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CÓDIGO DE CONDUTA  

ENQUADRAMENTO 

 

O Código de Conduta constitui um instrumento de 

definição dos padrões de atuação que expressam os 

valores e cultura organizacionais do Centro Hospitalar 

do Baixo Vouga, E.P.E. (CHBV), fomentando a confiança, 

a qualidade da gestão, o sentido de missão e a 

interiorização de valores éticos, dentro dos princípios 

do respeito humano. 

Constitui, igualmente, uma referência para o público, 

no que respeita aos padrões de conduta do CHBV, quer 

no relacionamento interno entre os colaboradores, 

quer no relacionamento externo, contribuindo para 

que este seja reconhecido como um exemplo de 

excelência, integridade, responsabilidade e rigor. 

O presente Código de Conduta enquadra-se nas 

disposições do Decreto-Lei nº 109-E/2021, de 9 de 

dezembro, e no Despacho n.º 9456-C/2014, de 18 de 

julho, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 

138, de 21 de julho de 2014, que identifica os 

princípios orientadores do “Código de Ética dos 

Serviços e Organismos do Ministério da Saúde”. 

As normas vertidas no Código de Conduta do CHBV 

constituem, pois, padrões de conduta que não 

prejudicam nem colidem com a aplicação simultânea 

de outros instrumentos legais ou regulamentares, bem 

como, outras normas de boas práticas ou regras 

deontológicas a que os colaboradores estejam 

obrigados por inerência do exercício das suas funções 

ou da sua profissão. 

CAPÍTULO I Disposições Gerais 

Artigo 1.° Âmbito de Aplicação 

1. O presente Código de Conduta (doravante 

designado por Código) aplica-se a todos os 

colaboradores do CHBV, independentemente da 

natureza do vínculo ou posição hierárquica que 

ocupem. 

2. Entende-se por colaboradores todos os 

trabalhadores, estagiários, bolseiros, prestadores de 

serviços, mandatários e voluntários do CHBV, os quais 

se consideram abrangidos pelo presente Código, a 

partir do momento da sua publicação. 

Artigo 2.° Objetivos  

O presente Código visa, essencialmente, contribuir 

para o correto, digno e adequado desempenho 

profissional com altos padrões de qualidade e 

transparência na prestação de serviço público no 

âmbito da missão e atribuições do CHBV. 

CAPÍTULO II Valores e Princípios 

Éticos 

Artigo 3.° Missão e Valores  

1. O CHBV tem como missão contribuir para a saúde e 

bem-estar, pela prestação de cuidados de qualidade a 

cada utente, através de práticas clínicas integradas, da 

formação e da investigação.  

2. O CHBV pretende posicionar-se como uma 

instituição de referência no Serviço Nacional de Saúde 
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(SNS), como o melhor prestador de cuidados da região 

de Aveiro e o melhor local para trabalhar no setor da 

saúde.  

3. No desenvolvimento da sua atividade, o CHBV e os 

seus colaboradores observam e orientam-se pelos 

seguintes valores:  

a) Centralização no doente.  

b) Respeito.  

c) Confiança.  

d) Espírito/Trabalho em equipa.  

e) Inovação.  

f) Qualidade e Segurança. 

Artigo 4.º Prossecução do Interesse 

Público 

Os colaboradores do CHBV devem nortear a sua 

atuação sempre em prol do interesse coletivo, no 

respeito pelos direitos e interesses legalmente 

protegidos dos cidadãos, em detrimento dos 

interesses particulares ou de grupo, adotando 

comportamentos exigíveis para esse fim e aderindo a 

padrões elevados de ética profissional. 

Artigo 5.º Competência e 

Responsabilidade 

Os colaboradores do CHBV devem cumprir as funções 

ou tarefas atribuídas com zelo, empenho, 

responsabilidade e rigor, devendo adotar, em todas as 

circunstâncias, um comportamento capaz, íntegro e de 

elevado profissionalismo. 

