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MENSAGEM DO DIRETOR EXECUTIVO

Here for Good. Este é o espírito da Laureate, o princípio motivacional que orienta a nossa conduta. Lutamos pela estabilidade e 
pelo propósito e por agir sempre de forma correta. Ao atuarmos desta forma, ganhámos a confiança dos nossos alunos e das suas 
famílias, dos nossos parceiros, das nossas comunidades e de cada um de nós. Este é o nosso maior ativo. Protegê-lo é a função 
de todos os que integram a Laureate. 

Os pilares da nossa identidade consistem em agir de forma ética e em conformidade com a lei. Preservar a nossa identidade, 
atuar de acordo com o espírito Here for Good, é mais importante do que qualquer ganho financeiro. Na formação da empresa, 
decidimos tornar-nos uma entidade de utilidade pública por este motivo: acreditamos que estamos cá para alcançar muito mais 
para além de resultados empresariais a curto prazo.

O Código de Ética e de Conduta desempenha um papel central nessa aposta. Atribuímos-lhe o título de "Here for Good" para 
reforçar este aspeto. O Código expõe os princípios de integridade e conduta ética, e as nossas responsabilidades mútuas, para 
com os nossos alunos, fornecedores, acionistas e para com o público em geral. O Código define normas de referência; não abrange 
todas as questões que possam surgir, mas estabelece os princípios básicos e uma metodologia que contribui para nos orientar. 

Leia o Código e consulte-o frequentemente. Se não estiver seguro quanto à forma certa de agir, ou se testemunhar condutas que 
possam violar o Código, aconselhe-se. 

O nosso compromisso sério para com o Código (e tudo o que este representa) é essencial para o nosso êxito a longo prazo.

Eilif Serck-Hanssen
Diretor executivo
Laureate Education, Inc.

www.Laureateethics.net
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UMA BREVE VISÃO DO CÓDIGO 

O ESPÍRITO HERE FOR GOOD NO INTERIOR 
DA LAUREATE
•  Todos os registos da Laureate, incluindo não 

só os contabilísticos, mas também todos os 
registos físicos ou eletrónicos, como notas 
de alunos e registos de faltas, relatórios 
de despesas e folhas de ponto, refletem a 
transação de dados ou evento associados, de 
forma precisa e correta.

•  Os ativos da Laureate são utilizados para fins 
legítimos relacionados com a nossa atuação 
e para proteger os ativos e a propriedade 
intelectual de terceiros. 

•  Protegemos as informações confidenciais da 
Laureate, salvaguardamos as informações 
pessoais de terceiros e não compramos nem 
vendemos ações da Laureate com base em 
informações relevantes que não sejam do 
domínio público.

O ESPÍRITO HERE FOR GOOD JUNTO DOS 
NOSSOS PARCEIROS
•  Quando trabalhamos para a Laureate, 

defendemos os seus maiores interesses. 
Se detetarmos uma situação que possa ser 
percecionada como um conflito de interesses, 
temos de divulgá-la.

•  Nunca devemos oferecer nem aceitar 
cortesias empresariais em circunstâncias que 
possam afetar indevidamente (ou pareçam 
afetar indevidamente) a tomada de decisões.

•  Não podemos aproveitar-nos indevidamente de 
ninguém por meio de manipulação, ocultação, 
deturpação de factos ou qualquer outro tipo de 
prática desleal. 

•  Agimos em conformidade com toda legislação 
aplicável relativa a abusos de posição dominante 
e concorrência, ao comércio internacional e ao 
antibranqueamento de capitais.

O ESPÍRITO HERE FOR GOOD JUNTO DAS 
COMUNIDADES E DOS GOVERNOS
•  Não oferecemos nem aceitamos subornos 

ou outros pagamentos indevidos de qualquer 
tipo, seja no âmbito de negociações com 
funcionários públicos ou com indivíduos do 
setor privado, incluindo alunos.

•  Temos de consultar o conselho jurídico da 
Laureate antes de iniciar qualquer atividade 
política em nome da Laureate.

•  Nunca devemos fazer contribuições beneficentes 
para fins indevidos ou em situações em que tal 
possa parecer um suborno.

•  Se utilizarmos plataformas sociais, fazêmo-lo 
a título pessoal, não de qualquer outra forma 
que possa prejudicar a Laureate, os nossos 
colegas, os nossos alunos ou os nossos 
parceiros empresariais.

•  Se recebermos um pedido de informações 
da comunicação social sobre a Laureate, 
esse pedido deverá ser imediatamente 
encaminhado para o Departamento Global 
de Assuntos Públicos ou para o nosso 
Departamento de Comunicações local.

Para agir de acordo com o espírito Here for Good, não nos basta praticar o bem, temos também de ser bons. Cada um de nós tem de aceitar a sua 
responsabilidade por promover a integridade e a conduta ética em todas as nossas atividades.

Temos a responsabilidade de pedir ajuda em caso de dúvida sobre a forma correta de atuar e a responsabilidade de nos fazermos ouvir quando nos 
deparamos com algo que não nos parece correto. Dispomos de várias opções para obter ajuda e comunicar situações, incluindo através do nosso Diretor 
local de conformidade e da Linha de apoio de ética da Laureate confidencial.

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
http://www.Laureateethics.net
www.Laureateethics.net
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RECURSOS 

O Código de Ética e de Conduta contém 
orientações e princípios gerais no âmbito de uma 
grande variedade de situações, contudo, não tem 
a capacidade de ditar uma forma de atuação 
específica para todas as circunstâncias possíveis. 
Mesmo após a leitura do Código e de obter a 
formação necessária, podemos vir a ter dúvidas 
sobre a forma de atuação correta perante uma 
determinada circunstância ou podemos até 
testemunhar situações que possam configurar 
uma violação do Código ou da legislação.

Temos a responsabilidade de pedir ajuda em 
caso de dúvida sobre a forma correta de atuar e 
a responsabilidade de nos fazermos ouvir quando 
nos deparamos com algo que não nos parece 
correto. Dispomos de várias opções de recursos 
e de comunicação.

Para questões de índole profissional, tais como 
assédio, discriminação, intimidação ou outros 
conflitos interpessoais, devemos contactar 
o Departamento de Recursos Humanos ou 
apresentar a questão ao nosso supervisor.

QUEM É O MEU DIRETOR LOCAL DE 
CONFORMIDADE? 
O seu Diretor local de conformidade é o 
contacto oficial da sua instituição ou da sua 
região geográfica, que foi designado para tratar 
de questões acerca do Código, receber relatos 
de possível má conduta, ajudar a resolver 
questões e disponibilizar determinadas 
autorizações no âmbito do Código.

OUTROS RECURSOS 
•  O sítio Web da Política da Laureate é 

onde são publicadas as políticas e os 
procedimentos. Todas as políticas têm um 
responsável ou uma pessoa de contacto a 
quem se pode enviar quaisquer dúvidas. 

•  O sítio Web de Ética e Conformidade da 
Laureate inclui mais informações sobre 
o Código, outras políticas relacionadas, 
materiais de formação e recursos adicionais.

i

PODEMOS CONTACTAR
•  O nosso supervisor ou os níveis 

superiores de gestão

•  O nosso Diretor local de conformidade

•  O Departamento Jurídico ou o 
Departamento de Recursos Humanos

• A Linha de apoio de ética da Laureate

www.LaureateEthics.net 
A Linha de apoio está sempre disponível, 
através do sítio Web ou dos números gratuitos 
indicados no mesmo, e aceita relatos em 
qualquer idioma. A Linha de apoio é atendida 
por um prestador de serviços profissional, que 
encaminhará as questões e preocupações para 
o pessoal da equipa de Ética e Conformidade 
da Laureate, encarregada de as tratar.

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
http://lead.laureate.net/
https://ethics.laureate.net/
https://ethics.laureate.net/
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
http://www.Laureateethics.net
http://www.LaureateEthics.net
www.Laureateethics.net
www.Laureateethics.net
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A MISSÃO DO FUNDADOR

A Laureate consiste numa comunidade internacional de 
universidades que incentiva a aprendizagem sem fronteiras. 
O nosso objetivo é proporcionar educação superior com uma 
perspetiva multicultural única e preparar os nossos alunos 
para carreiras fantásticas e uma vida repleta de realizações. 
Acreditamos que o sucesso dos nossos alunos motiva a 
prosperidade dos países e traz vantagens para as sociedades.

Douglas L. Becker
Fundador e Presidente
Laureate Education, Inc.

www.Laureateethics.net
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QUEM SOMOS

A Laureate é a maior rede global de instituições 
de ensino concessoras de graus académicos 
e, como tal, tem a missão inerente de oferecer 
oportunidades educativas de alta qualidade aos 
alunos de todo o mundo. Acreditamos que a 
sociedade beneficia quando os nossos alunos, 
os nossos docentes e toda a rede empregam 
as suas competências e experiências coletivas 
no sentido de originar uma mudança positiva 
e duradoura. Os alunos e os diplomados 
da Laureate estão a melhorar as vidas e as 
comunidades a que pertencem a cada dia que 
passa. As nossas instituições disponibilizam 
as competências, o conhecimento e o apoio 
fundamentais para que isso aconteça. Este 
compromisso encontra a sua melhor forma de 
expressão na nossa forma de agir, pautada pelo 
espírito "Here for Good". Todas as instituições 
pertencentes à Laureate assumem um 
compromisso com a permanência e o propósito 
nas respetivas comunidades, com a crença de 
que o sucesso dos alunos motiva a prosperidade 
dos países e traz vantagens para as sociedades.

UTILIDADE PÚBLICA
A Laureate foi concebida, desde a sua génese, 
como uma empresa de iniciativa social, 
empenhada em alargar o acesso ao ensino 
superior de qualidade numa forma que combina 
os princípios empresariais, com a paixão por 
servir que define muitas organizações sem 
fins lucrativos. Este tem sido o foco desde 
que a Laureate investiu pela primeira vez no 
ensino superior em 1999. Em 2015, a Laureate 
formalizou este compromisso na sua estrutura 
jurídica ao converter-se numa Entidade de 
Utilidade Pública, uma nova classe de empresa 
nos Estados Unidos que tem como obrigação 
legal gerar benefício para o público em geral 
através de um impacto tangível e positivo na 
sociedade. A Laureate tem como objetivo 
específico produzir um impacto positivo junto 
da sociedade e dos alunos através da oferta de 
programas de ensino diversificados online e em 
instituições físicas de todo o mundo. 

A 1 de fevereiro de 2017, a Laureate tornou-se a 
primeira entidade de utilidade pública do mundo 
a negociar ações na bolsa de valores.

