações confidenciais e know-how do Grupo VMD

As informações confidenciais7 e o know-how comercial, técnico e outros das empresas do 

Grupo VMD são importantes para o sucesso a longo prazo do Grupo. Portanto, todas as 

informações e know-how, que não são publicamente conhecidos, devem ser divulgadas 

dentro do Grupo, apenas para aqueles colaboradores que tenham necessidade de 

conhecer tais informações e conhecimentos como parte de suas obrigações de trabalho, 

devendo ser protegido contra acesso não autorizado.  

Informações confidenciais e know-how só podem ser divulgadas a terceiros (por exemplo, 

clientes, consultores ou parceiros de negócios), se e na medida em que tal divulgação seja 

exigida pelo interesse comercial do Grupo VMD e o terceiro esteja sujeito à 

confidencialidade apropriada e às obrigações de uso. 

10.2 Informações confidenciais e know-how de terceiros

Muitas vezes, informações confidenciais e know-how de terceiros são divulgadas ou estão 

disponíveis para empresas do Grupo VMD e seus colaboradores. Todos os colaboradores 

são obrigados a manter essas informações e know-how tão confidenciais quanto as 

informações confidenciais do próprio Grupo VMD e divulgá-las somente com o 

consentimento do terceiro em questão. 

10.3 Duração da obrigação de confidencialidade 

A obrigação de proteger as informações confidenciais e o know-how continua durante todo 

o período de colaboração e até mesmo após o término deste. Ao se desligar de uma 

empresa do Grupo VMD, o colaborador em questão deve devolver todos os documentos, 

arquivos e outros registos (incluindo arquivos e registros eletrônicos) que contenham ou 

reflitam informações e know-how confidenciais. 

11. CLAUSULA DE NÃO CONCORRENCIA (CNC) 

Quando apropriado, as empresas do Grupo VMD podem considerar a inclusão de uma 

cláusula de não concorrência (CNC) em contratos com parceiros de negócios e / ou 

colaboradores, contando que o parceiro ou colaborador tome contacto com documentos e 

informações sobre técnicas, práticas, procedimentos, fórmulas e segredos de produção e 

ou de organização específica de actividades, bem como estes se possam apresentar como 

eventuais concorrentes, realizando actos, negócios ou actividades desenvolvidas pelas 

empresas do Grupo VMD. 

Uma NCC é uma cláusula sob a qual uma das partes concorda em não entrar em uma 

profissão ou comércio semelhante e em concorrência com a outra parte ou empresa 

durante a vigência do contrato e pelo período que vigorar a relação comercial e ou laboral. 

A proibição de concorrência será extensiva para lá da vigência da relação sempre que seja 

incluída no contrato comercial ou de trabalho uma cláusula a dispor nesse sentido, e ou o 

colaborador tenha recebido uma formação especial para a actividade/produtividade do 

negócio. Essas cláusulas também podem proibir o parceiro de negócio ou colaborador de 

7 Isto inclui todas as informações não públicas que possam ser usadas por concorrentes ou prejudiciais ao Grupo ou a seus 

clientes, se divulgadas. 
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revelar informações proprietárias ou segredos a quaisquer outras partes durante ou após 

o relacionamento comercial ou de emprego (em respeito a isto, consulte também a seção 

“Confidencialidade” acima). 

12. O CÓDIGO NA PRÁTICA & DISCIPLINA 

Todos os colaboradores devem ler, entender e cumprir este Código de Conduta.8

Violações de leis, regulamentos e deste Código podem levar a sanções disciplinares 

inclusive demissão e ações legais. Os trabalhadores que integram cargos de direção e 

supervisão também podem estar sujeitos à punição se tolerarem, permitirem ou tiverem 

conhecimento de conduta ilegal, antiética ou outra conduta imprópria e não tomarem as 

medidas apropriadas. 

Acção disciplinar deve ser considerada uma acção construtiva. Quando apropriado, e em 

conformidade com as leis aplicáveis, a acção disciplinar assumirá a medida de acção 

menos severa considerada necessária para cumprir este propósito. Em conformidade com 

as leis aplicáveis, tais acções podem incluir:  

- Avisos verbais, 

- Acções correctivas ou aconselhamento, 

- Repreensões oficiais por escrito (admoestações registradas), 

- Reuniões disciplinares com os supervisores apropriados, 

- Avisos finais por escrito, 

- Retração de benefícios e salário, 

- Despromoção, 

- Fim de contracto. 

