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I.

ÍNDICE DAS SIGLAS

ACES – Agrupamento de Centros de Saúde
ARS – Administração Regional de Saúde
ARSLVT, I.P. – Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P.
CDI – Centro de Divulgação de Informação
CPA – Código do Procedimento Administrativo
CPP – Código dos Contratos Públicos
CRP – Constituição da República Portuguesa
DGAG – Departamento de Gestão e Administração Geral
DICAD – Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
DSP – Departamento de Saúde Pública
LTFP – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
MP – Ministério Público
RAI – Responsáveis pelo Acesso à Informação
RCM – Resolução do Conselho de Ministros
RGPC – Regime Geral de Prevenção da Corrupção
RGPD – Regulamento Geral de Proteção de Dados
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II.

ENQUADRAMENTO

O presente Código de Conduta, a seguir designado abreviadamente por Código, estabelece o conjunto de princípios
e valores em matéria de ética institucional a observar por todos os colaboradores da Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. (ARSLVT, I.P.), sob a égide do Ministério da Saúde, na prossecução do interesse
público, sem prejuízo e no respeito, quando aplicável, das regras deontológicas aprovadas pelas Ordens profissionais
correspondentes.
Os princípios éticos constantes deste Código servem de orientação e referência no que diz respeito à conduta dos
colaboradores da ARSLVT, I.P., não dispensando nunca a aplicação dos regimes jurídicos especiais de atividades ou
conduta a que as entidades e os seus colaboradores estejam sujeitos, nomeadamente as normas constantes do
Código do Procedimento Administrativo (CPA), da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), da Carta Ética
da Administração Pública, do Código Europeu de Boa Conduta Administrativa e do Código Internacional de Conduta
para Funcionários Públicos.
Considerando as disposições do despacho n.º 9456-C/2014, de 21 de julho, que identifica os princípios orientadores
do “Código de Conduta Ética dos Serviços e Organismos do Ministério da Saúde”, as disposições da LTFP, elaboradas
de acordo com os princípios éticos da Administração Pública identificados e divulgados pela Direção-Geral da
Administração e do Emprego Público (DGAEP) e, ainda, os regimes de transparência e incompatibilidades dispostos
em legislação especial do setor da saúde, como o Decreto-Lei n.º 14/2014, de 22 de janeiro, e o Estatuto do
Medicamento, bem como a publicação do novo Código de Conduta do Governo, aprovado pela Resolução do
Conselho de Ministros (RCM) n.º 42/2022, de 09 de maio, torna-se necessário proceder a uma atualização do
presente Código.
Pretende-se, ainda, com a presente alteração, ir ao encontro das medidas de prevenção da corrupção estabelecidas
na Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024, aprovada pela RCM n.º 37/2021, de 06 de abril, materializadas no
Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC), aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 09 de
dezembro e, assim, estabelecer um conjunto de princípios, valores e regras de atuação em matéria de ética que irão
nortear a conduta de todos os colaboradores da ARSLVT, I.P.
Por último, a alteração aqui preconizada pretende ainda robustecer o disposto na redação anterior do presente
Código, no que à matéria da prevenção e combate ao assédio no trabalho respeita, porquanto, e como é consabido,
a Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto, retificada pela Declaração de Retificação n.º 28/2017, de 2 de outubro, reforçou
o quadro legislativo para a prevenção da prática do assédio, procedendo, no que aqui importa, à sexta alteração da
LTFP, tornando obrigatória para o setor público, a adoção de um código de boa conduta para a prevenção e combate
ao assédio no trabalho, atenta a remissão do artigo 4.º, n.º 1, alíneas c) e d), bem como o estabelecido no artigo
71.º, n.º 1, alíneas c) e k) da LTFP.
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III.

CÓDIGO DE CONDUTA

P ARTE I
Â MBITO D E A PLICAÇÃO

A RTIGO 1. º
O BJET O
O Código de Conduta constitui um instrumento de autorregulação, consubstanciando um compromisso
de orientação assumido por todos os colaboradores da ARSLVT, I.P. no exercício das suas funções, e que
estabelece o padrão ético e de comportamento comum.

