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CÓDIGO DE CONDUTA LOBBYING AFRICA LTD 
 

• A NOSSA CONDUTA 
O Código de Conduta da Lobbying Africa LTD é um instrumento de trabalho que define as regras 
e diretrizes em toda e qualquer ação realizada no âmbito de ação da nossa empresa. 
Shareholders, CEO, Officers, Advisors e colaboradores estão sob a égide deste código em todas 
as suas operações. O Código de Conduta tem como objetivo definir padrões rigorosos, seguros 
e de alta qualidade, regras e regulamentos que se aplicam a todos os comportamentos e ações 
desenvolvidas pela Lobbying Africa LTD. Apesar de abranger quase todos os eventuais cenários, 
é natural que existam situações em que o Código não se aplique ou possa ser usado. Nessas 
situações, é obrigatório que qualquer pessoa com ligações à Lobbying Africa LTD assegura que 
a situação é gerida à luz dos valores deste Código, sentido de responsabilidade e segurança. 
 

• CONFLITOS DE INTERESSE 
Na Lobbying Africa LTD evitamos os conflitos de interesse, qualquer situação que possa 
aparentar qualquer conflito de interesse. Isto inclui conflitos pessoais, financeiros ou outro tipo. 
Ao mesmo tempo, procuramos antecipar qualquer evento gerador desses conflitos. No caso de 
qualquer situação que se possa assemelhar a um destes casos, a situação é imediatamente 
reportada ao Chief Ethical Officer e ao CEO da Lobbying Africa LTD. Os indivíduos de conflito são 
completamente isolados do enredo em questão e sujeitos a procedimentos internos para 
manter a transparência e legitimidade da empresa e das suas operações. 
 

• SUBORNO, PRESENTES E CRIME FINANCEIRO 
A integridade é um dos valores basilares da Lobbying Africa LTD. Não toleramos, compactuamos 
ou somos complacentes sob qualquer circunstância suborno sob qualquer forma ou meio. É 
rigorosamente proibido o recebimento de qualquer valor ou qualquer forma de vantagem por 
parte de qualquer interveniente na Lobbying Africa com o sentido de obter qualquer benefício, 
vantagem ou alterações de processos fora das medidas standard. 
Na Lobbying Africa LTD somos intolerantes a crimes financeiros sob qualquer forma. Qualquer 
crime cometido por qualquer elemento de qualquer categoria na Lobbying Africa LTD dá início 
a processos de sanções severos internos. Qualquer crime cometido de revelação pública por 
qualquer cliente decorrente do período de ligação com a nossa empresa é motivo de cessação 
imediata de ligação cliente-prestador. 
 

• RESTRIÇÕES DE LEGAIS, ÉTICAS E SANÇÕES 
A Lobbying Africa LTD obedece a todas as restrições legais em qualquer país, meio ou esfera 
negocial em que operemos. Qualquer infração destas restrições será automaticamente 
comunicada aos meios competentes. 
Somos uma organização que prima pela presença de ética humana, de trabalho e de relações 
empresariais e institucionais regidas por complacência legal, transparência e integridade no 
nosso dia-a-dia. Somos totalmente transparentes com os nossos clientes e stakeholders 
garantindo o acompanhamento integral de todos os processos por parte de todas as partes 
envolventes. 
Qualquer infração legal ou ética dará lugar a sanções imediatas, tanto pelas entidades 
competentes como internas, podendo resultar em quebra de vínculos existentes entre a 
Lobbying Africa LTD e os infratores. 
 

• PRECISÃO DE RELATÓRIO E DOCUMENTAÇÃO 
Lidamos com informação todos os dias, reconhecendo o absoluto valor da precisão, 
transparência e exatidão da mesma no nosso sistema de relato. Assim, toda a informação de 
relatório e documentação inerente a qualquer assunto interno e externo à Lobbying Africa LTD 
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é alvo de um processo de execução que obedece a normas rigorosas e que são garantes da maior 
precisão, exatidão e veracidade de tudo o que se possa relatar. A Lobbying Africa LTD garante 
que estas normas são aplicadas a toda a informação que envolva qualquer operação. 
 

• DELEGAÇÃO DE AUTORIDADE E PROCEDIMENTOS INTERNOS 
A Lobbying Africa LTD tem uma estrutura interna bem definida, onde a cadeia de poder é 
cumprida sem a mínima falha. Os procedimentos internos são geridos com profissionalismo e 
integridade por todos os stakeholders. Qualquer passo requerente de uma eventual autorização 
quando está é concedida sobre os meios regulamentados internamente para o efeito. As 
responsabilidades de cada interveniente são bem definidas, conseguindo desta forma uma 
responsabilização exata de qualquer ação tomada a qualquer momento.  
Todos os processos de trabalho e delegação de poderes são definidos num abrangente 
regulamento interno que regula o trabalho da Lobbying Africa LTD. Esses regulamentos estão 
sob a égide deste Código de Conduta. 
 

• PROTEÇÃO DE ATIVOS, PROPRIEDADE INTELECTUAL E FRAUDE 
Toda a informação e ativos decorrentes de qualquer procedimento relacionados com a Lobbying 
Africa LTD são tratados seguindo um rígido código de segurança para propriedade intelectual. A 
não ser em caso de pedido expresso do cliente, a Lobbying Africa LTD não altera, danidifca ou 
expõe propriedade intelectual ou outros ativos. Qualquer solicitação que possa aparentar ser 
fraudulenta é imediatamente rejeitada e é solicitado que se faça prova da sua veracidade para 
que se procedam com quaisquer diligências.  
 

• CONFIDENCIALIDADE (TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES) 
A Lobbying Africa LTD garante segurança e confidencialidade no tratamento de toda a sua 
informação. Toda a informação processada, seja pessoal, empresarial ou de outra natureza, é 
encriptada e processada através de canais seguros. Toda a informação, em particular a pessoal, 
é transmitida numa base de need-to-know e envolve o número mínimo de stakeholders para 
assegurar que o funcionamento pleno da operação. A Lobbying Africa LTD possui a última 
geração de tecnologias de segurança  que garante total confidencialidade. Toda a informação e 
dados que são submetidos e processados pela Lobbying Africa LTD são tratados de acordo com 
o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). Assim, os dados pessoais são utilizados 
apenas para fins relacionados com negócios entre o cliente e a Lobbying Africa LTD. Toda a 
informação pessoal é armazenada em segurança e nenhum informação é encaminhada para 
qualquer terceira parte sem autorização explícita da primeira parte em questão. As pessoas 
podem solicitar que os seus dados possam ser apagados em segurança a qualquer momento ao 
contactar [info@lobbying.africa]. 
 
 

• SEGURANÇA E PRECAUÇÃO 
Todos os serviços prestados pela Lobbying Africa LTD têm como mínimo de qualidade e garantia 
absoluta a segurança para todos os seus intervenientes no que ao seu alcance estiver. São 
tomadas todas as medidas e acautelados todos os movimentos em qualquer processo para que 
não se crie qualquer tipo de fragilidade ou eventual ameaça ao trabalho, estrutura e clientes da 
Lobbying Africa LTD. Adicionalmente, todas as relações internas e externas são regidas por 
princípios de respeito e igualdade. A Lobbying Africa LTD condena todos os atos 
discriminatórios, assédio ou vitimização sob qualquer forma. 


