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PREÂMBULO 

O Serviço de Defesa do Consumidor (SDC) da Secretaria Regional da Inclusão e 

dos Assuntos Sociais (SRIAS) tem por missão desenvolver activamente a política 

da defesa dos consumidores da Região definindo e adoptando as medidas 

necessárias para assegurar o seu mais elevado nível de protecção. 

Tendo presentes a sua missão e competências, bem como, os deveres gerais e 

específicos que impendem sobre os seus colaboradores no exercício das suas 

funções de interesse público, importa sistematizar, num Código de Conduta, 

normas de conduta e ética profissional que devem reger a actuação de todos os 

colaboradores do SDC. 

1º 

ÂMBITO E OBJECTO 

O presente Código de Ética e de Conduta, adiante abreviadamente designado 

por CEC, estabelece um conjunto de princípios, linhas de orientação, regras e 

valores em matéria de ética profissional que deverão pautar a conduta dos 

trabalhadores quer nas relações entre si, quer nas suas relações com terceiros. 

O CEC é aplicável a todos os trabalhadores que desempenham funções no SDC, 

independentemente da sua função, vínculo contratual ou posição hierárquica, 

que ocupem, doravante designados por destinatários do presente Código. 

 

2º 

PRINCIPIOS GERAIS 

Os destinatários deste Código estão vinculados à defesa do interesse público, 

devendo observar, no desempenho das suas funções, os seguintes princípios 

gerais:  

 Lealdade e dedicação;  

 Transparência e boa-fé;  

 Legalidade, imparcialidade, isenção e independência;  

 Competência;  

 Proporcionalidade e discrição;  

 Honestidade; 
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 Salvaguardar os bens e recursos do SDC, bem como, promover a sua 

prudente utilização;  

 Reconhecer a igualdade de oportunidades, o mérito individual e o 

respeito pela dignidade da pessoa humana;  

 Observar padrões elevados de ética profissional;  

 Evitar situações susceptíveis de originar conflitos de interesses.  

 

3º 

IGUALDADE DE TRATAMENTO E NÃO DISCRIMINAÇÃO 

Os destinatários deste Código devem abster-se, em relação a qualquer pessoa, de 

privilegiar, beneficiar, prejudicar, privar de qualquer direito ou isentar de 

qualquer dever, em razão da ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, 

religião, convicções políticas ou ideológicas, ideias filosóficas, instrução, situação 

económica, condição social ou orientação sexual. Os destinatários deste Código 

devem, também, no relacionamento uns com os outros demonstrar urbanidade, 

civismo e respeito mútuo.  

 

4º 

DILIGÊNCIA, EFICIÊNCIA E RESPONSABILIDADE 

Os destinatários deste Código devem:  

 Cumprir com zelo, eficiência, responsabilidade e da melhor forma 

possível as funções e os deveres que lhes sejam cometidos;  

 Estar conscientes da importância dos respectivos deveres e 

responsabilidades, ter em conta as expectativas do público relativamente 

à sua conduta, dentro de padrões genérica e socialmente aceites;  

 Comportar-se de modo a manter e reforçar a confiança dos cidadãos no 

SDC e contribuir para o seu eficaz funcionamento e boa imagem;  

 Assumir por sua iniciativa, e logo que detectados, quaisquer eventuais 

erros, lapsos ou incorrecções cometidos inadvertidamente no exercício das 

suas funções. 
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5º 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Os trabalhadores do SDC devem promover a sustentabilidade nos domínios 

económicos, social e ambiental, no processo de tomada de decisão no âmbito da 

sua atividade, procurando a criação de valor, a eficiência na utilização dos 

recursos, a proteção do ambiente e a boa gestão do capital humano. 

 

6º 

DADOS PESSOAIS, CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

Os destinatários deste Código estão especialmente obrigados a guardar sigilo de 

factos cujo conhecimento lhes advenha exclusivamente do exercício das suas 

funções, dando a violação do referido dever lugar à inerente responsabilidade 

civil e disciplinar, sendo ainda o facto punível nos termos do Código Penal. 

 

7º 

RELACIONAMENTO INTERNO 

Para os colaboradores, o conceito de lealdade implica não só o adequado 

desempenho das tarefas que lhes são atribuídas pelos seus superiores, o 

cumprimento das instruções destes e o respeito pelos canais hierárquicos 

apropriados, mas também a transparência e a abertura no trato pessoal com 

superiores e colegas, no âmbito das disposições normativas aplicáveis. Os 

destinatários deste Código devem:  

a) Manter outros colegas intervenientes no mesmo assunto ao corrente dos 

trabalhos em curso e permitir-lhes dar o respectivo contributo;  

b) Independentemente da sua posição hierárquica e da sua actividade específica, 

cultivar e manter um relacionamento correcto e cordial, potenciando o espírito 

de equipa e de colaboração, sem prejuízo do culto de um saudável espírito crítico, 

