
 
 
 
 
 
 

Versão V.6 

Data 01/março/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CÓDIGO ÉTICO E DE BOM GOVERNO  
DA FUNDACIÓN REAL MADRID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código Ético e de Bom Governo  

 2 

 
 
 
Índice e conteúdos 
 
 
1. Introdução .............................................................................................................................. 3 
2. Área de aplicação .................................................................................................................. 3 
3. Finalidade do Código Ético e de Bom Governo ..................................................................... 3 
4. Fins sociais da Fundación...................................................................................................... 4 
5. Missão e visão da Fundación ................................................................................................ 4 
6. Atividades da Fundación ........................................................................................................ 4 
7. Critérios de escolha e seleção de atuações .......................................................................... 4 
8. Princípios e Valores gerais .................................................................................................... 5 
9. Princípios específicos de Bom Governo ................................................................................ 6 
10. Respeito pelos direitos humanos e laborais....................................................................... 6 
11. Respeito pelo bom nome, imagem e reputação do Real Madrid ....................................... 7 
12. Relações com os fornecedores e os clientes. Evitação de conflitos de interesses e 
oportunidades de negócios ........................................................................................................... 8 
13. Responsabilidade fiscal e obrigações fiscais ..................................................................... 8 
14. Obséquios, presentes e amostras de hospitalidade .......................................................... 9 
15. Órgãos de Governo e Patronato ...................................................................................... 10 
16. Obrigações de diligência, lealdade, integridade e responsabilidade. .............................. 10 
17. Direito ao sigilo das comunicações e à intimidade. Proteção de dados pessoais. E 
confidencialidade das informações. ............................................................................................ 10 
18. Funções e responsabilidades do Patronato ..................................................................... 11 
19. Seleção de profissionais e avaliação de desempenho .................................................... 12 
20. Conselho Assessor ........................................................................................................... 12 
21. Da Gestão......................................................................................................................... 12 
22. Da Comissão Executiva ................................................................................................... 12 
23. Bens vinculados. .............................................................................................................. 13 
24. Participação em Sociedades. ........................................................................................... 13 
25. Doações e subvenções .................................................................................................... 13 
26. Outras regras económicas. .............................................................................................. 13 
27. Planos de Atuação ........................................................................................................... 14 
28. Comité Ético ..................................................................................................................... 14 
29. Sistema de Compliance e Comissão de Cumprimento .................................................... 14 
30. Denúncias ......................................................................................................................... 15 
31. Prevenção do assédio e violência contra a infância e a adolescência ............................ 16 
32. Seguimento e Revisão do Código Ético e de Bom Governo ........................................... 16 
33. Transparência informativa ................................................................................................ 17 
34. Auditoria de Contas .......................................................................................................... 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código Ético e de Bom Governo  

 3 

 
 

 
1. Introdução 

 
A Fundación Real Madrid está vinculada ao Código Ético do Clube, aprovado pelo Comité Executivo em 
Junho de 2012 e revisto em 29 de Maio de 2015.  
 
A Fundación, para além do quadro regulatório e normativo, tem um firme compromisso para com valores 
e princípios éticos e de Bom Governo que permitam o desenvolvimento dos fins estatutários e a garantia 
da efetividade da sua contribuição social.  
 
A Fundación procura o cumprimento das regulações, padrões e recomendações de Transparência e Bom 
Governo, prescritas pela Lei 19/2013 sobre Transparência, Acesso à Informação Pública e Bom Governo 
ou aconselhadas pela Associação Espanhola de Fundações.  
 
Por tudo o que fica expresso, a Fundación Real Madrid, integra, no presente Código Ético e de Bom 
Governo, o Código Ético do Clube e o Sistema de Cumprimento Normativo e Prevenção de Crimes, 
adicionando princípios e regulações específicas de Bom Governo, em conformidade com os seus 
Estatutos e adaptados à sua identidade institucional e função social.  
 
 

2. Área de aplicação 
 

a) Os princípios e as normas de conduta contidos no presente Código Ético e de Bom Governo são 
aplicáveis a todos os empregados da Fundación, independentemente do seu nível hierárquico e 
localização geográfica e funcional, assim como aos membros dos seus Órgãos de Governo e de 
Gestão 
  

b) De igual modo, o presente Código será aplicável aos agentes e colaboradores que, não 
mantendo uma vinculação laboral à Fundación, desenvolvam algum tipo de atividade em seu 
nome e/ou representação.  

 
c) Aos princípios e às normas de Conduta do presente Código aderem os traçados no Código Ético 

do Real Madrid.  
 

d) O Código Ético e de Bom Governo, pela sua natureza, não abrange todas as situações possíveis, 
mas estabelece os critérios para orientação da conduta dos Patrocinadores, empregados e 
colaboradores da Fundación e, se for caso disso, esclarecimento das dúvidas que possam surgir 
no desenvolvimento da sua atividade. 

 
 

 
3. Finalidade do Código Ético e de Bom Governo 

 
O Código Ético e de Bom Governo regista o compromisso da Fundación com os princípios da ética, Bom 
Governo, cumprimento normativo e transparência em todas as áreas de atuação, articulando um conjunto 
de princípios e normas de conduta destinados a orientar o comportamento ético, íntegro, diligente e 
responsável dos Patrocinadores e de todos os seus profissionais, diretores e empregados no 
desenvolvimento da sua atividade. 
 
O Código Ético e de Bom Governo da Fundación Real Madrid está chamado a desenvolver e formalizar a 
sua missão e valores e a servir de guia para a atuação dos seus patrocinadores e dos seus profissionais.  
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4. Fins sociais da Fundación.  
 
Em conformidade com os seus Estatutos Sociais, constitui-se a Fundación com o fim principal de 
cooperar no âmbito social para o cumprimento dos fins de interesse geral associados à prática de futebol 
e de basquetebol, nas suas diferentes categorias e idades e, de uma forma geral, para a prática de todos 
os desportos. Constituem outros fins fundamentais da Fundación: potenciar todos os aspetos educativos 
e culturais vinculados ao desporto, assim como fomentar, na Espanha e no estrangeiro, os valores 
inerentes à prática desportiva e a promoção desta como um instrumento educativo suscetível de 
contribuir para o desenvolvimento integral da personalidade dos que o praticam e, também, como um 
fator de integração social em benefício de quem sofre de qualquer tipo de marginalização. De igual modo, 
considera-se como fim social contribuir, mediante a cooperação internacional em matéria sociodesportiva, 
para o desenvolvimento humano e a inclusão social dos grupos mais vulneráveis e desfavorecidos nos 
países em desenvolvimento. 
 