A RTIGO 2. º
Â MBITO S UBJETI VO
1. O Código aplica-se a todos os colaboradores da ARSLVT, I.P., independentemente da natureza do
vínculo, carreira, categoria, função ou posição hierárquica que ocupem.
2. Consideram-se colaboradores, para este efeito, os trabalhadores, independentemente do vínculo
jurídico, que prestem serviço nas áreas em que intervém este Instituto, prosseguindo a missão e
representando a ARSLVT, I.P., conforme o princípio da responsabilidade pelo exercício da
atividade que se comprometem realizar e o princípio da convergência com a cultura e objetivos
institucionais da ARSLVT, I.P.
3. Estão ainda sujeitos ao presente Código os colaboradores em regime de prestação de serviços em
regime de avença ou tarefa integrados na ARSLVT, I.P. por si ou ao serviço de terceiros,
voluntários, os estagiários, os trabalhadores em período experimental, trabalhadores em situação
de mobilidade e os em cedência de interesse público ou cujo contrato se encontre suspenso.
4. Os colaboradores, no momento da sua admissão ou reinício de funções, e sempre que se
verifiquem alterações ao presente Código, devem receber cópia do presente Código e assinar a
declaração identificada no Anexo I.
5. O disposto no Código não prejudica a aplicação de outros regimes jurídicos especiais de atividade
ou conduta a que a ARSLVT, I.P. e os seus colaboradores estejam sujeitos, designadamente a
aplicação de regimes legais de boas práticas ou de regras deontológicas dimanadas de associações
profissionais.
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A RTIGO 3. º
Â MBITO O BJETI VO
1. O presente Código estabelece os princípios gerais de conduta aplicáveis nas relações entre
colaboradores e destes com os utentes, a menos que as mesmas estejam regidas por disposições
específicas.
2. Nenhuma das disposições do presente Código deve ser interpretada no sentido de restringir os
direitos ou interesses legalmente protegidos dos utentes, afetar as condições do respetivo
exercício ou diminuir o seu âmbito de proteção, estando sempre assegurado o nível de proteção
mais amplo.
3. O presente Código visa, essencialmente, contribuir para o digno, correto e adequado
desempenho de funções, com padrões de qualidade e transparência na prestação de serviço
público, no âmbito da missão e atribuições da ARSLVT, I.P.

P ARTE II
P RINCÍPI OS G ERAI S

A RTIGO 4. º
P RINCÍPI OS G ERAI S
1. No exercício das suas funções, os colaboradores da ARSLVT, I.P. estão exclusivamente ao serviço
do interesse público, devendo orientar a sua conduta de acordo com os valores fundamentais e
princípios da atividade administrativa consagrados na Constituição da República Portuguesa (CRP)
e no CPA.
2. Os princípios orientadores, mencionados nos artigos seguintes, devem evidenciar-se no
relacionamento dos colaboradores com todos os utentes e entidades, públicas ou privadas, e não
substituem as normas deontológicas específicas aplicáveis aos vários grupos profissionais.

A RTIGO 5. º
P R INCÍPI OS DE A TUAÇÃO
A ARSLVT, I.P. pauta o desenvolvimento da sua atividade por princípios que constituem em si mesmo um
forte elo de ligação entre a visão, missão e valores da Administração Pública, nomeadamente
subordinando-se a critérios de interesse público, respeito pelos princípios fundamentais da prossecução
do interesse público, da legalidade, da justiça, da imparcialidade, da igualdade, da proporcionalidade, da
colaboração, da boa-fé, da informação, da lealdade, da integridade, da competência, da responsabilidade,
da confiança e da confidencialidade, nos termos previstos no CPA e na LTFP.
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P RINCÍPI O

DA

P R O SSECUÇÃO

A RTIGO 6. º
P ÚBLICO E DA P ROTEÇÃO
D OS U TENTE S

DO I NTER E SS E

DOS

D IREITO S

E I NTERE SS ES

Os colaboradores da ARSLVT, I.P. atuam sempre em prol do interesse público, no respeito pelos direitos
e interesses legalmente protegidos dos utentes, em detrimento dos interesses particulares ou de grupo,
adotando comportamentos exigíveis para esse fim e aderindo a padrões elevados de ética profissional.

A RTIGO 7. º
P R INCÍPI O DA L EGALI DADE
Devem os colaboradores da ARSLVT, I.P. atuar sempre em conformidade com os princípios
constitucionais, a lei e o direito, e em harmonia com as ordens e instruções dos superiores hierárquicos,
dentro dos limites dos poderes atribuídos e em conformidade com os respetivos fins.

P R INCÍPI O

DA

A RTIGO 8. º
J UST IÇA E I MPARCIALI DADE

Nas relações estabelecidas no âmbito da atividade profissional, os colaboradores da ARSLVT, I.P. devem
atuar com justiça, isenção e imparcialidade, estando vedadas práticas ou decisões arbitrárias, e
comportamentos que impliquem atribuição de benefícios ou prejuízos ilegítimos.

P R INCÍPI O

DA

A RTIGO 9. º
I GUAL DAD E E P ROPORCIONALI DA DE

Os colaboradores da ARSLVT, I.P. devem abster-se de agir com favoritismos ou preconceitos que
conduzam a discriminações de qualquer natureza, devendo assegurar que situações idênticas são objeto
de tratamento igual e que os atos praticados são os adequados aos objetivos a alcançar e apenas os
indispensáveis à realização da atividade administrativa.

P R INCÍPI O

DA

A RTIGO 10. º
C OLABORAÇÃO

E DA

B OA -F É

1. Devem os colaboradores da ARSLVT, I.P. atuar com zelo, cooperação e responsabilidade,
prestando as informações e os esclarecimentos solicitados de forma respeitosa, clara e simples,
e mantendo os vários intervenientes no mesmo assunto a par da evolução dos trabalhos,
fomentando o contributo de todos.
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2. Os colaboradores devem ainda agir e relacionar-se segundo as regras de boa-fé, em especial nas
relações com os utentes.

