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Centro Hospitalar de Lisboa Ocieknt E.PX.

“Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, no é
um modo de agir, mas um hábito.”
Aristóteles
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1.

Introdução

A criação de um Código de Ética no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental E.P.E.
(CHLO, EPE) corresponde, não só ao cumprimento dos dispositivos legais
aplicáveis, de forma genérica, às empresas públicas, designadamente a
Resolução do Conselho de Ministros n
2 49/2007, mas também a um
instrumento que visa a realização dos objetivos e da missão do CHLO, EPE.

Este Código pretende, nos termos do disposto no Despacho n
9 9456-C/2014, de
18/7, de Sua Excelência o Ministro da Saúde, publicado no DR, em 21 de Julho,
estabelecer um conjunto de princípios orientadores da atividade do CHLO, EPE,
e de regras de natureza ética e deontológica a colocar em prática por todos os
seus colaboradores, no desempenho das suas funções, procurando exercê-las
com elevados padrões de qualidade, em linha com os objetivos e missão do
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE, traduzindo-se na prestação de
cuidados de saúde com qualidade a todos os utentes.

Por sua vez, e enquanto empresa pública, deverá cumprir as regras do bom
governo, garantindo a transparência da sua atividade, a integridade na
utilização dos recursos públicos, a redução do desperdício, o exercício dos
direitos de todos os cidadãos utilizadores dos seus serviços, a exigência de
maior eficiência interna, assegurando, assim, o respeito pelo legado público.

2. Âmbito de Aplicação

O presente Código de Ética aplica-se a todos os colaboradores que prestem
serviço no CHLO, EPE, sem prejuízo de outras disposições legais ou
regulamentares em vigor,

,

independentemente do vínculo contratual que
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possuam ou da posição hierárquica que ocupem. Destina-se igualmente aos
profissionais que desenvolvam as suas tarefas através de prestação de serviços,
contratados pelo Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE.

3.

Legisla ço e Ética

A observância deste Código não prejudica a aplicação simultânea de outros
códigos

e

manuais

relativos a

normas de

conduta

específicas para

determinadas funções, atividades e/ou grupos profissionais, da Carta Ética da
Administração Pública e da Carta Deontológica do Serviço Público.

4. Valores Fundamentais

O CHLO, EPE 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 e do sector público empresarial, nomeadamente:
a. Prossecução do interesse público;
b. Competência e responsabilidade;
c. Profissionalismo e eficiência;
d. Isenção e imparcialidade;
e. Justiça e igualdade;
f. Transparência;
g. Respeito e boa -fé;
h. Colaboração e participação;
i. Lealdade e integridade;

j. Qualidade e boas práticas;
k. Verdade e humanismo;
1. Respeito pelo meio ambiente;
m. Responsabilidade social.
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5. Relacionamento com o cidadâo e atendimento ao público
Todos os profissionais do CHLO, EPE devem pautar o seu relacionamento com o
cidadão por critérios de respeito e cortesia. Neste sentido, devem:
a) Atuar de modo a assegurar o exercício dos direitos dos cidadãos e o
cumprimento dos seus deveres, de forma célere e eficaz;
b) Pautar a sua conduta por critérios de transparência, abertura e respeito no
trato social;
c) Prestar informações e esclarecimentos quando solicitados, bem como
diligenciar o encaminhamento para os serviços competentes;
d) Esclarecer o cidadão dos seus direitos e deveres assegurando-se que este
compreende a informação que lhe é prestada;
e) Assegurar que ao utente de serviços é garantido o direito de participação e
autonomia de decisão.

5.1 Atendimento prioritário

a) Os colaboradores do CHLO, EPE devem assegurar o atendimento prioritário
de idosos, grávidas, crianças, pessoas com deficiência ou incapacidade
notória, pessoas acompanhadas de crianças de colo e outros casos
específicos com necessidades clínicas de atendimento prioritário;
b) O atendimento nos Serviços de Urgência do CHLO, EPE é efectuado de
acordo com a escala nacional de triagem que identifica as prioridades
clínicas.
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5.2 Direito de participação

O CHLO, EPE garante o direito de acesso dos utentes a documentação e
informações sobre competências, serviços ou horários de atendimento, o
envio de pedidos de esclarecimento e a divulgação de relatórios de
natureza pública.
O direito cívico de participação deverá ser assegurado, preferencialmente,
pela utilização de meios electrónicos, nomeadamente através da sua página
de internet www.chlo.min-saude.pt.

