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1 Introdução 

Os desafios que atualmente se colocam às Instituições Sociais passam, em grande medida, 

pela adoção de uma conduta baseada num forte sentido de responsabilidade social, ética e 

moral, bem como, da tomada de consciência dos impactos que o exercício da sua atividade 

provoca.  

O Código de Ética tem por objetivo fixar as regras e os princípios gerais de ética 

profissional dos colaboradores da FUNDAÇÃO MANUEL FRANCISCO CLÉRIGO, sendo 

aplicável a todos os colaboradores, nas relações entre si e com terceiros.  

Nesta medida, o Código pretende constituir-se como uma referência quanto ao padrão de 

conduta exigível à Instituição nas suas relações com o público, ajudando a consolidar a 

imagem institucional da FUNDAÇÃO MANUEL FRANCISCO CLÉRIGO em termos de 

excelência, responsabilidade, independência e rigor.  

A FUNDAÇÃO MANUEL FRANCISCO CLÉRIGO acredita que a concretização dos seus 

interesses de longo prazo está necessariamente alicerçada no estrito cumprimento dos mais 

elevados padrões de conduta ética.  

Por sua vez, o Código de Conduta tem como intuito prevenir e combater a prática de 

assédio no trabalho e pretende, nos termos da Lei n.º 73/2017, de 16 de Agosto, servir de 

referência aos seus destinatários no sentido de garantir a salvaguarda da integridade moral 

dos trabalhadores e outros colaboradores, assegurando, designadamente, o direito a 

condições de trabalho que respeitem a dignidade individual de cada um/a. 

A FUNDAÇÃO MANUEL FRANCISCO CLÉRIGO, compromete-se a defender os valores da 

não discriminação e do combate ao assédio no trabalho. Considera-se assédio todo o 

comportamento indesejado, sob forma verbal, não-verbal ou física, praticado aquando do 

acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho ou formação profissional, com o 

objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger uma pessoa, de afetar a sua dignidade, ou 

de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. 

Todos aqueles que se relacionam com as várias respostas da Instituição nas suas 

atividades institucionais e sociais, têm interesse legítimo na transparência, no diálogo e na 

atitude ética e numa conduta assertiva destas e dos seus colaboradores.  

Este documento vem expressar o compromisso da FUNDAÇÃO MANUEL FRANCISCO 

CLÉRIGO com uma conduta ética e assertiva nos seus relacionamentos internos e externos, 

tendo como objetivo o reforço dos padrões éticos aplicáveis e a criação de um ambiente de 

trabalho que promova o respeito, a integridade e a equidade.  

Este Código é aplicável a todas as Respostas Sociais da Instituição e vincula todos os 

colaboradores, independentemente da sua função ou posição hierárquica.  
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PARTE I – CÓDIGO DE ÉTICA 

 

2 Principais objetivos do Código 

Com o presente Código pretende-se essencialmente: 

 Dar a conhecer de forma inequívoca aos Colaboradores, Clientes/Utentes, Parceiros, 

Fornecedores e, de uma forma geral, a toda a Comunidade os valores preconizados, 

vividos e exigidos pela Instituição, fomentando relações crescentes de confiança entre 

todos eles;  

 Clarificar, junto de todos os colaboradores, as regras de conduta que os mesmos devem 

escrupulosamente observar, tanto nas suas relações recíprocas, como nas relações que, 

em nome da FUNDAÇÃO MANUEL FRANCISCO CLÉRIGO, estabelecem com 

Clientes/Utentes, Fornecedores e Conselho de Administração; 

 Reforçar os padrões éticos de atuação no seu conjunto, constituindo-se como um pilar 

da política de responsabilidade social desenvolvida pela Instituição;  

 Desenvolver uma cultura comum, de vivência e partilha de valores e normas comuns 

que permitam o reforço da imagem de credibilidade e confiança na FUNDAÇÃO 

MANUEL FRANCISCO CLÉRIGO. 