A Laureate passou por uma 
avaliação rigorosa, efetuada 
pela B Lab™, uma organização 
independente sem fins 
lucrativos, de forma a obter 
a certificação B Corp™, que 
atesta que a Laureate cumpre 
com os mais elevados padrões 
de desempenho geral social 
e ambiental, transparência 
pública e responsabilidade 
jurídica. À data da nossa 
certificação, a Laureate era a 
maior empresa de sempre a 
tornar-se uma B Corp™.

Acreditamos que a educação tem o poder de 
transformar vidas e estamos empenhados em 
deixar um legado duradouro nas comunidades 
que servimos. Encaramos a nossa conversão 
para entidade de utilidade pública e a nossa 
certificação como B Corp™ como uma evolução 
natural para o Movimento Laureate.

www.Laureateethics.net
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O Movimento Laureate define a nossa cultura 
e o que significa pertencer à rede da Laureate. 
Essencial para o nosso Movimento, o nosso 
caráter é o atributo que define quem somos e 
que transforma o espírito Here for Good numa 
realidade. E, no âmago da nossa identidade, 
está a Fidedignidade.

QUEM SOMOS

i
Para obter mais informações,  
consulte o 
sítio Web do Movimento Laureate

O nosso êxito depende da variedade de 
formas pelas quais outros dependem de nós e 
de estarmos à altura dessa responsabilidade. 
Para agirmos de acordo com o espírito Here 
for Good, temos de conquistar a confiança 
dos nossos alunos e das respetivas famílias, 
empregadores e também das comunidades 
em que operamos. Temos de conquistar 
a confiança dos investidores, dos nossos 
parceiros estratégicos e dos governos. 

Conquistamos esta confiança através das 
nossas ações. A confiança pode demorar anos a 
conquistar, mas também pode ser perdida num 
instante através de uma conduta imprópria.

Em todos os níveis da nossa organização, exigimos 
de nós os mais elevados padrões, atuamos com 
integridade e somos responsáveis pelas nossas ações. 

O nosso sonho é "Ser universalmente admirados 
por atuarmos como o catalisador na oferta de 
uma experiência de ensino superior de qualidade 
transformadora para todos". Conseguimos 
concretizar esse sonho, desde que atuemos com 
o espírito Here for Good.

Para agir de acordo com o espírito Here for Good, 
não nos basta praticar o bem, temos também 
de ser bons. Se o nosso objetivo é alcançar a 
permanência e o propósito, temos de atuar de 
forma ética e em conformidade com a lei e, como 
tal, evitar qualquer sugestão de impropriedade ou 
qualquer conduta que possa comprometer a nossa 
reputação ou a nossa credibilidade. 

O Código de Ética e de Conduta é um guia 
essencial para o espírito Here for Good. Define 
aspetos críticos de como devemos estar e atuar. 
Aborda as nossas responsabilidades mútuas, as 
nossas responsabilidades para com a Laureate e 
para com todos quantos interagimos. Temos de 
cumprir a lei, agir sempre de forma ética e pedir 
ajuda em caso de dúvida.

Em todos os níveis da 
nossa organização, 
exigimos de nós 
os mais elevados 
padrões, atuamos 
com integridade e 
somos responsáveis 
pelas nossas ações.

Para agir de acordo 
com o espírito Here for 
Good, não nos basta 
praticar o bem, temos 
também de ser bons. 

FIDEDIGNIDADE E O MOVIMENTO LAUREATE

http://lead.laureate.net/Employees.html?type=Employees&sub=Connect
www.Laureateethics.net
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Somos fidedignos
Cumprimos a lei
Evitamos atividades que possam pôr em causa a integridade 
da Laureate
Evitamos até a aparência de irregularidades
Pedimos ajuda em caso de dúvida sobre a forma correta de atuar
Fazemo-nos ouvir quando nos deparamos com algo que não nos 
parece correto
ESTAMOS CÁ PARA ATUAR COM O ESPÍRITO HERE  
FOR GOOD

www.Laureateethics.net
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Estamos empenhados em agir de forma honesta 
e ética. Tal significa que cada um de nós tem 
de aceitar a sua responsabilidade por promover 
a integridade e a conduta ética em todas as 
nossas atividades. 

Contudo, surgirão situações em que a linha 
de conduta adequada poderá não ser óbvia. 
O essencial é ter discernimento. Tal significa seguir 
o espírito do Código e da lei e agir sempre de 
forma correta. Devemos perguntar a nós mesmos:

• Estou a agir honestamente? 

•  Estou a agir em conformidade com o Código e 
com a lei? 

•  Poderão os meus atos prejudicar a Laureate 
ou a minha instituição? 

• Estou a tratar os outros com justiça e respeito? 

•  Será que gostaria ver os meus atos publicados 
na Internet ou na comunicação social? 

•  O que pensariam os meus colegas, amigos e 
família sobre esta decisão? 

•  Estou a agir em conformidade com os meus 
valores e com os valores da Laureate?

AS NOSSAS RESPONSABILIDADES

O QUE DEVO FAZER?
P.  O meu gestor pediu-me para fazer algo que 

acho que viola o Código. O que devo fazer?

R.  Fale disso com o seu gestor. Pode ter 
percebido mal o que lhe pediram para 
fazer ou o seu gestor pode não ter 
levado em conta factos ou circunstâncias 
relevantes. Se isto não resolver a 
questão ou se não se sentir confortável 
a apresentar o problema ao seu gestor, 
faça-se ouvir. 

  Em nenhuma circunstância deve tomar 
uma ação que viole o Código. Se violar o 
Código, o facto de ter sido o seu gestor a 
pedir-lhe para fazer algo não será defesa 
admissível em caso de incorrer numa 
medida disciplinar.

?

No fim de contas, todos 
somos responsáveis 
pelo nosso próprio 
comportamento.

Pode ser fácil racionalizar a má conduta.  
Pare e pense se gostaria de se ouvir a dizer: 

"Isto costumava 
ser aceitável."

"É só desta vez."

"Não está muito correto, mas o 
meu patrão quer que o faça."

"É só um 
pequeno desvio."

"Parece que toda 
a gente está a 

fazê-lo."

"Mereço isto  
por todo o meu  
trabalho árduo."

AS NOSSAS RESPONSABILIDADES

www.Laureateethics.net
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LÍDERES | Dar o exemplo
Os líderes determinam a forma de agir. Atuam 
como modelos e transmitem expetativas quanto 
ao comportamento. O líderes têm de: 

•  Ser exemplos de conduta ética e adequada, 
sempre.

•  Tomar medidas para se assegurarem de que 
quem gerem compreende e segue o Código.

•  Nunca encorajar nem comandar outrem para 
alcançar resultados empresariais às custas do 
cumprimento da lei ou do Código.

•  Criar uma cultura que recompense a conduta 
correta e que evite pressões indevidas para 
atingir os resultados.

•  Criar um ambiente em que todos se sintam 
confortáveis para pedir ajuda e para comunicar 
as suas preocupações. Todos nos devemos 
sentir motivados a fazer-nos ouvir e a dar conta 
de preocupações sem medo de retaliação. 

•  Dar orientações e ajudar os demais a resolver 
questões relativas ao Código.

•  Pedir ajuda sempre que necessário, para 
responder a questões ou preocupações acerca 
da lei ou do Código.

AS NOSSAS RESPONSABILIDADES

DOCENTES | Educar com integridade
Os nossos alunos são a nossa mais alta 
prioridade. Oferecemos um ambiente de ensino 
que propicia o sucesso dos alunos. Os membros 
do corpo docente são representantes da Laureate 
e das instituições a que pertencem e, como 
tal, devem demonstrar um comportamento 
pautado pela ética, integridade académica, 
profissionalismo e respeito perante os alunos, 
pais, colegas e comunidades. Os docentes 
também devem agir em conformidade com 
as políticas relativas às respetivas áreas de 
responsabilidade, incluindo as normas de 
integridade académica e a ética da investigação.

O CÓDIGO E OUTRAS EXIGÊNCIAS
A Laureate empenha-se em cumprir toda a 
legislação aplicável às suas operações. Em certas 
circunstâncias, a legislação aplicável pode impor 
exigências diferentes das deste Código. Em caso 
de conflito entre a legislação e este Código, é 
necessário cumprir a legislação. Se o Código for 
mais restritivo, devemos seguir o Código. 

As nossas instituições também poderão impor 
exigências relativas à nossa conduta, através 
de políticas locais. Em caso de conflito entre 
as políticas locais e o Código, devemos cumprir 
a norma mais restritiva. Em caso de dúvida, 
devemos consultar o nosso Diretor local de 
conformidade.

A QUEM SE APLICA O CÓDIGO?
O Código é aplicável a todos os colaboradores 
e membros do corpo docente da Laureate. 
As referências a "Laureate" no presente Código 
abrangem a Laureate Education, Inc. e todas 
as suas subsidiárias e entidades afiliadas, 
propriedade direta ou indireta, totalmente 
detidas e controladas pela Laureate 
Education, Inc. Espera-se que os nossos 
fornecedores cumpram com o Código de Ética 
e de Conduta para Fornecedores em separado.

Todos os colaboradores ao nível da gestão 
que se crê que tenham contribuído para uma 
violação do Código (seja por terem cometido a 
violação, por negligência ou por dar um mau 
exemplo), arriscam-se a não receber o respetivo 
bónus na totalidade e poderão ser sujeitos a 
ações disciplinares adicionais, que poderão 
resultar inclusive no despedimento.

AS NOSSAS RESPONSABILIDADES

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
http://www.laureate.net/Legal/~/media/Files/LGG/Documents/Legal/CodeOfEthics/Code%20of%20Conduct%20and%20Ethics%20for%20Suppliers_PT.ashx
http://www.laureate.net/Legal/~/media/Files/LGG/Documents/Legal/CodeOfEthics/Code%20of%20Conduct%20and%20Ethics%20for%20Suppliers_PT.ashx
www.Laureateethics.net
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FAZEMO-NOS OUVIR

PORQUÊ DAR CONTA DAS PREOCUPAÇÕES
Todos temos por obrigação manter a reputação 
da Laureate quanto a uma conduta ética, bem 
como continuar a merecer a confiança de todos 
quantos são afetados pelas nossas operações. 
Isto significa que atuamos para evitar violações 
da lei ou do Código. 

Ao dar conta de preocupações ao nível da 
ética e da conformidade, estamos a contribuir 
para a nossa proteção, dos nossos alunos, das 
nossas instituições e da Laureate. Dar conta 
das preocupações proporciona à Laureate 
a oportunidade de lidar com o problema e 
corrigi-lo. Idealmente, antes que se torne uma 
violação da lei ou um risco para outrem. 

Devemos fazer-nos ouvir se tivermos uma 
questão acerca da conduta adequada ou se 
testemunharmos comportamentos que nos 
preocupem, mesmo que não tenhamos a certeza 
se ocorreu uma violação.

