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 INTRODUÇÃO 

A Inspeção-Geral da Educação e Ciência, abreviadamente designada por IGEC, é um serviço central da 

administração direta do Estado dotado de autonomia administrativa. As atribuições da IGEC decorrem da sua 

missão e encontram-se estabelecidas no Decreto Regulamentar n.º 15/2012, de 27 de janeiro. 

O Código de Conduta da IGEC é um instrumento que procura 

a realização da missão e visão deste serviço público e 

incorpora um conjunto de princípios éticos, consignados na 

Carta Ética da Administração Pública, 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 dirigentes e demais trabalhadores, visando fazer cumprir 

e difundir a cultura ética e o sentido de serviço público que 

presta. Pretende-se que o seu conteúdo se reflita nas atitudes 

dos trabalhadores a quem se dirige, a fim de promover uma 

cultura institucional e uma conduta profissional eticamente 

consonantes com a dignidade e o prestígio da missão que 

prossegue. 

A visibilidade pública da IGEC e a sua específica intervenção no 

sistema educativo criam, na perspetiva dos cidadãos e 

instituições públicas e privadas, a legítima expetativa de que 

conduta dos seus trabalhadores esteja em harmonia com os 

mais elevados padrões éticos. 

O presente Código de Conduta (doravante designado por Código) aplica-se a todos os que trabalham na IGEC, 

designadamente aos seus dirigentes superiores ou intermédios e restantes trabalhadores, 

independentemente do vínculo contratual e impõe que, no exercício da sua atividade, ou fora dela, assumam 

e difundam uma cultura ética e um sentido de serviço público, com vista a assegurar e fomentar uma imagem 

de responsabilidade, integridade e de confiança, valorizando, deste modo, a qualidade, a isenção, o rigor e a 

credibilidade do serviço público. 

Se é certo que o ordenamento jurídico português dispõe de instrumentos normativos que contemplam o 

controlo dos conflitos de interesses, também se considera que importa reforçar o sentido e o alcance de 

medidas tendentes a uma cultura administrativa de rigor e transparência neste domínio. A importância dos 

códigos de conduta é sublinhada por múltiplas organizações, incluindo o Conselho de Prevenção da 

A IGEC tem por missão assegurar a legalidade 

e regularidade dos atos praticados pelos 

órgãos, serviços e organismos do Ministério da 

Educação e Ciência (MEC) ou sujeitos à tutela 

do respetivo membro do Governo, bem como 

o controlo, a auditoria e a fiscalização do 

funcionamento do sistema educativo no 

âmbito da educação pré-escolar, da educação 

escolar, compreendendo os ensinos básico, 

secundário e superior e integrando as 

modalidades especiais de educação, da 

educação extra-escolar, da ciência e 

tecnologia e dos órgãos, serviços e organismos 

do MEC (Artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 

125/2011 de 29 de Dezembro). 

(Com a aprovação do Regime de Organização 

e funcionamento do XXI Governo 

Constitucional, a IGEC passou a ser tutelada 

pelos Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior e da Educação). 



 

2 

Corrupção que recomenda1 aos gestores e órgãos de direção de todas as entidades do Setor Público que 

criem e apliquem códigos de conduta. 

São objetivos fundamentais deste Código: 

 Partilhar os princípios que orientam a atividade da IGEC e as regras de natureza ética e deontológica 

que devem pautar o comportamento de todos os trabalhadores;  

 Contribuir para a promoção de uma cultura organizacional e individual de conformidade com os 

valores e princípios adotados, bem como para o desenvolvimento das melhores práticas de conduta 

ética, com vista à excelência, enquanto entidade que presta um serviço público estratégico; 

 Clarificar a harmonização dos padrões de referência e de atuação dos trabalhadores que integram 

as carreiras especial de inspeção e gerais, auxiliando a tomada de decisão face a dilemas éticos; 

 Promover e incentivar a adoção dos princípios de atuação e das regras comportamentais definidos 

neste Código, designadamente os valores da IGEC nas relações dos trabalhadores entre si, com a 

IGEC, e com os restantes Stakeholders.  

 

 

 VALORES 

Para além dos princípios estabelecidos no presente código, o funcionamento da IGEC norteia-se pelos 

seguintes valores:  

Rigor 

Desenvolver a atividade com base em critérios de exatidão e fiabilidade, utilizando técnicas e metodologias 

exatas, adequadas à especificidade de cada trabalho. 

Honestidade 

Agir com ética e verdade nas relações humanas e no cumprimento de obrigações, de acordo com princípios 

éticos. 