3 Âmbito de aplicação 

O Código da Ética aplica-se a todos os colaboradores da FUNDAÇÃO MANUEL 

FRANCISCO CLÉRIGO. 

4 Legislação e Ética 

A FUNDAÇÃO MANUEL FRANCISCO CLÉRIGO e todos as seus colaboradores 

comprometem-se a garantir, em todas as suas ações, a total conformidade com a legislação 

em vigor, nomeadamente com os Regulamentos Internos de cada Resposta Social. Os 

colaboradores nunca devem executar, em nome da FUNDAÇÃO MANUEL FRANCISCO 

CLÉRIGO, qualquer ação que viole os regulamentos aplicáveis à sua atividade. 
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5 Valores 

A FUNDAÇÃO MANUEL FRANCISCO CLÉRIGO procura atuar com transparência, rigor, 

equidade e sempre com o intuito de bem servir a população. Neste sentido, são para nós 

valores fundamentais que pretendemos ver cumpridos: 

 Solidariedade 

 Responsabilidade 

 Humanitude e Educação 

 Profissionalismo e Rigor 

 Cooperação e Trabalho de Equipa 

 Empenho 

 Equidade 

 Honestidade 

6 Princípios de Ética e Conduta Profissional 

6.1 Princípios Gerais 

 Os colaboradores devem conduzir a sua atuação pela lealdade para com a Instituição, bem 

como devem ser independentes e não atender a interesses pessoais, devendo evitar 

situações suscetíveis de originar conflitos de interesses. 

Os colaboradores devem ainda comportar-se de forma a promover, a manter e a reforçar a 

confiança dos Clientes/Utentes contribuindo para o seu eficaz funcionamento e para a 

afirmação de uma posição institucional de rigor e de qualidade.  

6.2 Imparcialidade e Independência  

Os colaboradores devem ser imparciais e independentes, abstendo-se de qualquer ação 

que prejudique arbitrariamente os Clientes/Utentes, bem como, de qualquer tratamento 

preferencial, quaisquer que sejam os motivos.  

 
No desempenho das suas atividades/funções, os colaboradores da FUNDAÇÃO MANUEL 

FRANCISCO CLÉRIGO devem tratar de forma justa e imparcial todos os Clientes/Utentes, 

respeitando os princípios da neutralidade e da igualdade, ou seja, a sua atuação deverá ser 

rigorosa, objetiva e imparcial. 
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6.3 Responsabilidade 

Os colaboradores devem respeitar e incentivar os valores da FUNDAÇÃO MANUEL 

FRANCISCO CLÉRIGO, promovendo a cooperação e a responsabilidade institucional, ou 

seja, ter a capacidade para compreender e integrar o contributo da sua atividade para o 

funcionamento da Instituição. 

Os colaboradores devem prestar serviços de qualidade e assumir com transparência e rigor 

o desenvolvimento da sua prática de gestão e o cumprimento dos requisitos. 

Os colaboradores devem cumprir as suas obrigações de forma responsável e zelosa, 

procurando a excelência do desempenho, em todas as circunstâncias. 

6.4 Profissionalismo 

A qualidade dos serviços que a FUNDAÇÃO MANUEL FRANCISCO CLÉRIGO presta aos 

Clientes/Utentes das várias Respostas Sociais e à Comunidade e a eficiência no 

desempenho das suas funções, deve ser um dos objetivos principais dos seus 

colaboradores, pelo que estes devem adotar em todas as circunstâncias um comportamento 

competente, correto e de elevado profissionalismo. 

Os colaboradores devem ter um desempenho seguro, eficaz, eficiente, cultivando um 

espírito de equipa e de entreajuda garantindo, deste modo, a qualidade dos serviços 

prestados. 