COMO DAR CONTA DE PREOCUPAÇÕES
Se tivermos uma questão ou suspeitarmos da 
ocorrência de uma violação da lei, do nosso 
Código ou de uma política da Laureate, temos 
várias opções de ajuda, descritas na secção 
Recursos do presente Código. 

Laureate tomará todos os cuidados sensatos para 
a manter confidencial, em coerência com uma 
investigação justa e exaustiva. 

Os relatos de suspeitas de violações devem 
ser sempre feitos de forma honesta. É uma 
violação do código fazer uma falsa acusação com 
conhecimento de causa.

O QUE ACONTECE QUANDO DAMOS 
CONTA DE UMA PREOCUPAÇÃO
A Laureate encara seriamente todos os 
relatos de possível má conduta e levará a 
cabo investigações. A rápida comunicação de 
suspeitas de violação do Código é vital para 
garantir uma investigação exaustiva e uma 
resolução atempada. 

Durante o processo de investigação, o pessoal 
relevante da Laureate irá:

1.  Criar um plano de investigação, incluindo a 
identificação dos investigadores adequados

2.  Apurar os factos, através de entrevistas e da 
análise de documentos

3.  Determinar as medidas disciplinares, 
se necessário

Não devemos tentar investigar ou resolver uma 
situação por conta própria, contudo, se formos 
envolvidos numa investigação relacionada 
com o Código, devemos cooperar totalmente 
e responder a todas as questões de forma 
completa e honesta. Qualquer interferência 
numa investigação relacionada com o Código 
representa uma violação do mesmo.

Ao dar conta de preocupações ao nível 
da ética e da conformidade, estamos a 
contribuir para a nossa proteção, dos nossos 
alunos, das nossas instituições e da Laureate.

FAZEMO-NOS OUVIR

www.Laureateethics.net
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FAZEMO-NOS OUVIR

SEM RETALIAÇÕES
A Laureate tem uma política de "tolerância zero" 
no que respeita à retaliação. Não permitimos 
que ninguém sofra por ter levantado uma 
questão de boa-fé. Qualquer retaliação contra 
uma pessoa que tenha de boa-fé dado conta de 
uma preocupação relacionada com o Código ou 
que participe numa investigação relacionada com 
o mesmo representa uma violação do Código 
e serve de fundamento para a aplicação de 
medidas disciplinares, incluindo o despedimento. 

A retaliação pode assumir várias formas, 
incluindo a intimidação, a recusa de uma 
promoção, uma má avaliação de desempenho 
ou o despedimento. Também podem incluir 
ações subtis, como a não inclusão de uma 
pessoa em atividades sociais para as quais teria 
sido convidada, se não ocorresse a retaliação. 
Todos estes comportamentos são proibidos se o 
objetivo for punir uma pessoa por ter dado conta 
de uma preocupação. 

Todos nós temos de estar atentos a sinais de 
retaliação, tanto na nossa própria conduta, 
como na conduta de outros. Se trabalharmos 
com alguém que deu conta de uma preocupação 
ou forneceu informações a uma investigação, 
devemos continuar a tratar essa pessoa com 
respeito e cortesia. Se acharmos que alguém 
sofreu retaliações, devemos comunicar a situação.

A Laureate tem uma política de "tolerância zero" 
no que respeita à retaliação.

http://www.laureateethics.net
www.Laureateethics.net
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O ESPÍRITO HERE FOR GOOD NO INTERIOR DA LAUREATE 
REGISTOS E RELATÓRIOS PRECISOS

AS NOSSAS RESPONSABILIDADES
A precisão dos nossos registos de contabilidade 
é essencial para as nossas operações e 
também para a nossa reputação e credibilidade. 
Estes registos são necessários para os nossos 
processos internos de tomada de decisão 
e constituem a base do que relatamos aos 
investidores, aos organismos governamentais 
e outras partes interessadas. Todos os registos 
da Laureate, incluindo não só os contabilísticos, 
mas também todos os registos físicos ou 
eletrónicos, como notas de alunos e registos 
de faltas, relatórios de despesas, refletem a 
transação de dados ou evento associados, de 
forma precisa e correta.

Todos os relatórios e documentos que 
a Laureate envia a qualquer organismo 
governamental ou a terceiros, e todas as demais 
comunicações e divulgações ao público em 
geral feitas pela Laureate têm de ser plenas, 
justas, precisas, atempadas e compreensíveis.

ATENÇÃO
Temos de:

• Não falsificar nenhum documento.

•  Registar todas as transações financeiras no 
registo contabilístico correto, no departamento 
correto e no período contabilístico correto.

• Cumprir com todos os controlos internos.

•  Prestar respostas imediatas e precisas quando 
inquiridos durante a preparação de relatórios 
públicos ou atos de divulgação.

•  Dar conta de quaisquer preocupações acerca 
da precisão dos nossos registos ou da eficácia 
dos nossos controlos internos.

A precisão dos relatórios é da 
responsabilidade de todos e não apenas dos 
departamentos de Contabilidade e Finanças. 
Estes registos incluem todos os documentos 
da Laureate, em formato impresso e eletrónico. 

Registos e relatórios precisos

www.Laureateethics.net
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O ESPÍRITO HERE FOR GOOD NO INTERIOR DA LAUREATE 
REGISTOS E RELATÓRIOS PRECISOS

CONTRATOS
Os contratos são alguns dos registos mais 
importantes da Laureate, uma vez que 
representam o nosso compromisso para com 
os nossos recursos e a concordância com 
determinadas ações. Temos de garantir que todos 
os compromissos contratuais são devidamente 
negociados, analisados, aprovados, executados, 
comunicados, registados e preservados. Para 
obter mais informações, consulte a nossa 
Política de Gestão de Contratos.

MANUTENÇÃO DE REGISTOS
Temos de:

•  Manter todos os registos pelo período 
temporal especificado no calendário aplicável 
de manutenção desses registos. Depois, 
temos de eliminá-los adequadamente, em 
conformidade com a política aplicável de 
manutenção de registos. 

•  Cumprir todos os avisos de manutenção de 
registos, em caso de litígio ou de investigação 
governamental.

O QUE DEVO FAZER?
P.  Excedi o orçamento de despesas de 

marketing, mas se atrasar a apresentação 
de algumas faturas de fornecedores até ao 
próximo trimestre, consigo recuperar parte 
desse excesso. Pode ser?

R.  Não. Temos de lançar sempre as 
despesas no período contabilístico em 
que foram efetuadas.

P.  Trabalho no departamento Comercial e não 
atingi o meu objetivo de matrículas mensal. 
Falei com alguns potenciais alunos que 
acredito que se irão matricular em breve. 
Se os registar agora no sistema, consigo 
atingir a minha quota e tudo estará OK 
quando se matricularem.

R.  Não faça isso. O registo de matrículas 
no sistema antes de estas efetivamente 
ocorrerem constitui uma falsificação 
dos nossos registos. A Laureate divulga 
publicamente os números de matrículas e, 
como tal, estes têm de ser precisos. Uma 
falsificação deste tipo serve de fundamento 
para o despedimento.

?
Se não tivermos certezas
 quanto ao registo 
de uma transação, 
devemos consultar o 
pessoal relevante do 
departamento financeiro.

Registos e relatórios precisos

https://laureatena.sharepoint.com/sites/lead-website/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=0d7d3095602f341859f7794536f152552&authkey=AWK2I2rqXALAEXq-oiOi9wE
www.Laureateethics.net
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O ESPÍRITO HERE FOR GOOD NO INTERIOR DA LAUREATE 
PROTEÇÃO DOS ATIVOS 

AS NOSSAS RESPONSABILIDADES 
Utilizamos os ativos da Laureate para fins legítimos relacionados com as nossas operações. O QUE SÃO OS ATIVOS DA LAUREATE? 

Os ativos corpóreos incluem:
•  bens físicos (incluindo equipamentos, 

materiais e bens imobiliários)
• dinheiro e equivalentes financeiros
•  sistemas informáticos, software e 

dispositivos eletrónicos

Os ativos incorpóreos incluem:
•  propriedade intelectual, como segredos 

comerciais, patentes, marcas comerciais e 
direitos de autor 

• planos de negócio e de marketing
•  planos de estudos, projetos e bases de dados 
•  registos (incluindo registos de alunos e de 

colaboradores, informações salariais, listas 
de informações de contactos)

•  dados e relatórios financeiros não publicados
• listas de alunos

Protegemos os nossos ativos:

•  ao proteger os computadores, os portáteis e 
os dispositivos móveis

•  ao nunca utilizar estes ativos para qualquer 
finalidade ilegal ou inadequada (incluindo jogos 
de azar, pornografia ou desenvolvimento de 
atividades profissionais que não as da Laureate) 
nem de qualquer outra forma que seja contrária 
às políticas ou ao Código da Laureate 

•  ao utilizar os ativos, como os fundos para 
bolsas de investigação, apenas para a 
finalidade a que se destinam

Utilizamos a tecnologia de forma responsável:

•  ao criar palavras-passe fortes, mantê-las 
seguras e nunca as partilhar

•  ao fazer uma utilização privada limitada dos 
ativos tecnológicos da Laureate

•  ao limitar ao mínimo a transferência de 
quaisquer dados, informações ou de software 
que não se destinem à utilização nas nossas 
operações para um computador da Laureate

A Laureate pode aceder, publicar ou manter 
quaisquer informações existentes em 
quaisquer computadores ou sistemas de 
correio eletrónico da Laureate, sempre que 
tal seja permitido pela legislação aplicável.

Proteção dos ativos 

www.Laureateethics.net
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Proteção dos ativos 

O ESPÍRITO HERE FOR GOOD NO INTERIOR DA LAUREATE 
PROTEÇÃO DOS ATIVOS 

ATENÇÃO
Também protegemos os ativos e a propriedade 
intelectual de terceiros. 

•  Não devemos criar cópias nem vender ou 
transferir publicações protegidas por direitos de 
autor (incluindo software, artigos, livros, planos 
de estudos e bases de dados), bem como 
informações confidenciais ou proprietárias de 
terceiros, a menos que estejamos autorizados 
a fazê-lo ao abrigo de um contrato de 
licenciamento adequado para o efeito. 

•  Não utilizamos produtos do trabalho 
ou propriedade intelectual de antigos 
colaboradores na Laureate.

•  A utilização de materiais de terceiros em 
formato impresso ou eletrónico sem mencionar 
as respetivas referências ou sem ter o 
consentimento para tal é considerado plágio ou 
infração. Trata-se de uma violação do Código e 
poderá constituir uma violação da lei.

O QUE DEVO FAZER?
P.  Tenho tido um dia bastante ocupado e não 

tive oportunidade de sair do escritório para 
fazer um intervalo. Posso utilizar o meu 
computador da Laureate para efetuar uma 
transação bancária online?

