
 
SCMS 

 

1 

 

 POLÍTICA DE ÉTICA 

  

Define-se, Ética na SCMS, como um conjunto de normas e padrões de comportamento a observar no 

âmbito do desempenho profissional. A instituição definiu uma política de ética que integra os seguintes 

estratégias orientadoras: 

· Respeitar os valores da Instituição e promover uma cultura orientada para a igualdade de 

oportunidades;  

· Promover um bom ambiente de trabalho, fomentando a responsabilidade, o profissionalismo e a 

honestidade; 

· Incentivar o cumprimento das normas legais em vigor e dos regulamentos aplicáveis à atividade 

Institucional; 

· Fomentar a Responsabilidade Social junto da comunidade evidenciando a ética e o respeito pelos 

direitos humanos. 

  

CÓDIGO DE ÉTICA  

ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA 

 

O Código de Ética aplica-se a todos os colaboradores da SCMS, e outras “partes interessadas”. Por 

colaboradores deve entender-se os membros dos órgãos sociais, voluntários, trabalhadores, e estagiários 

que prestam serviço na Instituição independentemente do tipo de vínculo ou posição hierárquica que 

ocupam. Por “partes interessadas” deve entender-se pessoas singulares ou coletivas com quem a SCMS 

se relaciona nas suas atividades institucionais e de cidadania, incluindo clientes, fornecedores, parceiros 

ou membros da comunidade com quem interage. 

  

A cadeia hierárquica assegura a transmissão dos princípios definidos no Código de Ética à estrutura da 

organização, cuidando do seu cumprimento. Todos os responsáveis hierárquicos devem estar disponíveis 

para prestar esclarecimentos aos seus colaboradores sobre qualquer tipo de assunto no seu âmbito de 

ação. Os Dirigentes e Gestores devem, pelo seu exemplo, zelar para que a política seja implementada: 

 

 · Divulgar o Código de Ética; 

· Identificar o seu incumprimento e violação; 

· Aplicar sanções quando se verifique a violação dos deveres éticos. 

 

RELAÇÃO COM PARTES INTERESSADAS 

 

Colaboradores 

Todos os colaboradores devem contribuir para a criação e manutenção de um bom ambiente de trabalho, 
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nomeadamente, através da colaboração e cooperação mútua, devendo para esse fim não procurar 

interesses pessoais. 

  

Utentes/Clientes 

Ao utente/cliente deve ser assegurado o apoio, a informação e/ou o esclarecimento sobre qualquer 

assunto que lhe diga respeito ou sobre o qual tenha interesse direto, pessoal e legítimo. A interação com 

os mesmos deverá evidenciar elevado profissionalismo, respeito e delicadeza.  

  

Parceiros 

A SCMS e os seus parceiros estabelecem entre si uma relação com os seguintes princípios: cooperação 

leal, partilha de informação, orientação para resultados, rigor/profissionalismo e corresponsabilidade. 

  

Comunidade 

No âmbito das suas atividades, a Instituição atua em conformidade com as necessidades identificadas 

junto da comunidade. 

  

PRÍNCIPIOS ÉTICOS  

 

Solidariedade  

Os colaboradores devem manter e cultivar um relacionamento correto e cordial entre si de modo a 

desenvolver o espírito de equipa, justiça e de cooperação com os demais (por exemplo clientes, colegas 

e superiores hierárquicos).  

  

Justiça  

A SCMS desenvolve a sua atividade com base no respeito pelos direitos e deveres de todas as partes 

interessadas, atendendo ao cumprimento da legislação e regulamentos em vigor. 

  

Não Discriminação e Igualdade de Oportunidades e Equidade 

Todas as políticas, procedimentos e práticas estão orientados no sentido de garantir a Igualdade de 

Oportunidades, Não Discriminação e Equidade. 

  

Partilha de Responsabilidade 

Assegurar um entendimento comum e um compromisso de responsabilidades, partilhada entre todas as 

partes envolvidas. 

  

Profissionalismo 

Em todos os momentos da sua atividade as partes interessadas devem cumprir as tarefas que lhe estão 
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confiadas, procurando, continuadamente, aperfeiçoar e adequar os seus conhecimentos, tendo em vista a 

atualização e a melhoria do seu desempenho. 

  

Confidencialidade e Sigilo Profissional  

O sigilo profissional aplica-se a todos, devendo-se atuar sempre com discrição em relação a factos e 

informações que tenham acedido durante o exercício das suas atividades. 

  

Cooperação no Trabalho, Transparência, Honestidade e Integridade  

Todos devem contribuir para a criação e manutenção de um bom ambiente de trabalho através da 

colaboração e cooperação mútua com base na  transparência,  honestidade e integridade. 

 

 DIREITOS  

  

 Ser respeitado como pessoa na sua individualidade e privacidade; 

 Ter acesso à informação e aos recursos necessários para a sua ação na instituição; 

 Desenvolver a sua ação em condições adequadas de ambiente: saúde, higiene e segurança; 

 Participar ativamente na vida da instituição; 

 Ter um bom ambiente de trabalho e reconhecimento da atividade desenvolvida; 

 Todos os demais direitos omissos são remetidos para a legislação e regulamentos em vigor. 

 

DEVERES 

  

 Conhecer, compreender e respeitar a missão, as políticas, os valores e os princípios da 

Instituição; 

 Conhecer, compreender e cumprir as regras e as normas legais e institucionais; 

 Salvaguardar o bom nome e a imagem da instituição; 

 Exercer a atividade com zelo, responsabilidade e equidade; 

 Ser empenhado, empreendedor e flexível no desempenho das atividades; 

 Manter uma apresentação pessoal sóbria, ajustada aos princípios da Instituição;  

Todos os demais deveres omissos são remetidos para a legislação e regulamentos em vigor. 
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A COMISSÃO DE ÉTICA 

A Comissão de Ética tem como objetivo acompanhar a implementação do Código e a de elaborar 

recomendações sempre que ocorram situações controversas. 

A Comissão de Ética é constituída por: 

 Mesário Responsável pelo Pelouro do Pessoal; 

 Coordenadora Geral; 

 Diretora Coordenadora da área de Recursos Humanos. 

  

COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO 

  

É esperado o total cumprimento das regras contidas neste Código.  

O seu incumprimento poderá ter consequências, nos termos previstos na lei e/ ou regulamento interno. 

O código será revisto regularmente e, sempre que necessário será atualizado pela Comissão de Ética, a 

fim de integrar todas as alterações relevantes ocorridas na legislação e quaisquer novos assuntos que 

considerem que devem ser incluídos. 

 

 

APROVADO PELA MESA ADMINISTRATIVA DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTARÉM  

 

 

Santarém, 23 de Setembro de 2013 

 

  

                                                                     O PROVEDOR, 

   

  

   (Mário Augusto Carona Henriques Rebelo) 

                                                                          (Engº. Civil)  

  

  