 

1 Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção, de 7 de dezembro de 2012. 
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Cooperação e intercooperação 

Favorecer a cooperação interna e externa. Colaboração com outras entidades no fomento de uma cultura de 

cooperação e de criação de sinergias, promovendo um modelo de redes horizontais, participativas, 

democráticas e de confiança.  

Responsabilidade Social e Ambiental 

Integrar preocupações sociais e ambientais em todas as ações, promovendo uma ética de sustentabilidade e 

de otimização dos recursos.  

Transparência 

Promover processos internos de debate, de tomada de decisões participadas e da sua eficaz comunicação. 

Divulgação de documentos que asseguram a transparência das atividades e da utilização de recursos da IGEC. 

 

 

 METODOLOGIA E ELABORAÇÃO 

Tratando‐se de um instrumento fulcral na cultura organizacional da IGEC, foi essencial garantir a participação 

de todas as partes na elaboração do presente documento, nomeadamente nas diferentes condutas que se 

pretende ver tipificadas.  

Neste sentido, antes da sua aprovação pelo dirigente máximo da IGEC, o documento foi submetido a 

discussão interna, tendo sido solicitados contributos a todos os trabalhadores da IGEC. Sendo possível que 

com o decorrer do tempo surjam novas situações que necessitem de clarificação, ou que seja sentida a 

necessidade de analisar e aprofundar condutas já definidas no Código, estabelece‐se que bienalmente a 

Direção solicitará internamente propostas de revisão do Código, procedendo, sempre que necessário, à sua 

revisão. 
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 ARTICULADO 

Na sequência do atrás exposto, institui-se o seguinte articulado: 

Artigo 1.º  

Objeto 

1. O Código de Conduta da IGEC identifica o conjunto de regras e princípios gerais de ética e conduta 

profissional que devem pautar a atividade de todos quantos nela exercem funções, doravante nomeados 

por trabalhadores da IGEC, sem prejuízo da observância de outros deveres que resultam da lei. 

Artigo 2.º 

 Âmbito de aplicação 

1. O presente Código aplica-se a todos os trabalhadores da IGEC, independentemente da natureza das 

funções, posição hierárquica e do respetivo vínculo jurídico. 

2. A aplicação do Código e o seu cumprimento não impede, substitui ou afasta a utilização obrigatória de 

legislação aplicável, e bem assim de outros códigos, regulamentos ou manuais internos da IGEC. 

Artigo 3.º 

Referenciais 

Constituem referenciais do presente Código a Constituição da República Portuguesa, o Código do 

Procedimento Administrativo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre os 

Direitos Civis e Políticos, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, o Tratado e as Diretivas da União 

Europeia, o Código Europeu de Boa Conduta Administrativa, as Convenções da Organização Internacional do 

Trabalho ratificadas por Portugal, a Carta Ibero-Americana de Ética e Integridade na Administração Pública, 

a legislação nacional e internacional aplicável e os Princípios Éticos da Administração Pública. 

  

http://gddc.ministeriopublico.pt/instrumento/convencao-europeia-dos-direitos-do-homem-0
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Artigo 4.º 

Princípios gerais 

Todos os trabalhadores que mantenham um vínculo jurídico–laboral com a IGEC devem atuar tendo em 

atenção os seguintes princípios gerais: 

a) Prossecução do Interesse Público 

Os trabalhadores encontram-se ao serviço exclusivo da comunidade e dos cidadãos, devendo prosseguir o 

interesse público, no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos. 

b) Princípio da Legalidade 

Os trabalhadores atuam em obediência à lei e ao direito, dentro dos limites dos poderes que lhes forem 

conferidos e em conformidade com os respetivos fins. 

c) Princípio da Justiça e da Razoabilidade 

Os trabalhadores devem tratar de forma justa todos os cidadãos, e rejeitar as soluções manifestamente 

desrazoáveis ou incompatíveis com a ideia de Direito, nomeadamente em matéria de interpretação das 

normas jurídicas e das valorações próprias do exercício da função administrativa. 

d) Princípio da Imparcialidade 

A IGEC deve tratar de forma imparcial aqueles que com ela entrem em relação, designadamente, 

considerando com objetividade todos e apenas os interesses relevantes no contexto decisório e adotando as 

soluções organizatórias e procedimentais indispensáveis à preservação da isenção administrativa e à 

confiança nessa isenção. 

e) Princípio da Igualdade 

Os trabalhadores nas suas relações com os particulares devem reger-se pelo princípio da igualdade, não 

podendo privilegiar, beneficiar, prejudicar, privar de qualquer direito ou isentar de qualquer dever ninguém, 

em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, 

instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. 

f) Princípio da Proporcionalidade 

Os trabalhadores, no exercício da sua atividade, devem adotar os comportamentos adequados aos fins 

prosseguidos. As decisões que colidam com direitos subjetivos ou interesses legalmente protegidos dos 

particulares só podem afetar essas posições na medida do necessário e em termos proporcionais aos 

objetivos a realizar. 
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g) Princípio da Colaboração e da Boa-Fé 

1. Os trabalhadores, no exercício da sua atividade, devem atuar em estreita colaboração com os particulares, 

cumprindo-lhes, designadamente, prestar aos particulares as informações e os esclarecimentos de que 

careçam, apoiar e estimular as suas iniciativas e receber as suas sugestões e informações.  