R.  Sim. A utilização pessoal limitada dos 
sistemas da Laureate é aceitável se 
não interferir com a sua capacidade de 
desempenhar o seu trabalho e se não 
interferir com as operações da Laureate ou 
com o funcionamento dos nossos sistemas.

?
Para obter mais informações,  
consulte a nossa 

Portal de segurança da informação e 
compliance de TI

Política de propriedade intelectual e plágio

i

Também protegemos os ativos e a 
propriedade intelectual de terceiros. 

https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Other%20Policies&doc=Pol%C3%ADtica%20de%20propriedade%20intelectual%20e%20pl%C3%A1gio.pdf
www.Laureateethics.net
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O ESPÍRITO HERE FOR GOOD NO INTERIOR DA LAUREATE 
PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO 

O QUE DEVO FAZER?
P.  Recebi um e-mail interno com 

informações confidenciais. Sei que não 
as posso partilhar com pessoas externas 
à Laureate que não estejam autorizadas 
a aceder às informações, mas posso 
partilhá-las com um colega de trabalho? 

R.  Só devemos partilhar informações 
confidenciais com outros colaboradores 
que estejam autorizados a aceder às 
mesmas e que necessitem delas para 
efeitos do seu trabalho.

?

Para obter mais informações,  
consulte a nossa 

Política de Classificação e Utilização de 
Ativos de Informações

Norma de Classificação e Utilização de 
Ativos de Informações

i

AS NOSSAS RESPONSABILIDADES 
Protegemos as informações confidenciais da Laureate 
contra utilização ou divulgação não autorizadas. 
A divulgação inadequada de informações confidenciais 
da Laureate pode prejudicar a Laureate ou os nossos 
alunos, bem como dar uma vantagem indevida aos 
nossos concorrentes.

O QUE SÃO INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS? 
As informações confidenciais incluem todas as de 
caráter proprietário ou não público, tenham elas sido 
criadas dentro da Laureate ou a ela confiadas por 
alunos ou terceiros. Alguns exemplos incluem: 
• segredos comerciais da Laureate;
•  informações relativas a colaboradores individuais, 

membros do corpo docente ou a alunos;
• tendências e projeções;
• informações relativas ao desempenho financeiro;
• objetivos e orçamentos;
• planos de marketing;
• tendências de matrículas;
•  fluxo de oportunidades, conversões e taxas de 

obtenção de diplomas;
•  programas académicos ou cursos em desenvolvimento;
• planos de crescimento ou expansão;
•  informações acerca de potenciais aquisições, 

desinvestimentos ou investimentos;
•  ofertas de valores mobiliários; alterações 

significativas de pessoal; 
•  contratos, encomendas, fornecedores ou fontes de 

financiamento atuais ou potenciais.

ATENÇÃO
•  Não podemos partilhar informações 

confidenciais da Laureate com ninguém, 
dentro ou fora da Laureate, a menos que 
haja um motivo legítimo para que tomem 
conhecimento ou que a divulgação seja 
exigida pela lei. 

•  Temos de cumprir todas as políticas aplicáveis 
relativas à proteção e sigilo das informações 
confidenciais. 

•  Ao partilhar informações confidenciais 
com entidades exteriores à Laureate, 
devemos atuar em conformidade. Por 
exemplo, concretizando um acordo de 
confidencialidade, como proteção contra 
utilização indevida das informações.

Proteção da informação

https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
www.Laureateethics.net
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O ESPÍRITO HERE FOR GOOD NO INTERIOR DA LAUREATE 
PRIVACIDADE DOS DADOS 

Privacidade dos dados 

Para obter mais informações,  
consulte a nossa 

Política de Classificação e Utilização de 
Ativos de Informações

Norma de Classificação e Utilização de 
Ativos de Informações

i

AS NOSSAS RESPONSABILIDADES 
Os nossos alunos, colaboradores e parceiros 
empresariais confiam as suas informações 
pessoais à Laureate. Temos de salvaguardar estas 
informações como se fossem nossas.

O QUE SÃO "DADOS PESSOAIS"? 
Alguns exemplos incluem: 

• morada
• idade 
• raça
• religião
• orientação sexual
• informações profissionais e salariais 
• notas e outros registos dos alunos 
• informações médicas 
• números das contas financeiras 
• números de identificação do estado 
• cadastro criminal 
• filiação política

ATENÇÃO
Quem tiver acesso a dados pessoais de outros 
tem de:

•  manusear esses dados em conformidade 
com a legislação aplicável e quaisquer 
políticas de privacidade ou obrigações 
contratuais relevantes;

• evitar a divulgação não autorizada;

•  recolher, utilizar e processar tais informações 
apenas para fins legítimos;

•  limitar o acesso a essas informações a 
terceiros que tenham uma finalidade legítima 
para acederem às mesmas e que tenham 
recebido formação sobre o manuseamento 
adequado deste tipo de informações;

•  consultar a nossa equipa de TI local para 
compreender a melhor forma de proteger 
estes dados.

O QUE DEVO FAZER?
P.  Estou em conversações com um fornecedor 

a respeito de determinados serviços que 
necessitarão que o fornecedor armazene e 
utilize os dados pessoais dos nossos alunos 
e potenciais alunos. Há algo que tenha de 
fazer para proteger esses dados?

R.  Consulte a equipa de segurança de TI 
antes de avançar com um contrato com um 
fornecedor ou de lhe transferir quaisquer 
dados pessoais. A equipa de segurança 
de TI poderá assegurar a aplicação das 
proteções necessárias.

?

https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
www.Laureateethics.net
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O ESPÍRITO HERE FOR GOOD NO INTERIOR DA LAUREATE 
NEGOCIAÇÕES COM INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS

Negociações com  
informações privilegiadas

Para obter mais informações,  
consulte a nossa 

Política de Negociações com Informações 
Privilegiadas

i

AS NOSSAS RESPONSABILIDADES 
A lei e a política da Laureate proíbem a 
aquisição ou venda de ações ou de outros 
valores mobiliários da Laureate, direta ou 
indiretamente, com base em informações 
relevantes que não sejam do domínio público. 
Se tivermos informações relevantes acerca da 
Laureate que não sejam do domínio público, 
não podemos envolver-nos em transações 
que digam respeito a valores mobiliários da 
Laureate, enquanto tais informações não 
tiverem sido divulgadas ao público em geral. 
Também é ilegal fornecer tais informações 
a amigos ou familiares, ou a qualquer outra 
pessoa, para que possam atuar no mercado. 

Temos também de abster-nos de negociar 
com ações de outras empresas, por exemplo 
atuais ou potenciais fornecedores, com base 
em informações relevantes que não sejam do 
domínio público, obtidas no decurso da nossa 
relação com a Laureate.

ATENÇÃO
Em geral, informações relevantes são todas a que 
apresentem expetativas de afetar as decisões 
de investimento ou de votação de investidores 
sensatos. Informações que não são do domínio 
público são todas aquelas que ainda não tenham 
sido anunciadas ao público através de uma ação de 
divulgação autorizada. As informações relevantes 
que não são do domínio público podem incluir:

• Potenciais aquisições e desinvestimentos

• Dados ou tendências de matrículas

• Projeções internas

• Objetivos e orçamentos

• Resultados financeiros

• Planos de crescimento ou expansão

• Alterações à equipa de administração

•  Alterações a ou celebrações de novos contratos

• Novos cursos em desenvolvimento

• Litígios ou conflitos laborais significativos

•  Aprovações ou recusas significativas a nível 
regulamentar ou de certificação

• Estratégias de marketing

•  Fluxo de oportunidades, taxas de conversão e 
taxas de obtenção de diplomas

Alguns de nós, devido ao nosso cargo na 
Laureate, temos acesso regular a informações 
relevantes que não são do domínio público. 
Se nos incluirmos neste grupo de pessoas, 
seremos notificados pelo conselho jurídico 
da Laureate e seremos sujeitos a restrições 
adicionais, definidas na nossa Política de 
Negociações com Informações Privilegiadas, 
incluindo um requisito de esclarecimento prévio 
de quaisquer negociações com valores mobiliários 
da Laureate.

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Other%20Policies&doc=Pol%C3%ADtica%20de%20negocia%C3%A7%C3%B5es%20com%20informa%C3%A7%C3%B5es%20privilegiadas.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Other%20Policies&doc=Pol%C3%ADtica%20de%20negocia%C3%A7%C3%B5es%20com%20informa%C3%A7%C3%B5es%20privilegiadas.pdf
www.Laureateethics.net
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O ESPÍRITO HERE FOR GOOD JUNTO DOS NOSSOS PARCEIROS 
CONFLITOS DE INTERESSES 

Conflitos de interesses 

AS NOSSAS RESPONSABILIDADES 
Quando trabalhamos para a Laureate, 
defendemos os interesses superiores desta. 
Um conflito de interesses surge quando as 
nossas atividades ou relações pessoais interferem 
ou podem parecer interferir com a nossa 
capacidade para agir no interesse superior da 
Laureate. A atuação no sentido de promover 
interesses pessoais que possam estar em 
conflito com os interesses da Laureate pode ser 
prejudicial para a organização e as situações de 
aparente conflito podem fazer com que terceiros 
duvidem da nossa honestidade.

Se houver qualquer hipótese de uma situação ser 
percecionada como conflito de interesses, temos de 
divulgá-la ao nosso supervisor ou ao nosso Diretor 
local de conformidade (ou recorrer ao Formulário 
de divulgação de conflitos de interesse) e tomar 
medidas no sentido de a resolver.

Eis algumas situações comuns que representam 
conflitos de interesses:
•  ter um interesse financeiro numa empresa que 

tem relações empresariais com a Laureate.

•  receber compensações ou outros incentivos de 
uma empresa que negoceie, pretenda negociar 
com a Laureate ou que seja nossa concorrente.

•  ter um segundo emprego que interfira com 
a nossa capacidade para desempenhar o 
emprego na Laureate.

•  contratar um fornecedor que seja gerido ou 
detido por um familiar ou amigo próximo.

•  permitir que as relações pessoais no trabalho 
influenciem ou criem uma situação de 
aparente influência sobre a nossa capacidade 
de agir no melhor interesse da Laureate.

Os conflitos de interesses podem tomar muitas 
formas. Não é possível no código abranger 
todas as situações potenciais de conflitos de 
interesses, pelo que temos de ter discernimento 
e aconselharmo-nos quando tivermos dúvidas.

Um conflito de interesses não constitui necessariamente uma 
violação do Código. A não comunicação de um conflito sim.