 

5. Missão e visão da Fundación 
 

Em conformidade com os fins estatutários, a Fundación Real Madrid tem por missão desenvolver, através 
do desporto e dos seus valores, o amplo compromisso social, cultural, educativo e ambiental do Real 
Madrid, tornando assim efetiva a sua presença na sociedade e contribuindo para o melhoramento da 
sociedade atual e futura. 
 
A visão da Fundación orienta-se para ser uma referência na educação em valores através do desporto e 
da integração de todo o tipo de grupos. 
 

 
6. Atividades da Fundación 

 
A Fundación desenvolve os seus programas de atividades em torno de cinco grandes áreas: 
 
• Atividades Desportivas 
• Atividades Formativas e Culturais 
• Atividades Socioassistenciais 
• Cooperação internacional 
• Atividades Institucionais 

De um modo geral e no cumprimento do seu próprio fim, a Fundación patrocinará exposições e edições 
de publicações relacionadas com o fomento do desporto, especialmente do futebol e do basquetebol; 
convocará prémios e bolsas de estudos em relação com as melhores contribuições que a partir da 
sociedade sejam efetuadas no âmbito dos fins fundacionais; fomentará a prática do desporto entre os 
jovens, sem descuidar a formação em valores humanos; promoverá a formação de jovens valores no 
desporto, e cooperará na formação da juventude para o futuro; promoverá os intercâmbios desportivos e 
culturais dentro da Espanha, assim como da Espanha com o estrangeiro; promoverá os estudos, 
publicações e a difusão da influência do desporto na qualidade de vida; levará a cabo ações 
sociodesportivas orientadas para a promoção da integração social dos que sofram qualquer tipo de 
marginalização, efetuará ações de cooperação internacional através de projetos sociodesportivos 
dirigidos a grupos vulneráveis e excluídos em países em desenvolvimento e, em geral, qualquer outra 
atividade que sirva à aproximação do desporto à sociedade, singularmente do futebol. A anterior 
enunciação de atividades tem caráter aberto e não limitativo, podendo a Fundación efetuar qualquer outra 
que sirva para o melhor cumprimento dos fins fundacionais. 
 

7. Critérios de escolha e seleção de atuações 
 
A Fundación prestará as atividades anteriores, tendo em atenção os critérios de oportunidade e 
prioridade; e considerando as circunstâncias e necessidades sociais, assim como os meios de que vá 
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dispondo. Em qualquer caso, atuar-se-á sempre com critérios de imparcialidade e não discriminação na 
determinação dos seus beneficiários, dando informação suficiente sobre os seus fins e atividades para 
que sejam conhecidos pelos seus eventuais beneficiários e restantes interessados.  

 
8. Princípios e Valores gerais  

 
a) A Fundación Real Madrid adere ao compromisso firme do Clube para com valores e princípios 

baseados na ética, dignidade, honorabilidade e responsabilidade, assim como às normas de 
jogo limpo, e da luta do desporto contra qualquer tipo de violência e assédio, racismo, xenofobia 
e intolerância. Além destes valores associados ao âmbito desportivo e educativo, a Fundación 
estabelece entre os seus valores a universalidade, a liderança, o companheirismo, o 
compromisso, a solidariedade, a superação, a paixão e o orgulho e sentido de pertença. 

 
b) A Fundación Real Madrid adere sem reservas ao Pacto Mundial das Nações Unidas e aos seus 

10 Princípios sobre Direitos Humanos, Direitos Laborais, Proteção do Meio Ambiente e Luta 
contra a Corrupção, para os quais deve contribuir de forma permanente a atuação profissional 
dos seus profissionais e membros dos Órgãos de governo e de gestão.  
 

c) A Fundación Real Madrid está comprometida com a Agenda 2030 e com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. Através da sua atividade, promove a educação em valores, 
favorecendo o desenvolvimento integral dos grupos envolvidos e a igualdade de oportunidades; 
fomenta a atividade física e hábitos saudáveis; favorece a igualdade de género; implementa 
ações orientadas para a paz, inclusão, respeito e tolerância pela diversidade; e oferece a 
oportunidade do desenvolvimento de uma prática físico-desportiva num ambiente seguro para os 
participantes. De forma direta ou indireta, a atividade da Fundación contribui para: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d) A Fundación Real Madrid espera dos seus empregados, colaboradores e membros do Patronato, 

um comportamento exemplar. Além de cumprirem estritamente as regulações legais em matéria 
comercial, laboral, fiscal e administrativa, abster-se-ão de levar a cabo comportamentos que, 
embora não sendo objeto de reprovação jurídico-legal, possam ser reprováveis do ponto de vista 
ético. A sua conduta guiar-se-á pelos seguintes princípios e valores: 

 
(i) Integridade, transparência e responsabilidade ética nas suas relações com fornecedores, 

clientes ou terceiros com os quais, por razão do seu desempenho, tenham que trabalhar ou 
estabelecer relações. 

(ii) Honestidade, boa-fé, lealdade e alinhamento com os princípios e valores da Fundación.  
(iii) Profissionalismo, entendido como atitude responsável e diligente no desenvolvimento das 

atividades e tarefas que a Fundación desenvolve.  
(iv) Dedicação às funções encomendadas pela Fundación, com expressa renúncia a qualquer 

tipo de desempenho de atividade que possa constituir concorrência ou conflito de interesses 
com as mesmas, ou então que prejudique o nível de desempenho exigível. 



Código Ético e de Bom Governo  

 6 

(v) Retidão de comportamento no uso e/ou manuseamento dos bens (corpóreos ou 
incorpóreos), utensílios de trabalho, materiais, relatórios, conteúdos, etc., colocados à sua 
disposição para o trabalho na Fundación.  

(vi) Identificação plena com os valores do desporto e da educação como instrumentos 
transversais de transformação, combatendo especial e ativamente qualquer ato de violência, 
racismo, xenofobia ou intolerância no desporto. 

 
9. Princípios específicos de Bom Governo 
 

A Fundación assume, além dos Princípios gerais, um conjunto de princípios que expressam o seu 
compromisso em matéria de Bom Governo. Os pilares que fundamentam a sua atuação são a 
responsabilidade social fundacional, o pleno cumprimento legal e a transparência informativa. Estes 
princípios orientarão a atuação dos membros do Patronato, da Direção e dos restantes órgãos e 
profissionais que compõem a Fundación.  
 
