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1. INTRODUÇÃO 

 

Um Código de Ética e Conduta Profissional (CECP) é um documento que define padrões de comportamento a 

observar no âmbito de um desempenho profissional ético e com elevados padrões de qualidade, em linha com a 

Missão, a Visão e os Valores da instituição, sendo um documento de circulação universal entre os seus colaboradores, 

acessível aos seus stakeholders e clientes, bem como ao público em geral. 

A ética de uma organização é, essencialmente, reflexo da conduta dos seus/suas trabalhadores/as, os quais devem 

seguir um conjunto de princípios e normas, consubstanciados num padrão de comportamento irrepreensível de 

modo a que a sociedade e o seu público alvo possam aferir e assimilar a integridade e a retidão com que 

desempenham as suas funções.  

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. (INSA) ambiciona deter um CECP no qual se inscrevam os 

princípios e normas de comportamento que pautam a atuação do INSA e dos seus/suas trabalhadores/as, quer no 

âmbito da prossecução da sua missão, quer no exercício das atividades que lhe servem de suporte, a que os/as 

trabalhadores/as se encontram sujeitos/as e que devem assumir como intrinsecamente seus, refletindo-os na 

relação profissional que estabelecem entre si e com terceiros. 

 

2. ENQUADRAMENTO 

 

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. (INSA), fundado em 1899 pelo médico e humanista Ricardo 

Jorge (Porto, 1858 – Lisboa, 1939), como braço laboratorial do sistema de saúde português, é uma instituição com 

mais de um século de existência. Atualmente, é um instituto público dotado de autonomia científica, administrativa, 

financeira e de património próprio, integrado na administração indireta do Estado e sob superintendência e tutela 

do Ministro da Saúde.  

O INSA é um laboratório de interesse estratégico nacional, laboratório do Estado no sector da saúde, laboratório 

nacional de referência e observatório nacional de saúde. 

O INSA é um organismo central com jurisdição sobre todo o território nacional com a sua sede em Lisboa, o qual 

integra um Centro de Estudos de Vetores e Doenças Infeciosas em Águas de Moura (CEVDI), e um serviço 

desconcentrado no Porto (o Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira - CSPGF).  

Recentemente, por força da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 35/2022, de 20 de maio, considerando a 

reconhecida capacidade laboratorial do INSA, associada a uma excelência no campo da investigação, na área da 

saúde, esta última cada vez mais valorizada pelos principais stakeholders do desporto, o INSA passa a prosseguir 
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também a atribuição de assegurar a resposta laboratorial no âmbito da luta contra a dopagem no desporto, 

preservando a verdade desportiva e a saúde dos praticantes desportivos, ao integrar o Laboratório de Análises de 

Dopagem (LAD).  

Ao longo da sua profícua história, o INSA tem vindo a acompanhar e a intervir ativamente no desenvolvimento 

científico e tecnológico que se vem registando no domínio da saúde, a nível nacional e internacional. 

De ressalvar que, dada a sua natureza de estabelecimento de saúde pública, nos termos da Lei em vigor, o INSA tem 

constituída e em funcionamento uma Comissão de Ética (CES-INSA). 

A CES-INSA é um órgão dotado de independência técnica e científica e de natureza consultiva que tem por missão 

contribuir para a observância dos princípios da ética e da bioética na atividade do Instituto, salvaguardando a 

dignidade humana, o exercício dos direitos fundamentais e a integridade, e a confiança e segurança dos 

procedimentos em vigor. 

Neste âmbito, incumbe à CES-INSA, a pedido de qualquer interessado, proceder à análise e reflexão sobre temas que 

suscitem questões éticas, a emissão de pareceres no domínio das atividades para que seja solicitado, 

designadamente, ética da investigação e integridade científica, ética assistencial e ética da organização, promover a 

formação e informação, e colaborar com entidades congéneres com vista à partilha de melhores práticas. 

O Conselho Científico (CC) do INSA é composto por todos os que estejam habilitados com o grau de doutor ou 

equivalente. É o órgão responsável pela apreciação e acompanhamento das atividades de investigação científica e 

de desenvolvimento tecnológico do INSA, dando parecer sobre o orçamento e o plano e relatório anual de atividades 

do Instituto (cf. nº 2 do art.º 25º do Decreto-Lei nº 63/2019). O CC elege um presidente e uma comissão 

coordenadora para a gestão corrente dos trabalhos do CC, em particular, em matéria de carreira de investigação 

científica (Decreto-Lei nº 124/99). 