Podemos comunicar online  
um potencial conflito através do 

Formulário de divulgação de conflitos 
de interesse

i

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://laureate-education-inc-fac.results.aclgrc.com/survey_responses/TyKWMyRyAr-TpvMEEHj4/edit
https://laureate-education-inc-fac.results.aclgrc.com/survey_responses/TyKWMyRyAr-TpvMEEHj4/edit
https://laureate-education-inc-fac.results.aclgrc.com/survey_responses/TyKWMyRyAr-TpvMEEHj4/edit
https://laureate-education-inc-fac.results.aclgrc.com/survey_responses/TyKWMyRyAr-TpvMEEHj4/edit
www.Laureateethics.net
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O ESPÍRITO HERE FOR GOOD JUNTO DOS NOSSOS PARCEIROS 
CONFLITOS DE INTERESSES 

O QUE DEVO FAZER?
P.  Tenho de escolher um novo fornecedor para 

prestar determinados serviços tecnológicos 
no campus. O meu irmão é dono de uma 
empresa tecnológica que conheço e sei 
que fará um bom serviço. Além disso, irá 
fazer-nos um bom preço. Posso contratar a 
empresa do meu irmão?

R.  Não deve envolver-se no processo de 
seleção, pois poderá parecer a outras 
pessoas que vai favorecer o seu irmão, em 
vez de tomar uma decisão objetiva. Deve 
avisar o seu supervisor e o Diretor local de 
conformidade acerca dos potenciais conflitos 
de interesses e retirar-se do processo de 
tomada de decisão. Outras pessoas podem 
tomar a decisão de escolha. Se efetivamente 
a empresa do seu irmão prestar um bom 
serviço a um bom preço, será seriamente 
tida em conta.

?ATENÇÃO | Interesses externos
Evitamos investimentos e outros interesses 
financeiros que possam interferir (ou aparentar 
interferir) na nossa capacidade para tomar 
decisões no interesse superior da Laureate.

Não podemos:

•  Deter um interesse financeiro sobre ou 
receber qualquer benefício pessoal de 
qualquer fornecedor da Laureate com o qual 
negociemos em nome da Laureate, a menos 
que tenhamos a aprovação do Diretor local de 
conformidade. 

•  Obter benefícios pessoais (ou para um 
amigo ou familiar) de qualquer oportunidade 
empresarial, incluindo a aquisição de posições 
em propriedades como imóveis ou direitos 
de propriedade intelectual, sobre as quais a 
Laureate tenha ou possa ter interesses legítimos.

•  Receber um empréstimo da Laureate se 
pertencermos à administração da mesma.

Conflitos de interesses 

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
www.Laureateethics.net
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O ESPÍRITO HERE FOR GOOD JUNTO DOS NOSSOS PARCEIROS 
CONFLITOS DE INTERESSES

ATENÇÃO | Família e amigos
Muitos de nós têm familiares ou amigos que 
mantêm relações empresariais com a Laureate, 
com os nossos fornecedores ou concorrentes. 
Estas circunstâncias podem levantar questões 
quanto a conflitos de interesses, porque outras 
pessoas podem achar que estamos a favorecer 
estas relações face aos interesses da Laureate. 

•  Temos de obter a aprovação do Diretor local 
de conformidade antes de entrarmos em 
negociações com uma empresa em nome 
da Laureate, se tivermos um familiar que seja 
colaborador nessa empresa ou se o mesmo for 
proprietário de mais de 1% dessa empresa. 

•  Regra geral, não devemos supervisionar 
familiares, seja direta ou indiretamente. É 
necessário obter a aprovação do Diretor local 
de conformidade para todas as exceções.

•  Devemos ter o cuidado de não permitir que as 
amizades, quer no trabalho, quer no exterior, 
interfiram com a nossa capacidade de agir nos 
melhores interesses da Laureate.

QUEM SÃO OS "FAMILIARES" DE 
ACORDO COM O CÓDIGO?

• cônjuges

• parceiros domésticos

• pais

• filhos

• netos

• irmãos

• sogras ou sogros

• cunhados ou cunhadas. 

Mesmo em relações com outros familiares que 
não os indicados na lista acima, devemos ter o 
cuidado de não permitir que as nossas relações 
interfiram com as nossas responsabilidades 
perante a Laureate.

RELAÇÕES COM ALUNOS 
Nada é mais importante do que os nossos alunos. 
Aqueles que interagem com os alunos, em 
particular os membros do corpo docente, têm de 
ter cuidado com as relações que desenvolvem. 
Conhecer os alunos e desenvolver amizades com 
os mesmos é algo admirável, contudo:

•  não devemos permitir que as relações pessoais 
interfiram com o tratamento justo dos alunos e 
com a classificação objetiva do seu trabalho. 

•  Temos de evitar relacionamentos de ordem 
romântica com os alunos para sermos capazes 
de os ensinar ou de lidar com eles de qualquer 
outra forma com um espírito profissional. 

•  Não nos devemos aproveitar da relação 
entre aluno e professor e oferecer serviços 
comerciais aos alunos, como aulas particulares 
pagas, fora da Laureate.

Conflitos de interesses 

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
www.Laureateethics.net
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O ESPÍRITO HERE FOR GOOD JUNTO DOS NOSSOS PARCEIROS 
CONFLITOS DE INTERESSES

ATENÇÃO | Emprego externo
Se trabalharmos fora da Laureate, asseguramo-nos de 
que tais deveres não interferem com a nossa capacidade 
para desempenhar o nosso trabalho para a Laureate.

•  Não devemos ser contratados nem receber 
compensações ou empréstimos por parte de um 
fornecedor da Laureate se lidarmos com ele em nome 
da Laureate.

•  Não devemos ser contratados nem receber quaisquer 
compensações de uma instituição de ensino superior 
não pertencente à Laureate. Aplica-se uma exceção aos 
docentes que não trabalham em cargos administrativos, 
na medida em que podem prestar serviços a outras 
instituições de ensino. As restantes situações necessitam 
da aprovação do Diretor local de conformidade.

•  Não devemos atuar como gestor ou diretor de qualquer 
empresa ou instituição de ensino superior externa à 
Laureate, sem antes obter aprovação do Diretor local 
de conformidade. 

–  O consentimento não é necessário para prestação 
de serviços em empresas familiares ou organizações 
profissionais, comunitárias ou de solidariedade, salvo 
se a empresa ou organização for fornecedora ou 
concorrente da Laureate. 

–  Os docentes a tempo parcial só necessitam de obter 
consentimento para atuarem como gestores ou 
diretores de instituições de ensino superior.

O QUE DEVO FAZER?
P.  Sou contabilista e um dos fornecedores 

com quem interajo ocasionalmente 
pediu-me que lhe fizesse algum trabalho 
contabilístico a tempo parcial, à noite e 
nos fins-de-semana. Gostaria de obter 
essa fonte adicional de rendimento. 
Posso aceitar a oferta de trabalho?

R.  Não. Aceitar um trabalho de um 
fornecedor com quem interaja 
em nome da Laureate pode dar a 
aparência de que o fornecedor está a 
tentar influenciar as suas decisões em 
nome da Laureate. 

? COLABORADORES ALUNOS 
Os docentes e os colaboradores da Laureate 
podem, ocasionalmente, matricular-se como 
alunos numa instituição da Laureate. Trata-se 
de uma situação perfeitamente aceitável, 
contudo, os professores deverão ter o cuidado 
de não tratar estes alunos de forma diferente 
por serem colaboradores.

Conflitos de interesses 

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
www.Laureateethics.net
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O ESPÍRITO HERE FOR GOOD JUNTO DOS NOSSOS PARCEIROS 
PRESENTES, REFEIÇÕES, ENTRETENIMENTO  
E OUTRAS CORTESIAS DE NEGÓCIOS 

Presentes, refeições, 
entretenimento e outras  
cortesias de negócios 

AS NOSSAS RESPONSABILIDADES 
A oferta ou a aceitação de presentes, refeições, 
entretenimento, viagens patrocinadas ou de 
outras cortesias pode ser uma forma legítima de 
fortalecimento das relações empresariais, mas 
nunca devemos oferecer nem aceitar tais cortesias 
em circunstâncias em que possam afetar ou 
aparentemente afetar, de forma inadequada, a 
tomada de decisões. 

Em geral, tais cortesias empresariais concedidas ou 
recebidas de fornecedores, alunos e outras partes 
exteriores à Laureate têm de estar associadas a uma 
finalidade legítima, sendo dada ou recebida sem 
expetativas de qualquer decisão ou vantagem desleal.

ATENÇÃO
•  As cortesias empresariais devem ser 

razoáveis, ocasionais e modestas, além de 
conformes à política, legislação aplicável, 
práticas e hábitos empresariais internos. 

•  Nunca devemos oferecer presentes, 
refeições, entretenimento ou viagens 
patrocinadas com vista a obter ou manter 
licenças, aprovações, negócios ou qualquer 
outro tipo de vantagem indevida.

•  A oferta ou a aceitação de presentes, 
refeições, entretenimento ou de outras 
cortesias de negócios acima de um 
determinado limite financeiro necessita da 
aprovação do Diretor local de conformidade, 
conforme exigido pela Política de Presentes, 
Refeições, Entretenimento, Viagens 
Patrocinadas e Outras Cortesias de Negócios. 

•  Nunca podemos dar nem receber presentes 
em dinheiro ou elementos equivalentes nas 
nossas negociações com entidades externas. 

•  Os membros do corpo docente podem 
aceitar presentes modestos dos alunos, mas 
não em circunstâncias em que o presente 
possa parecer uma tentativa de exercer 
influência.

•  Consulte as políticas locais relativas a 
presentes, refeições e entretenimento.

O QUE DEVO FAZER?
P.  Estou a escolher um fornecedor para um 

projeto importante e uma comercial de um 
dos potenciais fornecedores deseja levar-me 
a jantar para debater a proposta. Posso 
tranquilamente deixá-la pagar-me o jantar?

R.  Não. Geralmente as refeições de negócios 
modestas são aceitáveis, mas nestas 
circunstâncias (em que está ativamente 
a escolher um fornecedor), se aceitar 
a refeição, isso aparentará ser uma 
influência indevida.

?

Para obter mais informações,  
consulte a nossa 

Política Anticorrupção

Política de Presentes, Refeições, 
Entretenimento, Viagens Patrocinadas e 
Outras Cortesias de Negócios

Política Global de Viagens e Entretenimento

Política dos EUA relativa a Cortesias 
Empresariais Relacionadas com o Governo, 
Contribuições Políticas e Lóbis

iA oferta ou a aceitação 
de presentes, refeições, 
entretenimento ou de 
outras cortesias de 
negócios acima de 
um determinado limite 
financeiro necessita da 
aprovação do Diretor local 
de conformidade.