2. Os trabalhadores, no exercício da sua atividade e em todas as suas formas e fases, e os particulares 

devem agir e relacionar-se segundo as regras da boa-fé. No cumprimento do disposto no número 

anterior, devem ponderar-se os valores fundamentais do Direito relevantes em face das situações 

consideradas, e, em especial, a confiança suscitada na contraparte pela atuação em causa e o objetivo a 

alcançar com a atuação empreendida. 

h) Princípio da Informação e da Qualidade 

Os trabalhadores devem prestar informações e/ou esclarecimentos de forma clara, simples, cortês e rápida. 

i) Princípio da Lealdade 

Os trabalhadores, no exercício da sua atividade, devem agir com subordinação aos objetivos dos órgãos ou 

serviços da IGEC. 

j) Princípio da Integridade 

Os trabalhadores devem guiar-se por um sentido de probidade e comportar-se sempre de forma a passarem 

o escrutínio público mais rigoroso.  

k) Princípio da Competência e Responsabilidade 

Os trabalhadores agem de forma responsável e competente, dedicada e crítica, empenhando-se na 

valorização profissional e respondem, nos termos da lei, pelos danos causados no exercício da sua atividade. 

l) Princípio da Boa Administração 

Os trabalhadores da IGEC regem-se por critérios de eficiência, economicidade e celeridade, devendo a IGEC 

organizar-se de forma a aproximar os serviços dos seus clientes e de forma não burocratizada. 

m) Princípio da Decisão 

Os trabalhadores e os diferentes órgãos e estruturas da IGEC têm o dever de se pronunciar sobre todos os 

assuntos da sua competência que lhes sejam apresentados e, nomeadamente, sobre os assuntos que aos 

interessados digam diretamente respeito, bem como sobre quaisquer petições, representações, reclamações 

ou queixas formuladas em defesa da Constituição, das leis ou do interesse público. 
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Artigo 5.º 

Relacionamento com o cidadão 

1. Os trabalhadores da IGEC regem-se por critérios de dignidade e integridade, devendo atuar de modo 

consciencioso, correto, competente, diligente, cortês e acessível, garantindo o exercício dos direitos dos 

cidadãos e o cumprimento dos seus deveres. 

2. Os trabalhadores da IGEC devem salvaguardar a prestação de informações e de esclarecimentos, 

encaminhando para os serviços competentes de modo a agilizar procedimentos decisórios, sem prejuízo 

do dever de confidencialidade e proteção de dados pessoais, contribuindo para a justiça e equidade, 

sendo vedadas práticas ou decisões arbitrárias. 

3. Os trabalhadores da IGEC não devem agir arbitrariamente, tendo em conta a proteção do interesse 

público, e devem responder de forma clara, célere e adequada aos pedidos de informação do público, 

devendo prestar clara e compreensivelmente as eventuais razões para o seu não fornecimento. 

4. Sempre que aplicável, os trabalhadores da IGEC devem informar os cidadãos das condições para exercício 

do seu direito de participação. 

5. O sítio eletrónico da IGEC deve estar sempre atualizado, permitindo ao cidadão conhecer a missão, 

atividade e competências da instituição, o código de conduta, os planos e relatórios de atividades e o 

plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, bem como ter acesso aos documentos 

disponibilizados. 

Artigo 6.º 

Direito de participação 

1. A IGEC publicita, sempre que possível, os projetos e atividades que desenvolve, bem como os seus 

principais instrumentos de gestão no seu sítio eletrónico. 

2. Independentemente da existência de documentos em consulta pública, os cidadãos podem sempre 

apresentar sugestões ou comentários relativamente à atuação da IGEC. 

3. As sugestões ou comentários a que se refere o número anterior são sempre analisadas pela IGEC. 
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Artigo 7.º 

Sigilo e confidencialidade 

1. Os trabalhadores da IGEC estão sujeitos ao sigilo profissional relativamente a matérias a que tenham 

acesso no desempenho das suas funções ou por virtude das mesmas, com primazia para a proteção dos 

dados pessoais, e que, pela sua efetiva importância, por legítima decisão da IGEC ou por força da 

legislação em vigor, não devam ser do conhecimento geral. 

