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Considerações gerais 
 
Conceito 

O termo ética deriva do grego ethos (caráter, modo de ser de uma pessoa). 
“Ética” é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana 
na sociedade e serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, 
possibilitando que ninguém saia prejudicado. Neste sentido, a ética, embora não possa 
ser confundida com as leis, está relacionada com o sentimento de justiça social. 

Este Código de Ética é um documento orientador das posturas, atitudes, modo 
de estar, carácter e comportamento de todos os intervenientes da organização para 
com todos aqueles com quem interagem. É o instrumento organizacional para a 
implementação da nossa Visão, Missão, Valores e Política de Qualidade, considerando 
a pessoa humana um valor primordial que se sobrepõe aos demais interesses e 
propiciando o equilíbrio desejável entre a qualidade e a solidariedade. 
 
Objetivo 

O Código de Ética da CERCIFEIRA tem como objetivo indicar o melhor modo de 
viver no quotidiano as várias interações estabelecidas na CERCIFEIRA, entre os vários 
intervenientes como sendo dirigentes, colaboradores, famílias, clientes, fornecedores, 
parceiros e financiadores. Este código é fonte orientadora para a prestação de serviços 
pela CERCIFEIRA contendo os princípios adotados como guias de conduta nos planos 
organizacional e pessoal. Nele está contida a Política de Qualidade da CERCIFEIRA que 
garante a melhoria contínua dos serviços e, enquanto tal, é passível de ser melhorado 
e ajustado à evolução social e organizacional. 
 
Âmbito 

O presente Código de Ética aplica-se a todos os intervenientes na organização 
CERCIFEIRA, independentemente da posição hierárquica que ocupem e sem 
discriminação pessoal, gozando de igualdade de direitos e deveres, 
independentemente do género, idade, condição social, estado civil, religião, etnia, 
origem geográfica, residência, preferência política e relação jurídica com a entidade 
organizacional (contrato de trabalho, prestação de serviços, protocolo de estágio ou 
voluntariado, a título permanente ou ocasional). 
 
Subsidiariedade 

O presente Código não colide com a aplicação simultânea da legislação nacional 
e internacional de referência, com regras previstas nos Estatutos da CERCIFEIRA, 
Regulamento Interno Geral e Específicos das várias valências ou outras orientações dos 
órgãos diretivos. Não se sobrepõem ou prejudica o cumprimento de regras 
deontológicas inerentes ao exercício de atividades profissionais especialmente 
reguladas. 
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Fontes Normativas 
O Código de Ética assenta no conteúdo de diversas fontes normativas 

procurando integrá-las e implementá-las. Serviram de base à sua redação os seguintes 
documentos: Declaração Universal dos Direitos do Homem; Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do 
homem e das liberdades fundamentais, Convenção sobre os Direitos das Crianças, 
Princípios das Nações Unidas para o Idoso, Carta Social do Conselho Europeu, 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Constituição da República 
Portuguesa, Regime Jurídico da Prevenção, Habilitação, Reabilitação e Participação da 
Pessoa com Deficiência – Lei nº 38/2004 de 18 de Agosto; 10 Princípios da Qualidade 
do Sistema de Certificação da Qualidade dos Serviços Sociais (EQUASS); Norma SA 
8000 (Responsabilidade Social); Código do Trabalho – Lei nº 7/2009, de 12 de 
Fevereiro atualizado em Agosto de 2014; NP4397 adaptação da Norma 
ohsas18001:2007; Acessibilidade nos Edifícios Públicos, Equipamentos Coletivos e Via 
Pública – Decreto-lei nº 163/2006 de 8 de Agosto; Higiene e Saúde no Trabalho Lei nº 
3/2014; Diretiva 2006/24/CE do parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
conservação de dados; princípios da qualidade do sistema EQUASS 2013. 
 

Política de Ética 
A política de ética da CERCIFEIRA assenta nas fontes normativas acima 

referidas. Esta deve ser incorporada pelos colaboradores, no exercício da sua atividade 
como princípios fundamentais de conduta organizacional, adotando na sua 
intervenção uma abordagem holística e a prestação de um serviço de qualidade 
orientado para o cliente. 
 
Valores e Princípios de Ação 

O Código de Ética compromete estreitamente toda a instituição e é uma 
referência partilhada por todos quantos possam fazer dele um instrumento de 
trabalho e de garantia de direitos. 

Desta forma, as normas estão constituídas sob valores e princípios explícitos 
considerando 3 domínios: 

1. Pessoa (toda a pessoa que usufrui diretamente dos serviços das várias valências 
da CERCIFEIRA) 

2. Família/Significativos 
3. Organização  
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Ética em Prática 
 

Capítulo I 
Pessoas 

A CERCIFEIRA no relacionamento que tem com os seus clientes adota valores 
de Dignidade, Igualdade e Cidadania: 

1. A Dignidade e o valor da pessoa 
 

Cada ser humano por si só é um maior valor, daí que reconhecer a igualdade na 
diferença, isto é reconhecer a Dignidade de cada pessoa, seja essencial para a 
compreensão da ética do cuidador, na medida em que ser cliente ou cuidador são 
faces diferentes da mesma moeda, SER PESSOA. 

A Dignidade é um valor universal e inviolável que nos conduz à solidariedade 
principalmente para com as pessoas mais vulneráveis em termos sociais. Mas esta 
pessoa continua a ter características, interesses, necessidades, desejos, aspirações, 
crenças e opções que lhe são inerentes e é a constante busca de maior qualidade de 
vida que lhe garante a dignidade.  
 

1.1 Compromissos dos Dirigentes 
 

A. Respeitar cada cliente promovendo as suas capacidades para uma valorização 
pessoal e implementar os meios necessários, eliminando ou reduzindo as 
barreiras físicas, sociais e de comunicação de forma que cada cliente possa 
expressar as suas opiniões, reclamações, sugestões, etc., sem mediações 
manipuladoras; 

B. Zelar pelo atendimento qualificado, individualizado e personalizado, isto é, 
orientado para o cliente; 

C. Assegurar e ter explícito em regulamento a rejeição total ao castigo físico e/ou 
psicológico, contudo usar formas de reforço para diferentes comportamentos; 

D. Garantir a integridade moral, o direito à intimidade e privacidade do cliente; 
E. Garantir a confidencialidade de toda a informação constante no Processo 

Individual, sendo necessário o consentimento do cliente ou sua família quando 
há necessidade de divulgação. 