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20de%20presentes,%20refei%C3%A7%C3%B5es,%20entretenimento,%20viagens%20patrocinadas%20e%20outras%20cortesias%20de%20neg%C3%B3cios.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20de%20presentes,%20refei%C3%A7%C3%B5es,%20entretenimento,%20viagens%20patrocinadas%20e%20outras%20cortesias%20de%20neg%C3%B3cios.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20de%20presentes,%20refei%C3%A7%C3%B5es,%20entretenimento,%20viagens%20patrocinadas%20e%20outras%20cortesias%20de%20neg%C3%B3cios.pdf
https://www.laureate.net/Legal/~/media/Files/LGG/Documents/EthicsandCompliance/2017/PT/PACP.ashx
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20de%20presentes,%20refei%C3%A7%C3%B5es,%20entretenimento,%20viagens%20patrocinadas%20e%20outras%20cortesias%20de%20neg%C3%B3cios.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20de%20presentes,%20refei%C3%A7%C3%B5es,%20entretenimento,%20viagens%20patrocinadas%20e%20outras%20cortesias%20de%20neg%C3%B3cios.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20de%20presentes,%20refei%C3%A7%C3%B5es,%20entretenimento,%20viagens%20patrocinadas%20e%20outras%20cortesias%20de%20neg%C3%B3cios.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Other%20Policies&doc=Pol%C3%ADtica%20global%20de%20viagens%20e%20entretenimento.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
www.Laureateethics.net
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O ESPÍRITO HERE FOR GOOD JUNTO DOS NOSSOS PARCEIROS 
PRÁTICAS LEAIS 

Práticas leais 

AS NOSSAS RESPONSABILIDADES 
Agir de acordo com o espírito Here for Good 
implica lidar de forma honesta entre nós e com os 
alunos, fornecedores e concorrentes da Laureate. 
Não podemos aproveitar-nos indevidamente de 
ninguém por meio de manipulação, ocultação, 
deturpação de factos ou qualquer outro tipo de 
prática desleal. 

As práticas leais são especialmente importantes 
nas nossas interações com potenciais alunos, 
uma vez que os incentivamos a matricular-se 
numa das nossas instituições. Temos de agir 
com honestidade e veracidade em todas as 
circunstâncias.

ATENÇÃO
Exemplos de condutas proibidas: 

•  subornos ou recompensas para melhorar as 
nossas operações;

•  obtenção de informações confidenciais ou 
segredos comerciais de um concorrente 
através de suborno, roubo ou artifícios;

•  alegações ou comparações falsas, 
enganadoras ou depreciativas acerca de 
concorrentes ou dos seus produtos e serviços;

•  rotulagem ou representação incorreta de 
produtos e serviços;

•  dar um ideia errada das ofertas de um curso 
ou da empregabilidade após a conclusão dos 
cursos aos alunos e aos potenciais alunos.

Para obter mais informações,  
consulte a nossa 

Política Anticorrupção

i

Não podemos aproveitar-nos indevidamente 
de ninguém por meio de manipulação, 
ocultação, deturpação de factos ou qualquer 
outro tipo de prática desleal. 

https://www.laureate.net/Legal/~/media/Files/LGG/Documents/EthicsandCompliance/2017/PT/PACP.ashx
www.Laureateethics.net
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O ESPÍRITO HERE FOR GOOD JUNTO DOS NOSSOS PARCEIROS 
POSIÇÕES DOMINANTES E CONCORRÊNCIA 

Posições dominantes 
e concorrência 

AS NOSSAS RESPONSABILIDADES 
Fazemos uma concorrência feroz, mas justa. 
Cumprimos toda a legislação aplicável relativa a 
abusos de posição dominante e concorrência. 
Estas leis foram concebidas para proteger 
os consumidores e os concorrentes contra 
práticas desleais e para promover e preservar 
um ambiente concorrencial saudável. O nosso 
crescimento é responsável e sustentado 
pela qualidade excecional do ensino que 
fornecemos, não através de práticas proibidas 
ou anticoncorrenciais. Estas práticas incluem: 

•  Fixação de preços. A Laureate não pode 
acordar com os concorrentes aumentos, 
reduções nem estabilizações de preços nem 
de quaisquer componentes dos preços, como 
descontos ou prazos de pagamento. 

–  Por exemplo: uma universidade da Laureate 
e uma universidade concorrente não podem 
celebrar um acordo para estabelecer um 
preço fixo de uma unidade curricular.

•  Limites à oferta. A Laureate não pode acordar 
com os seus concorrentes limitar as matrículas 
nem restringir de outra forma a prestação dos 
seus serviços. 

–  Por exemplo: a Laureate e uma universidade 
não podem acordar oferecer só certas 
unidades curriculares ou cursos e não outros.

•  Divisão de mercado. A Laureate não pode 
acordar com os concorrentes a divisão ou 
atribuição de mercados, territórios ou clientes. 

–  Por exemplo: a Laureate não pode acordar 
com uma universidade concorrente que a 
angariação de alunos tenha lugar apenas 
numa área geográfica específica, em 
troca dessa universidade se centrar numa 
área distinta.

•  Boicote. A Laureate não pode acordar com os 
concorrentes a recusa de venda ou compra de 
produtos de terceiros. Além disso, a Laureate 
não pode evitar que um aluno compre ou 
utilize produtos ou serviços não fornecidos 
pela Laureate. 

–  Por exemplo: a Laureate não pode evitar 
que um aluno frequente simultaneamente 
unidades curriculares em universidades 
concorrentes.

ATENÇÃO
•  Temos de ser cuidadosos nas reuniões com os 

concorrentes, pois qualquer reunião com um 
concorrente pode aparentar ser indevida. 

•  Devemos evitar quaisquer comunicações 
com um concorrente acerca de preços, 
custos, quotas de mercado, receita, termos 
e condições de fornecimento, ofertas de 
produtos, candidaturas a contratos ou 
programas, seleção e retenção de alunos ou 
métodos e canais de distribuição de marketing. 

•  Devemos ser cuidadosos ao participar em 
encontros de organizações profissionais ou 
setoriais, nos quais possam estar presentes 
concorrentes. Não devemos debater políticas de 
preços (nem outros elementos concorrenciais), 
planos para ofertas novas ou expansão das 
atuais, nem quaisquer outras informações 
privadas, delicadas no âmbito concorrencial.

Se tivermos dúvidas acerca da legalidade de 
algum ato ou acordo específico, devemos 
consultar o Departamento Jurídico ou o nosso 
Diretor local de conformidade.

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
www.Laureateethics.net
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O ESPÍRITO HERE FOR GOOD JUNTO DOS NOSSOS PARCEIROS 
COMÉRCIO INTERNACIONAL

Comércio internacional 

AS NOSSAS RESPONSABILIDADES 
Regulamentos comerciais 
Muitos países impõem periodicamente restrições 
às exportações e negociações com certos 
países, pessoas ou organizações, geralmente por 
suspeitas de apoio ao terrorismo, tráfico de droga 
ou outros crimes. A legislação de exportações 
pode controlar as transações de bens, tecnologia 
ou serviços com potencial para utilização militar. 
A legislação também restringe as viagens de 
e para um país sob sanções, importações e/
ou exportações, novos investimentos e outras 
transações de teor semelhante. 

Esta legislação é complexa e está sujeita a 
alterações frequentes. As pessoas envolvidas 
profissionalmente na transferência de produtos, 
tecnologia ou serviços a nível fronteiriço, ou 
envolvidas nas matrículas de alunos com residência 
no estrangeiro, devem consultar o Departamento 
Jurídico ou o nosso Diretor local de conformidade 
para garantirem o cumprimento de eventuais leis ou 
restrições aplicáveis.

ATENÇÃO
Os regimes de sanções mais abrangentes, a 
partir de 2018, aplicam-se a Crimeia, Cuba, 
Irã, Coreia do Norte, e Síria. O escopo e a 
intensidade desses programas de sanções 
variam com o tempo, conforme a política 
mundial também muda. No entanto, se 
estivermos contemplando uma relação 
comercial ou fazendo recrutamento nesses 
países, devemos entrar em contato com o 
Departamento jurídico ou com o Diretor local 
de conformidade para obter orientações.

ANÁLISE DE FORNECEDORES
Estabelecemos um processo de análise para 
verificar os nossos fornecedores e potenciais 
fornecedores no âmbito das listas de sanções 
e para inviabilizar qualquer relacionamento, 
na eventualidade de um desses fornecedores 
estar incluído nas listas. Se detetarmos um 
fornecedor que faça parte de uma lista de 
sanções, poderemos ter de interromper a relação 
empresarial com o mesmo ou ser proibidos de 
celebrar um contrato com o mesmo.

Política antiboicote
Por lei, a Laureate não pode apoiar nem 
cooperar com um boicote não sancionado de 
outro país que seja "amigo" dos Estados Unidos. 
A Laureate tem de comunicar ao governo dos 
EUA todos os pedidos de apoio a um boicote, 
independentemente do país de proveniência 
desse pedido. Podemos receber este tipo 
de pedidos em convites a apresentação de 
candidaturas, contratos de aquisições, cartas 
de crédito ou oralmente. Temos de notificar 
imediatamente o Departamento Jurídico ou o 
nosso Diretor local de conformidade, se tomarmos 
conhecimento de um pedido de apoio a tal 
boicote. 

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Common&doc=US%20Trade%20Sanctions.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
www.Laureateethics.net
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O ESPÍRITO HERE FOR GOOD JUNTO DOS NOSSOS PARCEIROS 
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 

Branqueamento de capitais 

AS NOSSAS RESPONSABILIDADES 
A Laureate está empenhada em agir em total 
conformidade com toda a legislação contra o 
branqueamento de capitais aplicável. Os nossos 
negócios devem ser efetuados apenas com 
parceiros empresariais de boa reputação, 
envolvidos em atividades empresariais legítimas 
e com fundos provenientes de fontes legítimas. 
Temos de prevenir qualquer envolvimento 
no branqueamento de capitais, através do 
reconhecimento de transações financeiras 
duvidosas e da aplicação das devidas diligências 
perante os nossos parceiros de negócio. 

O QUE É O BRANQUEAMENTO 
DE CAPITAIS?
O branqueamento de capitais consiste no 
processo de ocultação ou manipulação da 
identidade de rendimentos obtidos ilegalmente, 
de forma a parecerem provenientes de fontes 
legítimas. O branqueamento de capitais 
serve frequentemente de suporte a atividades 
criminosas ou terroristas.

ATENÇÃO
•  Fornecedores que solicitam pagamentos 

através de várias contas ou que utilizam 
várias formas de pagamento

•  Fornecedores ou parceiros empresariais 
que fornecem informações incompletas, 
falsas ou suspeitas sobre os próprios ou 
sobre a empresa que representam

•  Fornecedores ou parceiros empresariais que 
pretendem evitar a manutenção de registos 
ou a comunicação das suas transações

Se detetarmos qualquer tipo de atividade 
suspeita que possa ser indicadora de 
branqueamento de capitais, devemos 
contactar o Departamento Jurídico ou o nosso 
Diretor local de conformidade imediatamente. 