A RTIGO 11. º
P R INCÍPI O DA I NF ORMAÇÃO
Aos colaboradores da ARSLVT, I.P. impõe-se um sentido de rigor, clareza e cordialidade na prestação de
informações devidas, as quais devem ser prestadas prontamente e em tempo útil, omitindo-se a prática
de atos que dificultem a sua tramitação.

A RTIGO 12. º
P R INCÍPI O DA L EALDA DE
Os colaboradores da ARSLVT, I.P. devem desempenhar adequadamente as tarefas atribuídas e instruções
emitidas de forma solidária e cooperante, com total subordinação aos objetivos deste instituto público e
em prol do interesse público, respeitando os canais hierárquicos definidos, segundo valores de
transparência e abertura no trato pessoal, independentemente da posição hierárquica ocupada.

A RTIGO 13. º
P R INCÍPI O DA I NTE GRIDAD E
1. A fim de garantir a absoluta independência entre os interesses pessoais e os da ARSLVT, I.P., os
colaboradores desta ARS, que em todas as circunstâncias devem agir com retidão de carácter e
respeito, estão vinculados a adotar uma postura de honestidade e incorruptibilidade, evitando
situações suscetíveis de originar conflitos de interesse.
2. Os colaboradores adotam um comportamento profissional pautado por elevados padrões éticos,
retidão de carácter e honestidade, adequado à dignidade e responsabilidade das funções que
exercem, não podendo:
a) Usufruir, para si ou para terceiros, de vantagens patrimoniais ou financeiras, gratificações, de
modo direto ou indireto, por meio de ações ou omissões decorrentes do exercício das suas
funções ou cargos que ocupam, e que contrariem o disposto no n.º 2 do artigo 23.º.
b) Adotar comportamentos ou sujeitar-se a influências externas que condicionem a prossecução
do interesse público ou suscetível de configurar uma situação, real ou potencial, de conflito
de interesses.
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A RTIGO 14. º
P R INCÍPI O DA C OMPETÊNCIA
1. Os colaboradores da ARSLVT, I.P. realizam o seu trabalho no profundo respeito pelos princípios
da ética organizacional, orientando-se pelas necessidades identificadas nos utentes e procurando
a melhoria contínua da quantidade e qualidade dos serviços prestados.
2. Os colaboradores zelam pela excelência do seu desempenho profissional, e nessa medida, pela
atualização e valorização profissionais, numa perspetiva de melhoria contínua, denotando
aptidão para aquisição de novas competências e conhecimentos.
3. A capacidade para o exercício das suas funções com competência sustenta-se na correta
interpretação e aplicação das regras, técnicas, procedimentos e métodos, instruções e boas
práticas, assim como em parâmetros de rigor e qualidade definidos, além dos constantes de leis
e outras disposições normativas aplicáveis.
4. Aos colaboradores da ARSLVT, I.P. exige-se que assumam e executem 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.

A RTIGO 15. º
P R INCÍPI O DA R ESPON SABILI DA DE
1. Os colaboradores da ARSLVT, I.P. agem de forma responsável, competente, dedicada e crítica,
empenhando-se na execução das suas atividades de um modo cortês, objetivo e claro, primando
pela eficácia na obtenção de resultados e no cumprimento da missão da ARS.
2. Os colaboradores efetuam uma utilização racional dos recursos físicos, técnicos e tecnológicos
colocados à sua disposição, não os utilizando em proveito próprio ou abusivamente por terceiros.
3. Aos colaboradores da ARSLVT, I.P são absolutamente vedadas práticas que possam comprometer
a sua honestidade e responsabilidade para com o serviço, e que possam suscitar dúvidas quanto
ao respeito pelos princípios éticos que devem pautar a sua atuação.
4. É exigido aos colaboradores da ARSLVT, I.P. o exercício das suas funções exclusivamente ao
serviço do interesse público, devendo atuar com probidade para com esta ARS, cuja credibilidade,
prestígio e imagem devem salvaguardar em todas as circunstâncias.

P R INCÍPI O

DA

A RTIGO 16. º
C ONFI ANÇA E C ONF IDENC IALIDA DE

1. Os colaboradores atuam com a máxima discrição e guardam sigilo sobre todos os factos,
procedimentos, informações e documentos, cujo conhecimento se relacione com o exercício das
suas funções.
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2. Estão excluídas da obrigação prevista no número anterior a prestação de informações sem
carácter de confidencialidade, necessárias ao correto desempenho do trabalho.
3. Os colaboradores da ARSLVT, I.P. renunciam a quaisquer práticas ilegais ou ilícitas e à participação
em atividades que desacreditem a sua função e/ou a imagem da ARSLVT, I.P.
4. Os trabalhadores e os colaboradores reportam respetivamente ao superior hierárquico ou ao seu
responsável ou ainda através do canal de denúncias interno, a ocorrência de situações que
possam criar expetativas de favorecimento a quem prossegue tais práticas, nas suas relações com
a ARSLVT, I.P.