Artigo 6.º Profissionalismo e Eficiência 

Os colaboradores do CHBV devem fazer uso racional 

das capacidades, do tempo e dos meios 

organizacionais e pessoais para alcançarem os 

objetivos definidos e devem realizar as suas funções ao 

abrigo de princípios de ética organizacional, em estrito 

respeito pelas necessidades dos destinatários da 

atividade do serviço. 

Artigo 7.º Isenção e Imparcialidade 

Para proteção da confiança de terceiros na isenção da 

administração pública, devem os colaboradores do 

CHBV, nas relações que estabeleçam no exercício das 

suas funções, atuar com isenção e objetividade, sendo-

lhes vedadas práticas ou decisões arbitrárias e 

comportamentos que permitam a atribuição de 

benefícios ou prejuízos ilegítimos, devendo ainda 

acautelar que os atos praticados são adequados e 

indispensáveis à realização da atividade profissional. 

Artigo 8.º Justiça e Igualdade 

Nas relações estabelecidas no âmbito da atividade 

profissional, os colaboradores do CHBV devem tratar 

de forma justa todos com quem entrem em relação e 

não podem diferenciar tratamento a ninguém, nem 

agir com favoritismos ou preconceitos que conduzam 

a discriminações de qualquer natureza, em função da 

raça, género, orientação sexual, credo, estado civil, 

deficiência física ou de opiniões de outra natureza, 

origem étnica ou social, naturalidade ou associação 

sindical, devendo assegurar que situações idênticas 

são objeto de tratamento igual. 
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Artigo 9.º Transparência 

O CHBV deve garantir o direito à informação e à 

transparência publicando, divulgando e 

disponibilizando na intranet e na sua página oficial na 

internet, para consulta ou outro fim, de informações, 

documentos e outros conteúdos que, pela sua 

natureza e nos termos legais, possam ou devam ser 

disponibilizados ao público. 

Artigo 10.º Respeito e Boa-fé 

Os colaboradores do CHBV devem, nas relações que 

estabeleçam com terceiros, atuar no sentido de 

alcançar o resultado mais adequado possível ao 

cumprimento da sua missão e tendo em vista a 

realização do interesse comum, e não devem criar 

obstáculos ou dificuldades injustificáveis nessas 

relações. 

Artigo 11.º Colaboração e Participação 

1. Os colaboradores do CHBV devem ter uma atuação 

com zelo, espírito de cooperação e prestar as 

informações e os esclarecimentos solicitados de forma 

respeitosa, clara, simples e expedita, mantendo os 

vários intervenientes no mesmo assunto a par da 

evolução dos trabalhos, fomentando o contributo e a 

participação de todos os interessados legitimados. 

2. Os colaboradores devem evitar dúvidas ou 

incertezas no desempenho das funções atribuídas, 

devendo ser instruídos pelos seus superiores 

hierárquicos de forma clara e compreensível, seja pela 

via oral ou escrita. 

Artigo 12.º Lealdade e Integridade 

1. Os colaboradores do CHBV devem desempenhar 

adequadamente as tarefas atribuídas e instruções 

emitidas de forma solidária e cooperante, com total 

subordinação aos objetivos da instituição e em prol do 

interesse público, respeitando no percurso os canais 

hierárquicos definidos, segundo valores de 

transparência e abertura no trato pessoal, 

independentemente da posição hierárquica ocupada. 

2. A fim de garantir a absoluta independência entre os 

interesses pessoais e os do CHBV, os colaboradores da 

instituição devem, em todas as circunstâncias, agir 

com retidão de carácter e respeito, estando vinculados 

a adotar uma postura de honestidade e 

incorruptibilidade, evitando situações suscetíveis de 

originar conflitos de interesses. 

Artigo 13.º Qualidade e Boas Práticas 

Os colaboradores do CHBV devem primar pela 

qualidade e eficiência dos serviços prestados, 

cumprindo as suas obrigações de forma responsável e 

zelosa, com rigor, sustentação técnica e excelência de 

desempenho, mesmo em circunstâncias difíceis. 

