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1. INTRODUÇÃO 

O Código de Conduta Ética do Centro Hospitalar do Porto estabelece o conjunto de valores e princípios em matéria 

de ética institucional a observar por todos os colaboradores, na prossecução do interesse público multiprofissional, 

sem prejuízo e no respeito, quando aplicável, das regras deontológicas aprovadas pelas Ordens profissionais 

correspondentes.  

O Código de Conduta Ética: 

a. É o conjunto dos valores, princípios e normas de conduta do CHP.  

b. Constitui uma referência para o público, no que respeita aos 

padrões de conduta do CHP, quer no relacionamento interno entre 

colaboradores, quer no relacionamento externo, contribuindo para 

que esta seja reconhecida como um exemplo de excelência, 

integridade, responsabilidade e rigor; 

c. Contribui para o correto, digno e adequado desempenho de 

funções e prestação de serviço público, para o que estabelece como 

essencial o aperfeiçoamento da organização e respetivos 

procedimentos, a par da adoção de um sistema eficaz de prevenção 

e combate à corrupção e à informalidade;  

d. Representa um compromisso assumido por todos os colaboradores 

do CHP cujos órgãos e demais estruturas internas prosseguem o 

interesse público com respeito dos princípios de igualdade, 

proporcionalidade, justiça, imparcialidade, reconhecendo os 

direitos de participação e colaboração dos cidadãos, 

desenvolvendo a sua atividade e desempenhando a sua função da 

forma mais eficiente. 
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2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

O Código de Conduta Ética aplica-se a todos os colaboradores do CHP, independentemente da natureza do vínculo 

ou posição hierárquica que ocupem.  

a. O disposto no Código de Conduta Ética não prejudica a aplicação de 

outros regimes jurídicos especiais de atividade ou conduta a que as 

entidades e os seus colaboradores estejam sujeitos, 

designadamente a aplicação de regimes legais de boas práticas ou 

de regras deontológicas de associações profissionais.  

b. Consideram-se colaboradores, para este efeito, os trabalhadores, 

prestadores de serviços, mandatários, voluntários, estagiários, 

bolseiros e associações de apoio aos doentes, nas áreas em que 

intervenham prosseguindo a missão e representando o CHP 

conforme o princípio da responsabilidade pelo exercício da 

atividade que se comprometem realizar e o princípio da 

convergência com a cultura e objetivos institucionais do CHP.  
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3. OBJETIVOS 

O Código de Conduta Ética visa, essencialmente, contribuir para o correto, digno e adequado desempenho de 

funções com altos padrões de qualidade e transparência na prestação de serviço público, no âmbito da missão e 

atribuições do CHP, mediante: 

a. O aperfeiçoamento permanente da Instituição e a adoção de um 

sistema eficaz de prevenção do risco de ocorrência de más práticas 

éticas (e da informalidade);  

b. A clarificação e harmonização dos padrões de referência no 

exercício da atividade;  

c. Os mais elevados padrões de reserva e segredo profissional no 

acesso, gestão e processamento da informação;  

d. Uma gestão transparente, responsável, criteriosa e prudente;  

e. A defesa dos interesses e o reforço da confiança dos cidadãos 

beneficiários e utilizadores dos serviços, assegurando mecanismos 

de segurança e qualidade.  
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4. MISSÃO, VISÃO E VALORES 

O CHP é um hospital central e universitário pela sua associação ao Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da 

Universidade do Porto, que visa a excelência em todas as suas atividades numa perspetiva global e integrada da 

saúde. 

Tem por missão a prestação de cuidados de saúde humanizados, competitivos e de referência, promovendo a 

articulação com os outros parceiros do sistema, a valorização do ensino pré e pós‐graduado e da formação 

profissional, a dinamização e incentivo à investigação e, desenvolvimento científico na área da saúde. 

O CHP identifica-se como melhor Hospital para cuidar e tratar doentes, melhor local para trabalhar, destacando-se 

pelas boas práticas clínicas e de gestão e tem como orientação geral do seu desempenho os seguintes valores: 

 Saúde dos doentes e qualidade do serviço; 

 Orgulho e sentimento de pertença; 

 Excelência em todas as atividades, num ambiente que privilegia a qualidade e segurança; 

 Respeito pelas pessoas, trabalho de equipa e colaboração com outros profissionais;  

 Responsabilidade, integridade e ética. 
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Porque o Código de Ética é o conjunto de valores dos quais se deduzem princípios, são enunciados de seguida os 

princípios e depois as normas de conduta que os concretizam. 

