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Âmbito 
O suborno e a corrupção podem ter consequências muito graves. 

Para o Oceanário de Lisboa: 

Danos à reputação, multas, ações judiciais e pedidos de indemnização, perdas financeiras por contratos inválidos 

lista negra, exclusão de acessos a fundos financeiros; 

Para os gestores do Oceanário de Lisboa: 

Podem ser responsabilizados pessoalmente, multas pessoais, possibilidade de prisão, danos à reputação, processos 

disciplinares que podem chegar à demissão; 

Para os trabalhadores: 

Danos à carreira, multas pessoais, possibilidade de prisão, danos à reputação, processos disciplinares que podem 

chegar à demissão. 
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Diga não ao Suborno 
Suborno é aceitar ou oferecer qualquer coisa de valor com a intenção de obter um negócio ou uma vantagem pessoal 

de modo ilegítimo. 

Se o Oceanário de Lisboa fosse envolvido num escândalo de corrupção, isso teria consequências devastadoras para a 

imagem da organização. O Oceanário de Lisboa tem uma atitude de tolerância zero no que diz respeito a suborno. 

A tentativa de receber ou oferecer um suborno é tão grave quanto o ato em si. 

Permitir que terceiros pratiquem suborno em nome do Oceanário de Lisboa é o mesmo que ele mesmo fazê-lo. 

 

Suborno nem sempre envolve dinheiro. Pode assumir a forma de presentes, entretenimento, hospitalidade ou 

emprego; nunca dê, ofereça, solicite ou aceite um suborno, diretamente ou através de terceiros ou intermediários. 

Se você acha que já presenciou um suborno ou está inseguro sobre um pagamento ou transação, relate-o ou peça 

apoio junto da sua chefia. 

A tentativa de receber ou oferecer um suborno é tão grave quanto o ato em si. 

 

Permaneça dentro dos limites quanto a presentes, hospitalidade 

e entretenimento 
Presentes, hospitalidade e entretenimento, às vezes podem ser necessários para desenvolver boas relações 

comerciais. No entanto, esteja ciente de que pequenos gestos podem facilmente acumular-se ao longo do tempo, 

transformando-se em conflito de interesses, ou mesmo suborno. 

Não deve incentivar ativamente a troca de presentes, aceitar presentes em dinheiro ou equivalente, ocultar ou 

dissimular presentes ou entretenimento, por exemplo, para o seu cônjuge, companheiro ou parentes próximos. 

 

Evite conflitos de interesses 
Um conflito de interesses é uma situação onde existe um interesse comercial que choca com um interesse pessoal. 

Nestas situações, pode ser incapaz de ter uma visão objetiva ou agir no melhor interesse da empresa. 

Declare qualquer conflito de interesses à sua chefia; pode evitar ou controlar um conflito de interesses ao eximir-se 

de uma maior participação e da tomada de decisão sobre o assunto; não tente obter ganhos pessoais a partir de um 

conflito de interesses, nem permita que isso afete a maneira como você faz seu trabalho. 

Aja sempre dentro dos melhores interesses do Oceanário de Lisboa. 

 

Diga não à fraude 
Se as pessoas confiam na empresa, devem confiar no que dizemos sobre as nossas finanças. Estamos empenhados 

em garantir que os registos financeiros atendam aos mais altos padrões de integridade e precisão. 

Nunca falsifique ou permita que outros falsifiquem registos do Oceanário de Lisboa; siga sempre os processos e 

sistemas da empresa para registar transações comerciais; conduza transações comerciais apenas se estiver 

autorizado para tal. 
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Se suspeitar de uma imprecisão, relate-a imediatamente. 

 

Diga não ao roubo ou uso indevido de bens 
Bens da propriedade do Oceanário são fundamentais para as suas operações. Isso inclui a propriedade física, como 

edifícios e equipamentos, itens financeiros como dinheiro e propriedade intelectual. 

Tome cuidado ao usar os bens da empresa, não os desvie, danifique ou desperdice. Nunca remova qualquer bem da 

empresa sem a correspondente permissão; proteja os ativos financeiros do Oceanário contra uso indevido, perda, 

fraude ou roubo; não gaste dinheiro da empresa sem autorização; proteja sempre os direitos de propriedade 

intelectual do Oceanário de Lisboa. 

 

Diga não à lavagem de dinheiro 
Criminosos podem tentar usar transações comerciais com o Oceanário de Lisboa, com o intuito de disfarçar dinheiro 

roubado ou fraudulento. Chamamos a isto "lavagem", porque assim que o dinheiro passa pelos registos financeiros 

de uma empresa idónea, este pode parecer dinheiro "limpo". 

Nunca lide com criminosos, suspeitos ou conhecidos. Procure sinais de comportamento suspeito; valide regularmente 

fornecedores e clientes para identificar alterações de atividade que pareçam suspeitas; denuncie uma transação se 

souber ou suspeitar que ela envolve o uso de propriedade criminosa. 