A acção disciplinar será administrada de maneira uniforme. Cada violação deve ser julgada 

por sua própria gravidade, levando em consideração o histórico do colaborador e os 

requisitos de sua função. 

O Departamento de RH da empresa em questão e, quando apropriado, o Consultor de 

Compliance do Grupo VMD, devem ser sistematicamente notificados antes de serem 

aplicadas sanções disciplinares. Nos casos em que as infrações sejam de tal gravidade 

que ponham em risco a segurança de pessoas ou bens ou causem interrupção intolerável 

no trabalho essencial, o colaborador deve ser imediatamente encaminhado ao 

Departamento de RH da empresa em questão. 

Por fim, as empresas do Grupo VMD não tolerarão retaliação ou qualquer outra forma de 

acções pessoais adversas contra qualquer pessoa que, de boa-fé, denuncie um delito ou 

apresente perguntas sobre conduta potencialmente ilegal, antiética ou imprópria (também 

chamado “whistleblower” o “denunciante”) para seu supervisor e/ou para o Consultor de 

Compliance do Grupo VMD. 

8 Ver Apêndice 2 – Formulário de conhecimento do Código de Conduta. 



Código de Conduta do Grupo VMD, versão actualizada de abril 2021

18 / 20 Preparado com o apoio de Antonin Lévy & Associés A.A.R.P.I. 
15 rue de Marignan, 75008 Paris, França | www.alassocies.fr

* 

*          * 

Este Código de Conduta está disponível em inglês e em português no website da 

VMD Participações e Investimentos S.A. para que os colaboradores e terceiros tenham 

acesso. 

As cópias impressas deverão ser entregues pelo departamento de recursos humanos no 

primeiro dia de chegada do colaborador à empresa e podem ser obtidas a qualquer 

momento. 

Serão realizadas sessões anuais de treinamento sobre os princípios estabelecidos neste 

Código. 

Se você tiver alguma dúvida, entre em contacto com o Consultor de Compliance do Grupo 

VMD, a Sra. Mircia Silva Vela: compliance@vmdondo.com

O Código de Conduta do Grupo VMD entrou em vigor aos 1 de janeiro de 2020. Esta 

versão actualizada automaticamente substitui a última versão. 
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APÊNDICE 1: LISTA DE EMPRESAS NAS QUAIS SE APLICA O CÓDIGO DE CONDUTA 

Esta lista é composta por empresas completamente ou parcialmente detidas pelo Sr. Valdomiro 

Minoru Dondo ou pela VMD Participações e Investimentos S.A., e empresas com as quais o 

Sr. Valdomiro Minoru Dondo ou a VMD Participações e Investimentos S.A. estão em parceria. 

Como esta lista é frequentemente revisada, por favor, consulte a última versão online no website 

da VMD Participações e Investimentos S.A.:  

http://www.vmdondo.com/
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APÊNDICE 2: FORMULÁRIO DE CONHECIMENTO DE CÓDIGO DE CONDUTA 

Formulário de Conhecimento do Código de Conduta do Grupo VMD 

Como colaborador de uma empresa do Grupo VMD9, conforme aplicável às minhas 

responsabilidades de trabalho, eu certifico que: 

1. Recebi e examinei o Código. 

2. Entendo o Código e reconheço que se aplica à minha empresa. 

3. Entendo que tenho a responsabilidade de fazer perguntas, buscar orientação e 

denunciar suspeitas de violação do Código. 

4. Tanto quanto sei, estou em conformidade com o Código. Além disso, continuarei a 

cumprir com o Código. 

5. Entendo que as violações da lei e do Código podem levar a ações disciplinares, 

incluindo rescisão contratual. Compreendo ainda que os supervisores também podem 

estar sujeitos à disciplina se tolerarem, permitirem ou tiverem conhecimento de 

conduta ilegal, antiética ou outra conduta imprópria e não tomarem as medidas 

apropriadas. 

Nome do colaborador  

Data 

Assinatura do colaborador

9 Significando empregado de uma empresa de propriedade ou parcialmente detida pelo Sr. Valdomiro Minoru Dondo ou pela 

VMD Participações e Investimentos S.A., ou de uma empresa com a qual o Sr. Valdomiro Minoru Dondo ou a 

VMD Participações e Investimentos S.A. esteja em parceria, em que se aplica o presente Código de Conduta. 