 
1.2 Compromissos dos Colaboradores/voluntários/estagiários 

 
A. Tratar com dignidade e respeito o cliente. O tratamento, as formas de chamar, a 

designação das pessoas deverão ser baseadas no respeito, tendo em conta os 
desejos da pessoa, as suas opiniões, sentimentos, idade, sem discriminação 
alguma por motivos de capacidade, género, orientação sexual, etnia, cultura, 
religião, opiniões políticas ou outras; 

B. Promover as competências através de estratégias e práticas que promovam a 
participação ativa e o mais autónoma possível na tomada de decisões e opções 
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(empowerment e autodeterminação). Estas estratégias devem ser adquiridas 
pela formação pessoal e técnica do cuidador; 

C. Respeitar a confidencialidade profissional, tendo contudo de dar informações ao 
seu superior hierárquico, sempre com imparcialidade; 

D. Ouvir a pessoa em todos os assuntos que lhe digam respeito e, caso não seja 
possível, ouvir os significativos assegurando que as decisões sejam tomadas de 
acordo com as suas necessidades, desejos e interesses; 

E. Promover a autoestima da pessoa e o seu reconhecimento social 
independentemente da sua produtividade social e/ou das dificuldades 
manifestas; 

F. Proporcionar as relações interpessoais afetivas e efetivas, associando sempre a 
qualidade técnica com o valor humano, tendo em conta que o respeito passa 
pela capacidade de preservar a liberdade do outro; 

G. Garantir a integridade moral, o direito à intimidade e privacidade do cliente. 
H. Facilitar o acesso à informação e conhecimentos necessários para que a pessoa 

em situação de fragilidade/família consiga decidir ou dar consentimento sobre 
tudo o que lhe diz respeito; 

I. Sensibilizar a família para que, em relação à pessoa em situação de fragilidade, 
não utilize nomes, modos ou linguagem que lesem a sua dignidade e autoestima 
e não discriminatórios em relação a outros familiares; 

J. Sensibilizar a família para favorecer a autodeterminação do familiar, nosso 
cliente, facilitando a tomada de decisões informada, a expressão de opiniões, 
interesses, crenças, sugestões, necessidades e expectativas; 

K. Alertar a família para a necessidade de cuidar da imagem do familiar, nosso 
cliente, promovendo boa aparência física, quer pela roupa como pela higiene 
pessoal e em conformidade com os desejos e opiniões da pessoa; 

L. Sensibilizar a família para que respeite sempre todos os direitos de cidadão seu 
familiar, nosso cliente, incentivando e criando condições para exercer os seus 
direitos; 

M. Acautelar a tutela do cliente, fazendo diligências para encontrar, de preferência, 
no seu meio familiar alguém que assuma essa função e que a exerça de forma 
consciente e dedicada. 
 
1.3 Compromissos dos Clientes 

 
A. Respeitar mutuamente as diferenças nas relações interpessoais, 

compreendendo as necessidades, interesses pessoais e diferenças de raça, 
etnia, sexo, língua, religião, opiniões políticas ou outras e que requerem 
atendimento individualizado a cada cliente; 

B. Defender o seu direito à igualdade de oportunidades mas de forma altruísta 
pensando nos seus pares, denunciando de forma consciente e sempre no uso 
da verdade situações de discriminação ou de atropelo dos seus direitos na 
organização, na família ou comunidade; 

C. Respeitar os direitos dos seus pares e os dos colaboradores no exercício das 
suas funções, exercendo os seus direitos e deveres no contexto organizacional, 
familiar e comunitário. 
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2. A Igualdade e Cidadania 
 

Todas as pessoas, por maior que seja a sua situação de fragilidade social, são 
cidadãos de pleno direito, com necessidades, direitos e obrigações como todos os 
outros. Deste valor deriva o princípio da igualdade de oportunidades, isto é, de 
participação ativa ou de acessibilidade física e de informação, que devem ser 
acautelados pelo cuidador criando soluções adaptadas a cada indivíduo.  

Um segundo princípio proveniente deste valor é a empatia e confiança mútua 
em que cada interlocutor deverá ser capaz de se colocar na posição na pessoa em 
situação de fragilidade. 

Um terceiro princípio é a cidadania que passa pela conquista de igualdade de 
direitos e deveres a todos os seres humanos, pela conquista de uma vida digna.  

 
2.1. Compromisso dos Dirigentes 
 

A. Responsabilizar-se pela qualidade do ambiente físico e humano que rodeia a 
pessoa em situação de fragilidade, eliminando ou reduzindo as barreiras de 
todo o tipo (físicas, sociais, de comunicação ou outros); 

B. Ter em conta e zelar pelos direitos de cidadania das pessoas em situação de 
fragilidade sobretudo quando possam não saber defender-se eficazmente; 

C. Assumir o trabalho de intervenção social na perspetiva de uma ética de serviço 
e não de mero exercício de poder; 

D. Salvaguardar que a organização deve satisfazer as necessidades dos seus 
clientes, o que implica uma Acão concertada dos seus colaboradores, 
atribuindo papéis e responsabilidades diversificadas; 

A. Providenciar para que as pessoas interditas ou inabilitadas ou os menores 
sujeitos a tutela, tenham os seus representantes, tutores ou curadores, que os 
apoiem social e afetivamente e zelem pelos seus interesses e direitos de 
cidadania; 

B. Promover relações sociais e pessoais de forma a fomentar a sua máxima 
autonomia, a sua participação social e cidadania com vista a uma maior 
inclusão social; 

C. Garantir a responsabilidade ambiental promovendo a reciclagem diária e o 
tratamento de resíduos, bem como comprometer-se com as energias 
renováveis. 

 
2.2 Compromissos dos Colaboradores/ voluntários/ estagiários 

 
A. Promover todas as estratégias que contribuam para que cada pessoa tenha 

uma vida o mais normal possível, promovendo a qualidade de vida e os apoios 
necessários a todos os níveis, desenvolvendo práticas de cidadania com os 
clientes em diferentes contextos; 

B. Fomentar atividades, ritmos e rotinas adequados à idade e às condições 
socioculturais, procurando sempre o meio o menos restritivo possível, 
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fomentando os serviços comunitários, segundo uma lógica de 
“empowerment”; 

C. Proporcionar os apoios aos clientes, procurando manter permanentemente 
uma relação interpessoal afetiva e significativa, associando a qualidade técnica 
e o valor humano, oferecendo condições para que se conheçam a si próprios, 
os seus próprios sentimentos e emoções, construindo assim, o autorrespeito e 
valores sociais aceitáveis; 

D. Desenvolver a sua intervenção no sentido da construção de personalidades 
morais, de cidadãos autónomos que buscam o bem-estar pessoal e coletivo, 
promovendo a livre escolha, as tomadas de decisão autónoma e o impacto 
dessas decisões nos outros. 

E. Garantir a responsabilidade ambiental promovendo a reciclagem diária e o 
tratamento de resíduos; 

F. Salvaguardar o tratamento igualitário das famílias por todos os colaboradores, 
quer no atendimento como na prestação dos diversos serviços; 

G. Respeitar as diversas regras e normas de funcionamento da instituição, para 
que a convivência em sociedade seja mias pacifica possível. 

