Código de Conduta do TNC—Ele é Aplicável para todos Nós*

Pessoas e a Natureza Prosperam Quando Nós. . .
Saiba que a sua voz importa
Contamos com você para fazer perguntas e relatar
preocupações sobre má conduta, para que possamos trabalhar
para evitar danos à nossa equipe, ao TNC e à Nossa Missão.
Como posso fazer um relato?

RESPEITAMOS UNS AOS
OUTROS

• Comporte-se

profissionalmente e
respeitosamente

• Comprometa-se com
a diversidade, aja
justamente e
alavanque nossas
diferenças

• Participe em

conversas de
qualidade

RESPEITAMOS O MUNDO A
NOSSA VOLTA

• Respeite todas as
comunidades

• Respeite e apoie o

avanço dos direitos
humanos

• Aja de forma

sustentável em nosso
trabalho

AGIMOS COM
INTEGRIDADE

• Siga as leis e

regulamentos aplicáveis
e evite fraudes, roubos
e corrupção

• Seja um bom

administrador de todo
financiamento e
dinheiro dos doadores

• Fique seguro e

mantenha os outros
seguros

• Evite conflitos de
interesses

nature.org/codeofconduct
* O Código do TNC se aplica a funcionários e terceiros que trabalham conosco.

RESGUARDAMOS NOSSA
REPUTAÇÃO

• Tome cuidado com as mídias

sociais e declarações públicas
relacionadas ao TNC

• Preserve nosso status de
caridade

Se você tiver alguma dúvida ou quiser denunciar uma
preocupação sobre uma violação do nosso Código ou da
lei, se você for um funcionário, entre em contato com
seu gerente, outro supervisor da TNC, um membro da
equipe de Ética e conformidade ou um membro de nossa
Equipe de Pessoas.
É preciso coragem para falar. Demonstramos nosso
compromisso com nossos valores, apoiando-nos
mutuamente quando surgem preocupações e problemas.
Esperamos que terceiros e parceiros com quem fazemos
negócios se comportem de maneira consistente com nosso
Código.

• Mantenha as informações

Visite nature.org/tnchelpline a
qualquer momento para
relatar preocupações.

confidenciais seguras e
respeite a privacidade

• Resguarde a propriedade
intelectual

A helpline está disponível em vários idiomas
e possui uma opção de relatório anônimo.

• Proteja os ativos do TNC e
o uso de informações de
forma responsável
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