6. Relações entre profissionais

Todos os colaboradores devem contribuir para um bom ambiente de trabalho,
com comportamentos corretos e cordiais, respeitando os colegas e as respetivas
hierarquias profissionais. Devem promover o espírito de grupo e a solidariedade
entre si.

7. Relações Externas

a) Relação com Fornecedores
O CHLO, EPE respeita os princípios da contratação pública, nomeadamente
os princípios da igualdade, isenção, transparência e concorrência na seleção
dos fornecedores, conforme previsto na Lei aplicável.

b) Relação com autoridades públicas, de fiscalização e supervisão
O CHLO, EPE, através dos colaboradores designados para o efeito, deve
prestar às autoridades de inspeção, regulação e supervisão toda a
colaboração solicitada.
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c) Relação com a Comunicação Social
Os profissionais do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE só deverão
prestar informações após autorização da respetiva hierarquia e utilizando as
competentes vias de comunicação da instituição.

8. Celeridade das decisões

O CHLO, EPE 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 daqueles.

9. Sistemas de gestão documental e de informação

O CHLO,

EPE

designadamente,

possui
o

sistemas

de

armazenamento

gestão
de

documental

informação,

que

permitem,

permanentemente

actualizada 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, respeitando a confidencialidade e garantindo a
protecção de dados pessoais.
Neste âmbito, o SSTI (Serviço de Sistemas e Tecnologias de Informação) dispõe
de um documento relativo à politica de utilização e segurança dos sistemas de
informação e comunicações.

0’
0’
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10. Consultas públicas

O CHLO, EPE divulga para consulta pública, na sua página de internet, nos termos
legais aplicáveis, os projectos de ato indicando o período de consulta, de modo a
permitir a todos os interessados proceder ao envio dos respectivos contributos.

11. Impedimentos, conflitos de interesses e regime de ofertas

Não devem ser praticados atos ou tomadas decisões unilaterais com impacto na
esfera jurídica dos cidadãos por colaborador que se encontre numa situação de
impedimento ou numa situação que possa constituir fundamento de escusa ou
suspeição.
11.1

Impedimentos

No âmbito do CHLO, EPE, 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.

11.2

Conflito de interesses

Os colaboradores do CHLO, EPE devem evitar qualquer situação suscetível de
gerar conflitos de interesses, a qual, a verificar-se, deverá ser comunicada
imediatamente ao superior hierárquico.
Existe conflito de interesses, suscetível de prejudicar o desempenho da missão
da instituição e lesar os utentes, sempre que os colaboradores tenham interesse
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em matéria que possa influenciar, ou aparentar influenciar, o desempenho
imparcial das suas funções.
Por interesse entende-se qualquer potencial vantagem para o próprio ou
terceiros, observando-se as proibições específicas previstas na Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas e os regimes específicos de incompatibilidades
determinados por legislação especial do sector da saúde, com as necessárias
adaptações a cada caso concreto.

11.3 Regime de ofertas

Os colaboradores do CHLO, 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.

Exceptuam-se, no entanto, as ofertas entregues ou recebidas por força do
desempenho das funções em causa que se fundamentem numa mera relação de
cortesia e que tenham valor insignificante.

12. Sigilo Profissional e confidencia lidade

Os colaboradores do CHLO, EPE devem, no desempenho das suas funções,
respeitar e proteger o direito dos cidadãos à reserva da intimidade da vida
privada e à confidencialidade das informações e dados pessoais.

Os colaboradores do CHLO, EPE devem guardar sigilo profissional relativamente
a dados pessoais e qualquer informação direta ou indiretamente relacionada
com a saúde dos cidadãos de que tenham conhecimento no exercício das suas
funções ou por causa delas.
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No CHLO, EPE o regime geral de sigilo profissional integra, quando necessário,
um regime especial de registo e segregação de acesso a dados pessoais,
conforme a natureza da intervenção dos colaboradores.

O dever de sigilo profissional deverá ceder, nos termos legais aplicáveis, perante
a obrigação de comunicação ou denúncia de factos relevantes às instâncias
externas administrativas reguladoras, inspetivas, policiais e judiciárias.

O dever de sigilo profissional não deverá, sem prejuízo da legislação aplicável,
impedir a comunicação de irregularidades, nomeadamente situações que
prefigurem erros ou omissões que possam prejudicar os destinatários da atuação
da instituição, ou a condução de ações no âmbito do controlo interno e para a
melhoria contínua da qualidade.