H. Fomentar na família o sentido da necessidade permanentemente da inclusão 
social do familiar em situação de fragilidade, zelando para que não seja objeto 
de discriminação no contexto da instituição, da família e comunidade e 
respeitando integralmente todos os seus direitos de cidadania; 

I. Incentivar a família a assumir riscos aceitáveis tendo em vista a promoção da 
máxima autonomia e participação social e de cidadania da pessoa; 

J. Alertar a família para a necessidade do familiar em situação de fragilidade ter 
oportunidades de estabelecer relações sociais significativas baseadas na 
sinceridade dos afetos; 

K. Alertar para que, no contexto do sistema familiar alargado, um familiar do 
cliente a necessitar de tutela, assuma essa função e a exerça com zelo e 
dedicação em prol da igualdade de oportunidades e cidadania; 

L. Fazer com que as famílias respeitem as diversas regras e normas de 
funcionamento da instituição, para que a convivência em sociedade seja mais 
pacifica possível. 

 
2.3 Compromisso dos clientes 

 
A. Defender, o direito à igualdade de oportunidades seu e dos outros em situação 

idêntica (ex. grupo de auto representantes); 
B. Denunciar qualquer situação discriminatória que ocorra no contexto da 

instituição, da família ou na comunidade, e expressar a sua indignação, 
apresentando reclamações e sugestões sempre que os seus direitos sejam 
atropelados; 

C. Respeitar todos os direitos dos seus pares e o papel dos profissionais no 
exercício das suas funções; 

D. Consciencializar e exercer todos os seus direitos e deveres no quadro da 
organização e da comunidade. 
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Capítulo II 
Família 

 
A família é considerada a célula base e fundamental da sociedade com suprema 

importância para o desenvolvimento global da pessoa humana na transmissão de 
valores, solidariedade e interajuda entre os seus membros, na socialização (fomentar a 
aquisição de regras e comportamentos socialmente aceitáveis) e no bem-estar físico 
(higiene e saúde), exercendo também um papel protetor dessa mesma pessoa contra 
agressões externas. 

A CERCIFEIRA entende o conceito de família, não só no sentido tradicional, mas 
também todas as famílias monoparentais ou tutelares, tendo em consideração as 
diferentes realidades. A nossa organização não pretende substituir a família nas suas 
responsabilidades mas sim apoiar, cooperar e motivar de forma a garantir a Igualdade 
de oportunidades e a Inclusão. 

 
1. Igualdade/ Equidade 
 
A família deve estar incluída numa sociedade que promova o valor de igualdade 

(ao nível da educação, saúde, justiça, emprego, cultura, etc.), não discriminatória onde 
todas tenham acesso aos recursos sociais disponíveis para ser beneficiada e beneficiar 
de uma boa qualidade de vida. 
 

1.1 Compromissos dos Dirigentes 
 

A. Zelar pela não discriminação e imparcialidade organizacional para com as 
famílias, garantindo o respeito dos seus direitos sem distinção; 

B. Ter definido objetivos de ação social que facilitem a igualdade de 
oportunidades às famílias dos seus clientes, na comunidade onde se inserem; 

C. Sensibilidade para com as necessidades e situação familiar do cliente, 
promovendo e potenciando meios de diferenciação positiva para 
desenvolverem as suas capacidades (aconselhamento, orientação e articulação 
com diferentes mecanismos e entidades); 

D. Maximizar a função social da família responsabilizando-a pelo apoio efetivo e 
afetivo que assegura o bem-estar do cliente e a sua inclusão social. 

 
1.2 Compromissos dos Colaboradores/voluntários/estagiários 
 

A. Respeitar a dignidade, as diferenças e as preferências de cada família, 
estabelecendo relações de confiança mutua e cooperação,  

B. Respeitar a individualidade de cada família procurando incutir no seio das 
famílias os valores de respeito, autodeterminação, solidariedade e justiça 
social, não fazendo juízos de valor; 

C. Garantir o melhor encaminhamento possível de cada processo familiar, 
mantendo-se para o efeito atualizado em relação aos recursos comunitários; 
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D. Garantir um tratamento sem discriminação e denunciar situações de injustiça 
que colidam com o direito a um tratamento profissional digno e por igual para 
qualquer família; 

E. Incentivar a participação ativa, apelar ao espírito de iniciativa e criatividade das 
famílias, havendo abertura para expressar sugestões e reclamações e para 
participar; 

F. Incluir nas dinâmicas da organização os hábitos e costumes das famílias; 
G. Esclarecer as famílias que diferentes apoios resultarão de diferentes realidades 

familiares, alertando contudo que poderão denunciar situações que entendam 
ser discriminatórias para consigo ou congéneres; 

H. Garantir que as famílias não prestem falsas informações ao processo do cliente 
nem omitam as que sejam relevantes. Alertar que deverão informar ao 
responsável pelo processo, de alterações significativas ao mesmo; 

I. Incentivar as Famílias a solicitar as informações relativas ao acompanhamento 
do seu representado, a manifestar as suas opiniões e proceder às avaliações 
sobre a qualidade dos serviços, assumindo os papéis socioeducativos, de apoio 
e acompanhamento ao seu representado. 
 

1.3 Compromissos dos Clientes 
 

A. Denunciar situações de desigualdade; 
B. Aceitar o apoio distinto a outras famílias em razão de um contexto 

socioeconómico também ele distinto; 
C. Respeitar a privacidade do outro, mantendo sempre a confidencialidade e a 

cordialidade nas relações, não fazendo qualquer tipo de diferenciação. 
 

2. Família como base de inclusão 
 

O processo de integração do cliente na comunidade, incluindo a construção da 
sua identidade, tem o seu espaço próprio e principal recurso na família. A família e 
comunidade são realidades interdependentes, no entanto, a família é o primeiro 
pilar de referência e de socialização do individuo e suporte básico, tanto da 
comunidade como da organização. 
 

2.1 Compromissos dos Dirigentes 
 
A. Garantir a dinamização na sua organização de valores como a autoestima, 

autodeterminação, afeto e integração dos seus clientes na comunidade, 
valorizando o seu papel de apoio e nunca substituindo completamente a 
família; 

B. Responsabilizar as famílias e os tutores para que assumam a responsabilidade 
de um apoio efetivo e afetivo ao seu representado, a fim de assegurar o seu 
bem-estar; 

C. Providenciar para que os clientes diretamente tutelados pela organização 
funcionem como uma família, com apoios específicos, com vista à sua inserção 
social, fazendo uso dos seus recursos próprios; 
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D. Incentivar à participação ativa, apelar ao espírito de iniciativa e criatividade das 
famílias, havendo liberdade de expressão para participar, sugerir e reclamar. 

 
2.2 Compromissos dos Colaboradores/voluntários/estagiários 
 

A. Procurar realizar, em complementaridade com a família, um trabalho de 
promoção das dimensões de qualidade de vida, entre as quais o 
desenvolvimento pessoal e inclusão social; 

B. Sensibilizar, formar e educar a família no sentido de reforçar as suas 
capacidades como base de inclusão, sendo coautores na elaboração dos 
programas de integração dos clientes na comunidade; 

C. Empenhar-se no processo de reorganização social e psicológica das famílias 
mais destruturadas, a fim de estas poderem cumprir o seu papel de segurança 
e de apoio do seu representado; 

D. Incentivar à participação ativa, apelar ao espírito de iniciativa e criatividade das 
famílias, havendo liberdade de expressão para participar, sugerir e reclamar. 