5. PRINCÍPIOS 

Serviço Público – Os profissionais do CHP exercem as suas funções exclusivamente no interesse do serviço público 

que a instituição presta e com elevado espírito de missão. 

Responsabilidade – Os profissionais respeitam e incentivam os valores do CHP. Adotam uma conduta responsável 

que os prestigie a si próprios e à Instituição e promovem a cooperação e a responsabilidade institucional. Usam de 

reserva, discrição e previnem quaisquer ações suscetíveis de desprestigiar e comprometer a imagem do CHP. 

Imparcialidade e Isenção – O CHP promove o respeito e igualdade de oportunidades, sendo que todas as práticas, 

políticas e procedimentos laborais são orientados no sentido de impedir a discriminação e o tratamento diferenciado 

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. 

Profissionalismo - Os profissionais adotam em todas as circunstâncias um comportamento competente, correto e 

de elevado profissionalismo. 

Qualidade – Qualidade e eficiência dos serviços prestados. Os profissionais cumprem as suas obrigações de forma 

responsável e zelosa, com rigor, sustentação técnica e excelência de desempenho, mesmo em circunstâncias difíceis.   
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Integridade - Os profissionais pautam a sua atividade segundo critérios de honestidade e integridade de carácter, 

atuam com transparência, profissionalismo, rigor e boa-fé, abstendo-se de, por quaisquer formas, criar ou manter 

situações de favor ou irregulares. No desenvolvimento das suas atividades os profissionais adotam princípios de 

lealdade, rigor, eficiência e abertura e todas as suas ações são norteadas pelo cumprimento dos princípios da 

integridade e transparência da informação.   

Sigilo profissional - Os profissionais cumprem com o máximo rigor as normas legais e as orientações das entidades 

competentes em matéria de proteção de dados pessoais, nomeadamente no respeito pelos mais elevados padrões 

de segredo profissional no acesso, gestão e processamento da informação clínica e não clínica. 

Relações interpessoais – Os profissionais zelam pela criação e manutenção de um bom ambiente de trabalho, 

nomeadamente, através da colaboração, interajuda e cooperação mútua, não procurando vantagens pessoais à 

custa de outros profissionais. A interdisciplinaridade e o complemento de saberes, o trabalho em equipa, a boa 

comunicação entre colegas e grupos profissionais, são princípios indispensáveis para uma atitude de melhoria 

contínua de evolução pessoal, profissional e institucional. 

Respeito pelo ambiente e sustentabilidade - Os profissionais no exercício da sua atividade usam de forma 

racional os meios que são colocados à disposição, por forma a evitar desperdícios e danos ambientais, promovendo 

a reutilização e reciclagem sempre que tal seja possível.  

Relações externas - Os profissionais usam de cortesia no seu relacionamento com os utentes, fornecedores e 

restantes partes interessadas e estabelecem com eles uma relação que, pautada pela boa-fé, contribua para garantir 

com correção o exercício dos seus direitos e o cumprimento dos seus deveres. Através dos seus colaboradores 

devidamente mandatados ou legitimados, o CHP coopera ativa e integralmente com as autoridades, mantendo 

comportamentos caracterizados pelo rigor, transparência e franca colaboração.  
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6. NORMAS 

6.1. RELACIONAMENTO DOS COLABORADORES ENTRE SI E COM OS CIDADÃOS 

1. Os colaboradores do CHP comprometem-se: 

a. Respeitar as leis e os regulamentos aplicáveis à sua atividade em vigor na Instituição;  

b. Promover entre si o espírito de equipa, lealdade, solidariedade e colaboração, com vista ao adequado 

desempenho da sua missão, atribuições ou tarefas;  

c. Pautar as suas relações por critérios de transparência, abertura e respeito no trato social;  

d. Reger o seu relacionamento com terceiros por um espírito de estreita cooperação, designadamente através 

da prestação de informações, sem prejuízo dos deveres de reserva profissional.   