A investigação científica é uma das funções essenciais do INSA e deve seguir as melhores práticas de conduta e os 

padrões éticos fundamentais reconhecidos internacionalmente (cf. o art.º 7º do Decreto-Lei nº 63/2019). O CC 

promove, em articulação com a CES, o conhecimento dos investigadores sobre os princípios da ética da investigação 

e da integridade científica, nomeadamente a confiabilidade nos resultados, a responsabilidade pessoal do 

investigador, a honestidade e transparência na divulgação, e o respeito pelos intervenientes e o ambiente. 

As normas ISO 15189 e ISO 17025, pelas quais o INSA se encontra acreditado, referem que relativamente à conduta 

ética do laboratório, a gestão deve garantir a imparcialidade, reputação e integridade do mesmo; evitar potenciais 

conflitos de interesses e garantir a existência de procedimentos de forma a respeitar os requisitos legais relevantes, 

garantindo que a confidencialidade de toda a informação é assegurada.  Assim, a gestão do INSA, para dar 

cumprimento ao ponto 4.1.1.3. da ISO 15189, deve possuir condições implementadas para assegurar que: 
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a) não existe envolvimento e em qualquer atividade que poderia diminuir a confiança na competência, 

imparcialidade, reputação ou integridade operacional do laboratório; 

 b) gestão e o pessoal estão livres de quaisquer pressões comerciais, financeiras ou outras pressões ou influências 

indevidas, que possam afetar adversamente a qualidade do seu trabalho;  

c) onde possam existir potenciais conflitos de interesses, estes devem ser declarados abertamente e de forma 

adequada; 

d) existem procedimentos apropriados para assegurar qua a equipa trata as amostras, tecidos e excedentes das 

amostras de origem humana, de acordo com os requisitos legais relevantes; 

e) a confidencialidade da informação é mantida.  

 

3. MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

O INSA concretiza a sua missão e atribuições através do desenvolvimento de diversas atividades no âmbito das suas 

funções essenciais, elencadas na Figura  

 

A visão do INSA traduz-se no investimento nas suas competências enquanto entidade de referência no sistema de 

saúde, procurando assegurar de forma sistemática e sustentável a governabilidade, a inovação e a qualidade visando 

o benefício de toda a população.  

Os valores institucionais que o INSA preconiza, no sentido de fortalecer e dar um significado objetivo aos trabalhos 

que desenvolve são os seguintes: 
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Missão 

MISSÃO - O Instituto Ricardo Jorge tem como missão, contribuir para ganhos em Saúde Pública 

através de atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico, atividade laboratorial de 

referência, observação da saúde e vigilância epidemiológica, bem como coordenar a avaliação 

externa da qualidade laboratorial, difundir a cultura científica, fomentar a capacitação e 

formação, assegurar a prestação de serviços diferenciados, nos referidos domínios e, ainda, 

assegurar a reposta laboratorial de controlo e combate à dopagem no desporto, na qualidade de Laboratório 

de Análises de Dopagem.  

Visão 

VISÃO - Investir nas competências do Instituto Ricardo Jorge enquanto entidade de referência 

no sistema de saúde, procurando assegurar de forma sistemática e sustentável a 

governabilidade, a inovação e a qualidade visando o benefício de toda a população. 

Valores 

VALORES - Os valores institucionais que o Instituto Ricardo Jorge preconiza, no sentido de 

fortalecer e dar um significado objetivo aos princípios, pelos quais, pretende ser reconhecido, 

são os seguintes: profissionalismo e colaboração, compromisso, inovação e empenho. 

 

4. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

 

O CECP é aplicável a todos/as os/as colaboradores/as do INSA, independentemente da sua função, vínculo contratual 

ou posição hierárquica. Impõe aos seus destinatários que, no exercício da sua atividade, ou fora dela, assumam e 
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divulguem uma cultura ética e um sentido de serviço público, que assegure e estimule uma imagem de 

responsabilidade, independência e integridade, valorizando, assim, quer a qualidade, o rigor e a credibilidade do 

serviço público prestado, quer o perfil dos trabalhadores do INSA.  