E. Incluir nas dinâmicas da organização os hábitos e costumes das famílias; 
F. Incutir na família a sua responsabilidade como principal suporte sócio afetivo 

do seu representado e da sua inclusão social; 
G. Sensibilizar os futuros tutores ou outros familiares para a necessidade de virem 

a substitui a família enquanto suporte afetivo e legal junto do seu 
reapresentado; 

H. Estimular a família a possibilitar, sempre que possível, a iniciativa e a tomada 
de decisão do seu representado (empowerment).  
 
2.3 Compromissos dos clientes 
 

A. Participar de forma ativa na definição do seu projeto de vida, colocado em 
prática quer na organização quer no seio familiar ou comunitário; 

B. Fazer valer os seus direitos de aprender, relacionar-se e conviver num ambiente 
familiar inclusivo, com vista à promoção do seu desenvolvimento pessoal e 
social; 

C. Denunciar o familiar/tutor, profissional ou organização, sempre que estes não 
estejam a proporcionar-lhe a adequada integração social. 
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Capítulo III 
Organização 

 
1. Serviço 

 
A CERCIFEIRA orienta toda a sua atividade para o cliente e significativos. Com 

completa ausência de fins lucrativos, defende a participação, a transparência na gestão 
e a qualidade dos serviços.  

A diversidade de serviços baseia-se em princípios de ação humanitária, 
neutralidade e imparcialidade e a independência operacional. 

São então a dignidade da pessoa humana, a justiça e a solidariedade que orientam 
a ação da CERCIFEIRA. 

Isto sem nunca esquecer os valores preconizados: ética e respeito pelas 
pessoas; equidade e igualdade de tratamento; qualidade dos serviços; competência 
técnica e profissionalismo; inovação; trabalho de equipa; responsabilidade social e 
ambiental; honestidade; zelo e humildade.  

 
1.1 Compromissos dos Dirigentes 

 
A. Desenvolver planos de formação para dirigentes sobre liderança, planeamento, 

programação, avaliação e melhoria contínua, a fim de aperfeiçoar a qualidade 
dos serviços; 

B. Promover a integração de voluntários/estagiários de acordo com os requisitos e 
procedimentos previsto para o efeito; 

C. Garantir a confidencialidade dos assuntos respeitantes aos clientes, 
famílias/significativos e organização, sabendo identificar os responsáveis no 
interior da organização a quem devem transmitir esses assuntos; 

D. Evitar a promoção de atitudes sociais de paternalismo e ineficiência, geradoras 
de sentimentos individuais utilitaristas contrários à justiça social, 
nomeadamente em campanhas publicitárias e de captação de fundos. 

 
1.2 Compromissos dos Colaboradores/voluntários/estagiários 

 
A. Atuar de forma empática, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida do 

cliente e entendendo o seu trabalho como um serviço à comunidade. Toda a 
sua atuação deve envolver-se em respeito, solidariedade, escuta e observação 
sem nunca fazer uso da descriminação; 

B. Participar nas ações de formação úteis ao seu desempenho; 
C. Garantir a confidencialidade dos assuntos respeitantes aos clientes, 

famílias/significativos e organização, sabendo identificar os responsáveis no 
interior da organização a quem devem transmitir esses assuntos; 

D. Responder às necessidades de cada cliente de acordo com a sua diferença 
privilegiando a promoção da autonomia pessoal e social em prol da melhoria 
da qualidade de vida (por ex. investir nos trabalhos empresariais para ASU); 

E. Assegurar que a família cumpra o Regulamento Interno e o contrato celebrado 
com a CERCIFEIRA, numa ótica de respeito dos seus direitos e deveres; 
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F. Fazer entender, a cada família, a CERCIFEIRA como parceira no 
desenvolvimento do plano individual do seu representado, fomentando, desta 
forma, sugestões sinceras em prole da melhoria dos serviços com o fim último 
de melhorar a qualidade daqueles; 

G. Promover e incentivar as famílias a participar em ações informativas e 
formativas que ajudem o encontro de respostas para as necessidades e 
exigências dos seus representados, colaborando desta forma de maneira mais 
ativa com o trabalho desenvolvido na organização; 

H. Facilitar um diálogo aberto e verdadeiro com a família para que esta se sinta à 
vontade para denunciar de forma correta situações de abuso ou negligência. 

 
1.3 Compromissos dos Clientes 

 
A. Respeitar colaboradores, colegas, equipamentos e edifício, fazendo bom uso do 

mesmo, colaborando na sua preservação/manutenção; 
B. Participar e colaborar, dentro das suas capacidades, no seu programa individual 

em ordem ao seu desenvolvimento e melhoria de qualidade de vida; 
C. Conhecer e respeitar as normas de funcionamento da organização, mediante as 

suas capacidades. 
D. Denunciar situações de maus tratos e/ou negligência. 

 
2. Apoio Mútuo 
 

Este valor expressa os laços especiais de solidariedade entre os que se 
reconhecem circunstancialmente semelhantes, favorecendo a construção de uma 
identidade pessoal e grupal de segurança. 
 

2.1 Compromissos dos Dirigentes 
 
A. Orientar as atividades da Organização em função do bem comum dos seus 

clientes e associados e nunca em função dos seus interesses particulares, 
posicionamento políticos, económicos ou de qualquer outra natureza; 

B. Ser especialmente sensível às necessidades dos clientes e familiares em 
situações de maior risco e desvantagem social, desenvolvendo esforços para 
responder às suas necessidades; 

C. Estender a sua ação e intercâmbio a organizações semelhantes, fomentando a 
cooperação e a ajuda mútua; 

D. Promover o corporativismo, “o vestir a camisola” dos colaboradores; 
E. Promover momentos de partilha entre colaboradores, maximizando recursos e 

sinergias e a melhoria da comunicação interna. 
 

2.2 Compromissos dos Colaboradores/voluntários/estagiários 
 

A. Respeitar os valores e princípios da organização na sua atuação diária; 
B. Erradicar atitudes e condutas pessoais de discriminação e fomentar atitudes 

favoráveis de multiculturalidade; 
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C. Estar atentos às necessidades dos clientes e suas famílias que mais precisam da 
solidariedade e apoio mútuo, de modo a poderem ser analisadas e 
implementadas soluções adequadas, ativando serviços psicológicos, sociais e 
terapêuticos; 

D. Promover o apoio mútuo/trabalho de equipa, entre colaboradores nas várias 
ações e atividades; 

E. Apelar às famílias a serem sinceros na expressão das suas necessidades, 
evitando assim, situações de benefício em função de circunstâncias que não 
correspondem à sua autêntica situação; 

F. Promover nas várias famílias a defesa do bem comum acima dos interesses 
pessoais;  

G. Incentivar as famílias a colaborar ativamente em iniciativas de apoio a outras 
famílias como grupos de reflexão e autoajuda, comissões de pais, etc. na 
convicção de que resolver o seu problema particular é ajudar a resolver o 
problema dos outros; 

H. Promover momentos de partilha entre clientes, clientes e colaboradores e 
clientes e exterior. 

 
2.3 Compromissos dos Clientes 

 
A. Sempre que solicitados, participar nos grupos de autorrepresentação, 

propondo/organizando atividades onde promovam a sua autonomia e 
desenvolvimento; 

B. Promover a coesão e o espírito de grupo através de apoio mútuo nas 
incapacidades, rentabilizando as capacidades e recursos de cada um. 