2. No atendimento ao público deve ser salvaguardada:  

a. Uma atuação de modo consciencioso, correto, cortês e acessível, garantindo o exercício dos direitos dos 

cidadãos e o cumprimento dos seus deveres;  

b. A resposta completa e exata às questões colocadas pelos cidadãos e o seu encaminhamento, sempre que 

o assunto em apreço seja da responsabilidade ou competência de outra entidade;  

c. A prestação de informações e de esclarecimentos, de modo a assegurar que o cidadão está consciente dos 

seus direitos e deveres, tendo sempre presente as suas circunstâncias individuais, designadamente a 

capacidade para compreender a informação que lhe é prestada e os esclarecimentos para consentir ou 

aceitar qualquer proposta de intervenção de saúde, quando aplicável;  

d. Que a informação prestada é compreendida quando o cidadão não domina a língua portuguesa; 

e. A informação aos cidadãos sobre os meios através dos quais podem exercer o seu direito de participação. 
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3. No atendimento prioritário a pessoas com incapacidade física ou psíquica, os 

colaboradores do CHP devem assegurar:  

a. O recurso ao uso de todos os instrumentos que possibilitem o desenvolvimento autónomo e a integração 

social de todas as pessoas, com especial atenção para as capacidades individuais de natureza física ou 

psíquica;  

b. O atendimento prioritário de doentes agudos ou com patologias contagiosas, pessoas com deficiência 

física, alterações comportamentais, perturbações de personalidade ou demência, reclusos, pessoas com 

incapacidade funcional ou perturbações da marcha (acamados, em cadeira de rodas ou usando ajudas 

técnicas), grávidas, acompanhantes de crianças pequenas ou outros casos específicos.  

c. O cumprimento da lei no que respeita às condições de acessibilidade dos cidadãos com deficiência, aos 

espaços públicos, equipamentos coletivos e edifícios públicos.  

6.2. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

1. Atividade regulamentar 

O CHP, através da página da internet http://www.chporto.pt//, possibilita a participação dos cidadãos na 

sua atividade regulamentar, quando adequado e em especial nas matérias relativas aos serviços prestados 

diretamente aos cidadãos. 

2. Procedimentos relativos a consultas públicas  

O CHP divulga para consulta pública, nos termos legais aplicáveis, os projetos de ato no respetivo sítio da 

internet, o qual indicará o período de consulta e permitirá a todos os interessados proceder ao envio dos 

respetivos contributos. 

  

http://www.chporto.pt/
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3. Prazo de decisão  

O CHP deve garantir a celeridade das decisões, em respeito pelos prazos estabelecidos, bem como a adoção 

de mecanismos internos de alerta e de controlo relativos ao cumprimento de prazos.  

4. Sistemas de gestão documental  

a. O CHP possui sistemas de gestão documental que permitem, 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, a 

confidencialidade e proteção de dados pessoais.  

b. O CHP deve providenciar para a melhoria contínua do mesmo sistema. 

5. Competências e formação  

a. O CHP deve proporcionar aos seus colaboradores a formação possível como meio de estes aumentarem as 

suas competências profissionais e o desenvolvimento pessoal; 

b. Os colaboradores devem procurar adquirir novas competências e atualizar conhecimentos, de forma a 

credibilizar, adicionar e incorporar qualidade ao serviço. 

6. Património e recursos  

a. O CHP deve conservar o seu património, não permitindo a utilização abusiva da sua imagem, recursos 

materiais e imateriais. 

b. Os colaboradores do CHP devem proteger, preservar e usar de forma adequada e eficiente, apenas na 

execução da sua atividade e no exercício das suas funções. 
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7. Divulgação e informação  

O CHP divulga de forma clara e compreensível em reuniões, página da internet, boletins informativos, toda 

a informação sobre a sua atividade e missão, bem como os respetivos planos de atividades e de prevenção 

de riscos de corrupção e infrações conexas, a par do Código de Conduta Ética. 

8. Desmaterialização de atos e de procedimentos  

Todos os pedidos, comunicações, notificações e pagamentos entre os interessados e o CHP são, sempre 

que possível, efetuados por meios eletrónicos, com vista a simplificar processos e procedimentos. 

9. Cruzamento de informações  

Sem prejuízo de salvaguarda do dever de confidencialidade, o CHP, com o objetivo de agilizar os 

procedimentos decisórios, comunica, sempre que possível, diretamente com todas as demais entidades 

públicas, nomeadamente, solicitando e rececionando informações de carácter não reservado. 

