CÓDIGO DE CONDUTA LOBBYING AFRICA LTD
•

A NOSSA CONDUTA

O Código de Conduta da Lobbying Africa LTD é um instrumento de trabalho presente 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 que tem como objetivo definir uma conduta standard
no máximo de ações possível, mantendo assim o rigor, segurança e padrão de qualidade elevada
esperado em qualquer momento da nossa parte. Apesar de abranger quase todos os eventuais
cenários, é natural que existam situações excecionais em que não estejam contempladas, munindonos assim de uma alta carga de responsabilidade e seriedade que é requisito obrigatório em qualquer
pessoa ligada à Lobbying Africa LTD para garantir, sempre, que o procedimento adotado é o mais
correto.
•

CONFLITOS DE INTERESSE

Na Lobbying Africa LTD evitamos os conflitos de interesse, qualquer situação que possa aparentar
qualquer conflito de interesse e antecipamos qualquer evento gerador de condições semelhantes. No
caso de qualquer situação que se possa assemelhar a um destes casos, a situação é imediatamente
reportada a quem de direito e os indivíduos de conflito são completamente isolados do enredo em
questão.
•

SUBORNO, PRESENTES E CRIME FINANCEIRO

A integridade é um dos valores basilares da nossa organização. 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, pelo que qualquer crime cometido
por qualquer elemento de qualquer categoria na Lobbying Africa LTD dá início a processos de sanções
severos internos; qualquer crime cometido ou de revelação pública por qualquer cliente decorrente
do período de ligação com a nossa empresa é motivo de cessação imediata de ligação clienteprestador.
•

RESTRIÇÕES DE LEGAIS, ÉTICAS E SANÇÕES

Obedecemos 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 no nosso dia-a-dia. Somos totalmente transparentes com os nossos
clientes, garantindo o acompanhamento integral de todos os processos por parte de todas as partes
envolventes.
Qualquer infração legal ou ética dará lugar a sanções, tanto pelas entidades competentes como
internas, podendo resultar em quebra de vínculos existentes.
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•

PRECISÃO DE RELATÓRIO E RELATO

Lidamos com informação todos os dias, reconhecendo o absoluto valor da precisão e exatidão da
mesma. Assim, toda a informação de relato e relatório inerente a qualquer assunto interno e externo
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.
•

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, apenas sendo dado 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.
•

PROTEÇÃO DE ATIVOS, PROPRIEDADE INTELECTUAL E FRAUDE

Toda a informação e ativos decorrentes de qualquer procedimento a qualquer momento, através de
qualquer meio e tratado por qualquer elemento da Lobbying Africa LTD é processado com medidas de
segurança de proteção intelectual, proteção de ativos para que em momento algum a matéria em
questão seja alterada, danificada ou exposta em forma alguma, a não ser por vontade expressa do
cliente. Toda a matéria que contacta com a Lobbying Africa LTD e aparenta ser fraudulenta é
imediatamente rejeitada e exigida comprovação de veracidade.
•

CONFIDENCIALIDADE (TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES)

Derivado da natureza de ação da nossa empresa e âmbito de trabalho estamos conscientes da
necessidade extra de garantir total confidencialidade, anonimato e tratamento de qualquer dado
sobre fortes medidas de proteção de evasão a divulgação dos mesmos. Todos os dados tratados, sejam
pessoais, corporativos ou de outra natureza, são encriptados e tratados através de canais próprios e
conhecidos apenas pelos intervenientes mínimos necessários, numa need-to-know basis.
Todas as comunicações da empresa, sejam internas ou externas são feitas através de canais próprias
apetrechados com as mais recentes e atualizadas medidas de segurança que garantam
confidencialidade total.

•

SEGURANÇA

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.
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