 
3. Reivindicação 

 
Este valor encontra a sua justificação ética em princípios como a justiça, entendida 

como distribuição de recursos sociais, de tal forma que as pessoas possam viver no 
espaço comum, em igualdade de direitos e oportunidades. Sendo a organização a 
entidade que deverá estar em permanente estado de vigilância e análise da realidade 
social de forma a denunciar, pedir, sugerir, tendo em conta a sua independência e a 
legitimidade da sua liderança participada. 
 

3.1 Compromissos dos Dirigentes 
 

A. Fazer-se representar nas suas preocupações e reivindicações, bem como nas 
dos seus clientes, familiares e colaboradores, nas entidades competentes, a fim 
de elaborarem uma estratégia concertada, reivindicativa conjunta e 
assumirem-se como parceiros sociais no diálogo com entidades públicas, de 
forma a solucionar os problemas; 

B. Dar atenção a sugestões, reclamações e revindicações dos colaboradores não 
esquecendo o respetivo feedback. 
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3.2 Compromissos dos Colaboradores/voluntários/estagiários 
 

A. Denunciar situações de abuso ou negligência organizacional aos dirigentes 
separando de forma clara falso companheirismo ou corporativismo; 

B. Não inviabilizar as reivindicações justas da organização por motivos de carácter 
pessoal, profissional ou corporativo 

C. Apoiar tecnicamente os dirigentes na sua representação em entidades 
competentes, a fim de sustentar o processo reivindicativo; 

D. Incentivar as famílias a que, sempre que necessário, procurarem o apoio da 
organização para reivindicar os seus direitos e os dos seus familiares em 
situação de fragilidade social; 

F. Incentivar a família a responder com o seu apoio e empenho pessoal sempre 
que as organizações de defesa dos direitos das pessoas em que se situa o seu 
familiar o solicitem. 

 
3.3 Compromissos dos Clientes 

 
A. Organizarem-se em grupos de Auto representantes a fim de discutirem os 

direitos que lhes assistem e analisarem todas as situações que lesem esses 
direitos a fim de emitir opiniões, sugestões, reclamações e dirigi-las a quem de 
responsabilidade. 

 
4. Participação 
 

A participação é um valor fundamental para a organização, como eixo central 
para o seu desenvolvimento. Sem participação não há associativismo, não há 
transparência, não há comunicação, não há sentido de pertença, não há 
qualidade… Este valor remete-nos ao exercício da responsabilidade social, 
delegação e livre escolha do cliente. 
 
4.1 Compromissos dos Dirigentes 
 

A. Zelar pelos processos participativos, estatutários e criar mecanismos de 
garantir (ex. uso de suportes virtuais) a participação de todos os intervenientes; 

B. Estar atento e acompanhar lideranças naturais que se originam no interior da 
organização, para que não se convertam em protagonismos pessoais; 

C. Potenciar a plena integração e participação de voluntários, zelando para que 
ambas as partes se realizem da maneira o mais eficaz possível; 

D. Promover e participar em parcerias, seminários, congressos, encontros, 
jornadas, nacionais ou internacionais de forma a partilhar experiências e a 
debater assuntos de interesse comum; 

E. Promover atividades organizacionais orientadas para as necessidades dos 
clientes e seus familiares/significativos; 

F. Promover a máxima participação das famílias e representantes dos clientes, em 
reuniões individuais ou coletivas para discussão de interesse geral ou 
individual; 
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G. Participar em parcerias e redes locais, desenvolvendo práticas da 
responsabilidade social no interior da organização e beneficiando desse tipo de 
práticas de outros parceiros e cooperantes. 

 
4.2 Compromissos dos Colaboradores/voluntários/estagiários 

 
A. Desenvolver atitudes e comportamentos pessoais não autoritários mas 

democráticos; 
B. Promover a máxima participação das famílias e representantes dos clientes, em 

reuniões individuais ou coletivas para discussão de interesse geral ou 
individual; 

C. Promover a máxima participação dos clientes, mesmo em grupo de Auto 
representantes, valorizando as suas opiniões, aspirações, interesses e defesa 
dos seus direitos, 

D. Apoiar as famílias na interiorização do seu papel como membros ativos da 
organização que apoia o seu representado e exigir o cumprimento dos 
princípios qua a organização defende; 

E. Incentivar as famílias a participar ativamente na busca de soluções para 
eventuais dificuldades para a gestão da organização a que pertence, sentindo-
se obrigado a prestar a sua colaboração e participação, quando seja pedida 
pela organização; 

F. Fomentar a participação da família no processo educativo, terapêutico e social 
do seu familiar, levando em conta as orientações técnicas. 

 
4.3 Compromissos dos Clientes 

 
A. Participar na definição e execução dos objetivos e atividades para eles dirigidos, 

bem como na avaliação dos resultados dos mesmos; 
B. Usar o sistema de sugestões e reclamações a fim de participarem na melhoria 

contínua dos serviços; 
C. Participar nas reuniões do grupo de autorrepresentastes, a fim de discutirem os 

assuntos que aos clientes dizem respeito. 
 

5. Ausência de fins lucrativos/Transparência na Gestão 
 

A ausência de fins lucrativos e a transparência convertem-se em valores e 
princípios éticos para o funcionamento económico das organizações, sendo 
caraterísticos do movimento de associativismo. Estes constituem-se em sinais externos 
de virtudes como a Solidariedade, Honestidade, a Sobriedade pessoal e Institucional. 

Estes princípios exigem dos dirigentes e profissionais da organização, responsáveis 
pela gestão económica, uma atuação austera na utilização dos recursos económicos e 
alheios a qualquer lucro pessoal, de forma a melhor cumprimento da missão da 
Organização. 
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5.1 Compromissos dos Dirigentes 
 

A. Efetuar uma gestão competente, eficiente, transparente, responsável, para que 
ninguém, de forma alguma, possa utilizar com interesse de lucro pessoal, de 
forma direta ou indireta, os recursos económicos, criando procedimentos 
eficazes de contabilidade e controlo económico; 

B. Prestar contas, de forma clara, sobre a utilização de recursos perante o Estado, 
Conselho Fiscal, Assembleia Geral e outros doadores, preparando documentos 
compreensíveis e prestando todos os esclarecimentos solicitados; 

C. Ser claros no pedido de recursos económicos exteriores sempre que 
necessários, indicando o destino final dos mesmos, de forma concreta e 
verificável; 

D. Ser austero na aplicação dos meios de que disponham, evitando desperdícios e 
a má utilização dos mesmos; 

E. Criar regulamento para normalizar processos de gestão de pessoal, 
preservando a clareza, a transparência, a imparcialidade e a equidade e 
igualdade de oportunidades entre mulheres e homens; 

F. Adaptar recursos informáticos de suporte à gestão da informação, minimizando 
os erros e maximizando a organização da documentação. 