Artigo 14.º Verdade e Humanismo 

O CHBV e os seus colaboradores, devem agir de acordo 

com os princípios da verdade e da retidão. Devem 

pautar a sua conduta com base num conjunto de ideais 

e princípios que valorizam as ações humanas e valores 

morais. 
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CAPÍTULO III Normas de Conduta 

Artigo 15.º Relações Interpessoais  

1. Os colaboradores do CHBV orientam-se pela 

lealdade, cortesia, retidão, amabilidade e espírito de 

cooperação e entreajuda, assim como objetividade e 

imparcialidade no desempenho das suas funções.  

2. Os colaboradores do CHBV colaboram mutuamente 

na implementação das decisões superiormente 

determinadas, de forma a garantir o melhor 

desempenho do CHBV.  

3. Os colaboradores do CHBV zelam pela criação e 

manutenção de um bom ambiente de trabalho, 

mitigando qualquer sentimento de intolerância para 

com o próximo por forma a criar uma maior harmonia 

e prosseguir uma vida profissional e pessoal 

equilibrada.  

Artigo 16.° Relacionamento com o 

Cidadão e Atendimento ao Público 

1. Os colaboradores do CHBV devem pautar a sua 

atuação por regras de cortesia e correção no seu 

relacionamento com os utentes, assegurando-lhes o 

apoio, informação ou esclarecimento, sempre que seja 

solicitado, sobre qualquer assunto que ao utente diga 

respeito ou sobre o qual este tenha interesse direto, 

pessoal e legítimo.  

2. Os colaboradores do CHBV prestam resposta 

completa e exata às questões colocadas ou garantem o 

encaminhamento do pedido, sempre que o assunto 

seja da responsabilidade ou competência de outra 

entidade.  

3. Os colaboradores do CHBV devem agir com elevado 

profissionalismo, respeito e correção com os utentes, 

atuando de forma a proporcionar-lhes um serviço e 

apoio eficaz e eficiente. 

4. No exercício das suas funções, os colaboradores do 

CHBV devem exibir a sua identificação de forma visível, 

através do respetivo cartão institucional. 

Artigo 17.° Relacionamento com 

Fornecedores  

1. Os colaboradores do CHBV regem-se por elevados 

padrões de integridade, probidade, transparência, 

boa-fé, equidade e igualdade de oportunidades para 

com todos os interessados habilitados a com ele 

contratar.  

2. O CHBV honra os princípios da contratação pública, 

designadamente, os da transparência, igualdade e 

concorrência na seleção dos fornecedores e cumpre 

integralmente os seus compromissos contratuais, 

elaborando de forma clara os seus contratos, sem 

ambiguidades ou omissões.  

Artigo 18.º Comunicação com o Exterior 

1. Aos colaboradores do CHBV é vedado executarem 

diligências em nome da Instituição potenciadoras de 

violar a lei e demais legislações aplicáveis à atividade 

do serviço. 

2. Os colaboradores do CHBV devem atuar no estrito 

respeito pelas regras e normas instituídas quanto ao 

sigilo e confidencialidade da informação, não devendo 

fornecer informações sobre processos ou 

procedimentos em discussão ou em curso nos serviços. 
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3. Os colaboradores devem abster-se de exprimir 

publicamente opiniões e pareceres sobre assuntos que 

o CHBV se deva pronunciar, assumindo um 

comportamento baseado na lealdade para com a 

instituição. 

4. Nas relações com as entidades externas os 

colaboradores devem atuar com isenção e equidade, 

segundo critérios de objetividade e confiança mútua, e 

padrões de elevado profissionalismo. 

5. Aos colaboradores cabe assegurar a adequação da 

informação e esclarecimentos prestados, certificar que 

a mesma é formalizada segundo a cadeia hierárquica 

estabelecida, e ainda garantir que são conservados os 

registos adequados em matéria de arquivo. 

6. Nos contactos com o exterior, todos os 

colaboradores devem garantir a sua cabal 

identificação e o serviço, unidade, gabinete ou 

departamento que integram. 

7. Em matéria que se prenda com a atividade e 

imagem pública do CHBV, os colaboradores não 

podem fazer publicações nas redes sociais nem 

conceder entrevistas ou fornecer informações, sem 

que haja uma autorização expressa do Conselho de 

Administração. 