Deve prevalecer, no entanto, o cumprimento do dever de omitir ou revelar
informação decorrente das regras deontológicas das várias profissões.

O dever de sigilo profissional, considerada a necessidade de garantir a
privacidade pessoal dos utentes, mantém -se mesmo após a cessação de funções
dos colaboradores.

13. Formação e aquisição de novas competências

O CHLO, EPE promove e incentiva o aperfeiçoamento profissional e pessoal dos
seus

colaboradores,

nomeadamente

através

de

acções

de

formação,

contribuindo para a aquisição de novas competências como forma de actualizar
conhecimentos e de credibilizar o serviço que prestam com maior qualidade.
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14. Património e utilização de recursos
Os recursos do CHLO, EPE, sejam eles materiais ou documentais, devem ser
protegidos, preservados e utilizados de forma criteriosa, evitando o desperdício.

Os colaboradores do CHLO, EPE devem respeitar e proteger o património da
instituição, não permitindo a sua utilização abusiva, empregando-o de forma
adequada e proporcionada no exercício das suas funções.

Os colaboradores devem fazer uso do património do CHLO, EPE apenas na
execução da sua actividade e tendo em vista o fim a que o mesmo se destina.

15. Divulgação

O CHLO, EPE deve divulgar de forma clara e compreensível na sua página da
internet toda a informação sobre a sua actividade e missão, bem como os
respectivos planos de actividades e de prevenção de riscos de corrupção e
infracções conexas, a par do Código de Conduta Ética.

16. Desmaterialização de atos e de procedimentos

Todos

os

pedidos,

comunicações,

notificações e

pagamentos entre

os

interessados e o CHLO, EPE devem, sempre que possível, ser efetuados por
meios

eletrónicos,

com

vista

a

simplificar

processos e

procedimentos,

promovendo uma adequada utilização dos recursos, a melhoria da qualidade e
do rigor da informação e a rapidez de acesso aos dados em condições de
segurança e no respeito pela privacidade dos cidadãos.
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17. Cruzamento de informações entre entidades

Sem prejuízo do dever de confidencialidade e proteção de dados pessoais, o
CHLO, EPE, sempre que possível, procede ao cruzamento de informações entre
entidades, de modo a agilizar procedimentos decisórios, contribuindo para a
justiça distributiva, equidade e, quando aplicável, acesso a cuidados de saúde.

18. Avaliação da qualidade dos serviços

O CHLO, EPE procede à avaliação da qualidade dos serviços, estabelecendo
mecanismos que permitam avaliar o grau de satisfação dos serviços por si
prestados, designadamente:

i.

Através da disponibilização de questionários anónimos na sua página da
lnternet e nos locais de atendimento ao público;

ii.

Através da realização de inquéritos ao público em geral, com a divulgação
anual dos resultados obtidos.

19. Auditoria interna

O CHLO, EPE dispõe de um Serviço de Auditoria Interna que procede à avaliação
regular dos procedimentos utilizados no âmbito da actividade da instituição, com
vista a uma atuação mais eficiente e menos burocratizada. Os resultados dessa
avaliação deverão contribuir para implementação das alterações que se revelem
necessárias.
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20. Comunicação de Irregularidades

Os colaboradores do CHLO, EPE devem comunicar, nos moldes e pelas vias
previstas e divulgadas no Regulamento de Comunicação de Irregularidades, os
factos de que tenham conhecimento e que indiciem, nomeadamente:
a) Violação de princípios e disposições legais, regulamentares e deontológicas,
por parte dos membros dos órgãos estatutários, colaboradores, fornecedores
de bens e prestadores de serviços no exercício das suas funções;
b) Danos e, ou, abusos, praticados a título de dolo ou negligência;
c) Atos que possam pôr em risco o património do CHLO, EPE ou dos utentes e,
ou, que possam originar prejuízo à imagem ou reputação da instituição.

21. Cumprimento e monitorização

O incumprimento das disposições constantes do presente Código é susceptível
de constituir responsabilidade disciplinar nos termos legais, sem prejuízo de
eventual responsabilidade civil ou criminal.

O CHLO, EPE compromete-se a rever e monitorizar periodicamente o grau de
cumprimento do presente Código de Conduta Ética.

‘o
L)
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