
Código de 
Conduta 
para todos os membros da 
Royal academy of dance



este Código de Conduta aplica-se a todos os membros da Royal academy of 
Dance (RAD) que, a partir da sua admissão ou readmissão, ficam vinculados 
aos respectivos estatutos. Os membros que são professores registados na 
RAD encontram-se também vinculados ao Código de Prática Profissional para 
professores registados na RAD; visite www.rad.org.uk para mais informação.  

os membros (incluindo professores registados na Rad):

• quando chamados para emitir uma opinião profissional em assuntos 
relacionados com a RAD, fazem-no de forma objectiva e fiável

• nunca se envolvem de forma consciente em nenhuma prática de 
corrupção ou falta de ética que possa afectar a reputação da Rad

• defendem os interesses e mantêm a dignidade e o bem-estar da 
RAD, dos respectivos membros e funcionários, e da profissão e 
ensino da dança 

• respeitam todas as regras e normas da RAD relativas à categoria de 
membro, conforme foram notificadas ou publicadas pela RAD e 

• respeitam os princípios de justiça, igualdade e profissionalismo 
em todos os relacionamentos com funcionários da RAD, outros 
membros ou elementos do público. 

Após admissão ou renovação da admissão, os membros aceitam respeitar os 
estatutos da RAD, conforme revistos ocasionalmente, e aderir a este Código de 
conduta.

Qualquer falha, por parte de um membro, em respeitar este Código de 
conduta será conduzida de acordo com as regras ditadas em Procedimentos 
e normas disciplinares relativas a todos os membros, em conformidade com 
os estatutos 9.3 e 10.1 da Royal Academy of Dance (Procedimentos e normas 
disciplinares). 

Visite www.rad.org.uk para mais informação sobre o artigo suplementar e 
estatutos e sobre os Procedimentos e normas disciplinares.

Royal Academy of Dance® é uma instituição social registada em Inglaterra e no País de Gales sob 
o n.º 312826.

Royal Academy of Dance®
36 Battersea Square
London SW11 3RA
Tel: +44 (0)20 7326 8000
Fax: +44 (0)20 7924 3129
E-mail: info@rad.org.uk