Artigo 19.° Atendimento Prioritário  

O CHBV respeita todas as regras de atendimento 

prioritário de idosos, grávidas, crianças, pessoas com 

deficiência ou incapacidade notória, pessoas 

acompanhadas de crianças de colo e outros casos 

específicos com necessidades clínicas de atendimento 

prioritário, assegurando o cumprimento da lei no que 

respeita às condições de acessibilidade aos espaços 

públicos e equipamentos coletivos e demais exigências 

em termos de atendimento prioritário e preferencial 

nos serviços públicos. 

Artigo 20.° Responsabilidade Social  

1. O CHBV compromete-se a respeitar o princípio da 

igualdade de oportunidades e a não admitir qualquer 

forma de discriminação individual, que seja 

incompatível com a dignidade da pessoa humana, 

nomeadamente, em razão do género, origem, etnia, 

orientação sexual e confissão política e/ou religiosa. 

2. O CHBV adota um plano de igualdade, conducente a 

alcançar uma efetiva igualdade de tratamento e de 

oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar as 

discriminações e a permitir a conciliação da vida 

pessoal, familiar e profissional. 

3. O CHBV cumpre as normas de segurança, higiene, e 

bem-estar no local de trabalho, proporciona a 

prevenção, proteção e promoção da saúde dos 

colaboradores.  

4. O cumprimento das regras de segurança constitui 

uma obrigação de todos, constituindo dever dos 

colaboradores reportar atempadamente aos serviços a 

ocorrência de qualquer situação anómala suscetível de 

comprometer a segurança das pessoas, instalações 

e/ou equipamentos.  

5. O CHBV reconhece a relevância do desenvolvimento 

de ações que visem a proteção dos colaboradores de 

comportamentos de terceiros que possam atentar 

contra a sua dignidade, condenando qualquer forma 

de coerção física ou verbal. 
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Artigo 21.° Responsabilidade Ambiental 

O CHBV assume como compromisso a promoção, 

controlo e adequação das atividades hospitalares 

segundo as melhores práticas ambientais, num 

absoluto respeito pela legislação em vigor, alicerçada 

numa cultura de responsabilidade conjunta 

disseminada pelos seus profissionais e colaboradores. 

Artigo 22.° Direito de Participação  

O CHBV, através da página da internet, possibilita a 

participação dos cidadãos na sua atividade 

regulamentar, quando adequado e em especial, nas 

matérias relativas aos serviços prestados. 

Artigo 23.º Sistema de Gestão 

Documental  

Os colaboradores do CHBV devem utilizar o sistema de 

gestão documental disponível para execução das 

respetivas tarefas, que permita, designadamente, o 

armazenamento de informação permanentemente 

atualizada e classificada, a pesquisa e circulação de 

informação, bem como uma maior segurança e 

segregação de níveis de acesso conforme a finalidade 

de recolha ou tratamento, por forma a alcançar uma 

melhor transparência, eficiência e eficácia. 

Artigo 24.º Consultas Públicas  

O CHBV divulga para consulta pública, nos termos 

legais aplicáveis, projetos de ato no respetivo sítio da 

intranet e sítio institucional, devendo indicar o 

período de consulta e proceder ao tratamento e análise 

dos contributos enviados pelos interessados.  

Artigo 25.º Prazo de Decisão  

O CHBV deve satisfazer as solicitações dos 

interessados no respeito pelos prazos legalmente 

estabelecidos, adotando mecanismos internos de 

alerta e de controlo para o seu cumprimento. 

Artigo 26.° Impedimentos e Conflito de 

Interesses  

1. Todos os colaboradores devem pautar a sua atuação 

pelo escrupuloso cumprimento dos limites de 

responsabilidade que lhes estão atribuídos e usar o 

poder que lhes tenha sido delegado de forma não 

abusiva, orientado para a consecução dos objetivos do 

CHBV e não para a obtenção de vantagens pessoais.  

2. Os colaboradores do CHBV devem respeitar o 

regime legal dos impedimentos, escusas ou suspeições 

e assinar uma declaração de inexistência de conflito de 

interesse, nos termos dos procedimentos e condições 

previstas na legislação em vigor.  