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
www.Laureateethics.net
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O ESPÍRITO HERE FOR GOOD JUNTO DAS COMUNIDADES E DOS GOVERNOS 
SUBORNOS E CORRUPÇÃO 

Subornos e Corrupção 

AS NOSSAS RESPONSABILIDADES 
Não oferecemos nem aceitamos subornos ou 
outros pagamentos indevidos de qualquer tipo, 
seja no âmbito de negociações com funcionários 
públicos ou com indivíduos do setor privado, 
incluindo alunos. Cumprimos integralmente toda 
a legislação anticorrupção aplicável à nossa 
atuação, além da Política Anticorrupção da 
Laureate e todas as políticas anticorrupção que 
possam aplicar-se à nossa atuação. Todos somos 
responsáveis por ler e compreender estas políticas. 

Muitas vezes, o pagamento de um suborno pode 
parecer uma forma mais fácil de obter o que 
se pretende. E, em muitas partes do mundo, 
os subornos são vulgares. Mas na Laureate, 
facilitar a vida ou aceitar que "aqui, é assim que 
as coisas funcionam" nunca são desculpas para 
pagar subornos ou envolver-se noutros tipos de 
corrupção. Na Laureate, não pagamos subornos, 
mesmo que tal signifique que possamos perder 
dinheiro ou atrasar projetos. 
Nenhum colaborador da Laureate será penalizado 
por se recusar a pagar um suborno. Temos de 
informar imediatamente o nosso Diretor local de 
conformidade se alguém nos exigir um suborno.

O QUE DEVO FAZER?
P.  Estou em conversações com um hospital 

local no sentido de obter cargos clínicos 
para os nossos alunos de ciências da saúde. 
O administrador do hospital sugeriu que pode 
disponibilizar esses cargos se a universidade 
oferecer várias televisões ao hospital. 

R.  Consulte o seu Diretor local de 
conformidade. O acordo pode ser legítimo, 
contudo, origina uma situação de potencial 
corrupção se alguma das televisões se 
destinar ao uso pessoal do administrador. 
Qualquer acordo com o hospital terá de 
ser descrito num contrato escrito, com a 
linguagem anticorrupção adequada e as 
televisões terão de ser entregues ao hospital, 
para usufruto do mesmo, e não deverão ser 
entregues pessoalmente ao administrador. 
Consulte a nossa Política de garantia de 
vagas de práticas clínicas e outros estágios 
de alunos para mais informações. 

?

Um suborno consiste 
numa oferta de valor cuja 
finalidade é influenciar 
indevidamente uma decisão.

Na Laureate, não pagamos 
subornos, mesmo que tal 
signifique que possamos 
perder dinheiro ou 
atrasar projetos. 

QUEM SÃO OS FUNCIONÁRIOS 
PÚBLICOS?
Os funcionários públicos são representantes 
ou funcionários, de qualquer nível, de uma 
entidade governamental, podendo ser também 
representantes ou funcionários de empresas 
ou de instituições detidas ou controladas 
pelo Estado. Alguns exemplos incluem 
representantes das entidades reguladoras do 
ensino, pessoal do governo responsável pela 
emissão de licenças e alvarás e funcionários de 
escolas públicas.

https://www.laureate.net/Legal/~/media/Files/LGG/Documents/EthicsandCompliance/2017/PT/PACP.ashx
https://ethics.laureate.net/PolicyPortal.html
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20de%20garantia%20de%20vagas%20de%20praticas.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20de%20garantia%20de%20vagas%20de%20praticas.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20de%20garantia%20de%20vagas%20de%20praticas.pdf
www.Laureateethics.net
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O ESPÍRITO HERE FOR GOOD JUNTO DAS COMUNIDADES E DOS GOVERNOS 
SUBORNOS E CORRUPÇÃO 

Subornos e Corrupção 

ATENÇÃO
Exemplos de subornos incluem a oferta ou 
aceitação de pagamentos ou a oferta de objetos 
de valor para:

• obter aprovações de regulamentos 

• obter alvarás de construção 

•  obter tarifas ou tratamento alfandegário favorável

• evitar o cumprimento das leis

•  influenciar a atribuição de contratos ou outras 
transações empresariais

• obter acesso a potenciais alunos

•  alterar a nota de um aluno ou outros 
documentos de alunos

OFERTAS DE VALOR
Um suborno pode consistir em qualquer oferta 
que seja de valor para a pessoa que está a ser 
influenciada; os subornos não têm de ser 
pagos em dinheiro. Por exemplo: presentes, 
refeições, entretenimento, oportunidades de 
negócio, bolsas, ofertas de emprego e até 
mesmo contribuições beneficentes, tudo isto 
podem ser subornos, se forem ofertas por 
motivos indevidos. Não há limite financeiro; 
um pagamento de qualquer valor pode ser 
considerado suborno.

O QUE DEVO FAZER?
P.  Terminamos a construção de um novo 

edifício e estamos a aguardar a autorização 
de ocupação. O edifício preenche todos 
os requisitos para a sua ocupação, mas o 
funcionário público responsável ainda não 
emitiu a autorização. Quando o questionamos, 
a sua resposta é "Estou muito ocupado e não 
sei quando poderei tratar disso". O funcionário 
ainda não pediu dinheiro, mas acredito que 
se lhe oferecer um pequeno pagamento ele 
emitirá a autorização.

R.  Não faça esse pagamento. Contacte 
a administração e o conselho jurídico 
da empresa. Podem existir medidas 
que podemos tomar para minimizar o 
transtorno enquanto aguardamos. Além 
disso, devemos recorrer a contactos e a 
relações legítimas que tenhamos a níveis 
mais elevados do governo para resolver a 
situação de forma adequada.

?

www.Laureateethics.net
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O ESPÍRITO HERE FOR GOOD JUNTO DAS COMUNIDADES E DOS GOVERNOS 
SUBORNOS E CORRUPÇÃO

Subornos e Corrupção

AS NOSSAS RESPONSABILIDADES | Terceiros
Não devemos fazer indiretamente aquilo que 
não nos é permitido fazer diretamente. Não 
podemos permitir que terceiros, como agentes 
ou consultores, se envolvam em subornos, 
comissões ilícitas ou outros pagamentos indevidos 
em nome da Laureate. Temos de cumprir com os 
devidos procedimentos de diligência da Laureate 
antes de contratar terceiros e de monitorizar 
atividades de terceiros, de forma a garantir que 
apenas as entidades que atuam de forma ética 
atuam em nosso nome.

Para obter mais informações,  
consulte a nossa

Política Anticorrupção

Política de Presentes, Refeições, 
Entretenimento, Viagens Patrocinadas e Outras 
Cortesias de Negócios

Politica para o Envolvimento de Terceiros

Política de due diligence de reputação

Política de garantia de vagas de práticas 
clínicas e outros estágios de alunos

Política de Contribuições Beneficentes

Política dos EUA relativa a Cortesias 
Empresariais Relacionadas com o Governo, 
Contribuições Políticas e Lóbis

i

O QUE DEVO FAZER?
P.  Uma autoridade fiscal local afirma que o 

nosso estabelecimento de ensino está em 
falha quanto a certos impostos ou taxas e 
tem de pagar uma multa elevada. O nosso 
consultor sugere que se oferecermos um bom 
jantar ao agente fiscal e à sua mulher ele 
deixará cair a questão. O custo do jantar será 
inferior ao custo das multas. 

R.  Não faça esse pagamento. Contacte a 
administração e o conselho jurídico da 
empresa. Podem existir medidas que podemos 
tomar para minimizar o transtorno enquanto 
aguardamos. Além disso, devemos recorrer a 
contactos e a relações legítimas que tenhamos 
a níveis mais elevados do governo para resolver 
a situação de forma adequada.

?
EXCEÇÃO DE SEGURANÇA
Temos uma política de "tolerância zero" quanto 
à utilização ou aceitação de subornos ou 
comissões ilícitas. A única exceção é quando os 
pagamentos são necessários para assegurar a 
segurança individual ou o livre trânsito. Mesmo 
em tais casos, temos de informar o nosso 
Diretor local de conformidade logo que possível, 
após a realização de tal pagamento.

https://www.laureate.net/Legal/~/media/Files/LGG/Documents/EthicsandCompliance/2017/PT/PACP.ashx
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20de%20presentes,%20refei%C3%A7%C3%B5es,%20entretenimento,%20viagens%20patrocinadas%20e%20outras%20cortesias%20de%20neg%C3%B3cios.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20de%20presentes,%20refei%C3%A7%C3%B5es,%20entretenimento,%20viagens%20patrocinadas%20e%20outras%20cortesias%20de%20neg%C3%B3cios.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20de%20presentes,%20refei%C3%A7%C3%B5es,%20entretenimento,%20viagens%20patrocinadas%20e%20outras%20cortesias%20de%20neg%C3%B3cios.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20para%20o%20envolvimento%20de%20terceiros.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20de%20due%20diligence%20de%20reputa%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20de%20garantia%20de%20vagas%20de%20praticas.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20de%20garantia%20de%20vagas%20de%20praticas.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Pol%C3%ADtica%20de%20contribui%C3%A7%C3%B5es%20beneficentes.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
www.Laureateethics.net
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O ESPÍRITO HERE FOR GOOD JUNTO DAS COMUNIDADES E DOS GOVERNOS 
ATIVIDADES E CONTRIBUIÇÕES POLÍTICAS

Atividades e 
contribuições políticas

AS NOSSAS RESPONSABILIDADES 
Existem várias leis que restringem a utilização de 
ativos da Laureate para benefício de um partido 
político ou de um candidato a um cargo político, 
incluindo as contribuições monetárias diretas. 
Existem várias leis que também restringem 
a capacidade de participação da Laureate 
em lóbis. Assim sendo, temos de consultar o 
conselho jurídico da Laureate antes de iniciar 
essas atividades em nome da Laureate. 

A nível individual, todos nós somos livres de 
participar em atividades políticas, no nosso 
tempo e através dos nossos próprios recursos. 

Para obter mais informações,  
consulte a nossa 

Política Anticorrupção

Política dos EUA relativa a Cortesias 
Empresariais Relacionadas com o Governo, 
Contribuições Políticas e Lóbis

iATENÇÃO
•  Não nos devemos envolver em qualquer 

atividade política a nível pessoal (como uma 
candidatura a um cargo político, trabalhar 
como representante eleito ou fazer campanha 
para um candidato político) no tempo 
dedicado à Laureate, nem fazer uso dos 
seus recursos para tal atividade.