Os princípios são: 
 

a) Princípio de cumprimento normativo, de acordo com o qual a Fundación promoverá a 
consecução dos seus fins estatutários no quadro do mais rigoroso cumprimento da lei aplicável a 
nível internacional, nacional e local.  
b) Princípio da boa gestão e prudência nos investimentos, que implica a otimização dos recursos 
financeiros próprios para a consecução dos fins fundacionais. 
c) Princípio da transparência, que garante o fornecimento de informação clara sobre a 
proveniência dos seus meios de financiamento e a publicidade das atuações efetuadas.  
d) Princípio de planeamento e seguimento das atividades concretas desenvolvidas, com base no 
qual o Patronato aprovará Planos diretores plurianuais em que se registem os objetivos e as 
atividades cujo desenvolvimento esteja previsto, para a consecução dos fins fundacionais e 
tendo em vista garantir um melhoramento continuado implantará sistemas de controlo e 
seguimento interno das diferentes atividades postas em funcionamento. 

 
10. Respeito pelos direitos humanos e laborais  

 
a) A Fundación declara o seu firme compromisso para com o respeito pelos direitos humanos e 

laborais registados na legislação nacional e internacional. De forma expressa, a Fundación 
declara a sua rejeição total do trabalho infantil e do trabalho forçado ou obrigatório, assim como 
o máximo respeito pelos direitos dos seus empregados reconhecidos na regulação laboral 
aplicável, incluindo os direitos de associação, sindicação e greve. De forma expressa, são 
proibidas as condutas seguintes:  
 

o A imposição de condições laborais ou de segurança social que prejudiquem, suprimam 
ou restrinjam os direitos que os profissionais tenham reconhecidos por disposições 
legais, acordos coletivos ou contrato individual que sejam aplicáveis em cada caso.  

o A contratação de pessoas estrangeiras que não tenham autorização de trabalho e o 
tráfico ilegal de mão-de-obra ou a emigração fraudulenta.  

 
b) Em conformidade com o Código Ético do Clube respeitar-se-ão os direitos à dignidade, 

igualdade de tratamento, não discriminação e restantes direitos fundamentais, sem que sejam 
toleráveis, em caso nenhum, condutas que possam ser consideradas como discriminatórias ou 
de assédio ou perseguição, de qualquer índole, no âmbito laboral ou, se for caso disso, por 
razão da relação mantida com a Fundación. Em particular a Fundación rejeita qualquer forma de 
discriminação no emprego por razões de ideologia, estado civil, opiniões políticas, religião ou 
crenças, idade, pertença a uma etnia, raça ou nação, sexo, orientação sexual, situação familiar, 
doença ou menos-valia, por deter representação legal ou sindical dos trabalhadores. Neste 
sentido, a Fundación Real Madrid está empenhada na implantação e aplicação do plano de 
igualdade, assim como no procedimento de prevenção do assédio laboral e sexual e de todos os 
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procedimentos de R.H. que sejam necessários, que velem pelos direitos humanos e laborais, 
assim como no cumprimento de regulações em vigor. 
 

c) A Fundación Real Madrid velará pela proteção integral da infância e da adolescência face à 
violência, através do seu sistema de gestão de prevenção do assédio e violência contra a 
infância e a adolescência, em que se inclui a análise e identificação de riscos, protocolos e 
procedimentos, canal de comunicação, formação, monitorização, assim como a nomeação de 
uma Delegada de Proteção de Menores. 
 

d) A Fundación velará para que as suas instalações e equipamentos sejam conservados em bom 
estado de manutenção para poder desenvolver as atividades laborais num ambiente de trabalho 
seguro, saudável e justo, com todo o respeito pela regulação local e internacional aplicável.  
 

e) A Fundación facultará aos seus profissionais, nos lugares onde operarem, os meios e 
equipamentos necessários para que desempenhem as suas atividades com as medidas de 
segurança e higiene adequadas, tendo em vista salvaguardar, continuamente a sua 
indemnidade e integridade física e moral. Para tal efeito, a Fundación promoverá - em qualquer 
lugar onde desenvolva a sua atividade - programas de segurança e saúde no trabalho em 
conformidade com as normas de prevenção de riscos laborais. 
 

f) Pela sua parte, os profissionais da Fundación deverão respeitar e cumprir de forma rigorosa as 
normas relativas à segurança e à saúde no trabalho, tendo por objetivo prevenir ou, se for caso 
disso, minimizar os riscos laborais e velar pela sua segurança e a dos seus colegas. 

 
11. Respeito pelo bom nome, imagem e reputação do Real Madrid 

 
A imagem do Real Madrid consolida-se em grande medida graças à atuação e ao 
comportamento de todos os seus profissionais. Uma conduta inapropriada poderia prejudicar 
seriamente a imagem, reputação e bom nome do Clube. Por este motivo, os patrocinadores, 
empregados e colaboradores da Fundación devem-se certificar de que as suas atuações e 
inclusive imagem pública não prejudicam o Real Madrid. 
 
Patrocinadores, Diretores e empregados manterão os máximos níveis de integridade e ética 
relativamente à relação com os membros do plantel desportivo da Entidade e as informações 
relativas ao mesmo que lhes sejam participadas. Não poderão procurar ou obter, em caso 
nenhum, para si ou para terceiros, benefícios de tais atuações, sendo proibidas, a título 
ilustrativo, condutas como as detalhadas em seguida: 

 
(i) Qualquer tipo de comportamento que se possa entender como aproveitamento da imagem 
e/ou reputação dos desportistas do Real Madrid, ou a presença de empregados, jogadores ou 
técnicos para atos ou eventos particulares, contando inclusivamente com o seu consentimento. 
(ii) As atuações que evidenciem ou ocasionem dano ou prejuízo à imagem e/ou reputação dos 
desportistas do Real Madrid. 
(iii) As atitudes que revelem, ao exterior ou a terceiros alheios ao Real Madrid, qualquer tipo de 
informação relativa à prática dos desportistas, assim como a relacionada com o seu 
desenvolvimento profissional ou pessoal e familiar e, especialmente, com os seus dados 
pessoais 
 
É proibida a utilização, a título privado, por parte de empregados ou colaboradores da Fundación, 
de sinais distintivos do Real Madrid, assim como de qualquer outro direito de propriedade 
industrial ou intelectual do Clube ou da Fundación, salvo se mediar alguma autorização expressa 
da Fundación Real Madrid para a execução do referido uso. 
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12. Relações com os fornecedores e os clientes. Evitação de conflitos de interesses e oportunidades de 
negócios 

 
a) O pessoal da Fundación respeitará os interesses da Fundación Real Madrid e do Clube nas 

relações que mantenham com os fornecedores e os clientes dos mesmos, sem que possam tirar 
vantagem da sua condição para obterem deles qualquer benefício pessoal, para si ou para 
terceiros. De igual modo, obrigar-se-ão a não manter relações comerciais com empresas ou 
particulares relativamente aos quais se tenha conhecimento de que não cumprem os Princípios 
e Valores Gerais deste Código. De uma forma geral, entender-se-á como situações geradoras 
de conflito de interesses todas as situações em que os interesses pessoais ou profissionais de 
patrocinadores, empregados ou colaboradores da entidade ou dos seus familiares e núcleo vital 
mais próximo, possam estar em confronto com os da Fundación do Real Madrid. 