P ARTE III
N ORMAS DE C ONDUTA

A RTIGO 17. º
Â MBITO
O disposto na presente Parte III – Normas de Conduta – constitui uma referência, no que respeita ao
padrão de conduta exigível à ARSLVT, I.P. e, concretamente, aos seus colaboradores, no seu
relacionamento entre si e com terceiros, sem prejuízo das disposições anteriores, bem como disposições
legais que se lhes apliquem.

S IGIL O

E

A RTIGO 18. º
S EGREDO P ROFIS SI ONAL

1. Os colaboradores da ARSLT, I.P. não podem divulgar ou usar informações obtidas no desempenho
da sua atividade, ou em virtude desse desempenho, que não se destinem a ser de domínio
público, ficando obrigados a guardar segredo e reserva nos termos legalmente previstos.
2. Os colaboradores da ARSLVT, I.P. observam sigilo, em relação ao exterior, de toda a informação
considerada reservada de que tenham conhecimento no exercício das suas funções e, em
especial, quando aquela seja de carácter confidencial, nomeadamente, dados pessoais ou outra
informação relacionada com pessoas singulares identificáveis.
3. Os colaboradores da ARSLVT, I.P. apenas quebram o sigilo profissional a que estão obrigados, nos
termos da lei e no respeito pelas disposições dos seus códigos deontológicos (quando aplicável).
4. O dever de sigilo, salvo a legislação aplicável, não impede a comunicação de irregularidades,
através do canal de denúncias interno.
5. O dever de confidencialidade dos colaboradores mantém-se após a cessação de funções.
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A CES SO

A RTIGO 19. º
P ROTEÇÃO

À I NFOR MAÇÃO E

DE

D A DOS P ES SOA IS

1. Os colaboradores facultam a informação que lhes for solicitada, quando autorizados a fazê-lo,
com ressalva daquela que, nos termos legais, não deva ser divulgada ou esteja classificada como
tal, respeitando as disposições legais e regulamentares aplicáveis ao tratamento dos dados
pessoais e respetiva compatibilização com o livre acesso a documentos, procedimentos,
processos e arquivos administrativos por parte de particulares diretamente interessados, ou de
terceiros com interesse legítimo.
2. Os colaboradores reportam ao Encarregado de Proteção de Dados, em tempo útil, qualquer
situação de violação de dados pessoais, documentando de forma adequada a situação, para
posterior análise.
3. Tratando-se de acesso a informação de saúde existente nos Agrupamentos de Centros de Saúde
(ACES), são os Responsáveis pelo Acesso à Informação (RAI), nos temos do disposto na Circular
Normativa n.º 8/CD/2020, de 14 de maio, que garantem e asseguram o acesso dos utentes à
mesma, devendo os colaboradores envolvidos no acesso garantir a confidencialidade da
informação a prestar.
4. No exercício das suas funções o RAI poderá consultar e aconselhar-se junto do Encarregado de
Proteção de Dados para o esclarecimento de eventuais dúvidas.
5. O disposto nos n.ºs 3 e 4 aplica-se, de igual modo, de forma não taxativa, ao Departamento de
Saúde Pública (DSP) e à Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
(DICAD), ou a quaisquer outros departamentos desta ARSLVT, I.P. que disponham de informação
de saúde relativa a pessoa identificável, nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados
(RGPD) e da Lei n.º 58/2019, de 08 de agosto.

A RTIGO 20. º
C ONFLITO DE I NTERE SS ES
1. Aos colaboradores da ARSLVT, I.P. é vedado gerar ou permanecer em situações suscetíveis de
originar, direta ou indiretamente, conflito de interesses, nomeadamente quando interesses
pessoais e diretos, em determinada matéria, sejam capazes de influenciar o seu desempenho.
2. Por interesse privado e direto entende-se qualquer potencial vantagem para os próprios, seus
familiares e afins.
3. Considera-se que existe conflito de interesses quando os colaboradores da ARSLVT, I.P. se
encontrem numa situação em virtude da qual se possa, com razoabilidade, duvidar seriamente
da imparcialidade da sua conduta ou decisão, nos termos do CPA e do Código dos Contratos
Públicos (CPP).
4. Todos os colaboradores da ARSLVT, I.P., quando confrontados com a existência de conflitos
relativamente a processos que lhes são confiados no âmbito das suas funções e nos quais de
Código de Conduta da ARSLVT, I.P.
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algum modo tenham influência, devem comunicar ao superior hierárquico, presumindo-se que
na falta de declaração nesse sentido inexiste qualquer conflito de interesses em relação ao
trabalho que desenvolvem.
5. Todos os colaboradores da ARSLVT, I.P. têm o dever de reportar ao superior hierárquico ou
através do canal de denúncias interno qualquer suspeita no comportamento ou situação ilícita
suscetível de comprometer ou afetar o dever de isenção ou imparcialidade.
6. Os membros do Conselho Diretivo, dirigentes e colaboradores da ARSLVT, I.P. assinam uma
declaração de inexistência de conflitos de interesses, nos termos do Decreto-Lei n.º 109-E/2021,
de 09 de dezembro, conforme modelo a definir, nos procedimentos em que intervenham no
âmbito da contração pública, da concessão de subsídios, subvenções ou benefícios, dos
licenciamentos urbanísticos, ambientais, comerciais e industriais e relativamente a
procedimentos sancionatórios.
7. O exercício de funções pelos membros do Conselho Diretivo, na qualidade de membros dos
órgãos diretivos dos institutos públicos, está sujeito ao regime de incompatibilidades e
impedimentos, de obrigações declarativas, bem como ao regime sancionatório previsto na Lei n.º
52/2019, de 31 de julho, que regula o exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos
cargos públicos, suas obrigações declarativas e respetivo regime sancionatório.