A FUNDAÇÃO MANUEL FRANCISCO CLÉRIGO deve promover o aperfeiçoamento 

profissional dos seus colaboradores, nomeadamente através de ações de formação, 

incentivando-os desta forma, à melhoria contínua do seu nível de competências 

profissionais. 

6.5 Não Discriminação  

Os colaboradores não podem praticar qualquer discriminação com base no sexo, na raça, 

na cor, na origem étnica ou social, nas caraterísticas genéticas, na religião ou crença, nas 

opiniões políticas ou qualquer outra opinião, na propriedade, no nascimento, numa 

deficiência, na idade ou na orientação sexual.  

6.6 Segurança e Bem-estar no Trabalho  

A Instituição garante o cumprimento das normas de segurança, saúde, higiene e bem-estar 

no local de trabalho. 
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Constitui um dever dos colaboradores da Instituição informar atempadamente os seus 

superiores hierárquicos ou os serviços responsáveis da ocorrência de qualquer situação 

irregular suscetível de poder comprometer a segurança das pessoas, instalações ou 

equipamentos.  

Os colaboradores devem procurar, desenvolver e atualizar de forma contínua os seus 

conhecimentos e competências, bem como, tirar o melhor aproveitamento das ações de 

formação promovidas pela Instituição. 

6.7  Sigilo Profissional 

Os colaboradores não podem ceder, revelar, utilizar ou referir, diretamente ou por outra 

pessoa, quaisquer informações relativas à atividade da Instituição ou ao exercício das suas 

funções profissionais, quando aquelas sejam consideradas como confidenciais, em função 

da sua natureza e conteúdo, pelo Conselho de Administração.  

 

O sigilo profissional aplica-se a todos os colaboradores, especialmente nas situações em 

que, pela sua importância ou legislação existente, não devam ser do conhecimento do 

público em geral. 

Os colaboradores devem sempre atuar com descrição em relação a factos e informações a 

que tenham acedido durante o exercício das suas funções.  

O dever do sigilo profissional que impende sobre os colaboradores da FUNDAÇÃO 

MANUEL FRANCISCO CLÉRIGO, não cessa com o termo das funções ou dos serviços 

prestados. 

6.8 Direito à Imagem 

 

O direito à imagem é um dos direitos da personalidade dos quais todos os seres humanos 

gozam, facultando-lhes o controle do uso de sua imagem, seja a representação fiel de seus 

aspetos físicos ou a representação da sua aparência individual e distinguível, concreta ou 

abstrata. 

Assim, os colaboradores e/ou estagiários não podem, a qualquer título, fotografar e/ou filmar 

os Clientes/Utentes do sector sénior e do sector da Infância sem autorização dos próprios 

ou dos superiores hierárquicos. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_da_personalidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seres_humanos
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6.9 Património 

Os recursos da Instituição devem ser usados de forma eficiente, com vista à prossecução 

dos objetivos definidos e não para fins pessoais ou outros, devendo os colaboradores zelar 

pela proteção e bom estado de conservação do património.  

Os colaboradores devem, também, no exercício da sua atividade, adotar todas as medidas 

adequadas e justificadas no sentido de limitar os custos e despesas da Instituição, com a 

finalidade de permitir a utilização mais eficiente dos recursos disponíveis.  

6.10 Respeito pelo Ambiente 

Os colaboradores da FUNDAÇÃO MANUEL FRANCISCO CLÉRIGO no exercício da sua 

atividade devem promover uma utilização racional dos meios que são colocados à sua 

disposição, de forma a evitar desperdícios e danos ambientais, promovendo a reutilização e 

reciclagem sempre que tal seja possível e aplicável. 

6.11 Relações Externas 

Todos os colaboradores da FUNDAÇÃO MANUEL FRANCISCO CLÉRIGO devem pautar o 

seu relacionamento com Clientes/Utentes, Fornecedores, Famílias dos Utentes, outras 

Instituições Públicas ou Privadas por critérios de qualidade, integridade, honestidade, 

cortesia e transparência. 