 
b) O pessoal da Fundación que tenha atribuições para propor, autorizar ou aprovar qualquer tipo de 

atuações ou contratos que se refiram a bens que sejam propriedade da Fundación ou do Clube, 
quer se trate de obras, serviços ou fornecimentos de qualquer outro tipo, abster-se-á de o fazer 
a favor dos seus cônjuges, ascendentes ou descendentes e colaterais até ao segundo grau, 
quer o sejam por consanguinidade, quer por afinidade, assim como de empresas ou grupos de 
empresas em que tanto uns como outros ou o próprio empregado tenham, de facto ou de direito, 
direta ou indiretamente, o seu controlo ou em que tenham uma influência significativa. 

 
c) Os membros dos Órgãos de Governo, os empregados e os colaboradores da Fundación evitarão 

colocar-se em situações que possam ser entendidas como conflito de interesses nas relações 
mantidas com os fornecedores e os clientes do Clube, obrigando-se a comportar-se, em 
qualquer circunstância, de forma honesta e leal, tornando preponderantes os interesses da 
Fundación. Em caso de conflito de interesses, dever-se-á informar a Comissão de cumprimento 
e abster-se de qualquer influência ou participação no processo de decisão. 

 
d) Do mesmo modo, respeitar-se-á continuamente o dever de sigilo das informações dos 

fornecedores e dos clientes que lhes sejam reveladas, considerando-se aquelas, para todos os 
efeitos, como informação confidencial. 
  

e) É terminantemente proibido e será considerado como atividade concorrente ou competidora, a 
prestação de qualquer tipo de serviço retribuído a favor dos clientes ou fornecedores da 
Fundación ou do Clube. 
 

f) Os patrocinadores, profissionais e colaboradores da Fundación não poderão aproveitar 
oportunidades de negócios em benefício próprio ou de pessoas vinculadas aos mesmos. Para 
este efeito, serão considerados como oportunidades de negócios os investimentos ou quaisquer 
operações ligadas aos bens da Fundación de que o profissional tenha tido conhecimento por 
razão do desenvolvimento da sua atividade profissional, quando o investimento ou a operação 
tiver sido oferecida à Fundación ou esta tenha interesse nela.  

 
13. Responsabilidade fiscal e obrigações fiscais 

 
a) A Fundación compromete-se firmemente a assumir as suas obrigações em matéria fiscal e 

tributária em conformidade com a legislação de cada país em que a Fundación desenvolva a sua 
atividade.  
 

b) A Fundación atuará continuamente evitando a ocultação de qualquer informação relevante, 
assim como a evasão fraudulenta do pagamento de tributos ou a obtenção de benefícios fiscais 
indevidos. Para tal efeito, tendo em vista uma maior transparência, a Fundación compromete-se 
a publicar na sua página web (Portal de Transparência) e outros meios que considere oportuno, 
as contas anuais, assim como os relatórios de auditoria das suas contas que se efetuarão em 
regime anual. 
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c) A Fundación, os seus profissionais e outros colaboradores sujeitos ao Código evitarão em 

qualquer caso a utilização de estruturas de caráter opaco com finalidades tributárias, 
entendendo-se como tais aquelas em que, mediante a interposição de sociedades instrumentais 
através de paraísos fiscais ou territórios não cooperantes com as autoridades fiscais, sejam 
concebidas tendo em vista impedir o conhecimento por parte das autoridades fiscais do 
responsável final das atividades ou do titular último dos bens ou direitos envolvidos.  
 

d) O Patronato aprovará anualmente a informação que a Lei exige, expressa no Balanço, Conta de 
Resultados e Memória, que incluirá o grau de cumprimento do Plano de Atuação. As contas 
anuais serão aprovadas pelo Patronato da Fundación, no prazo máximo de seis meses a contar 
do encerramento do exercício e serão apresentadas ao Protetorado no espaço dos dez dias 
úteis seguintes à sua aprovação. Qualquer pessoa poderá obter informação dos documentos 
depositados. 
 

14. Obséquios, presentes e amostras de hospitalidade 
 

a) É terminantemente proibida a solicitação ou receção, por parte do pessoal e colaboradores da 
Fundación, de quaisquer tipos de dádivas, presentes, obséquios, convites, patrocínios, etc. dos 
fornecedores e dos clientes da Fundación ou do Clube. Só ficam excluídas desta proibição as 
pequenas atenções de cortesia (como, por exemplo, obséquios natalícios) por quantias de 
acordo com os usos sociais. De forma recíproca, também não serão oferecidos presentes a 
terceiros para além dos autorizados de forma institucional e que se manterão sempre nos limites 
comuns das boas práticas empresariais. Caso um patrocinador, empregado ou colaborador da 
Fundación tenha dúvidas quanto à licitude de determinado presente ou dádiva, dever-se-á dirigir 
à Comissão de Cumprimento para obter a precetiva autorização. 
 

b) Em qualquer caso, não serão aceitáveis presentes, obséquios ou convites que, embora possam 
ser considerados conformes com tais sinais de cortesia, atenções comerciais ou usos sociais, se 
encontrem em algum dos casos seguintes:  
 
1. Que sejam proibidos na regulação internacional, nacional ou local que seja aplicável no 

lugar onde a Fundación desenvolve a sua atividade. 
2. Que pela sua natureza, frequência, características ou oportunidade possam afetar de forma 

inapropriada, ou se possa entender que poderão afetar de forma inapropriada, a 
independência de atuação do recetor em relação ao oferente ou outorgante.  