O presente CECP não impede a aplicação simultânea das regras de conduta específicas de determinados grupos 

profissionais ou atividades, bem como da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, do Código de Procedimento 

Administrativo e da Carta de Ética da Administração Pública. 

Aos cargos de Presidente e de Vogal do Conselho Diretivo do INSA, são ainda especialmente aplicáveis o disposto na 

Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, bem como as diretrizes definidas no Código de Conduta do Governo extensíveis aos 

titulares de cargos dirigentes superiores da Administração Pública. 

Pretende-se desta forma, a determinação de elevados padrões de ética e desempenho profissionais, promovendo 

uma imagem (externa e interna) de responsabilidade, seriedade e excelência. 

Todos os/as trabalhadores/as e colaboradores/as comprometem-se expressamente a observar em todas as suas 

atividades, os princípios e regras descritos neste Código, através da assinatura de Declaração de Conhecimento e 

Compromisso (CAI-IM01), a qual passa a integrar o respetivo processo individual, contratual ou outro. 

 

Definição  

O CECP é um instrumento que contém um conjunto de diretrizes, regras e normas, com base nos valores e princípios 

da organização, com o intuito de influenciar transversalmente a tomada de decisões e de orientar a sua relação com 

as partes interessadas internas e externas – colaboradores/as, parceiros/as, clientes, fornecedores/as, comunidade 

– (ética), bem como estimular os comportamentos que pretende incutir nos trabalhadores/as (conduta). 

Destina-se a: 

 Todos/as os/as colaboradores/as do INSA, independentemente do seu vinculo contratual, função ou posição 

hierárquica, para clarificar as regras de conduta que devem aplicar nas suas decisões, comportamentos e 

atitudes; 

 Trabalhadores/as do INSA em situação de mobilidade ou cedência de interesse público a outras entidades, ou 

cujo vínculo se encontre suspenso, com exceção das matérias cuja natureza imponha efetivo exercício de 

funções no INSA; 

 Pessoas que exerçam atividade nas instalações do INSA, independentemente da natureza do respetivo 

vínculo laboral, estão vinculadas ao cumprimento da política de combate ao assédio e à discriminação 

no INSA. 
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Objetivos 

O presente código tem por objetivos: 

 

5. PRINCÍPIOS ÉTICOS 

 

Todos/as os/as trabalhadores/as do INSA devem observar e cumprir os princípios da Carta Ética da Administração 

Pública Portuguesa e outras normas específicas, no seu relacionamento com os operadores económicos, parceiros, 

entidades públicas ou privadas com as quais interajam e em especial com o cidadão. 

Devem, ainda, estar conscientes da importância dos respetivos deveres e responsabilidades, ter em conta as 

expectativas dos cidadãos e das instituições relativamente à sua conduta, dentro de padrões socialmente aceites, e 

comportar-se de modo a reforçar a confiança e contribuir para a boa imagem do INSA. 

Assim, os trabalhadores devem exercer a sua atividade em obediência aos seguintes princípios: 

 Ser uma referência institucional, para a conduta quotidiana, pessoal e profissional de todos/as os/as 

colaboradores/as do INSA; 

 Reforçar a sua identidade organizacional enquanto comunidade ética; 

 Especificar, com clareza, os conceitos éticos por forma a diminuir a subjetividade das interpretações pessoais 

sobre os mesmos; 

 Assegurar uma gestão transparente, responsável, criteriosa e prudente; 

 Reforçar o sentido de pertença dos seus colaboradores; 

 Responsabilização individual e coletiva pela gestão pública e compromisso para com a organização; 

 Contribuir para o correto, digno e adequado desempenho de funções públicas e prestação de serviço público; 

 Eficácia na prossecução dos objetivos fixados e controlo dos resultados e eficiência na utilização dos recursos 

públicos; 

 Garantir que todos os colaboradores estejam familiarizados e atuem em conformidade com os valores e 

princípios da organização; 

 Consolidar e harmonizar o padrão e a partilha de valores comuns contribuindo para o reforço do ambiente 

de trabalho e da cultura institucional comum, que promova o respeito, a honestidade, a integridade e a 

equidade. 