6.12 Relacionamento com Clientes/Utentes 

Os colaboradores devem evidenciar elevado profissionalismo, respeito e delicadeza no trato 

com os Clientes/Utentes, atuando por forma a proporcionar-lhes um serviço eficaz e 

eficiente, garantindo a satisfação das suas necessidades. 

No relacionamento com os Clientes/Utentes, em especial no que respeita ao acesso a 

qualquer informação, a FUNDAÇÃO MANUEL FRANCISCO CLÉRIGO cumpre o que se 

encontra definido no Regulamento Interno de cada Resposta Social. 

Ao Cliente/Utente deve ser assegurado, com total transparência a informação ou o 

esclarecimento que seja solicitado sobre qualquer assunto que lhe diga respeito. 

6.13 Relacionamento entre Colaboradores 

Todos os colaboradores devem contribuir para a criação e manutenção de um bom 

ambiente de trabalho, nomeadamente através da colaboração e cooperação mútua, 

devendo todos trabalhar em prol do mesmo objetivo. 
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No exercício das suas funções, os colaboradores da Instituição devem ser responsáveis e 

cooperativos, privilegiando o bom ambiente, o respeito e o bom trato pessoal, quer com os 

colegas, quer com os superiores hierárquicos. 

Nas relações entre si, os colaboradores devem respeitar o cumprimento das instruções dos 

superiores hierárquicos e o respeito pelos canais hierárquicos definidos.  

No seu relacionamento profissional, os colaboradores da Instituição devem promover a troca 

de informação utilizando os canais adequados, a cooperação e fomentar o espírito de 

equipa.  

6.14 Relacionamento com Fornecedores  

Os colaboradores com responsabilidades na seleção do fornecimento de bens ou de 

serviços para a Instituição, não podem ter qualquer interesse pessoal relacionado com o 

fornecedor ou o fornecimento. 

7 Ação Disciplinar 

A violação, por parte dos Colaboradores da FUNDAÇÃO MANUEL FRANCISCO CLÉRIGO, 

das normas éticas constantes do presente Código constitui infração disciplinar punível nos 

termos do regime disciplinar aplicável, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal a 

que houver lugar. 

Os Colaboradores ficam obrigados a prestar todas as informações que lhes sejam 

solicitadas, no âmbito da instauração de processos disciplinares e relativamente aos factos 

com eles conexos, em respeito das disposições legais e regulamentares aplicáveis. 
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PARTE II – CÓDIGO DE CONDUTA 

8 Âmbito de Aplicação e Princípios Gerais 

8.1 Destinatários e âmbito de aplicação 

 

Este Código de Conduta destina-se a todos os membros dos Órgãos Sociais, trabalhadores 

ou colaboradores (independentemente do vínculo contratual), utentes e quaisquer pessoas 

que participem ativamente nas atividades da FUNDAÇÃO MANUEL FRANCISCO CLÉRIGO 

 

Em particular, todos os trabalhadores da Instituição, devem sentir-se protegidos contra 

qualquer tipo de assédio praticado sob qualquer forma, incluindo por meios eletrónicos ou 

outro tipo de comunicação, que possa afetá-los no seu local de trabalho ou em qualquer 

local em que exerçam funções. 

8.2 Princípios Gerais 

No exercício das suas atividades, funções e competências, os destinatários devem sempre 

atuar tendo em vista a prossecução dos interesses da Instituição, no respeito pelos 

princípios da não discriminação e do combate ao assédio no trabalho. 

Os destinatários não podem adotar comportamentos discriminatórios em relação a outros 

destinatários ou a terceiros, com base em quaisquer categorias suspeitas, designadamente 

a raça ou etnia, o sexo, a orientação sexual, a idade, incapacidade ou deficiência física ou 

psíquica, opinião política, ideologia, religião ou crença. 