3. Que sejam contrários às disposições do código ético, deontológico ou de conduta ou 
documento semelhante da entidade à qual o oferente ou outorgante pertença.  
 

c) Quando os presentes, obséquios, dádivas ou convites não forem permitidos em conformidade 
com o que está disposto nas secções anteriores, as pessoas afetadas deverão declinar a oferta 
fazendo referência, se for necessário, às proibições registadas neste Código. Se por qualquer 
motivo não for possível ou, se for caso disso, oportuno declinar a oferta, proceder-se-á à sua 
comunicação imediata e entrega à Comissão de cumprimento que a destinará, se a sua 
natureza o permitir, a fins e instituições de interesse social ou, caso não seja possível, ser-lhe-á 
dado o destino ou tratamento que se considere razoável e oportuno, tendo em atenção as 
circunstâncias de cada caso concreto.  
 

d) Os empregados da Fundación serão especialmente rigorosos na execução de despesas de 
representação, administrando de modo muito rigoroso as despesas em refeições em 
restaurantes, viagens e convites a partidos, limitando tais despesas ao mínimo imprescindível e 
sempre por necessidades da Fundación e em conformidade com os procedimentos internos de 
aprovação de despesa.  
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15. Órgãos de Governo e Patronato 
 

a) O órgão de Governo e representação da Fundación é o Patronato que tem a composição, regras 
para a designação e substituição dos seus membros, causas de cessação, atribuições e forma 
de deliberar e adotar acordos que estão contidos nos Estatutos, sem prejuízo das delegações de 
funções contidas nos mesmos para o melhor funcionamento da Fundación 
 

b) Protetorado: Dado que os fins da Fundación se circunscrevem principalmente ao âmbito do 
desporto e da Cultura, o Patronato da Fundación encomenda o Protetorado da Fundación ao 
Ministério da Cultura e Desporto. 
 

c) O Patronato é regulado pelos Estatutos e em conformidade com os princípios e as normas do 
presente Código, adotando os seus acordos por maioria nos termos estabelecidos nos Estatutos. 
 

d) Gratuidade do Cargo. Os cargos do Patronato não têm qualquer retribuição, sem prejuízo do 
direito a serem reembolsados das despesas devidamente justificadas que o cargo lhes ocasione 
no exercício da sua função. 
 

 
16. Obrigações de diligência, lealdade, integridade e responsabilidade.  

 
a) A conduta e atividade dos patrocinadores, empregados e colaboradores da Fundación serão 

sempre efetuadas em conformidade com os critérios de profissionalismo, integridade, 
responsabilidade lealdade e devida diligência  

 
b) Em particular, são obrigações dos Patrocinadores cumprir os fins da Fundación; concorrer às 

reuniões; desempenhar os seus cargos com a diligência de um representante leal; manter e 
conservar os bens e valores da Fundación e promover a sua extinção em conformidade com o 
que está disposto na legislação em vigor e nos Estatutos e no presente Código ético e de Bom 
Governo. 
 

c) Os Patrocinadores são responsáveis solidariamente face à Fundación pelos danos e prejuízos 
que causem por atos contrários à Lei, aos Estatutos, ou pelos efetuados sem a diligência, 
lealdade, integridade e ética com que devem desempenhar o cargo.  

 
 

17. Direito ao sigilo das comunicações e à intimidade. Proteção de dados pessoais. E confidencialidade 
das informações. 

 
a) A Fundación declara todo o seu respeito pelo direito ao sigilo das comunicações e à intimidade 

dos seus profissionais e de terceiros (clientes, fornecedores, candidatos) em todas as suas 
declarações, e em especial no que se refere aos dados pessoais especialmente protegidos, em 
conformidade com a regulação em vigor em cada momento e em cada lugar onde operar em 
matéria de proteção de dados pessoais.  
 

b) Em virtude deste direito, será proibida, por parte da fundação ou de qualquer um dos seus 
empregados, a intercetação das comunicações ou a utilização de artifícios técnicos de escuta, 
transmissão, gravação ou reprodução do som ou da imagem para descobrir os segredos ou 
violar a intimidade das pessoas e sem o seu consentimento.  
 

c) De igual modo, é proibido o apoderamento, descoberta, revelação, difusão ou cedência de 
informações, papéis, cartas, mensagens de e-mail, imagens ou quaisquer outros documentos, 
efeitos ou dados pessoais para descobrir os segredos ou violar a intimidade de outro e sem o 
seu consentimento, sem prejuízo do acesso que de forma excecional se faça às informações 
contidas nos recursos informáticos ou tecnológicos da Fundación colocados à disposição dos 
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seus profissionais, sempre em conformidade com a legalidade em vigor e as políticas internas 
aprovadas pela Fundación para tal efeito. 
 

d) Pela sua parte, os empregados e colaboradores da Fundación comprometem-se a fazer um uso 
responsável dos meios de comunicação, dos sistemas informáticos, assim como de qualquer 
outro dispositivo que a Fundación coloque à sua disposição e em conformidade com as políticas 
internas aprovadas para tal efeito.  
 

e) A Fundación compromete-se a não divulgar dados pessoais dos seus profissionais ou terceiros 
(clientes, fornecedores, candidatos) salvo se houver consentimento dos interessados e nos 
casos de obrigação legal ou cumprimento de resoluções judiciais ou administrativas. Os dados 
pessoais dos profissionais não poderão ser tratados, em caso nenhum, para fins diferentes dos 
legal ou contratualmente previstos.  
 

f) Os empregados ou colaboradores da Fundación que, pela sua atividade, acedam a dados 
pessoais de outros profissionais ou de terceiros, comprometer-se-ão por escrito a manter a 
confidencialidade desses dados e a cumprir estritamente a regulação sobre a proteção de dados 
pessoais em vigor em cada momento e em cada lugar onde a Função desenvolva as suas 
atividades.  

 
18. Funções e responsabilidades do Patronato 

 
a) Governar a Fundación com diligência. 

 
b) Representar a Fundación através do seu Presidente ou das pessoas em quem este delegar no 

seio do Patronato, em todo o tipo de relações, atos ou contratos perante a Administração Pública, 
Tribunais e quaisquer entidades de caráter público ou privado, assim como pessoas singulares, 
exercendo direitos, ações e exceções em todos os processos, expedientes ou reclamações que 
afetem a Fundación, outorgando para o efeito os respetivos poderes. 
 

c) Interpretar e desenvolver os Estatutos e o presente Código, salvaguardando em qualquer caso a 
vontade fundacional. 
 

d) Aprovar os Orçamentos e o Plano de Atuação da Fundación. 
 

e) Aprovar as Contas Anuais da Fundación: a Conta de Resultados, o Balanço, a Memória de 
atividades fundacionais e da gestão económica. A memória incluirá: o inventário patrimonial, as 
atividades fundacionais, as alterações nos órgãos de governo, direção e representação, o grau 
de cumprimento do Plano de Atuação, os recursos utilizados, proveniência e beneficiários, 
convenções assinadas e destino das rendas e rendimentos. 
 

f) Modificar os Estatutos por maioria de dois terços, salvaguardando em qualquer caso a essência 
e finalidade primordial da Fundación.  
 

g) Escolher e substituir os restantes cargos do Patronato. 
 

h) Nomear e destituir o pessoal de nível diretivo. 
 

i) Decidir sobre todos os assuntos não mencionados expressamente nos pontos anteriores, que 
sejam necessários para a consecução dos fins fundacionais. 
 

j) Exercer a alta inspeção, vigilância e orientação do trabalho da Fundación e da sua gestão e dos 
programas periódicos de atuação. 
 

k) Comunicar ao Protetorado as alterações no Patronato da Fundación, do seu domicílio e todas as 
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que sejam precetivas, em conformidade com a legislação em vigor. 
 

l) Solicitar ao Protetorado as autorizações que sejam necessárias em conformidade com o Direito 
para efetuar atos de disposição, autocontratação e, em geral, para todos aqueles que a exijam. 
 

m) Por proposta do seu Presidente, outorgar e revogar procurações gerais e especiais conforme 
considere conveniente. As delegações, procurações gerais e revogações, assim como a criação 
de outros órgãos serão inscritas no Registo de Fundações. 
 

n) Aprovar, modificar e desenvolver o presente Código.  
 