 
5.2 Compromissos dos Colaboradores/voluntários/estagiários 

 
A. Não aceitar compensações pessoais de fornecedores, clientes ou 

famílias/significativos; 
B. Evitar a subcontratação de bens, serviços ou negócios a desenvolver na sua 

Instituição que possam produzir lucro direto ou indireto a familiares ou amigos; 
C. Nunca prejudicar os interesses da sua Instituição e comunicar aos responsáveis 

da Instituição, quando desenvolvem atividades profissionais livres, por conta 
própria ou por conta de outrem compatível com a sua dedicação à Instituição; 

D. Aconselhar a aplicar com honestidade, eficiência e transparência os recursos 
económicos do seu representado em situação de fragilidade, aplicando-os de 
forma prioritária para cobrir as suas necessidades e aspirações presentes e 
futuras, contando com a sua participação, sempre que possível; 

E. Alertar para a não discriminação, por parte da família, do seu representado em 
situação de dependência ou fragilidade social sempre que ocorram operações 
financeiras familiares (compras, vendas, heranças, etc.), deixando em 
testamento a salvaguarda da equidade das heranças para diferentes 
filhos/herdeiros; 

F. Aconselhar a família a nomeação de um tutor/curador através do Tribunal, nos 
casos de interdição/inabilitação, a fim de que este assegure a boa gestão do 
património, do cliente em favor deste com o olhar atento do tribunal. 
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6. Qualidade 
 

A organização adota o valor da qualidade como referencial técnico para 
melhorar os serviços que presta e como forma de favorecer os 
comportamentos éticos com as pessoas. 
 
 6.1 Compromissos dos Dirigentes 
 
A. Criar um ambiente organizacional e estabelecer condições organizativas 

que não se baseiem nas relações hierárquicas de poder em que os clientes 
estão no último nível da escala, garantindo um tratamento de dignidade e 
de profundo respeito para com os clientes; 

B. Garantir a qualidade dos serviços prestados pela instituição quer através 
das condições físicas quer através dos profissionais que seleciona para a 
prestação dos diferentes serviços; 

C. Garantir que clientes, significativos, e outras partes interessadas tenham à 
sua disposição um sistema de reclamações, sugestões e avaliação da 
qualidade dos serviços; 

D. Incorporar a cultura da qualidade, na formação dos dirigentes da 
organização desenvolvendo sistemas de implementação do plano de 
qualidade na sua organização; 

E. Integrar nos seus processos de qualidade o uso responsável e eficiente dos 
seus recursos, procurando obter com eles melhores resultados. 

 
 

6.2 Compromissos dos Colaboradores/voluntários/estagiários 
 
A. Não exercer o seu poder técnico/influência para manter e fomentar 

relações hierárquicas de desigualdade com os clientes; 
B. Manter uma atitude de empatia com os seus clientes, em permanente 

escuta e observação, e conhecer assim melhor as suas necessidades, 
expectativas e desejos; 

C. Apoiar os seus clientes no exercício dos seus direitos, fomentando a sua 
autodeterminação; 

D. Trabalhar em colaboração com as famílias nos programas de apoio e 
melhoria da qualidade de vida dos clientes; 

E. Participar na inventariação das ”boas práticas” desenvolvidas na sua 
organização e procurar valida-las no confronto com outras instituições 
congéneres; 

F. Desenvolver os seus conhecimentos sobre a qualidade nos serviços sociais e 
pô-los em prática enquanto instrumentos da promoção da qualidade de 
vida dos clientes nas diferentes funções existentes na organização nas áreas 
de serviços de apoio, equipa técnica e liderança; 

G. Trabalhar em equipa multidisciplinar na discussão individual de casos para 
avaliação, programação e intervenção direta com o cliente; 
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H. Denunciar atitudes de abuso ou de negligência institucional ou promocional 
aos Dirigentes/Coordenadores, sabendo separar sentimentos de falso 
companheirismo ou corporativismo; 

I. Fazer com que a família prossiga as orientações dadas pela instituição para 
a promoção da qualidade de vida do seu familiar, colaborando nos 
processos de planeamento e avaliação; 

J. Incentivar a família a assegurar-se que os serviços prestados pela 
Organização ao seu representado são de qualidade, e a participar na 
avaliação da qualidade dos serviços prestados; 

K. Incentivar a família a denunciar situações de abuso ou negligência 
L. Esclarecer e incentivar a família a utilizar todos os canais de comunicação 

com a instituição e o sistema de reclamações/sugestões, quando o 
considerem oportuno. 

 
 
6.3 Compromissos dos Clientes 

 
A. Assumir um papel pró-ativo e empenhado na procura permanente da 
melhoria da sua qualidade de vida; 
B. Denunciar junto dos diretores, coordenadores, familiares e profissionais 
todas as situações que atendem aos seus direitos, designadamente as 
referentes aos maus-tratos e negligência. 
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Carta de Direitos e Deveres 
 

 
Capítulo I 

Direitos e Deveres dos Clientes 
 

Preambulo 
A CERCIFEIRA compromete-se com a satisfação das necessidades e expectativas 

dos nossos clientes e portanto com a melhoria contínua dos nossos serviços. Isto 
requer traçar procedimentos que deverão ser reavaliados constantemente de forma a 
serem alterados quando necessário para que seja possível responder às necessidades e 
superar as expectativas de cada cliente. 

Todos gozam de igualdade de direitos e deveres, sem distinção de género, 
idade, condição económica, estado civil, credo religioso, etnia, preferência política, etc. 

A presente carta aplica-se ao universo das valências da CERCIFEIRA, não pondo 
em causa os direitos e deveres específicos, constantes no Código de Trabalho, 
Regulamento Interno Geral e nos Regulamentos Internos de cada valência. 
 

 
 

Artigo 1º 
Direitos dos Clientes 

 
I. Participar e Envolver-se 

O cliente tem o direito a participar nas atividades da organização e da resposta 
social, na elaboração e avaliação do seu Plano Individual e a fazer sugestões 
convergentes à melhoria contínua do sistema de qualidade. 

II. Reclamar e Sugerir 
O cliente tem direito a reclamar e/ou fazer sugestões a cerca do funcionamento 
da resposta social e da organização. Tem direito a receber resposta. Tem 
liberdade de expressão. 