 Assegurar uma relação de confiança entre o INSAP e as demais entidades públicas e privadas com as quais 

interage, em particular com o trabalhador; 

 Ajudar a criar um clima de integridade e excelência, contribuindo para uma imagem positiva da organização; 

 Clarificar responsabilidades, direitos e obrigações, fomentando a compreensão e a confiança na organização. 
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6. NORMAS DE CONDUTA 

 

A atuação dos/as trabalhadores/as e colaboradores/as do INSA deve pautar-se pelo cumprimento dos princípios 

constantes do presente Código de Ética e Conduta Profissional, privilegiando as responsabilidades subjacentes à 

Legalidade e Proporcionalidade 

•No exercício das suas funções, os trabalhadores devem atuar em conformidade com os princípios constitucionais e no 
rigoroso respeito das leis, bem como cumprir todas as disposições legais e regulamentares aplicáveis à sua atividade e 
em conformidade com os fins para que as mesmas lhes foram conferidas.

Interesse Público

•Deve prevalecer, em qualquer circunstância, o interesse público sobre os dos particulares ou de grupo, no respeito 
pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos.

Integridade

•Os trabalhadores devem atuar, em todos os contextos, segundo critérios de honestidade pessoal e profissional, boa-fé, 
responsabilidade e respeito pelos demais, não podendo adotar quaisquer atos que possam de algum modo prejudicar 
os restantes, proibindo-se todo o comportamento abusivo, incluindo o assédio sexual ou psicológico, de conduta verbal 
ou física de humilhação, de coação ou de ameaça para os trabalhadores e demais pessoas que se relacionem com a 
instituição.

Competência e Responsabilidade 

•Todas as funções ou tarefas devem ser executadas de forma competente e empenhada, com rigor, zelo e espírito 
crítico construtivo, visando a valorização profissional. 

Igualdade de Tratamento e Não Discriminação

•Não deve haver lugar a qualquer tipo de discriminação, sendo condenável beneficiar ou prejudicar qualquer pessoa ou 
entidade em razão da sua raça, sexo, idade, ascendência, língua, território de origem, convicções políticas, ideológicas 
ou religiosas, instrução, condição social, situação económica ou orientação sexual. 

Lealdade e Cooperação

•consiste em acatar e cumprir as ordens dos legítimos superiores hierárquicos, dadas em objeto de serviço e com a 
forma legal.

Justiça e Imparcialidade

•Os trabalhadores no exercício das suas funções devem atuar de forma neutral, devendo tratar todos os cidadãos de 
forma justa, imparcial e objetiva.

Informação e Qualidade

•Todas as informações e/ou esclarecimentos devem ser prestados da forma mais completa, rápida, clara, rigorosa e 
afável possível, observando a todo o tempo o respeito pela lei e regulamentação vigentes.

Colaboração e Boa-fé 

•No exercício das atividades, funções e competências, os trabalhadores devem colaborar entre si e com quem se 
relacionem, de acordo com as regras da boa-fé, visando a criação de valor.

Urbanidade

•Em qualquer circunstância, devem os trabalhadores comportar-se de forma cordial, respeitosa e ponderada, 
favorecendo a existência de um ambiente de trabalho salutar e de um relacionamento conciliatório e com as demais 
pessoas e entidades.
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prestação de serviço público e ao reforço de uma imagem de integridade e excelência, tendo em conta as 

expectativas de terceiros relativamente à sua conduta e evitando situações suscetíveis de originar conflitos de 

interesses, de forma a contribuir para o eficaz funcionamento e a boa imagem do INSA. 

Todos os/as trabalhadores/as e colaboradores/as comprometem-se expressamente a observar em todas as suas 

atividades, os princípios e regras descritos neste Código, através da assinatura de Declaração de Aceitação do Código 

de Ética e Conduta Profissional (CAI-IM01), a qual passa a integrar o respetivo processo individual, contratual ou 

outro. 

Para garantir a isenção e imparcialidade no desempenho de funções, contribuindo para aprofundar uma cultura de 

transparência e integridade, os/as trabalhadores/as do INSA devem orientar a sua conduta em conformidade com a 

Lei e designadamente no que respeita a eventuais situações de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acumulação de funções 

Os/As trabalhadores/as em funções públicas exercem as suas funções em regime de exclusividade, salvo nas 

situações em que a Lei expressamente admita a compatibilidade com o exercício de outras funções públicas ou 

privadas, desde que prévia e devidamente autorizados. 