1. As funções enumeradas nos pontos anteriores serão entendidas como conferidas ao 
Patronato da Fundación, sem prejuízo das funções delegadas estatutariamente aos órgãos 
de gestão com a colocação da Fundación em funcionamento. Não se entenderá como 
delegada, em caso nenhum, a aprovação das Contas, do Plano de Atuação, a modificação 
dos Estatutos, a fusão e liquidação da Fundación, nem os atos que exijam autorização do 
Protetorado. 

2. Em conformidade com os Estatutos, o Patronato reunir-se-á pelo menos duas vezes por ano 
e, além disso, todas as vezes que se considere oportuno para o bom andamento da 
Fundación.  

3. O Patronato poderá criar comunicações de trabalho, tendo por objetivo elaborar propostas, 
relatórios ou ditames. 

 
19. Seleção de profissionais e avaliação de desempenho 

 
a) A Fundación levará a cabo os seus processos de recrutamento e seleção de pessoal da forma 

mais rigorosa e objetiva possível, atendendo exclusivamente aos méritos académicos e de 
capacidade profissional dos candidatos e em função das necessidades da entidade, garantindo 
através dos seus procedimentos de R.H. e do plano de igualdade, a igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres. Em caso de candidatos a cargos especialmente expostos a riscos 
penais ou de qualquer outra índole, levar-se-á a cabo um procedimento de devida diligência 
tendo em vista verificar, de um modo razoável, se são apropriados para o cargo 

 
20. Conselho Assessor 

 
No seio da Fundación poder-se-á constituir um Conselho Assessor que será o órgão consultivo do 
governo e gestão da Fundación, para todas as matérias próprias da atividade fundacional que o 
Patronato e a sua Comissão Executiva considerem pertinente submeter à sua deliberação. O Patronato 
procederá à nomeação dos membros deste Conselho de entre personalidades de reconhecido prestígio 
da sociedade espanhola e de demonstrada afinidade madrilena. 
 

21. Da Gestão 
 

a) O Patronato, em conformidade com os Estatutos, adotará as medidas organizativas e de 
procedimento que considerar mais oportunas para a consecução dos objetivos fundacionais, 
estabelecendo, para tal efeito, a estrutura orgânica que considerar ideal. 

 
b) O órgão de gestão da Fundación será dotado dos meios organizativos e materiais, assim como 

dos recursos humanos, técnicos e administrativos necessários para o cumprimento das suas 
obrigações. Se for caso disso, quem ocupar os órgãos de gestão receberá as retribuições que 
sejam pertinentes. 

 
22. Da Comissão Executiva 

 
a) Para se conseguir uma gestão mais eficaz da Fundación Real Madrid, e em conformidade com a 

regulação em vigor, poderá existir uma Comissão Executiva que será composta pelo Vice-
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presidente ou os Vice-presidentes da Fundación, se houver, e por um número de vogais não 
superior a quinze, que serão designados pelo Patronato de entre os seus componentes, por 
proposta do seu Presidente, procedendo-se do mesmo modo para a sua cessação. A Comissão 
será presidida pelo Presidente do Patronato, que poderá delegar no vice-presidente ou em 
algum dos vice-presidentes existentes ou em qualquer um dos patrocinadores. 
 

b) As funções da Comissão Executiva serão, entre outras, as que se listam em seguida: prestar 
assessoria ao Patronato da Fundación; elevar ao Patronato para a sua aprovação as propostas 
sobre as competências que lhe correspondem em virtude dos Estatutos e das leis; propor ao 
Patronato a aprovação do Plano de atuação e das Contas Anuais, propor ao Patronato a 
nomeação e substituição dos Patrocinadores da Fundación, em conformidade com os Estatutos; 
propor ao Patronato para a sua aprovação, os atos que exijam autorização do Protetorado; 
manter o Patronato informado sobre o andamento da Fundación. 

 
c) A Comissão Executiva reunir-se-á todas as vezes que for convocada pelo seu Presidente ou tal 

for solicitado por, pelo menos, um terço dos seus membros, podendo-se constituir no seu seio as 
comunicações ou grupos de trabalho que sejam considerados oportunos. 

 
23. Bens vinculados.  

 
A alienação onerosa ou gratuita, assim como o ónus dos bens e direitos que façam parte da dotação, ou 
estejam diretamente vinculados ao cumprimento dos fins fundacionais, requererão a autorização prévia 
do Protetorado, que será concedida se existir justa causa devidamente acreditada. Entender-se-á como 
vinculação direta para os fins fundacionais quando tal vinculação estiver contida numa declaração de 
vontade expressa, quer do fundador, quer do Patronato da fundação ou da pessoa singular ou coletiva, 
pública ou privada que efetue uma contribuição voluntária à Fundación. Os atos de disposição sobre bens 
e direitos diferentes dos da dotação ou que não contem com vinculação direta aos fins fundacionais, 
deverão ser comunicados pelo Patronato ao Protetorado num prazo máximo de trinta dias úteis a contar 
da sua execução, sempre que representem um valor superior a 20 por cento do ativo da Fundación que 
resulte do último balanço aprovado. 

 
24. Participação em Sociedades.  

 
A Fundación não poderá ter participação em sociedades comerciais de pessoas em que deva responder 
pessoalmente pelas dívidas sociais. A Fundación poderá participar ou constituir sociedades comerciais 
que tenham a responsabilidade dos sócios limitada. 
 

25. Doações e subvenções  
 

A aceitação de heranças pela Fundación será entendida como feita em benefício do inventário. Os 
patrocinadores serão responsáveis, face à Fundación, pela perda do benefício de inventário pelos atos a 
que se refere o artigo 1024 do Código Civil. A aceitação de legados ou doações com encargos ou 
doações onerosos ou remuneratórios e o repúdio de heranças, doações e legados sem encargos serão 
comunicados ao Protetorado no prazo máximo dos dez dias úteis seguintes. 
 