•  Todas as contribuições monetárias oferecidas 
pela Laureate a partidos políticos, candidatos 
ou campanhas têm de ser aprovadas 
com antecedência, conforme exigido pela 
Delegação de Autoridade Empresarial.

•  Temos de consultar o conselho jurídico da 
Laureate antes de utilizar qualquer recurso da 
Laureate (incluindo o seu nome, instalações 
e sistemas) para quaisquer atividades 
desempenhadas em favor de um partido 
político, candidato ou campanha.

•  Temos de consultar o conselho jurídico da 
Laureate antes de entrar em contacto com 
funcionários públicos em nome da Laureate 
com o intuito de influenciar uma lei ou um 
regulamento ou o resultado de uma decisão 
governamental. 

https://www.laureate.net/Legal/~/media/Files/LGG/Documents/EthicsandCompliance/2017/PT/PACP.ashx
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
www.Laureateethics.net
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O ESPÍRITO HERE FOR GOOD JUNTO DAS COMUNIDADES E DOS GOVERNOS 
CONTRIBUIÇÕES BENEFICENTES

Contribuições beneficentes

AS NOSSAS RESPONSABILIDADES 
Ocasionalmente, a Laureate contribui com 
contribuições beneficentes, incluindo donativos 
e patrocínios, para apoiar as comunidades em 
que atuamos. Contudo, nunca devemos fazer 
contribuições beneficentes para fins indevidos 
ou em situações em que tal possa parecer 
um suborno.

Para obter mais informações,  
consulte a nossa 

Política de Contribuições Beneficentes

iATENÇÃO
•  As contribuições beneficentes devem ser 

efetuadas sem expetativa de obter qualquer 
benefício por parte da organização de 
solidariedade ou de qualquer outra parte 
que não o reconhecimento da contribuição 
oferecida.

•  Em geral, as contribuições beneficentes 
deverão ser feitas apenas a organizações de 
solidariedade reconhecidas legalmente como 
tal. As exceções têm de obter aprovação do 
Conselho Geral.

•  Temos de garantir que são tomadas as devidas 
diligências em qualquer organização de 
solidariedade antes de efetuar a doação. 

•  A nossa Política de Contribuições 
Beneficentes determina que é necessário 
obter aprovação adicional e outros requisitos 
nos casos de doações iguais ou superiores a 
10 000 USD.

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Pol%C3%ADtica%20de%20contribui%C3%A7%C3%B5es%20beneficentes.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Pol%C3%ADtica%20de%20contribui%C3%A7%C3%B5es%20beneficentes.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Pol%C3%ADtica%20de%20contribui%C3%A7%C3%B5es%20beneficentes.pdf
www.Laureateethics.net
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O ESPÍRITO HERE FOR GOOD JUNTO DAS COMUNIDADES E DOS GOVERNOS 
COMUNICAÇÕES PÚBLICAS 

Comunicações públicas

AS NOSSAS RESPONSABILIDADES |  
Fóruns públicos online e  
plataformas sociais
Se utilizarmos plataformas sociais, fazêmo-lo 
a título pessoal e não de qualquer outra 
forma que possa prejudicar a Laureate, os 
nossos colegas, os nossos alunos ou os 
nossos parceiros empresariais.

As plataformas sociais proporcionam 
possibilidades aliciantes, mas comportam 
muitos perigos. Temos de ser cuidadosos 
quanto à utilização de todos os fóruns 
públicos online, incluindo blogues, wikis, 
salas de conversação, redes sociais, vídeo 
e áudio gerados pelos utilizadores e outras 
plataformas sociais. Como as plataformas 
sociais tendem a esbater a linha entre o 
que é público e o que é privado, mesmo o 
comportamento pessoal online pode estar 
sujeito a este Código. 

Sempre que publicarmos algo, devemos ser 
honestos, verdadeiros e respeitosos.

ATENÇÃO
•  Só quem tiver sido especificamente autorizado pela 

Laureate poderá publicar conteúdo na qualidade 
de representante da Laureate, sendo que tais 
indivíduos terão sempre de dar conta da sua 
associação à Laureate.

•  Se não estivermos a fazer publicações em nome 
da Laureate, devemos deixar claro nas nossas 
publicações que escrevemos a título pessoal.

•  Não podemos publicar informações confidenciais 
da Laureate nem informações confidenciais dos 
nossos alunos ou parceiros empresariais. 

•  Não podemos utilizar propriedade intelectual da 
Laureate sem autorização específica, como sejam 
logótipos, marcas comerciais, informações sob direitos 
de autor e outros tipos de propriedade intelectual. 

O QUE DEVO FAZER?
P.  Li uma publicação no Facebook que continha 

informações incorretas sobre uma instituição da 
Laureate. Devo responder com um comentário a 
corrigir as informações? 

R.  Não. Ainda que as suas intenções sejam as 
melhores, só os indivíduos autorizados é que 
podem responder pela Laureate. Em alternativa, 
notifique um membro do Departamento Global 
de Assuntos Públicos ou o seu Departamento de 
Comunicações local a respeito do artigo, para 
que possam ser tomadas as medidas adequadas 
em relação à resposta.

?

AS NOSSAS RESPONSABILIDADES | 
Relacionamento com a comunicação social
Na maioria dos casos, os pedidos de informações 
da comunicação social relativos à Laureate são 
encaminhados para o Departamento Global de 
Assuntos Públicos da Laureate ou para o nosso 
Departamento de Comunicações local, com 
algumas exceções. Não devemos responder 
diretamente a qualquer pedido de informações 
da comunicação social se não estivermos 
autorizados a fazê-lo. Se recebermos um pedido 
de informações da comunicação social sobre a 
Laureate, esse pedido deverá ser imediatamente 
encaminhado para o Departamento Global de 
Assuntos Públicos ou para o nosso Departamento 
de Comunicações local.

Para obter mais informações,  
consulte a nossa 
Política de mídias sociais

Políticas e Procedimentos de Relações com a 
Mídia

Política de Regulamentação de Divulgação Justa

i

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Other%20Policies&doc=Pol%C3%ADtica%20de%20m%C3%ADdias%20sociais.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Other%20Policies&doc=Pol%C3%ADticas%20e%20procedimentos%20de%20rela%C3%A7%C3%B5es%20com%20a%20m%C3%ADdia.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Other%20Policies&doc=Pol%C3%ADticas%20e%20procedimentos%20de%20rela%C3%A7%C3%B5es%20com%20a%20m%C3%ADdia.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Other%20Policies&doc=Pol%C3%ADtica%20de%20regulamenta%C3%A7%C3%B5es%20de%20divulga%C3%A7%C3%A3o%20Justa.pdf
www.Laureateethics.net
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ADMINISTRAÇÃO DO CÓDIGO

Responsabilidade. A administração do Código 
é da responsabilidade da Comissão de Ética 
e Conformidade e do Diretor Global de Ética e 
Conformidade da Laureate Education Inc., e 
dos indivíduos designados por este responsável, 
incluindo os Diretores Locais de Conformidade. 
A Laureate também poderá criar comissões 
de ética e conformidade a nível local para 
proporcionar orientações, dirigir investigações e 
resolver questões relacionadas com o Código.

Programa de Ética e Conformidade. A 
Laureate criou um Programa de Ética e 
Conformidade, sob a direção do seu Diretor 
Global de Ética e Conformidade, com o intuito 
de: promover um cultura de conduta ética; 
avaliar os riscos relacionados com a ética e 
a conformidade; desenvolver e gerir várias 
políticas de conformidade, incluindo o Código 
de Conduta; coordenar as comunicações e a 
formação no âmbito da ética e conformidade; 
gerir investigações sobre possível má conduta; 
auditar, monitorizar e avaliar a conformidade com 
a legislação, com o Código e com outras políticas; 
e responder perante a administração da Laureate 
e o seu Conselho de Administração no âmbito 
destes assuntos.

Acesso ao Código e formação. O Código 
está publicado no sítio Web da Laureate,  
www.Laureate.net. Além disso, a Laureate 
fornece a cada um dos atuais colaboradores 
uma cópia do Código. A Laureate patrocinará 
programas de formação periódica no âmbito do 
Código e de outras políticas da mesma.

Certificação. Todos os colaboradores terão de 
certificar periodicamente que leram e que atuarão 
em conformidade com o Código. O facto de não 
ocorrer a certificação não iliba o colaborador da 
responsabilidade de atuar em conformidade com 
o Código.

Investigação. A Laureate encara seriamente 
todos os relatos de possíveis violações do código 
e levará a cabo investigações. A Comissão 
de Ética e Conformidade, o Diretor Global de 
Ética e Conformidade ou a pessoa por eles 
designada avaliará a situação e determinará a 
atuação adequada. Nalguns casos, a Comissão 
de Auditoria do Conselho de Administração da 
Laureate pode ser envolvida. Qualquer pessoa 
sob investigação por potencial violação do código 
terá a oportunidade de ser ouvida antes da 
resolução final. 

Decisões e medidas disciplinares. Em geral, a 
Comissão de Ética e Conformidade, o Diretor 
Global de Ética e Conformidade ou a pessoa por 
eles designada, após consulta com o pessoal 
relevante de gestão e de Recursos Humanos, 

determinará se uma pessoa violou o Código 
e qual a medida disciplinar adequada. Se 
uma violação tiver sido relatada à Comissão 
de Auditoria, esta comissão será responsável 
por tomar estas decisões ou por delegar tal 
autoridade noutras pessoas. Qualquer violação 
da legislação aplicável ou do Código originará 
medidas disciplinares, que poderão incluir o 
despedimento. Qualquer pessoa despedida por 
uma violação do Código deixará de ser elegível 
para nova contratação em todas as operações da 
Laureate. Além de impor as medidas disciplinares 
internas, a Laureate poderá apresentar as 
violações da lei às autoridades legais apropriadas.

Todos os colaboradores ao nível da gestão 
que se crê que tenham contribuído para uma 
violação do Código (seja por terem cometido a 
violação, por negligência ou por dar um mau 
exemplo), arriscam-se a não receber o respetivo 
bónus na totalidade e poderão ser sujeitos a 
ações disciplinares adicionais, que poderão 
resultar inclusive no despedimento.

Derrogação. Qualquer derrogação deste código, 
aplicável a executivos ou diretores, só pode 
ser feita após aprovação pelo Conselho de 
Administração e será revelada de imediato 
conforme exigido pela lei.

https://www.laureate.net/Legal/CodeofEthics.aspx
www.Laureateethics.net
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Este Código é uma declaração de objetivos e expetativas para conduta individual e institucional. Não cria 
uma relação de emprego, não constitui uma promessa de continuação de emprego nem cria quaisquer 
direitos a ninguém. O código está sujeito a alterações, à discrição da Laureate.

www.Laureateethics.net
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