Os procedimentos relativos aos pedidos de acumulação de funções são (anualmente) divulgados nos meios de 

comunicação internos, pela Direção de Gestão de Recursos Humanos, através de Circular Informativa com referência 

expressa aos respetivos formulários do modelo de requerimento a apresentar pelos interessados. 

Acumulação de funções 

Assédio no trabalho

Conflito de interesses

Ofertas e outros benefícios

Corrupção e/ou fraude

Proteção de dados pessoais
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Com a entrada em vigor do presente Código, todos/as os/as trabalhadores/as devem subscrever o modelo de 

Declaração Existência/Inexistência de acumulação de funções (CAI-IM02), o qual é, também, subscrito pelos 

trabalhadores/as que vierem a iniciar funções no Instituto e que fará parte do respetivo processo individual. 

Relativamente a esta matéria, os membros do Conselho Diretivo do INSA, na qualidade de titulares de cargos 

públicos, estão obrigados à observância do regime previsto na Lei n.º 52/2109, de 31 de julho na sua redação atual. 

 

Assédio no trabalho 

As interações em contexto laboral devem basear-se na lealdade, integridade e respeito mútuo, não sendo tolerados 

comportamentos discriminatórios, intimidativos, hostis ou ofensivos nem quaisquer práticas de assédio. 

O INSA promove uma política de intolerância face a práticas de assédio no trabalho, pelo que todos os/as 

trabalhadores/as, independentemente do vínculo de emprego público a que se encontram sujeitos, bem como a 

todos os que exerçam atividade profissional nas suas instalações devem cumprir o Código de Boa Conduta para a 

Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho, publicado no site do INSA e na INTRANET. 

 

Conflito de interesses 

No exercício da sua atividade, os trabalhadores devem abster-se de qualquer ação ou omissão, sempre que se 

encontrem numa situação em virtude da qual se possa, com razoabilidade, duvidar seriamente da imparcialidade da 

sua conduta ou decisão, nos termos legalmente previstos, pelo que a resolução de conflitos de interesses deve 

respeitar as disposições legais, regulamentares e contratuais vigentes no INSA. 

Os/As trabalhadores/as do INSA vinculam-se ao cumprimento da Política de Prevenção e Gestão de Conflitos de 

Interesses aprovada pelo Conselho Diretivo, publicada no site do INSA e na INTRANET. 

 

Ofertas e outros benefícios 

Os/As trabalhadores/as não podem oferecer, solicitar, receber ou aceitar, para si ou para terceiros, quaisquer 

benefícios, dádivas, gratificações, recompensas, presentes ou ofertas, decorrentes ou relacionadas com as funções 

exercidas, desde que não se enquadrem em ofertas de mera cortesia até ao valor estimado igual ou inferior a 150 

euros, nos termos das disposições legais e regulamentares vigentes no INSA.  

Igualmente, regra geral, devem abster-se de aceitar convites para assistência ou participação em eventos sociais, 

institucionais, culturais ou desportivos, palestras, seminários, viagens ou outros benefícios similares, de pessoas 

singulares ou coletivas, que possam condicionar a imparcialidade e a integridade do exercício das suas funções. 
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As regras, procedimentos e registo de situações declaradas em matéria de ofertas e outros benefícios são objeto de 

documento próprio a divulgar no site do INSA e na INTRANET. 

 

Corrupção e/ou fraude 

Os/As trabalhadores/as do INSA devem ter consciência do seu dever de comunicar internamente eventuais situações 

de corrupção e ou fraude, bem como de irregularidades sobre a organização e funcionamento internos. 

De modo a promover a existência de situações de maior transparência, os procedimentos internos que garantam o 

sigilo no tratamento de denúncias de irregularidades ou indícios de corrupção e ou fraude são objeto de documento 

próprio, a divulgar no site do INSA e na INTRANET.  

 

Proteção de dados pessoais 

Os particulares têm direito à proteção dos seus dados pessoais e à segurança e integridade dos suportes, sistemas e 

aplicações utilizados para o efeito, nos termos da Lei. 