III. Ser Respeitado na sua Individualidade 
O cliente tem direito a ser respeitado sem fazer qualquer exceção, distinção ou 
descriminação com base em questões de raça, etnia, sexo, língua, religião, 
opiniões políticas ou outras. 
Tem direito a um atendimento individualizado que satisfaça as suas necessidades 
e tenha em conta as suas potencialidades, interesses e expectativas. 
Tem direito a uma alimentação produzida e fornecida em condições que 
respeitem as normas de HACCP e as suas necessidades individuais. 

IV. Ser Informado 
O cliente tem o direito a ter acesso ao seu processo individual a toda a 
informação sobre a resposta social e a organização, incluído Regulamento 
Interno da mesma e informações de âmbito formativo e sociocultural. 
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V. Prestação de Serviço com Qualidade 
O cliente tem direito à adequação das instalações e dos equipamentos a nível de 
acessibilidades, higiene, conforto e segurança bem como às respetivas 
adaptações. 
Tem direito à adequação dos serviços prestados de forma a possibilitarem o 
desenvolvimento máximo das suas capacidades e aptidões potenciando a sua 
autonomia e integração social. 
O cliente tem direito a exigir o efetivo cumprimento dos serviços 
contratualizados mediante pagamento acordado exclusivamente nos termos 
previstos da lei. 

VI. Escolher e Decidir 
O cliente tem direito a participar na definição dos objetivos para o seu Plano 
Individual; a fazer escolhas e tomar decisões nas diferentes atividades que lhe 
são propostas. 

VII. Privacidade e Confidencialidade 
O cliente tem direito a ver protegida a sua privacidade na prestação de todo e 
qualquer tipo de cuidado e à salvaguarda da informação pessoal fornecida, só 
possível de tratamento para outros fins que os da prestação do serviço, 
mediante autorização do cliente ou de quem legitimamente o represente, ou 
quando previsto na lei. 

 
 

Artigo 2º 
Deveres dos Clientes 

 
I. Respeitar colegas e colaboradores 

O cliente tem o dever de respeitar os direitos de outros clientes e/ ou 
colaboradores, tendo por base os princípios éticos da organização, assumindo 
uma postura cordial, sincera, afável e respeitando a diferença de todos os 
intervenientes, não discriminando por motivos de cor, raça, sexo ou opção 
religiosa, entre outros.  

II. Zelar por espaços, equipamentos e ambiente 
O cliente tem o dever de zelar pela boa conservação e utilização de bens, 
equipamentos e instalações da CERCIFEIRA, assumindo uma atitude pro ativa 
face à arrumação dos mesmos sempre que utilizados. Tem ainda o dever de zelo 
para com o ambiente envolvente à organização e sempre que se desloque para 
fora da mesma. 

III. Cumprir o regulamento interno e contrato 
O cliente tem o dever de cumprir as regras de funcionamento das valências, 
indicadas no Regulamento Interno Específico e os termos estabelecidos em 
contrato nomeadamente, ao nível da assiduidade, pontualidade, 
comparticipação financeira, gestão e responsabilização dos seus valores, 
prescrições médicas. 
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IV. Cumprir os procedimentos do HSST 
O cliente tem o dever de cumprir as regras de HSST da organização, evitando a 
exposição a situações de risco, nomeadamente através da utilização de 
equipamentos de proteção individual, do cumprimento das regras de evacuação 
em situação de incêndio, inundação ou outra, da utilização de equipamentos 
específicos quando manipulados determinados equipamentos ou máquinas e, 
ainda ao nível dos deslocação em transportes. 

V. Apresentar-se com higiene e asseio 
O cliente tem o dever de apresentar-se diariamente asseado e limpo na 
organização, tendo em conta a toma de banho diária, a higiene com cabelo, 
unhas e dentes e a adequação do uso de roupa à época em causa. 
 

VI. Cooperar 
O cliente tem o dever de cooperar com colegas e/ou colaboradores ao nível da 
elaboração, implementação e avaliação do seu Plano de Desenvolvimento 
Individual ou Plano Individual, da participação e dinamização de atividades, 
tendo em conta a sua condição física e mental, bem como de defender os seus 
direitos de acordo com a regulamentação da organização. 

VII. Informar 
O cliente tem o dever de informar a organização sobre as eventuais alterações 
familiares, de medicação, de acompanhamento clínico ou outras que se 
considerem pertinentes ao nível da prestação de serviços da organização. 

 
 

Capítulo II 
Direitos e Deveres das Famílias/Significativos 

 
 

Artigo 1º 
Direitos das Famílias/Significativos 

 

I. Imparcialidade/igualdade/equidade 
A família tem o direito de tratamento igualitário e imparcial, mas tendo em 
conta o valor da equidade no atendimento, candidatura, admissão e 
intervenção com o seu familiar. 
A Família tem direito a apoio técnico especializado, que tenha necessidade de 
usufruir, referentes a assuntos relacionados com o cliente. 

II. Informação/Esclarecimento 
A família tem direito a ser informada e esclarecida sobre as normas, 
regulamentos e regras que regem o funcionamento da organização e 
especificamente da valência em que se insere o familiar. 
A família tem direito a ter conhecimento do plano de atividade e outras 
atividades e programações pontuais, bem como, de reuniões e atendimento. 
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A família tem direito a ser informada em situações ocasionais relacionadas com 
o cliente (doença ou qualquer outro incidente). 

III. Participação  
A família tem direito a participar a elaboração e avaliação do Plano Individual 
do Cliente, seu familiar. 
A família tem direito a participar na melhoria da qualidade dos serviços através 
de sugestões e reclamações segundo procedimentos próprios. 
A família tem o direito a participar dando a sua opinião e prestando 
informações necessárias a considerar no apoio ao cliente. 

IV. Confidencialidade 
A família tem direito à confidencialidade da informação prestada sobre ela 
própria e sobre o cliente. 

 
 
 

Artigo 2º 
Deveres das Famílias/Significativos 

 

I. Imparcialidade 
A família tem o dever de ser imparcial na emissão de opiniões sobre outros 
clientes e famílias. 
A família tem o dever de respeitar a organização e todos os colaboradores que 
prestam serviço ao seu familiar, independentemente da valência em que está 
inserido. 

II. Responsabilidade 

 A família tem o dever de proceder à celebração do contracto entre a 
CERCIFEIRA e o cliente. 

 A família tem o dever de comparticipar financeiramente, de acordo com o 
Regulamento Interno de cada valência. 

 A família tem o dever de cumprir as regras de funcionamento da valência, 
indicadas no Regulamento Interno específico (por ex. assiduidade e 
pontualidade). 

 A família tem o dever de cumprir as normas estabelecidas neste código de 
ética, na carta de direitos e deveres. 

 A família tem o dever de assumir questões de saúde (vacinação, dietas, 
medicação, acidentes ou doenças). 

 A família tem o dever de orientar o cliente, de acordo com as suas capacidades 
para que possa trazer unicamente o material/equipamento necessário as 
atividades realizadas. 