A RTIGO 21. º
I NCOMPATIB ILIDA DE E I MPE DIMENTO S
1. Sem prejuízo das disposições previstas no CPA, e das aplicáveis a regimes de carreiras especiais,
os colaboradores da ARSLVT, I.P. devem renunciar a quaisquer situações de risco potencial de
conflito de interesses, que possam influenciar, direta ou indiretamente, a sua imparcialidade,
objetividade e desempenho profissional.
2. Os trabalhadores devem respeitar o regime legal dos impedimentos, escusas ou suspeições e
devem declarar a existência de conflitos de interesses, nos termos dos procedimentos e condições
previstas na legislação em vigor, designadamente nos artigos 69.º e seguintes do CPA.

A RTIGO 22. º
A CUMULAÇÃO DE F UNÇÕE S
1. Os trabalhadores podem acumular o exercício de funções públicas com funções ou atividades
privadas ou públicas, dentro das condições legalmente estabelecidas, sem prejuízo da sua
verificação depender de comunicação escrita prévia aos superiores hierárquicos, para verificação
de compatibilidade e eventual autorização, nos termos em vigor instituídos na ARSLVT, I.P.
2. Os trabalhadores não podem acumular funções ou atividades privadas que: sejam legalmente
consideradas incompatíveis com as funções públicas; sejam desenvolvidas em horário
sobreposto, ainda que parcialmente, ao das funções públicas; comprometam a isenção e a
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imparcialidade exigidas pelo desempenho das funções públicas; provoquem prejuízo para o
interesse público ou para os direitos e interesses legalmente protegidos dos utentes.
3. Os colaboradores devem assumir, de forma inequívoca, que as funções acumuladas não colidem
sob forma alguma com as funções públicas que exercem, nem colocam em causa a isenção e o
rigor que pautam a sua atuação.
4. No exercício de funções ou atividades privadas autorizadas, os trabalhadores não podem praticar
quaisquer atos contrários aos interesses da ARSLVT, I,P., ou que possam conflituar,
comprometendo-se a solicitar a cessação imediata do exercício da função ou atividade
acumulada, no caso de ocorrer, supervenientemente, conflito, real ou potencial, presente ou
futuro.