A Fundación, no quadro das suas atividades, pode efetuar patrocínios e doações, no âmbito do quadro 
legal e em conformidade com as disposições em vigor nos lugares onde a Fundación operar. A execução 
das doações será sempre efetuada de forma transparente e objetiva e alinhada com os fins fundacionais 
 

26. Outras regras económicas.  
 

a) Os Patrocinadores poderão contratar com a Fundación, quer em nome próprio, quer de um 
terceiro, após autorização do Protetorado que se estenderá ao caso de pessoas singulares que 
atuem como representantes dos patrocinadores. A Fundación poderá participar em sociedades 
comerciais em que não se responda pessoalmente pelas dívidas sociais. Quando esta 



Código Ético e de Bom Governo  

 14 

participação for maioritária, deverão dar conta ao Protetorado. A aquisição de participações que 
impliquem responsabilidade implicará a sua alienação no prazo de um ano ou a transformação 
que liberte a Fundación de responsabilidade. 
 

b) A Fundación poderá obter rendimentos pelas suas atividades, sempre que isso não implique 
uma limitação injustificada do âmbito dos seus eventuais beneficiários. 

 
27. Planos de Atuação 

 
a) O Patronato elaborará e aprovará cada ano um Plano de atuação para o exercício seguinte, em 

conformidade com a legislação em vigor, que elevará ao Protetorado nos últimos três meses de 
cada exercício. O Plano de atuação compreenderá os objetivos e as atividades cujo 
desenvolvimento esteja previsto para ser efetuado durante o exercício seguinte.  

 
b) O Patronato aprovará anualmente a informação que a Lei exige, expressa no Balanço, Conta de 

Resultados e Memória, que incluirá o grau de cumprimento do Plano de Atuação. As contas 
anuais serão aprovadas pelo Patronato da Fundación, no prazo máximo de seis meses a contar 
do encerramento do exercício e serão apresentadas ao Protetorado no espaço dos dez dias 
úteis seguintes à sua aprovação. Qualquer pessoa poderá obter informação dos documentos 
depositados. 

 
28. Comité Ético 

 
a) O presente Código Ético e de Bom Governo contará com a vigilância do Comité Ético, que se 

encarregará de supervisionar a observância e o cumprimento dos preceitos, obrigações e 
instruções contidos no mesmo. 

 
b) O Comité Ético da Fundación Real Madrid será composto por um total de 3 a 6 membros 

designados pelo Patronato.  
 

c) As principais funções do Comité Ético, sem prejuízo de outras que coadjuvem à sua consecução 
ou então lhe sejam devidamente atribuídas pela Junta Diretiva, serão as seguintes: 

 
(i) Interpretar o conteúdo deste Código Ético e de Bom Governo e, se for caso disso, oferecer a 
resolução das eventuais discrepâncias interpretativas que possam surgir relativamente ao 
mesmo. 
(ii) Esclarecer todas as dúvidas que lhe sejam submetidas em matéria de comportamento e 
atuação por parte dos empregados, profissionais, diretores e Órgãos de Governo ou gestão.  
(iii) Desempenhar uma função de seguimento e de proposta de atualizações ou modificações do 
Código.  
 (iv) Resolver as eventuais denúncias que, ao abrigo do procedimento regulado no Código ético 
do Clube, sejam efetuadas por eventuais incumprimentos das obrigações do presente Código.  
(v) Divulgar, promover e fazer observar as obrigações dimanantes do presente Código Ético e de 
Bom Governo.  
 

29. Sistema de Compliance e Comissão de Cumprimento  
 

1. A Fundación Real Madrid implantou um Sistema de Cumprimento e Prevenção de Riscos 
normativo cuja vigilância, efetividade, seguimento e atualização ficam entregues à Comissão de 
Cumprimento.  

 
2. O Sistema de Cumprimento e Prevenção de Riscos fica regulado no Programa de Compliance 

da Fundación Real Madrid, cuja proposta de implementação foi aprovada pelo Patronato de 06 
de novembro de 2017. 
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3. A Comissão de Cumprimento será composta pelo Diretor Geral, Diretor Gerente e Responsável 
pelo Cumprimento da Fundación Real Madrid. 
 

4. A Comissão de Cumprimento adotará as medidas de organização interna que considerar 
necessárias para garantir o seu correto e regular funcionamento, e muito especialmente as 
relativas à convocatória e realização das suas reuniões, elaboração de atas das que forem 
realizadas, arquivamento e custódia da documentação, e documentos de informação ao Comité 
Ético, Patronato e Órgãos de Governo.  

 
5. A Comissão assumirá como funções:  

 
a. A aprovação do Sistema de Compliance, composto pelo Mapa de Riscos penais da 

Fundación e pelos Sistemas de prevenção, controlo e monitorização de processos, 
assim como pelas normas e procedimentos necessários para o seu funcionamento. 

b. A vigilância do funcionamento de tais controlos mediante revisões periódicas e emissão 
de relatórios de cumprimento das propostas de melhoramento detetadas.  

c. O apoio e coordenação com Auditoria Interna no seguimento e na vigilância das 
normas de controlo interno das informações. 

d. A conceção de planos de formação em matéria penal dirigidos aos Empregados da 
Fundación no exercício das suas funções. 

e. A obrigação de informar regularmente a Auditoria Interna, o Comité Ético e o Patronato  
f. Em coordenação com o Comité Ético, o conhecimento e tramitação das denúncias que 

se apresentem no Canal de Denúncias interno. 
g. O fomento do conhecimento do presente Código Ético e de Bom Governo entre os 

Empregados da Fundación e entre terceiros alheios à mesma.  
h. O controlo do cumprimento efetivo das decisões adotadas, assim como a execução das 

medidas sancionatórias e corretivas que se considerem pertinentes em cada caso. 
i. A elaboração periódica de relatórios sobre o nível de cumprimento do Código e do 

Sistema de Compliance, elevando à Auditoria Interna, ao Comité Ético e ao Patronato 
as recomendações que considerar necessárias para melhorar o seu conteúdo, facilitar 
a sua compreensão, garantir a sua aplicação e velar pela sua salvaguarda. 

 
30. Denúncias 

 
A Fundación Real Madrid, através de uma ligação telemática 
(https://fundacionrealmadrid.intedyacloud.com/canal_denuncias/) coloca à disposição dos(as) 
empregados(as), clientes, utilizadores, fornecedores e/ou qualquer pessoa ou organização que 
represente ou participe de alguma forma com a entidade, a possibilidade de denunciar e/ou comunicar 
qualquer indício ou eventual conduta irregular, pouco ética ou inapropriada, para que se possa efetuar um 
processo de investigação eficaz e absolutamente confidencial. Não obstante, para se garantir a 
veracidade das informações recebidas, só se aceitarão para tratamento as denúncias em que o 
denunciante esteja identificado. 
 