 A família tem o dever de suportar os custos de substituição ou reparação dos 
equipamentos sempre que os danos produzidos resultem de comportamento 
doloso ou gravemente negligente. 
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 A família tem o dever de atualizar os dados do cliente, inicialmente fornecidos 
sempre que haja uma alteração significativa e essencial à qualidade dos 
serviços prestados. 

III. Informação 

 A família tem o dever de prestar informação desde a candidatura, admissão e 
durante o período em que os serviços são prestados ao seu familiar. 

 A família tem o dever de informar as alterações significativas do estado de 
saúde, comportamento, alteração de medicação (mediante receita médica) ou 
ambiente familiar que interfiram com a prestação do serviço. 

 A família tem o dever de justificar, unto do Diretor Técnico da valência em que 
se insere, as faltas do cliente. 

 A família tem o dever de informar, formal ou por escrito, ao Diretor Técnico, no 
caso de desistência do cliente, declarando o motivo da mesma. 

IV. Participação 

 A família tem o dever de participar nas reuniões para as quais são convocadas. 

 A família tem o dever de participar através da colaboração estreita para manter 
a estabilidade emocional e comportamental do cliente. 

 A família tem o dever de participar na organização, com sugestões e/ou 
reclamações dirigindo-se com respeito a todos os colaboradores. 

 
Capítulo III 

Direitos e deveres dos Colaboradores/voluntários/estagiários 
 

Artigo 1º 
Direitos dos Colaboradores/voluntários/estagiários 

 
1. Imparcialidade/Igualdade/Equidade 

 O colaborador tem direito a um tratamento, pautado pelo respeito entre 
colegas, independentemente de questões de hierarquia. 

 O colaborador tem direito à sua dignidade, possibilitando igual acesso à 
informação, formação e promoção profissional, independentemente das 
funções que desempenhem. 

 O colaborador tem direito à igualdade, não havendo privilegiados, 
beneficiados, prejudicados, privados de direitos ou isentos de deveres. 

2. Estabilidade 

 O colaborador tem direito a estabilidade, numa organização que procura a 
sustentabilidade com base na melhoria contínua dos seus serviços, 
assegurando a relação de trabalho e progresso profissional. 

3. Participação 

 O colaborador tem direito a participar, de acordo com as suas funções e 
responsabilidades, em todos os aspetos da vida da organização. 
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 O colaborador tem direito a participar através de sugestões, reclamações ou 
queixas para defesa dos seus direitos, quando devidamente fundamentadas e 
construtivas, pelos meios existentes para o fazer. 

4. Condições de Trabalho 

 O colaborador tem direito a boas condições de trabalho, no que diz respeito a 
higiene, saúde e segurança; 

 O colaborador tem direito a boas condições de trabalho, no que diz respeito à 
dignidade social, fomentando a realização pessoal e profissional. 

5. Formação e Desenvolvimento 

 O colaborador tem direito a frequentar formação de valorização pessoal e 
técnica, por livre iniciativa ou por indicação da organização, desde que 
necessárias e adequadas ao adequado desempenho das suas funções, de modo 
a assegurar a qualidade dos serviços prestados. 

 
 
 

Artigo 2º 
Deveres dos Colaboradores/voluntários/estagiários 

 
1. Compromisso/respeito 

 O colaborador tem o dever de desempenhar as suas funções com respeito e 
empenho. 

 O colaborador tem o dever de respeitar e defender os valores e princípios da 
organização comprometendo-se com a sua missão, visão, valores e política de 
qualidade. 

 O colaborador tem o dever de empenhar-se na qualidade do serviço prestado 
demonstrando uma explícita orientação para as necessidades, expectativas e 
potenciais do cliente. 

 O colaborador tem o dever de comprometer-se com todos os regulamentos e 
procedimentos da organização. 

2. Lealdade 

 O colaborador tem o dever de lealdade para com a organização, não prestando 
informações incorretas que possam prejudicar o bom-nome, prestígio e 
imagem da mesma. 

 O colaborador tem o dever de comunicar à organização o exercício de qualquer 
outra atividade que possa vir a gerar conflito de interesses. 

3. Integridade/Responsabilidade 

 O colaborador tem o dever de orientar toda a sua atividade pelos valores 
estabelecidos pela organização. 

 O colaborador tem o dever com responsabilizar-se das suas obrigações 
profissionais. 
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 O colaborador tem o dever de zelar pela boa conservação e boa utilização dos 
bens e instalações, pertencentes à CERCIFEIRA, evitando desperdícios e 
impactos negativos na qualidade do ambiente. 

4. Confidencialidade/Sigilo Profissional 

 O colaborador tem o dever de evitar a divulgação de factos e informações do 
seu conhecimento, que não se destinem a divulgação externa, cumprindo assim 
o termo de confidencialidade. 

 O colaborador não deve usar informações obtidas para proveito próprio ou de 
terceiros. 

5. Equidade/Não discriminação 

 O colaborador tem o dever de respeitar a igualdade de tratamento dos clientes 
e pautando a sua ação por critérios de transparência e imparcialidade. 

 O colaborador tem o dever de assumir atitudes que não atentem à dignidade e 
direitos dos clientes. 

 O colaborador tem o dever de respeitar o valor e dignidade da pessoa humana, 
reconhecendo a igualdade de oportunidades e a diferenciação positiva levando 
em conta as suas capacidades, aspirações e potencialidades. 

6. Cooperação 

 O colaborador tem o dever de cooperar através de uma comunicação fácil, 
aberta, honesta, objetiva e imparcial. 

 O colaborador tem o dever de cooperar adotando uma postura cordial e de 
bom relacionamento que evidencie o espírito de equipa e a tolerância com as 
diferenças entre colaboradores, clientes, significativos e organização. 

 O colaborador tem o dever de cooperar cooperar cumprindo as recomendações 
de segurança, higiene e saúde no trabalho, de acordo com os respectivos 
manuais e procedimentos de emergência. 

7. Formação permanente 

 O colaborador tem a responsabilidade de formação contínua para melhoria de 
competência profissional e desenvolvimento pessoal, com vista ao 
desenvolvimento da organização, mostrando abertura à mudança e à inovação.  

 O colaborador tem o dever de empenhar-se diariamente e o dever de participar 
nas ações de valorização profissional propostas por si e aceites pela 
organização ou promovidas pela própria organização. 
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Considerações finais 
 

O Código de Ética da CERCIFEIRA, assim como a carta de Direitos e Deveres 
pretendem ser instrumentos de defesa e salvaguarda dos direitos dos nossos 
clientes, refletindo a conduta dos colaboradores e família em consonância com os 
valores defendidos pela organização. 
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Anexo I 
 

Declaração de compromisso 
 
Eu, declaro que tomei conhecimento do Código de Ética da CERCIFEIRA; tomando o 
compromisso de cumprir e/ou fazer cumprir as normas nele estabelecidas. 
 
Nome do declarante Qualidade do 

declarante 
Data  Assinatura do 

Declarante 

    

    

    

    

    

    

    

 