10. Incompatibilidades e conflitos de interesses 

a. No âmbito do CHP, não pode haver lugar a decisões por quem se encontre numa situação de impedimento 

ou numa situação que possa constituir fundamento de escusa ou de suspeição. 

b. Os profissionais do CHP devem declarar a existência de incompatibilidades, nos termos dos procedimentos 

e condições consignadas na legislação em vigor. 

c. Os colaboradores devem evitar qualquer situação suscetível de originar, direta ou indiretamente, conflito 

de interesses, a qual, a verificar-se, tem de ser comunicada às hierarquias correspondentes.  

d. Existe conflito de interesses sempre que os colaboradores tenham interesse em matéria que possa 

influenciar, ou aparentar influenciar, o desempenho imparcial das suas funções.  

e. Por interesse entende-se qualquer potencial vantagem para o próprio ou terceiros. Os profissionais devem 

escusar-se de intervir em processos de tomada de decisão que envolvam, direta ou indiretamente, 
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organizações com as quais colaborem ou tenham colaborado, assim como os que digam respeito, direta ou 

indiretamente, a pessoas ou entidades a quem estejam ou tenham estado ligados por laços de parentesco 

ou afinidade. 

11. Acumulação de funções  

Os colaboradores devem respeitar o regime legal em vigor em matéria de acumulação de funções. 

12. Ofertas institucionais  

a. Os colaboradores do CHP, EPE 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. 

b. Excetuam-se as ofertas entregues ou recebidas em consequência das respetivas funções que se 

fundamentem numa relação de cortesia e que tenham valor insignificante. Em caso de dúvida, a situação 

deverá ser comunicada pelo colaborador, por escrito, à respetiva hierarquia. 

13. Dever de sigilo e confidencialidade  

a. Os colaboradores devem guardar sigilo 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.  

b. O dever de sigilo e confidencialidade cede, nos termos legais aplicáveis, perante a obrigação de 

comunicação ou denúncia de factos relevantes às instâncias externas administrativas reguladoras, 

inspetivas, policiais e judiciárias.   

c. Prevalece o cumprimento do dever de omitir ou revelar informação decorrente das regras deontológicas 

das várias profissões.   

d. O dever de sigilo e confidencialidade mantém-se mesmo após a cessação de funções.  
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14. Comunicação de irregularidades 

a. 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. 

b. Os profissionais não podem, pelo exercício das suas funções, aceitar ou solicitar quaisquer dádivas, 

presentes ou futuras, de qualquer natureza, devendo ao inverso esforçar-se por ganhar a confiança e 

consideração da comunidade em geral. 

c. Cabe aos profissionais informar os seus responsáveis de qualquer situação irregular que beneficie alguém 

em prejuízo de outrem ou do próprio CHP, E.P.E. 

d. Os profissionais devem utilizar os meios internos institucionais, criados no âmbito da auditoria e controlo 

interno, para a comunicação de irregularidades, relativamente a factos que violem ou comprometam 

gravemente o desenvolvimento da atividade do CHP, nos termos do Regulamento de Comunicação Interna 

de Irregularidades do CHP divulgado no portal interno. 

15. Respeito pelos Direitos Humanos e Laborais 

a. O CHP compromete-se a respeitar e a promover os Direitos Humanos e as práticas laborais condignas. 

b. Os colaboradores do CHP comprometem-se a agir de acordo com os compromissos do CHP no âmbito dos 

direitos humanos e laborais, a cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança no trabalho. 

16. Igualdade de oportunidades 

O CHP garante a plena igualdade de oportunidades a todos os seus colaboradores combatendo de forma 

persistente todas as formas de discriminação: 

a. Respeito pelo princípio da não discriminação. 

b. Respeito à reserva da intimidade da vida privada. 

c. Respeito pela promoção da liberdade de oportunidades. 
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17. Avaliação da qualidade e dos serviços  

Com vista a avaliar o grau de satisfação dos serviços prestados, o CHP disponibiliza questionários anónimos 

e divulga os resultados obtidos.  

18. Auditorias internas e externas  

O CHP procede à avaliação regular dos procedimentos utilizados no âmbito da sua atividade, com vista a 

uma atuação mais eficiente e menos burocratizada. Os resultados dessa avaliação refletem-se na alteração 

de procedimentos considerada necessária. 

19. Divulgação e monitorização 

a. O CHP garante a disponibilização de Código de Ética a todos os profissionais através do Portal Interno, os 

quais, aquando da sua integração deverão subscrever uma declaração de adesão ao mesmo. 

b. O integral cumprimento das regras contidas neste Código é vinculativo para todos os colaboradores do 

CHP. A infração ou desvio ao cumprimento das normas e dos deveres previstos neste Código constitui falta 

grave, passível de procedimento disciplinar, e é punível nos termos da lei. 

20. Publicação e entrada em vigor 

O presente Código entra em vigor um mês após a sua divulgação interna, através de meios adequados e 

eficazes, designadamente de publicação no Portal interno e no site do CHP na Internet. 

Data de aprovação pelo CA:27-09-2017 

 