As denúncias serão devidamente recebidas pela Comissão de Cumprimento (em casos de abuso e/ou 
assédio a nível laboral ou das atividades, serão recebidas pela Delegada de Igualdade e Proteção no 
cumprimento dos respetivos procedimentos) que determinará de forma conjunta, de acordo com os seus 
critérios e conforme os casos: 
 
• A sua admissibilidade ou não. 
• O seu reenvio, se for caso disso, a alguma das unidades ou Direções responsáveis pela matéria que é 
objeto da comunicação e em particular a: (1) Comité Ético (2) Auditoria Interna e Controlo de Processos, 
como área responsável por irregularidades de potencial transcendência de natureza financeira e 
contabilística; ou (3) A Direção de Recursos Humanos, como área responsável pela prevenção de 
situações de discriminação, assédio laboral e sexual. Em qualquer caso, informar-se-á o comunicante 
sobre a decisão adotada. 

https://fundacionrealmadrid.intedyacloud.com/canal_denuncias/
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Determinada a admissibilidade da comunicação e a competência por razão da matéria, após os trâmites 
de indagação e verificação que em cada caso sejam pertinentes e, se for caso disso, da proposta de 
atuação recebida de alguma das Direções anteriormente referidas, a Comissão de Cumprimento deverá 
adotar a respetiva resolução e decidir as medidas que sejam necessárias para garantir o seu 
cumprimento. A Fundación estabelece formalmente que não tolerará represálias cometidas contra 
pessoas que façam uso dos procedimentos estabelecidos para a comunicação de condutas irregulares. 
 
Por outro lado, os denunciantes que apresentem denúncias de má-fé, com conhecimento da sua 
falsidade ou com a única intenção de depreciar a reputação ou o prestígio da Fundación Real Madrid ou 
de qualquer um dos seus profissionais, ficarão sujeitos às sanções previstas no regime disciplinar da 
entidade, entre as quais se inclui o despedimento do trabalhador. 
 
No portal de transparência da página web da Fundación Real Madrid 
(https://www.realmadrid.com/sobre-el-real-madrid/fundacion/transparencia), faculta-se o 
procedimento do Canal de denúncias. 

 
Depois de efetuadas as investigações oportunas, a Comissão de Cumprimento, caso assim o considere 
por se revestir de especial gravidade ou por qualquer outra circunstância concorrente que assim o 
aconselhe, facultará todas as informações necessárias à Comissão de Ética para a resolução final. 
 

31. Prevenção do assédio e violência contra a infância e a adolescência  
 

A Fundación Real Madrid, no cumprimento da Lei Orgânica 8/2021, de 4 de junho, sobre proteção integral 
à infância e à adolescência face à violência, juntamente com o seu compromisso para com a Agenda 
2030, e de forma muito específica com a meta 16.2: «Pôr fim ao maus-tratos, exploração, tráfico e todas 
as formas de violência e tortura contra as crianças.» no âmbito do Objetivo 16 de promover sociedades 
justas, pacíficas e inclusivas; implantou um sistema de avaliação de riscos, protocolos e procedimentos, 
assim como mecanismos de mecanização e seguimento que garantam os direitos fundamentais das 
crianças e dos adolescentes à sua integridade física, psíquica, psicológica e moral face a qualquer forma 
de violência, garantindo o livre desenvolvimento da sua personalidade e estabelecendo medidas de 
proteção integral, que incluam a sensibilização, a prevenção, a deteção precoce, a proteção e a 
reparação dos danos em todas as áreas em que a sua vida se desenvolve. 
 
De igual modo, a Fundación Real Madrid nomeou a figura de Delegada de Proteção à qual os menores 
possam acorrer para expressarem as suas inquietações e que se encarregará da difusão e do 
cumprimento dos protocolos estabelecidos, assim como de iniciar as comunicações pertinentes nos 
casos em que se tenha detetado uma situação de violência Contra a infância ou a adolescência. 
 
Neste sentido, ativou-se no formulário do canal de denúncias da Fundación Real Madrid (https:// 
fundacionrealmadrid.intedyacloud.com/canal_denuncias/), através do "tipo" abusos, assédio e restrições 
de liberdade nas atividades da FRM, uma via direta de comunicação com a Delegada de Proteção, 
garantindo a confidencialidade de todas as comunicações. 

 
 

32. Seguimento e Revisão do Código Ético e de Bom Governo 
 

a) O Patronato assume o compromisso de promover a atualização deste Código ético e de 
Bom Governo, tendo em vista garantir a sua adequação à regulação em vigor em cada 
momento, às necessidades da Fundación e ao Sistema de governo da Fundadora. 
 

b) O presente Código será, além disso, objeto de seguimento permanente pela Comissão Ética 
e pela Comissão de Cumprimento para que seja revisto periodicamente para se garantir a 
sua adaptação às condições de cada momento. 

 

https://www.realmadrid.com/sobre-el-real-madrid/fundacion/transparencia
https://fundacionrealmadrid.intedyacloud.com/canal_denuncias/
https://fundacionrealmadrid.intedyacloud.com/canal_denuncias/
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c) O Patronato, mediante acordo adotado pela maioria dos seus membros presentes ou 
representados, poderá modificar este Código por iniciativa própria, ou do presidente ou do 
secretário do Patronato. 

 
33. Transparência informativa 
 
1. A Fundación Real Madrid está firmemente empenhada na Transparência e, tal como o Clube, 

procura os máximos padrões de excelência na publicação de informações.  
 

2. A página web da Fundación é o instrumento principal da Política de transparência. Através da 
mesma, a Fundación informará o público em geral, e os terceiros diretamente relacionados com 
a mesma, sobre as atividades desenvolvidas, ao mesmo tempo que também servirá de 
instrumento para facilitar o conhecimento e a participação em futuras atividades a desenvolver, 
assim como para a divulgação dos seus fins e princípios. 

 
3. Sem prejuízo de o Patronato poder acordar em cada momento outras informações, a página web 

da Fundación conterá, no mínimo: 
 

a) Os Estatutos da Fundación. 
b) Contacto, sede e dados gerais 
c) Missão, visão e valores 
d) Órgãos de governo 

a. Patronato 
b. Diretores 

e) O Código de Ética e Bom Governo da Fundación. 
f) Projetos executados.  
g) Plano de atuação.  
h) Memória anual de atividades 
i) Contas anuais e auditoria 
j) Dados-chave  
k) Critérios de Avaliação 
l) Sistemas de qualidade 

 
34. Auditoria de Contas 

 
A Fundación Real Madrid compromete-se a submeter os seus Estados financeiros e Contas Anuais a 
uma Auditoria Externa financeira anual, cujo relatório será publicado no Portal de Transparência.  
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