CÓDIGO DE ÉTICA
E CONDUTA

Este Código de Ética e Conduta afirma os valores e princípios pelos quais a atuação da Porto Business School
se deve reger, e que esta, e todos os que com ela colaboram, promovem e aceitam como seus.
Este documento evidencia ainda o comprometimento público da Porto Business School em relação ao PRME Principles for Responsible Management Education, bem como, em relação à promoção dos princípios do UN
Global Compact junto de toda a comunidade.
Estes valores e princípios aplicam-se a todos os alunos, membros dos órgãos sociais, coordenadores,
docentes, consultores e demais colaboradores, independentemente do tipo de vínculo.

Porto Business School
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MISSÃO

A missão da PBS é melhorar a qualidade da gestão nas organizações através do ensino avançado a nível
de pós-graduação, programas customizados, parcerias empresariais, investigação aplicada e consultoria.
A Escola proporciona aos alunos experiências educativas inovadoras e desafiantes que vão além dos
fundamentos empresariais para desenvolver as competências de liderança e conhecimentos necessários
para carreiras de sucesso na gestão num mundo cada vez mais complexo e incerto. Em suma, e como o
slogan da PBS sugere, "fazer a mudança acontecer" através do desenvolvimento pessoal e da
transformação organizacional.
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VISÃO

A visão para a Porto Business School é "ser reconhecida como uma escola de negócios de topo na Europa
e ser conhecida pela sua formação para executivos de alto nível, pela sua abordagem inovadora e pelas
suas perspetivas internacionais". Esta afirmação complementa e vai além do que a escola já é conhecida
em Portugal: melhorar indivíduos e organizações através da excelência na Educação Executiva.
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VALORES
Porto Business School helps people experience the new, express their individuality
and feel like pioneers
Queremos estar na vanguarda da teoria e da prática.
Valorizamos a independência, a auto-atualização, o crescimento e a mudança.
Promovemos a liberdade e a auto-descoberta e convidamos os indivíduos e as organizações a embarcar
na viagem connosco.
Procuramos pessoas que pretendam aprender e crescer.
Queremos ir aonde nenhuma escola de negócios foi antes.
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EXCELÊNCIA E RIGOR
INTELECTUAL
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EXCELÊNCIA E RIGOR
INTELECTUAL
1 / Pautar a sua conduta pela valorização da pessoa
humana, pelo respeito pela cidadania, pela
honestidade e pelo rigor intelectual, abstendo-se de
quaisquer formas de fraude intelectual, cópia e plágio.
2 / Todos os processos de coordenação, ensino e
aprendizagem, incluindo a avaliação, devem
caracterizar-se pela qualidade, pela integridade e pelo
rigor científico e pedagógico, no total respeito pela
criação intelectual alheia e pelo direito de propriedade.
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CONDUTA
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CONDUTA
1 / Tratar os clientes, fornecedores e diferentes
stakeholders com simpatia, respeito, isenção,
profissionalismo e eficiência.
2 / Zelar pelo cumprimento de todas disposições
legais, regulamentares e normativas nacionais e
internacionais.
3 / Prestar às autoridades de supervisão, fiscalização e
acreditação toda a colaboração requerida ou
informação solicitada.
4 / Administrar a escola com zelo, transparência e
diálogo, na observância dos mais elevados padrões de
governação
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RGPD
Regulamento Geral Proteção de Dados
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RGPD
A Porto Business School está empenhada em proteger
os dados pessoais dos seus Alunos/Utilizadores,
assumindo o compromisso de respeitar as regras de
proteção de dados pessoais, os quais serão tratados
em estrita observância do disposto no Regulamento
Geral de Proteção de Dados (RGPD), e demais
legislação.

Desta forma, e para salvaguardar a proteção e correta
utilização de dados pessoais, a Porto Business School,
rege-se por 5 princípios basilares:
1. Segurança: garantindo que o tratamento dos dados é
feito de forma segura
2. Transparência: prestando informação de forma concisa,
transparente e de fácil acesso, e utilizando sempre uma
linguagem clara e simples

A Porto Business School respeita as melhores práticas
no domínio da segurança e da proteção dos dados
pessoais, tendo para o efeito tomado as medidas
3. Minimização dos dados: recolhendo e tratando apenas
os dados essenciais
técnicas e organizativas necessárias por forma a
cumprir o RGPD e garantir que o tratamento dos dados
4. Qualidade dos dados: assegurando a exatidão e
pessoais é lícito, leal, transparente e limitado às
atualização dos dados sempre que necessário
finalidades autorizadas.

5. Responsabilidade: cumprindo a legislação em vigor no
que diz respeito ao tratamento e proteção de dados
pessoais
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LEALDADE, INTEGRIDADE E
CONFLITO DE INTERESSES
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LEALDADE, INTEGRIDADE E
CONFLITO DE INTERESSES
1 / Assumir um comportamento de lealdade para com
a Porto Business School empenhando-se em
salvaguardar a sua credibilidade e boa imagem, bem
como em promover e garantir o seu prestígio.
2 / Evitar todas as situações em que a afinidade,
parentesco ou outro tipo de relação pessoal possa
suscitar qualquer reserva quanto à independência da
decisão na situação em causa.