3. No âmbito do desempenho das suas atividades, os 

colaboradores do CHBV não podem intervir na 

tomada de decisões quando se encontrem em 

situações de impedimento ou conflito de interesses.  

4. Os colaboradores que se encontrem ou que 

razoavelmente prevejam vir a encontrar-se numa 

situação de conflito de interesses comunicam a 

situação ao superior hierárquico ou, na sua ausência, 

ao responsável pelo cumprimento normativo do 

Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC), que 

toma as medidas adequadas para evitar, sanar ou 

cessar o conflito. 
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5. Considera-se conflito de interesses qualquer 

situação em que se possa, com razoabilidade, duvidar 

seriamente da imparcialidade da conduta ou decisão 

do colaborador. 

6. O CHBV deve adotar medidas destinadas a 

assegurar a isenção e a imparcialidade dos 

colaboradores e prevenir situações de favorecimento.  

Artigo 27.° Regime de Ofertas 

1. Os colaboradores do CHBV não podem oferecer, 

solicitar, receber ou aceitar, para si ou para terceiros, 

quaisquer benefícios, dádivas e gratificações, 

recompensas, presentes ou ofertas, em virtude do 

exercício das suas funções, nos termos legalmente 

previstos. 

2. Excetuam-se as ofertas entregues ou recebidas por 

força do desempenho das funções em causa que se 

fundamentem numa mera relação de cortesia e que 

tenham valor insignificante.  

3. Para este efeito, aceita-se, por aproximação, o 

preconizado no artigo 8.º da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 42/2022, de 9 de maio, que estipula um 

valor máximo de 150 euros. 

Artigo 28.° Acumulação de Funções  

1. Os colaboradores devem respeitar o regime legal em 

vigor em matéria de acumulação de funções. 

2. O CHBV, deve divulgar aos colaboradores que 

detenham vínculo de emprego público, 

designadamente, na intranet, todas as normas, 

minutas e procedimentos a observar nos pedidos de 

autorização, alteração e cessação de acumulação de 

funções e proceder à revisão das autorizações de 

acumulação de funções concedidas sempre que tal se 

justifique. 

Artigo 29.° Sigilo Profissional 

1. Os colaboradores devem guardar sigilo profissional 

relativamente a dados pessoais e qualquer informação 

direta ou indiretamente relacionada com a saúde dos 

cidadãos, que os colaboradores conheçam no exercício 

das suas funções ou por causa delas. 

2. O regime geral de sigilo profissional deve integrar, 

quando necessário, um regime especial de registo e 

segregação de acesso a dados pessoais, conforme a 

natureza da intervenção dos colaboradores, bem como 

um regime específico sobre a manutenção desse dever 

após a cessação de funções. 

3. O dever de sigilo profissional deverá ceder, nos 

termos legais aplicáveis, perante a obrigação de 

comunicação ou denúncia de factos relevantes às 

instâncias externas administrativas reguladoras, 

inspetivas, policiais e judiciárias. 

4. Sem prejuízo da legislação aplicável, o dever de 

sigilo profissional não deverá impedir a comunicação 

de irregularidades e/ou denúncias de infrações, 

nomeadamente situações que prefigurem erros ou 

omissões que possam prejudicar os destinatários da 

atuação da instituição, ou a condução de ações no 

âmbito do controlo interno e para a melhoria contínua 

da qualidade.  
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5. Prevalece o cumprimento do dever de omitir ou 

revelar informação decorrente das regras 

deontológicas das várias profissões. 

6. O dever do sigilo profissional que impende sobre os 

colaboradores do CHBV não cessa com o termo das 

suas funções ou dos serviços prestados.  

Artigo 30.° Formação  

1. O CHBV deve proporcionar aos seus colaboradores 

formação de modo a aumentar as suas competências, 

tendo em vista a atualização dos conhecimentos e 

prestação de melhores serviços aos utentes.  