Os/As trabalhadores/as do INSA devem garantir que são cumpridas as disposições em matéria de proteção de dados 

pessoais, e as disposições legais relativas à proteção de tais dados, não os podendo utilizar senão para os efeitos 

legalmente impostos ou inerentes às funções que desempenham. 

Em cumprimento das obrigações legais vigentes e, em especial, do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, no âmbito da prossecução da missão do INSA, há que recolher e 

tratar dados pessoais, garantindo-se que se assegura a proteção, confidencialidade e privacidade dos dados 

legitimamente fornecidos.  

Através do Despacho n.º 15-A/2018, de 14 de maio, o Conselho Diretivo nomeou o Encarregado de Proteção de 

Dados do INSA - RGPD - Regulamento (EU) n.º 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, 27 de abril de 2016. 

Com o fim de apoiar a aplicação do RGPD, dada a complexidade e variedade de documentos existentes no INSA, o 

Conselho Diretivo, por força do Despacho n.º 16/2018, de 4 de junho, designou uma Comissão constituída por 

responsáveis setoriais, a qual apoia o encarregado de proteção de dados. 
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7. COMPORTAMENTOS E ATITUDES ESPERADOS 

 

Todos os/as trabalhadores/as e colaboradores/as do INSA devem ainda seguir as seguintes normas de conduta: 

 

 

 

Sigilo e confidencialidade  

Os/As trabalhadores/as e colaboradores/as não podem ceder, revelar, utilizar ou referir, diretamente ou por 

interposta pessoa, quaisquer informações sigilosas ou confidenciais relativas à organização, aos seus colaboradores, 

bem como relativas a terceiros. 

 

Relacionamento com a comunicação social  

Os/As trabalhadores/as e colaboradores/as não podem conceder entrevistas, publicar artigos de opinião, fornecer 

informações ou publicitar textos de qualquer natureza, que não estejam ao dispor do público em geral, por iniciativa 

própria ou a pedido dos meios de comunicação social, sem que, para qualquer dos casos, tenham obtido autorização 

prévia superior. 

Exceto quando mandatados para o efeito, os trabalhadores também não podem emitir juízos e/ou declarações 

públicas acerca do INSA, quando possam pôr em causa a sua imagem institucional, em especial fazendo uso de meios 

de comunicação social, nestes se incluindo redes sociais ou outros meios de disseminação de informação. 

 

Utilização responsável dos recursos 

Deverá, a todo o tempo, ser efetuada uma boa utilização de todo o material e equipamento do INSA, garantindo que 

estes são exclusivamente utilizados para os fins a que se destinam. 

Sigilo e confidencialidade 

Relacionamento com a comunicação 
social 

Utilização responsável dos recursos

Melhoria contínua

Cordialidade

Disponibilidade e cooperação

Idoneidade e isenção

Lealdade

Relacionamento interpessoal
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Os/As trabalhadores/as e colaboradores/as, devem ainda fomentar práticas de poupança energética, de materiais e 

reciclagem. 

 

Melhoria contínua 

Os/As trabalhadores/as e colaboradores/as devem promover uma melhoria contínua dos padrões de qualidade do 

serviço prestado, aproveitando os seus conhecimentos e habilidades na procura constante de uma maior eficiência 

e eficácia nos processos, produtos e serviços. 

 

Cordialidade 

Os/As trabalhadores/as e colaboradores/as devem adotar uma atitude cortês e de urbanidade no tratamento. 

Sempre que devido, nos termos da Lei e regulamentos ou procedimentos internos em vigor, devem prestar as 

informações e os esclarecimentos solicitados. 

 

Disponibilidade e cooperação 

Os/As trabalhadores/as e colaboradores/as devem sustentar e difundir atitudes de disponibilidade e cooperação com 

os restantes colegas, partilhando informação e conhecimento, com vista à melhoria do desempenho coletivo. Para 

tal, também devem desempenhar as funções com abertura de espírito e disponibilidade para aprender com os erros 

cometidos. 

 

Idoneidade e isenção 

Os/As trabalhadores/as e colaboradores/as devem atuar de forma a reforçar a confiança dos cidadãos na integridade, 

imparcialidade e eficácia dos poderes públicos, agindo sempre com isenção e em conformidade com a Lei. 