A RTIGO 23. º
O FER TAS E O UTROS B ENEFÍC IOS
1. É vedado aos colaboradores da ARSLVT, I.P. solicitar, receber ou aceitar, a qualquer título, para si
ou para terceiros, direta ou indiretamente, gratificações, recompensas, dádivas, presentes,
empréstimos, facilidades, ou outros benefícios ou ofertas de qualquer natureza, manifestamente
ou não relacionados com as funções que desempenham, e que sejam suscetíveis de criar
expetativas de favorecimento na sua relação ou que possam condicionar a imparcialidade e
integridade do exercício das suas funções.
2. Nos termos previstos no n.º anterior, considera-se existir condicionamento ao regular exercício
das funções na aceitação de bens ou serviços, de valor estimado igual ou superior (parcelar ou
somado) a €150,00 (cento e cinquenta euros), proveniente de uma mesma pessoa, singular ou
coletiva, no decurso do mesmo ano civil.
3. Excetuam-se do disposto no n.º 1 do presente artigo, as ofertas entregues ou recebidas por força
do desempenho das funções em causa que se fundem numa mera relação de cortesia, com os
limites previstos do n.º 2.
4. Nos casos em que o colaborador pretenda aceitar a oferta que, devido ao seu valor e à sua
natureza, se considere dentro dos limites normais da cortesia, e que apresente um valor simbólico
ou comercialmente despiciendo, deve, ainda assim, ser ponderada se a aceitação da oferta pode
influenciar a sua imparcialidade ou prejudicar a confiança em si depositada.
5. Excetua-se ainda a aceitação de benefícios institucionais quando a mesma possa ser interpretada
como quebra do respeito institucional, particularmente no âmbito de relações internacionais,
devendo, nesse caso, ser aceite mas obrigatória e imediatamente entregues ao Departamento de
Gestão e Administração Geral (DGAG), que fará o seu registo, que será de acesso público sempre
que solicitado.
6. O destino das ofertas referidas no número anterior é estabelecido pelo DGAG, tendo em conta a
sua natureza e relevância, bem como a legislação em vigor aplicável.
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A RTIGO 24. º
T R ANSPARÊNCIA E P UBLICI DAD E
1. A ARSLVT, I.P., nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 5/2017, de 06 de janeiro, não pode
promover a angariação ou receber direta ou indiretamente benefício pecuniário ou em espécie
por parte de empresas fornecedoras de bens e serviços, nas áreas dos medicamentos, dos
dispositivos médicos e outras tecnologias de saúde, de equipamentos e serviços na área das
tecnologias da informação, ou outras conexas, que possam afetar ou vir a afetar a sua isenção e
imparcialidade, com exceção do disposto nos números seguintes, e mediante autorização nos
termos do disposto no n.º 2 do artigo 9.º do mesmo diploma.
2. À ARSLVT, I,P. é exigida uma ponderação cuidada e um adequado escrutínio atinentes aos
princípios da isenção e imparcialidade.
3. O patrocínio de congressos, simpósios ou quaisquer ações ou eventos de cariz científico ou de
divulgação, direta ou indireta, de dispositivos médicos ou de medicamentos, por qualquer
entidade abrangida pelo Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho ou pelo Decreto-Lei n.º
176/2006, de 30 de agosto, deve constar da documentação promocional relativa aos mesmos,
bem como da documentação dos participantes e dos trabalhos ou relatórios publicados após a
realização dessas mesmas ações e eventos.
4. Todos os profissionais de saúde ou qualquer outro trabalhador da ARSLVT, I.P., nos termos do
disposto na legislação referida no n.º 1 e no n.º 3, que recebam um benefício, ficam obrigados a
validá-lo ou a transmitir fundamentadamente a sua não validação ao INFARMED, I.P., bem como
a referenciar o facto em todos os documentos destinados a divulgação pública, que emita no
âmbito da sua atividade.
5. Sempre que o benefício concedido à ARSLVT, I.P. se destine direta ou indiretamente a
profissionais de saúde, deve ser efetuado pela ARSLVT, I.P. o registo dos beneficiários e respetiva
validação, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho ou pelo DecretoLei n.º 176/2006, de 30 de agosto, conforme aplicável.
6. O valor mínimo a partir do qual são obrigatórias as comunicações ao INFARMED é de € 60, 00
(sessenta euros).
7. Para os efeitos previstos no presente artigo entende-se por benefício qualquer vantagem, valor,
bem ou direito avaliável em dinheiro, independentemente da forma da sua atribuição, seja a
título de prémio, patrocínio, subsídio, honorários, subvenção ou outro.
8. Não se consideram abrangidos pelo dever de comunicação previsto no presente artigo, a
retribuição e outras prestações regulares e periódicas, em dinheiro ou em espécie, a que o sujeito
tenha direito como contrapartida da prestação de trabalho de natureza subordinada, nem as
remunerações devidas pela prestação de trabalho sem subordinação, quando o prestador
dependa economicamente do beneficiário da atividade.
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A RTIGO 25. º
C ONV ITES E H OSPITAL IDAD ES
1. Os profissionais de saúde, nos termos do despacho n.º 6411/2015, de 09 de julho, podem,
mediante autorização prévia dos dirigentes máximos, participar em cursos, seminários,
encontros, jornadas ou outras ações de formação de idêntica natureza, realizadas em Portugal ou
no estrangeiro.
2. Os demais colaboradores da ARSLVT, I.P. não devem aceitar, com exceção dos eventos científicos,
convites de pessoas singulares ou coletivas, privadas ou públicas internacionais, para participação
em eventos, assim como a hospitalidade ou outros benefícios similares, suscetíveis de criar
expetativas de favorecimento na sua relação ou condicionar a imparcialidade e integridade do
exercício das suas funções.
3. Excetua-se dos números anteriores a aceitação de convites, hospitalidades ou outros benefícios
similares quando em representação da ARSLVT, I.P.

A RTIGO 26. º
R ELACIONAM ENTO I NTERNO
1. Os colaboradores da ARSLVT, I.P. devem relacionar-se entre si por critérios de correção e
urbanidade, promovendo a observância dos princípios de respeito pela integridade e dignidade
no relacionamento uns com os outros.
2. Cada colaborador atua com zelo, de forma cordial, cooperante e solidária, cumprindo de forma
eficiente, eficaz e adequada as instruções e tarefas fornecidas pelos seus superiores hierárquicos,
denotando abertura no trato pessoal e transparência na atuação com superiores hierárquicos e
outros colaboradores, promovendo, através da sua conduta interpessoal, a existência de um
ambiente de trabalho saudável.
3. Os colaboradores não podem a ocultar, omitir, sonegar informações ou prestar informações
falsas, inexatas ou exageradas, a superiores hierárquicos e a outros colaboradores, que possam
afetar a boa execução das respetivas funções ou o ambiente de trabalho.

