BALANÇO ANUAL DO CÓDIGO DE ÉTICA E DE CONDUTA

2017

O Código de Ética e de Conduta (CEC)
O CEC da Autoridade de Gestão (AG) do PO ISE e do PO APMC integra
um conjunto de princípios éticos e normas de conduta subjacentes
a toda a sua atuação, quer no âmbito da prossecução da sua missão,
quer no exercício das funções dos seus colaboradores, visando fazer
cumprir e difundir a cultura ética e o sentido de serviço público que
presta.

Formação
Março 2017
Ciente da importância das ações de formação nos domínios da
integridade e da prevenção e deteção da fraude, a AG realizou em
março de 2017 duas ações direcionadas aos colaboradores (no
Porto e em Lisboa), asseguradas pelo Conselho de Prevenção da
Corrupção, subordinadas ao tema Ética, Gestão Pública e Prevenção
de Corrupção. Já havia sido desenvolvida, em novembro de 2016,
uma ação idêntica destinada aos dirigentes.

Encontram-se previstas para 2018 novas ações no âmbito desta
temática, em formato a definir, dirigidas aos stakeholders.
No CEC está prevista, entre outras, a questão do conflito de
interesses, consubstanciada na Declaração de Conflitos de Interesse,
publicada em anexo ao mesmo e permanentemente disponível na
intranet. Todos os colaboradores têm o dever de declarar a sua
situação em matéria de conflitos de interesse, mediante assinatura
da referida declaração, a qual se comprometem a manter atualizada,
sempre que, no exercício das suas funções, vierem a deparar-se com
potenciais conflitos de interesse não declarados.
Este documento aborda, ainda, a denúncia de casos de suspeita de
fraude, no âmbito da qual se impõe aos colaboradores o dever legal
de reporte, bem como os mecanismos previstos para o efeito e prevê
a existência de consequências e/ou sanções a aplicar, no caso de
desrespeito pelo CEC.
Este Código aplica-se a todos os colaboradores da AG,
independentemente da sua função, vínculo ou posição hierárquica,
e constitui uma importante referência na sua atuação,
demonstrando a todos, e em especial àqueles com quem se relaciona
interna e externamente, um ambiente geral de confiança e
integridade.

Ações de sensibilização
Durante 2017
Em face da relevância que a AG confere à sensibilização nos
domínios da ética e conduta, foram divulgados e publicados na sua
intranet, durante o ano de 2017, vários artigos de opinião do Dr.
António Maia, na qualidade de vice-presidente do OBEGEF –
Observatório de Economia e Gestão de Fraude, subordinados
àquelas temáticas:




Corrupção em Portugal – “uns” e “outros”
Ética, Gestão Pública e Prevenção da Corrupção
All we need is Ethics

Divulgação
O CEC encontra-se disponível nos sites do PO ISE e do PO APMC e na
intranet da AG.

Adesão ao CEC e assinatura das
Declarações de Conflitos de Interesse
por parte dos novos colaboradores
Dezembro 2017
Na sequência da integração dos novos colaboradores, no final de
2016 e início de 2017, os mesmos procederam à assinatura da
Declaração de Adesão ao CEC e ao preenchimento e assinatura da
Declaração de Conflitos de Interesse.
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