a exercer de forma correcta e discreta;  

c) Respeitar e proteger o património do SDC e não permitir a utilização abusiva 

por terceiros dos serviços e das instalações. Todo o equipamento e instalações, 

independentemente da sua natureza, apenas podem ser utilizados para uso 

oficial, salvo se a sua utilização privada tiver sido explicitamente autorizada de 
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acordo com as normas ou práticas internas relevantes ou no uso de poderes 

discricionários;  

d) Adoptar todas as medidas adequadas e justificadas no sentido de limitar os 

custos e despesas do SDC, a fim de permitir o uso mais eficiente dos recursos 

disponíveis;  

e) Proceder no sentido de minimizar que os eventuais impactos negativos no 

ambiente sejam reduzidos tanto quanto possível através da poupança de 

recursos e da redução e reciclagem de materiais utilizados. 

 

8º 

RELAÇÕES EXTERNAS 

No relacionamento com terceiros, os colaboradores do SDC devem adoptar uma 

atitude urbana e cordial, atuando com celeridade, diligência, isenção, equidade e 

segundo critérios de objetividade.  

 

9º 

CONFLITO DE INTERESSES 

Os destinatários do presente Código ficam obrigados a informar, aquando do 

início da respetiva relação funcional, a existência de quaisquer conflitos de 

interesses, entendidos estes como quaisquer factos ou situações que, objetiva ou 

subjetivamente, direta ou indiretamente, se revelem suscetíveis de pôr em causa, 

ou, por alguma forma, afetar o dever de isenção e imparcialidade a que se 

subordinam os trabalhadores no desempenho das suas funções, através do 

preenchimento da Declaração de Conflito de Interesses conforme foi apresentada 

no Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, a qual 

deverá ser atualizada sempre que ocorra alguma situação que o determine. 

Consideram-se como situações de conflitos de interesses, os casos em que se 

verifique, ou se venha a verificar, que os trabalhadores do SDC tenham ou 

possam vir a ter interesses privados ou pessoais em determinada matéria que 

possa influenciar, direta ou indiretamente, ou aparentemente influenciar, o 

desempenho imparcial e objetivo das respetivas funções. 

Caso ocorra uma situação de conflito de interesses, o trabalhador do SDC em causa deve 

declarar-se impedido, ficando impossibilitado de intervir no procedimento 
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relativamente ao qual tal conflito exista, comprometendo-se a comunicar tal facto, de 

imediato, ao seu superior hierárquico. 

Sempre que alguém suspeite ou tenha conhecimento de qualquer facto suscetível de 

conformar uma situação de conflito de interesses deve informar, de imediato, a sua 

hierarquia. 

 

10º 

DÁDIVAS OU BENEFÍCIOS 

Os trabalhadores não devem aceitar, quer para si próprios, quer em nome de 

outrem, presentes ou outras ofertas que possam influenciar, que visem 

influenciar, ou que possam ser interpretadas como uma forma de influenciar o 

seu trabalho. 

No entanto, é possível aceitar a hospitalidade ou pequenos presentes que, devido 

ao seu valor e à sua natureza, se considerem dentro dos limites normais da 

cortesia. Nestes casos, o trabalhador deve de imediato ponderar se a aceitação do 

presente ou da oferta pode influenciar a sua imparcialidade ou prejudicar a 

confiança depositada no SDC, sendo que, em caso de dúvida, deve consultar o 

seu superior hierárquico. 

 

11º 

PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

Os destinatários deste Código devem atuar ativamente contra todas as formas de 

corrupção, ativa ou passiva, incluindo a denúncia dos casos de suspeita de 

fraude, dando especial atenção a qualquer forma de pagamentos, favores e 

cumplicidades que possam induzir a criação de vantagens ilícitas. 

No caso de verificação de qualquer um dos comportamentos mencionados no 

número anterior, suscetível de constituir infração penal ou disciplinar, deve 

participar-se ao Ministério Público ou ao dirigente com competência disciplinar, 

conforme os casos, fornecendo todas as provas e comunicando todos os factos de 

que tenham conhecimento que indiciem suspeita de fraude, corrupção ou 

qualquer outra atividade ilegal lesiva. 

A eventual omissão do dever de denúncia ou participação pode gerar 

responsabilidade disciplinar e/ou penal, nos termos previstos na lei 
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12º 

INCUMPRIMENTO 

A violação dos princípios e deveres previstos no CEC, verificados que sejam os 

pressupostos legalmente previstos para o efeito, podem dar origem a 

responsabilidade disciplinar e penal. 

 

13º 

PUBLICIDADE 

O presente Código deve ser divulgado por todos os seus destinatários, e 

publicado no sítio da internet do SDC. 

 