8.3 Comportamentos ilícitos 

 

Estão expressamente vedados os seguintes comportamentos, em si mesmos suscetíveis 

de configurarem a prática de assédio moral: 

 

 Desvalorizar e desqualificar sistematicamente o trabalho de colegas ou 

subordinados; 

 

 Promover o isolamento social; 
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 Ridicularizar, de forma directa ou indirecta, uma característica pessoal; 

 

 Fazer ameaças de despedimento recorrentes; 

 

 Estabelecer sistematicamente objectivos impossíveis de atingir ou prazos 

impossíveis de cumprir; 

 

 Atribuir sistematicamente funções estranhas ou desadequadas à respectiva 

categoria profissional; 

 

 Não atribuir quaisquer funções profissionais, violando o direito à ocupação efetiva do 

posto de trabalho; 

 

 Apropriar-se sistematicamente de ideias, propostas, projetos e trabalhos de colegas 

ou de subordinados, sem identificação do autor das mesmas; 

 

 Desprezar, ignorar ou humilhar colegas ou trabalhadores/as, forçando o seu 

isolamento perante outros colegas e superiores hierárquicos; 

 

 Sonegar sistematicamente informações necessárias ao desempenho das funções de 

outros colegas ou de subordinados ou relativas ao funcionamento da Instituição 

sendo no entanto o conteúdo dessas informações facultado  aos demais; 

 

 Divulgar sistematicamente rumores e comentários maliciosos ou críticas reiteradas; 

 

 Dar sistematicamente instruções de trabalho confusas e imprecisas;  

 

 Pedir sistematicamente trabalhos urgentes, sem que essa urgência seja necessária; 

 

 Fazer sistematicamente críticas em público a colegas de trabalho, a subordinados ou 

a outros superiores hierárquicos; 

 

 Insinuar sistematicamente que o trabalhador ou trabalhadora ou colega de trabalho 

tem problemas mentais ou familiares; 
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 Fazer brincadeiras frequentes com conteúdo ofensivo referentes ao sexo, raça, 

opção sexual ou religiosa, deficiências físicas, problemas de saúde etc., de outros 

colegas ou subordinados; 

 

 Transferir o/a trabalhador/a de sector ou de local de trabalho com a clara intenção de 

promover o seu isolamento; 

 

 Falar constantemente aos gritos ou de forma intimidatória; 

 

 Marcar o número de vezes e contar o tempo que o/a trabalhador/a demora na casa 

de banho; 

 

 Criar sistematicamente situações objetivas de stress que provoquem no destinatário 

da conduta o seu descontrolo, designadamente alterações ou transferências 

sistemáticas de local de trabalho. 

 

Estão expressamente vedados os seguintes comportamentos, em si mesmos suscetíveis 

de configurarem a prática de assédio sexual: 

 

 Repetir sistematicamente observações sugestivas, piadas ou comentários sobre a 

aparência ou condição sexual; 

 

 Enviar reiteradamente desenhos animados, desenhos, fotografias ou imagens 

indesejados e de teor sexual; 

 

 Realizar telefonemas, enviar cartas, sms ou e-mails indesejados, de carácter sexual; 

 

 Promover o contacto físico intencional e não solicitado excessivo ou  provocar 

abordagens físicas desnecessárias; 

 

 Enviar convites persistentes para participação em programas sociais ou lúdicos, 

quando a pessoa visada deixou claro que o convite é indesejado; 

 

 Apresentar convites e pedidos de favores sexuais associados a promessa de 

obtenção de emprego ou melhoria das condições de trabalho, estabilidade no 

emprego ou na carreira profissional, podendo esta relação ser expressa e direta ou 

meramente insinuada. 
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9. Procedimento 

9.1 Infrações 

Sempre que a FUNDAÇÃO MANUEL FRANCISCO CLÉRIGO tome conhecimento da 

violação das disposições constantes do presente Código de Conduta, e no caso de o/a 

infrator/a ser trabalhador sujeito ao poder disciplinar da Instituição, será instaurado processo 

disciplinar. 