2. O CHBV deve incentivar a procura ativa de formação 

por parte dos seus colaboradores, de modo a fomentar 

o aperfeiçoamento e a atualização dos seus 

conhecimentos, tendo em vista a manutenção ou 

melhoria das suas capacidades profissionais e a 

prestação de melhores serviços aos utentes e, ao 

mesmo tempo, criar condições para o seu 

desenvolvimento profissional e pessoal. 

Artigo 31.° Conservação do Património 

1. Os colaboradores, na medida das suas 

responsabilidades, devem proteger e assegurar a 

utilização racional, eficaz e eficiente do património 

físico, financeiro e intelectual do CHBV, com vista à 

prossecução da missão e dos objetivos da instituição, 

não os podendo utilizar, direta ou indiretamente, em 

seu proveito pessoal ou de terceiros. 

2. Os colaboradores do CHBV devem, no exercício da 

sua atividade, utilizar de forma prudente e criteriosa 

os bens do CHBV, evitando o desperdício, bem como 

cumprir rigorosamente as normas de segurança.  

3. Os colaboradores devem ainda, promover a 

preservação do património histórico do CHBV, seja 

material ou imaterial.  

Artigo 32.º Desmaterialização de Atos e 

de Procedimentos  

Todos os pedidos, comunicações, notificações e 

pagamentos entre os interessados e o CHBV, são, 

sempre que possível, efetuados por meios eletrónicos, 

com vista a simplificar processos e procedimentos, 

promovendo, assim, uma adequada utilização dos 

recursos, melhoria da qualidade e do rigor da 

informação, rapidez de acesso aos dados em condições 

de segurança e no respeito pela privacidade dos 

cidadãos. 

Artigo 33.º Cruzamento de Informações 

entre Entidades  

O CHBV coopera com todas as autoridades de 

supervisão e fiscalização, satisfazendo as solicitações 

que lhe forem dirigidas, cumprindo com as obrigações 

de reporte a que está sujeito, sem prejuízo do dever de 

confidencialidade e a proteção de dados. 

Artigo 34.° Acesso e Reutilização da 

informação  

O acesso à informação, concretamente, à informação 

de saúde e registos clínicos, rege-se pela Lei n.º 

26/2016, de 22 de agosto, com as alterações 
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posteriormente introduzidas, instrumento legal que 

atribui competências para decidir sobre a legitimidade 

no acesso, ao Responsável pelo Acesso à Informação 

(RAI). 

Artigo 35.° Proteção de Dados Pessoais 

1. As operações de tratamento de dados pessoais dos 

colaboradores do CHBV, e em particular dos seus 

utentes (dados relativos à saúde) regem-se pelo 

rigoroso respeito das normas e princípios plasmados 

no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) e 

restante legislação aplicável em matéria de 

privacidade e proteção de dados, refletido na sua 

Política de Privacidade.  

2. Na estrita medida da salvaguarda dos direitos e 

liberdades dos titulares de dados pessoais, tendo em 

consideração a sua natureza, o CHBV aplica as 

medidas técnicas e organizativas adequadas em 

conformidade com a legislação em vigor e o atual 

estado da arte.  

Artigo 36.º Avaliação da Qualidade dos 

Serviços  

Com vista a avaliar o grau de satisfação dos serviços 

prestados, o CHBV disponibiliza aos utentes 

questionários nos locais de atendimento e no sítio da 

Internet, procedendo à divulgação dos resultados 

obtidos aos seus colaboradores e utentes. 

 

CAPÍTULO IV Mecanismos de 

Controlo Interno 

Artigo 37.º Transparência Administrativa 

1. Tendo em consideração o principio da transparência 

administrativa, o CHBV publica, divulga e disponibiliza, 

para consulta ou outro fim, de informações, 

documentos e outros conteúdos que, pela sua natureza 

e nos termos legais, deve estar disponível ao público 

na Intranet e na sua página oficial na Internet, 

nomeadamente informação sobre a organização 

institucional e dados gerais da atividade desenvolvida, 

o Código de Conduta, o Plano de Prevenção de Riscos 

de Corrupção e Infrações Conexas, o Relatório e Contas 

e o Modelo de Governo. 

2. Na divulgação da informação, o CHBV deve 

assegurar a acessibilidade, o uso, a qualidade, a 

compreensibilidade, a tempestividade e a integridade 

dos dados. 