 

Lealdade 

Os/As trabalhadores/as e colaboradores/as devem atuar com lealdade para com o INSA, salvaguardando a sua 

credibilidade, o seu bom nome e a boa imagem dos serviços. 
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Relacionamento interpessoal 

Os/As trabalhadores/as e colaboradores/as devem atuar em colaboração e espirito de equipa e combater o boato e 

a desinformação, abstendo-se de os reproduzir dentro e fora do INSA. 

 

8. COMPROMISSO DA ORGANIZAÇÃO 

 

Com o CECP pretende-se promover no universo dos/as seus/as trabalhadores/as (em que se incluem os dirigentes, 

coordenadores/as, responsáveis e demais colaboradores/as), uma cultura de responsabilidade e de observação 

estrita de regras éticas e deontológicas, devendo em particular: 

 

 

9. INCUMPRIMENTO 

 

O presente Código constitui um compromisso por parte de todos/as os/as trabalhadores/as para com o INSA. 

Foco no cumprimento da missão e dos objetivos da organização

Garantir a coerência técnica na aplicação prática da legislação em vigor

Assegurar uma participação equitativa dos vários grupos de interesse, setores de atividade e atores nos processos de 
planeamento

Disponibilizar informação de forma concisa e atempada sobre os serviços prestados, salvaguardando as restrições 
fixadas na legislação sobre o acesso a documentos administrativos

Facilitar os mecanismos de apresentação de reclamações e responder adequada e atempadamente às mesmas

Demonstrar iniciativa e diligência na resolução de problemas

Valorizar a pró atividade, o mérito individual e diligência no cumprimento das funções

Fomentar a criatividade individual e coletiva e estimular o desenvolvimento profissional

Promover uma politica de responsabilidade social e ambiental

Salvaguardar e garantir os princípios da igualdade de género e da não discriminação entre homens e mulheres

Promover a conciliação profissional, pessoal e familiar
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A violação dos princípios e deveres previstos no CECP, verificados que sejam os pressupostos legalmente previstos 

para o efeito, podem dar origem a responsabilidade disciplinar, devendo ser reportada à Área de Controlo e Auditoria 

Interna que a submete a parecer do Grupo de Trabalho, constituído para o efeito por Deliberação do Conselho 

Diretivo e divulgado no site e na Intranet do INSA. 

 

10. INTERPRETAÇÃO E CASOS OMISSOS 

 

A interpretação ou avaliação de factos e matérias relativas à aplicação do presente Código são apreciadas pelo Grupo 

de Trabalho, constituído para o efeito por Deliberação do Conselho Diretivo e divulgado no site e na Intranet do INSA. 

 

11. DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 

CAI-IM01 - Declaração de Aceitação do Código de Ética e Conduta Profissional 

CAI-IM02 - Declaração de Existência/Inexistência de acumulação de funções 
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Declaração de Aceitação do Código de Ética e Conduta Profissional 

 

 

Eu, abaixo assinado(a) ___________________________________________________________________, 

a exercer funções no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. (INSA), declaro que tomei 

conhecimento e que aceito todas as normas, procedimentos, obrigações e deveres que o Código de Ética e 

Conduta Profissional do INSA define e estabelece para todos/as os/as seus/suas colaboradores/as. 

Declaro igualmente o meu comprometimento com a Política da Qualidade, Ambiente e Segurança do INSA. 

 

Nome Sigla Rubrica 

   

 

 

 

                                  Assinatura: ____________________________________________________________ 

 

  Data: __________________________________ 
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Declaração de Existência /Inexistência de acumulação de funções  
 

Eu, abaixo assinado(a) ___________________________________________________________________, 

________________ (carreira/categoria) a exercer funções no/a ____________________________, do INSA 

I.P. declaro sob compromisso de honra que:  

 

Não exerço funções em regime de acumulação de funções 

Exerço funções em regime de acumulação de funções, e que as mesmas foram devidamente 

autorizadas, através do despacho de (data da autorização) ________________________________ 

Exerço funções em regime de acumulação de funções sem autorização, comprometendo-me a 

proceder ao respectivo pedido de autorização no prazo máximo de 10 dia úteis. 

 

 

                                           Assinatura: _____________________________________________________________ 

 

     Data: ___________________________________ 
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