A instauração de procedimento disciplinar não prejudica a responsabilidade civil, contra- 

ordenacional ou criminal a que haja lugar relativamente a quaisquer destinatários do 

presente Código de Conduta que cometam infrações que àquelas correspondam. 

Os destinatários do presente Código de Conduta têm o dever de denunciar quaisquer 

práticas irregulares de que tenham conhecimento, prestando a devida colaboração em 

eventuais processos disciplinares ou de investigação contra-ordenacional ou criminal pelas 

entidades competentes. 

9.2 Regime de proteção ao denunciante e testemunhas 

Será garantido um regime específico de proteção para o/a denunciante e as testemunhas 

em procedimentos relacionados com situações de assédio, salvo quando atuem com dolo.  

É garantida proteção especial aos denunciantes e testemunhas em processos judiciais ou 

contra-ordenacionais desencadeados por assédio, não podendo os mesmos ser 

sancionados disciplinarmente até trânsito em julgado da respetiva decisão. 

Nos termos do Código do Trabalho, presume-se abusivo o despedimento ou outra sanção 

aplicada para punir uma infração, se esta tiver lugar até um ano após a denúncia ou após 

outra forma de reivindicação ou exercício de direitos relativos a igualdade, não 

discriminação e assédio. 

Os destinatários do presente Código de Conduta que denunciem infrações ao mesmo de 

que tenham tido conhecimento no exercício das suas funções ou por causa delas não 

podem, sob qualquer forma, ser prejudicados, sendo-lhes assegurado o anonimato até à 

dedução de acusação. 
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9.3 Responsabilidade da Instituição 

A FUNDAÇÃO MANUEL FRANCISCO CLÉRIGO é responsável pela reparação dos danos 

emergentes de doenças profissionais resultantes da prática de assédio, cujos termos serão 

fixados pelo Governo em regulamentação própria. 

 

A prática de assédio pelo empregador ou por algum representante do mesmo, denunciada à 

Autoridade para as Condições no Trabalho, figurará entre os exemplos de justa causa de 

resolução do contrato de trabalho por parte do trabalhador. 

 

Quando esteja em causa a prática de assédio, fica vedada a dispensa da sanção acessória 

de publicidade da decisão condenatória. 

9.4 Formalização de Denúncias 

Nos termos de regulamentação própria, serão disponibilizados e divulgados pela Autoridade 

para as Condições do Trabalho os endereços eletrónicos próprios para receção de 

denúncias de assédio em contexto laboral. 
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10 Disposições Finais 

Os presentes Códigos obedecem ao princípio da subsidiariedade, ou seja, a sua 

observância não impede a aplicação simultânea das regras de conduta específicas de 

outros agrupamentos profissionais, bem como, de outras disposições legais. 

Os Colaboradores da FUNDAÇÃO MANUEL FRANCISCO CLÉRIGO têm a obrigação de 

informar o seu superior hierárquico ou o Conselho de Administração sobre qualquer violação 

do Código de Ética e Conduta. 

Todas essas informações serão analisadas confidencialmente e examinadas de forma séria 

e imediata. 

Se qualquer Colaborador da FUNDAÇÃO MANUEL FRANCISCO CLÉRIGO tiver dúvidas 

relativamente às disposições constantes neste código, deve igualmente informar o seu 

superior hierárquico ou o Conselho de Administração. 

O presente Código de Ética e Conduta pode ser atualizado sempre que seja necessário, 

sendo da responsabilidade do Conselho de Administração a sua aprovação. 

O presente Código de Ética entra em vigor em 27 de março de 2018, após aprovação do 

Conselho de Administração conforme ata nº 1058. 

 

 

 

 

Versão Data Descrição das Alterações 

1 15-11-2013 Versão inicial. 

2 14-03-2018 Revisão Geral e Introdução de Código de Conduta. 

 