Artigo 38.º Combate à Corrupção e 

Infrações Conexas 

1. É interdita qualquer prática de corrupção, em todas 

as suas formas ativas e passivas, quer através de atos 

e omissões quer por via da criação e manutenção de 

situações de favor ou irregulares. 

2. Entende-se por corrupção e infrações conexas os 

crimes de corrupção, recebimento e oferta indevidos 

de vantagem, peculato, participação económica em 

negócio, concussão, abuso de poder, prevaricação, 
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tráfico de influência, branqueamento ou fraude na 

obtenção ou desvio de subsidio, subvenção ou crédito, 

previstos no Código Penal. 

3. O CHBV deve adotar, implementar e monitorizar um 

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas, assegurando a respetiva divulgação e 

publicidade na Intranet e na sua página oficial na 

Internet. 

4. O CHBV deve adotar um Código de Conduta que 

estabeleça o conjunto de princípios, valores e regras 

de atuação de todos os colaboradores em matéria de 

ética profissional, tendo em consideração as normas 

penais referentes à corrupção e às infrações conexas e 

os riscos de exposição do CHBV a estes crimes. 

5. Os colaboradores devem reportar de imediato todas 

as situações que identifiquem ou tenham 

conhecimento ou suspeita de constituir uma prática 

irregular, que beneficie alguém em prejuízo de outrem 

ou da própria instituição.   

6. O CHBV deve assegurar a realização de programas 

de formação interna a todos os colaboradores, com 

vista a que estes conheçam e compreendam as 

politicas e procedimentos de prevenção da corrupção 

e infrações conexas implementados. 

Artigo 39.º Comunicação de 

Irregularidades e Denúncia de Infrações 

Com o objetivo de promover uma cultura de 

transparência e responsabilização, o CHBV dispõe de 

um Sistema de Comunicação Interna de 

Irregularidades e Denúncias de Infrações, destinado à 

receção e tratamento, de forma direta e confidencial, 

de comunicações de irregularidades de atos de 

corrupção e infrações conexas. 

Artigo 40.º Sistema de Controlo Interno 

1. O CHBV possui um sistema de controlo interno 

proporcional à natureza, dimensão e complexidade da 

atividade desenvolvida, com base em modelos 

adequados de gestão dos riscos. 

2. O sistema de controlo interno engloba, as politicas, 

os métodos, procedimentos e boas páticas que 

contribuem para assegurar o desenvolvimento da 

atividade de forma ordenada, eficiente e transparente, 

nomeadamente: 

a) O Serviço de Auditoria Interna; 

b) O responsável pelo cumprimento normativo 

do Regime Geral da Prevenção da Corrupção 

(RGPC); 

c) O Regulamento Interno e o Código de 

Conduta; 

d) o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção 

e Infrações Conexas e respetivo relatório de 

execução; 

e) O Sistema de Comunicação de Irregularidades 

e Denúncias de Infrações; 

f) Manuais de Procedimentos. 

3. O conjunto dos mecanismos acima identificados 

constitui um instrumento fundamental de suporte ao 
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planeamento estratégico e tomada de decisão pelo 

Conselho de Administração.  

4. Para efeitos de avaliação da respetiva adequação e 

eficácia, é promovido o acompanhamento regular da 

implementação do sistema de controlo interno, 

designadamente através da realização de auditorias 

aleatórias, reportando superiormente os seus 

resultados e eventuais condicionantes, e 

implementando as necessárias medidas corretivas ou 

de aperfeiçoamento. 

Artigo 41.º Auditoria Interna 

1. O Serviço de Auditoria Interna do CHBV tem como 

competência a avaliação dos processos de controlo 

interno e de gestão de riscos, nos domínios 

contabilístico, financeiro, operacional, informático e 

de recursos humanos, contribuindo para o seu 

aperfeiçoamento contínuo.  