A RTIGO 27. º
R ELACIONAM ENTO E XTERNO
1. Os colaboradores da ARLVT, I.P. devem, nas relações com outras entidades e utentes,
salvaguardar a boa imagem, prestígio e credibilidade da ARSLVT, I.P., atuando com isenção e
equidade, segundo critérios de objetividade e confiança mútua, e padrões de elevado
profissionalismo.
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2. Os colaboradores 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.
3. Os colaboradores pautam a sua atividade e prestam informações e esclarecimentos que foram
solicitados, de acordo com critérios de transparência, qualidade, integridade, respeito,
disponibilidade e correção, contribuindo, desse modo, para a prossecução das atribuições da
ARSLVT, I.P.
4. Nos contactos com o exterior, todos os colaboradores devem garantir a sua cabal identificação e
o serviço, unidade, gabinete ou departamento que integram.
5. Aos colaboradores é vedado executarem diligências em nome do instituto potenciadoras de violar
a lei e demais legislação aplicável à atividade da ARSLVT, I.P.

A RTIGO 28. º
R ELACIONAM ENTO

COM

F ORNECE DORES

E

P RESTA DORE S

DE

S ERV IÇOS

1. No exercício das suas funções, devem os colaboradores da ARSLVT, I.P. observar os princípios e
as regras em matéria de contratação pública constantes do CCP e demais legislação aplicável.
2. A ARSLVT, I.P. diligencia no sentido de dar a conhecer às entidades com as quais se relacionam as
políticas e procedimentos de prevenção da corrupção e infrações conexas implementados.

R ELACIONAM ENTO

A RTIGO 29. º
C OM M EIOS DE C OMUNICAÇÃO S OCIAL

1. Os colaboradores não devem pronunciar-se publicamente ou prestar qualquer esclarecimento ou
informação, por iniciativa ou a pedido de qualquer órgão de comunicação social ou nas redes
socais, sobre quaisquer matérias de que tenham conhecimento por força do exercício de funções,
passadas ou atuais, na ARSLVT, I.P., sem que tenham autorização para o efeito.
2. Qualquer informação solicitada pelos órgãos de comunicação social ou seus representantes, e
que seja relativa à atividade da ARSLVT, I.P., é exclusivamente prestada por membro do Conselho
Diretivo ou pelo Gabinete de Comunicação, ou por alguém devidamente designado, por estes,
para esse efeito.
3. Os colaboradores devem, de igual modo, abster-se de exprimir publicamente opiniões e
pareceres sobre assuntos que a ARSLVT, I.P. se deva pronunciar, assumindo um comportamento
baseado na lealdade para com a instituição.
4. Os colaboradores devem usar da máxima reserva e discrição, na proteção de informação e dados
sigilosos, nos quais se inclui a informação de saúde, mantendo um estrito dever de
confidencialidade, evitando a divulgação de factos, dados e informações, contidas em
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documentos, processos, procedimentos e arquivos que tenham conhecimento, por via do
exercício das suas funções, que não se destinem a ser do conhecimento público, ou a usá-las em
proveito pessoal ou de terceiros, mesmo após a suspensão ou cessação das suas funções.

P ARTE IV
P R E VENÇÃO DA C ORRUPÇÃO

A RTIGO 30. º
P R E VENÇÃO DA C ORRUPÇÃO
1. Todos os colaboradores da ARSLVT, I.P. devem atuar de forma ativa contra atos de corrupção e
infrações conexas, procedendo à sua comunicação através do canal de denúncias interno ou nos
termos do art.º 242.º do Código Processo Penal – Denúncia Obrigatória.
2. Entende-se por atos de corrupção e infrações conexas os crimes de corrupção, recebimento e
oferta indevidos de vantagem, peculato, participação económica em negócio, concussão, abuso
de poder, prevaricação, tráfico de influência, branqueamento ou fraude na obtenção ou desvio
de subsídio, subvenção ou crédito, nos termos do Código Penal.
3. Para efeitos do disposto nos números anteriores, os colaboradores da ARSLVT, I.P. declinarão
presentes, benefícios ou vantagens de terceiros, em especial, favores e cumplicidades que
possam traduzir-se em vantagens ilícitas, ainda que constituam formas subtis de corrupção,
abstendo-se ainda, em qualquer circunstância, de aproveitar a sua condição profissional para
obterem benefícios ou tratamento preferencial ou vantagem pessoal indevida que possam pôr
em causa a independência do seu juízo, a liberdade da sua ação e a credibilidade da ARSLVT, I.P.
4. Os Dirigentes ou equiparados da ARSLVT, I.P. devem adotar medidas, nos seus serviços, que
previnam a ocorrência de atos que possam consubstanciar atos de corrupção e infrações conexas.