(1) Constituem

conflitos de interesse impeditivos da subsistência da

relação, entre outros: i) a aceitação de propostas de entidades com as
quais os colaboradores, docentes ou consultores tenham tido
contacto por intermédio da Escola; ii) a oferta, em entidades externas,
de programas, projetos ou outras atividades idênticas ou similares às
que tenham sido ou estejam a ser desenvolvidas na Escola ou por
encomenda desta.

3 / Não aceitar ou propor a terceiros ofertas,
pagamentos ou outros benefícios que possam criar
nos seus interlocutores expectativas de favorecimento
nas suas relações com a Escola.
4 / Não desenvolver atividades externas à Escola que,
pela sua natureza, conteúdo ou pelas partes que nela
intervêm, resultem ou possam resultar em conflitos de
interesse(1) com as atividades desenvolvidas pela Porto
Business School.
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TRANSPARÊNCIA
E CONFIDENCIALIDADE
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TRANSPARÊNCIA
E CONFIDENCIALIDADE
1 / Observância do princípio da igualdade de
tratamento, assegurando a disponibilização das
necessárias informações, de forma adequada,
verdadeira, transparente e rigorosa.
2 / Processar de forma imparcial e cuidadosa todos os
dados pessoais recolhidos, protegendo a privacidade
de cada interessado.
3 / Manter a confidencialidade, no interior da Escola ou
fora dela, de factos e informações de carácter
confidencial ou reservado de que tenham
conhecimento no exercício das suas funções.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
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RESPONSABILIDADE SOCIAL E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 / Contribuir para o progresso e bem-estar da
comunidade envolvente e agir numa lógica de
desenvolvimento sustentável nas vertentes
económica, social e ambiental, de acordo com as
melhores práticas.
2 / Promover o respeito pela dignidade, diversidade e
direitos de cada pessoa, abstendo-se de qualquer tipo
de discriminação em razão da origem, etnia, sexo,
convicção política, confissão religiosa, orientação
sexual ou deficiência física.

3 / Proporcionar um bom ambiente de trabalho, em
condições de saúde e segurança, promovendo o
espírito de equipa, a igualdade de oportunidades, o
desenvolvimento pessoal e o equilíbrio entre a vida
profissional e pessoal, e não admitindo qualquer tipo
de condutas configuradas como mobbing, abuso de
poder ou assédio sexual.
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PREVENÇÃO E COMBATE
AO ASSÉDIO NO TRABALHO
1 / Princípios gerais de conduta

De acordo com o artigo 29.º do Código do Trabalho:

Todos que exercem funções ou atividades
profissionais na Porto Business School internamente
ou em representação externa, devem pautar a sua
atuação de acordo com os princípios e valores éticos a
esta associados, adotando comportamentos
baseados na responsabilidade, no rigor e no respeito
estrito pela dignidade e direitos das pessoas.

Entende-se por assédio o comportamento indesejado,
nomeadamente o baseado em fator de discriminação, praticado
aquando do acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho
ou formação profissional, com o objetivo ou o efeito de perturbar
ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade, ou de lhe criar um
ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou
desestabilizador.

A Porto Business School incentiva o respeito e a
cooperação entre todos os colaboradores, num
ambiente de trabalho respeitoso e digno, pelo que não
são toleradas ou admissíveis quaisquer práticas de
assédio designadamente de Assédio Sexual, Assédio
Moral ou abuso de poder.

Constitui Assédio Sexual o comportamento indesejado de carácter
sexual, sob forma verbal, não verbal ou física, com o objetivo ou o
efeito referido no número anterior.”
Designa-se por Assédio Moral os comportamentos que
consubstanciam ataques verbais de conteúdo ofensivo ou
humilhante, e físicos ou outros atos mais subtis, podendo abranger
a violência física e/ou psicológica, que visam diminuir a
autoestima da vítima e, em última análise, a sua desvinculação do
posto de trabalho.
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PREVENÇÃO E COMBATE
AO ASSÉDIO NO TRABALHO
2 / Consequências da Prática de Assédio

A prática de Assédio, designadamente de Assédio
Sexual e/ou de Assédio Moral, constitui um
comportamento proibido o qual será objeto de ação
disciplinar nos termos previstos na legislação laboral,
sem prejuízo de eventual responsabilidade civil e/ou
penal.
O colaborador que considere estar a ser alvo de
assédio no local de trabalho, ou por parte de pessoas
com as quais tem relações profissionais, deve reportar
a situação.

São garantidos os seguintes princípios:
/ Qualquer queixa apresentada merece imediata
resposta.
/ É garantida a confidencialidade das queixas nos
termos da lei.
/ É assegurada a não vitimização dos queixosos.
/ Os denunciados em queixa são informados
prontamente dessa queixa e do seu conteúdo, de
forma a que tenham oportunidade para responder em
tempo útil.
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APLICAÇÃO DO CÓDIGO
A Comissão de Ética é responsável pela interpretação e
esclarecimento de dúvidas, e pela resolução de
qualquer questão relacionada com o incumprimento
deste Código, tomando as providências que considere
adequadas.
Qualquer pessoa poderá dirigir-se à Comissão de Ética
a fim de solicitar quaisquer esclarecimentos perante
uma situação concreta, apresentar reclamação ou
denunciar qualquer outra situação irregular que possa
alegadamente ser passível de constituir uma violação
das normas constantes deste Código.

Contactos:
Comissão de Ética da Porto Business School
Avenida Fabril do Norte, 425
4460-316 Matosinhos
E. comissaodeetica@pbs.up.pt
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