2. Ao Serviço de Auditoria Interna compete em 

especial, fornecer ao Conselho de Administração, 

análises e recomendações sobre as atividades revistas 

para melhoria do funcionamento dos serviços; receber 

as comunicações de irregularidades sobre a 

organização e funcionamento do CHBV; elaborar o 

plano anual de auditoria interna; elaborar anualmente 

um relatório sobre a atividade desenvolvida, em que se 

refiram os controlos efetuados, as anomalias detetadas 

e as medidas corretivas a adotar.  

Artigo 42.º Regime Geral da Prevenção da 

Corrupção 

1. O CHBV deve adotar e implementar um programa de 

cumprimento normativo que inclua, um plano de 

prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas 

(PPR), um código de conduta, um programa de 

formação e um canal de denúncias. 

2. O CHBV deve designar um responsável pelo 

cumprimento normativo, que garante e controla a 

aplicação do programa e cumprimento normativo. 

3. O responsável pelo cumprimento normativo exerce 

as suas funções de modo independente, permanente e 

com autonomia decisória, devendo ser assegurado, 

pelos meios humanos e técnicos necessários ao bom 

desempenho da sua função.  

CAPÍTULO V Disposições Finais 

Artigo 43.º Cumprimento 

1. Os colaboradores do CHBV devem respeitar 

escrupulosamente a lei, assegurar o cumprimento de 

todas as normas legais e regulamentos em vigor, bem 

como os diversos códigos de conduta e ética 

profissional que lhes sejam destinados.  

2. Os colaboradores devem proceder ao cumprimento 

das políticas, procedimentos e instruções de trabalho 

aprovados pelo CHBV, devendo conhecer os 

documentos normativos internos que dizem respeito à 

sua área de atuação. 
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3. Após aprovação do presente documento, deverá ser 

feita com carater regular a monitorização da aplicação 

do Código de Conduta, de modo a aferir o seu grau de 

cumprimento. 

Artigo 44.º Regime Sancionatório 

1. Sem prejuízo da eventual responsabilidade civil, 

financeira ou criminal a que houver lugar, o 

incumprimento das disposições constantes do 

presente Código é suscetível de constituir sanções 

disciplinares puníveis nos termos legais, que podem, 

no limite, consubstanciar o despedimento sem 

indemnização ou compensação.  

2. A prática de corrupção ou infrações conexas pode 

resultar na aplicação de sanções criminais nomeada 

mas não taxativamente: 

Crime Moldura penal 

Corrupção ativa Pena de prisão de 1 a 5 anos 

(limite pode ser agravado)  

Corrupção passiva Pena de prisão de 1 a 8 anos  

Peculato Pena de prisão de 1 a 8 anos  

Abuso de Poder Pena de prisão até 3 ou pena 

de multa  

Branqueamento de 

Capitais 

Pena de prisão até 12 anos 

(limite pode ser agravado)  

 

3. Por cada infração é elaborado um relatório do qual 

consta a identificação das regras violadas, da sanção 

aplicada, bem como das medidas adotadas ou a adotar. 

Artigo 45.º Revisão 

O presente Código será revisto a cada três anos ou 

sempre que se opere alterações que o justifiquem. 

Artigo 46.º Publicação e Entrada em vigor 

1. O presente Código, após aprovação pelo Conselho de 

Administração e consulta pública, será divulgado 

internamente através da publicação na Intranet e no 

sítio da Internet do CHBV, no prazo de 10 dias 

contados desde a sua implementação e respetivas 

revisões. 

2. Aquando da integração de novos elementos na 

instituição, deverá ser dado um exemplar do Código de 

Conduta e deverá ser assinada uma declaração de 

tomada de conhecimento do documento. 

3. No âmbito de aplicação do presente Código, os 

colaboradores podem colocar dúvidas e/ou 

apresentar sugestões ao responsável pelo 

cumprimento normativo. 

4. O CHBV, comunica aos membros do Governo 

responsáveis pela respetiva tutela e aos serviços de 

inspeção da respetiva área governativa, bem como ao 

Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC), o seu 

Código de Conduta e o relatório de cada infração, no 

prazo de 10 dias contados desde a sua implementação 

e respetivas revisões ou elaboração. 

5. O presente Código entra em vigor na data da sua 

publicação. 