P R E VENÇÃO

E

P ARTE V
C OMBATE AO A S SÉ DI O

E À

D I SCRIMINAÇÃO

A RTIGO 31. º
P R E VENÇÃO E D ENÚNCIA
1. Os colaboradores da ARSLVT, I.P. devem adotar um comportamento que previna ou sustenha a
prática de qualquer conduta discriminatória, designadamente com base na ascendência, sexo,
raça, língua, orientação sexual, idade, território de origem, capacidade física, convicções políticas
ou religiosas, convicções éticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social e
filiação sindical, bem como a prática de assédio.
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2. As práticas que configurem um comportamento discriminatório ou de assédio devem ser
denunciadas e reportadas ao Conselho Diretivo da ARSLVT, I.P., que determinará, em função dos
indícios apresentados, a averiguação da veracidade dos factos, e instauração do competente
processo de inquérito ou disciplinar.
3. A informação contida naquelas denúncias é considerada confidencial, e o seu autor não pode, sob
qualquer forma, ser prejudicado ou sancionado disciplinarmente, exceto se a sua participação
vier a ser considerada infundada, dolosa, difamatória ou injuriosa.
4. Constitui assédio moral o comportamento que se traduz num processo extremo de hostilização
do ambiente de trabalho, sendo percecionado como abusivo e/ou indesejado, consistindo num
ataque verbal de conteúdo ofensivo e humilhante, ou através de atos subtis, que se traduzam em
violência psicológica ou física, que de forma sistemática seja praticado por superior hierárquico,
colega e/ou colegas, com o intuito de intimidar e afetar na dignidade, a integridade psíquica ou
física de uma pessoa, criar um ambiente de trabalho hostil ou desestabilizador ou diminuir a sua
autoestima.
5. Constitui assédio sexual, seja ele de que índole for, quando associado a todo o comportamento
indesejado de caráter sexual, sob forma verbal, não-verbal, ou física, com o objetivo ou o efeito
de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente
intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador, podendo ocorrer através de
atos, insinuações, contactos físicos forçados e convites impertinentes com o intuito de obter
vantagem ou favorecimento sexual.
6. A ocorrência de situação de conflito no local de trabalho não constitui necessariamente assédio.
7. Sem prejuízo das disposições constitucionalmente consagradas, consideram-se comportamentos
discriminatórios os que se relacionem, em particular, com raça, género, idade, incapacidade ou
atributos físicos, orientação sexual, opiniões, ideologia política ou religião.

P ARTE VI
D I SPOS IÇÕES F INAI S

A RTIGO 32. º
I NCUMPRIMENTO
1. A violação das normas éticas e de conduta constantes deste Código pelos colaboradores da
ARSLVT, I.P. deve ser reportada superiormente.
2. O incumprimento das normas de conduta previstas no presente Código constitui infração
disciplinar, ficando sujeito a procedimento disciplinar, sem prejuízo de eventual responsabilidade
civil e/ou criminal que lhe seja imputável.
3. Quando os factos praticados pelo colaborador sejam passíveis de serem considerados infração
penal são obrigatoriamente participados ao Ministério Público (MP), em conformidade com o
disposto na LTFP.
Código de Conduta da ARSLVT, I.P.

19 de 23

4. Para os efeitos do presente Código, e nos termos do disposto na LTFP, são passíveis de ser
aplicadas, abstratamente, as seguintes sanções disciplinares: repreensão escrita, multa,
suspensão, despedimento disciplinar ou demissão.
5. Aos titulares de cargos dirigentes e equiparados é aplicável a sanção disciplinar de cessação da
comissão de serviço, a título principal ou acessório, também nos termos do disposto na LTFP.
6. Os crimes de corrupção, recebimento e oferta indevidos de vantagem, peculato, participação
económica em negócio, concussão, abuso de poder, prevaricação, tráfico de influência,
branqueamento ou fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou crédito, estão
previstos e são puníveis com pena de multa ou prisão, de harmonia com o disposto no Código
Penal, sem prejuízo do disposto nos n.ºs 4 e 5 do presente artigo.
7. 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, nomeadamente no âmbito do
sistema de controlo interno.

A RTIGO 33. º
C OMPROMIS SO I N DIV IDUAL
1. O cumprimento das regras estabelecidas no presente Código exige o profissionalismo de todos os
colaboradores.
2. Ao pessoal dirigente exige-se, em particular, um comportamento exemplar no que respeita ao
cumprimento das regras e princípios constantes do presente Código, devendo ainda envidar os
esforços necessários para assegurar a sua integral observância.

A RTIGO 34. º
D I VULGAÇÃO
O presente código deve ser divulgado por todos os colaboradores da ARSLVT, I.P., através do Centro de
Divulgação de Informação (CDI) da ARS, bem como publicado na intranet e no sítio da internet da ARSLVT,
I.P.

V IGÊNC IA

A RTIGO 35. º
E P RODUÇÃO DE E FEITO S

O presente código entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicitação na intranet e no sítio da internet
da ARSLVT, I.P.
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A RTIGO 36. º
R EV ISÃO DO C ÓD IGO
O presente código é revisto a cada três anos, podendo ser modificado, em qualquer altura, sempre que o
quadro legal em que se insere o justifique, mantendo-se em vigor até ser substituído, no todo ou em
parte, por outro ou outros.
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A NEXO I - D ECLARAÇÃO

DE

C OMPROMIS SO

Eu, abaixo assinado(a) _________________________________________________________, a exercer funções
no(a) _______________________________________________________________ da Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. (ARSLVT, I.P), declaro, para os devidos efeitos, que recebi cópia do conteúdo do
Código de Conduta desta ARSLVT, I.P.
_______________, (data)

(Assinatura)
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