2. Os trabalhadores da IGEC não devem utilizar informação que não tenha sido tornada pública ou não seja 

acessível ao público para promover interesses próprios ou de terceiros. 

3. Os trabalhadores da IGEC devem fundamentar e explicar com total transparência as suas condutas 

profissionais sempre que para tal sejam solicitados pelos seus superiores hierárquicos. 

4. O dever de sigilo e de confidencialidade mantêm-se mesmo após o termo de funções, cessando tal dever 

nos termos legalmente previstos. 

5. A violação do dever de sigilo profissional constitui infração disciplinar. 

Artigo 8.º 

Conflito de interesses, incompatibilidades e inibições 

1. Os trabalhadores da IGEC devem evitar qualquer situação suscetível de originar, direta ou indiretamente, 

conflito de interesses, a qual, a verificar-se, tem de ser comunicada ao superior hierárquico. 

2. Existe conflito de interesses sempre que os trabalhadores da IGEC tenham interesses privados ou 

pessoais em determinada matéria que possam influenciar, ou aparentem influenciar, o desempenho 

imparcial e objetivo das respetivas funções, entendendo-se por interesse qualquer potencial vantagem 

para o próprio ou terceiros. 

3. Os trabalhadores da IGEC que, no exercício das suas funções, sejam chamados a participar em processos 

de decisão de questões em cujo tratamento ou resultado tenham um interesse pessoal ou privado devem 

abster-se de participar no processo e informar o seu superior hierárquico, entendendo-se por interesse 

qualquer potencial vantagem para o próprio ou terceiros, observando-se em geral as proibições 

específicas previstas na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e os regimes específicos de 

incompatibilidades determinados por legislação especial da atividade inspetiva. 

4. Não devem ser praticados atos ou adotadas quaisquer decisões com impacto na esfera jurídica dos 

cidadãos, por trabalhador que se encontre numa situação de impedimento ou numa situação que possa 

constituir fundamento de escusa ou de suspeição. 
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5. Os trabalhadores da IGEC encontram-se impedidos de efetuar quaisquer ações de natureza inspetiva ou 

disciplinar em órgãos, serviços e empresas onde exerçam funções, ou prestem serviços, parentes seus 

ou afins, em qualquer grau da linha reta ou até ao 3.º grau da linha colateral 

6. Os trabalhadores da IGEC encontram-se impedidos de efetuar quaisquer ações de natureza inspetiva ou 

disciplinar em órgãos, serviços e empresas onde tenham exercido funções há menos de três anos. 

7. Os trabalhadores da IGEC encontram-se impedidos de aceitar hospedagem, onerosa ou gratuita, em 

estabelecimento que seja propriedade de dirigentes dos órgãos ou serviços inspecionados, quando estes 

sejam objeto de qualquer ação de natureza inspetiva. 

8.  Os trabalhadores da IGEC estão vinculados a declararem as incompatibilidades, nos termos dos 

procedimentos e condições consignados na legislação em vigor. 

9. Os inspetores da IGEC devem, anualmente, preencher e remeter ao seu superior hierárquico a ficha de 

incompatibilidades e impedimentos constante do Anexo I ao presente código, do qual faz parte 

integrante.  

10.  Os restantes trabalhadores estão vinculados a declararem a existência de incompatibilidades e conflito 

de interesses, nos termos dos procedimentos e condições consignados na legislação em vigor. 

Artigo 9.º 

Acumulação de funções 

1. Os trabalhadores da IGEC devem privilegiar a dedicação exclusiva no exercício das suas funções, só 

podendo acumular atividades remuneradas ou não remuneradas dentro das condições legalmente 

estabelecidas. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a acumulação de atividades depende de prévia autorização 

do Inspetor-Geral, devendo para o efeito ser apresentado requerimento. 

Artigo 10.º 

Combate à corrupção e a infrações conexas 

1. Os trabalhadores da IGEC devem combater veementemente todas as formas de corrupção, ativa ou 

passiva, e a infrações conexas, com especial acuidade aos favores e cumplicidades que possam traduzir-

se em vantagens ilícitas que constituem formas de corrupção, como é o caso de ofertas ou outros 

recebimentos de utilizadores, fornecedores ou outras entidades. 
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2. Os trabalhadores da IGEC devem exercer as funções que lhe forem atribuídas tendo sempre em conta, 

única e exclusivamente, o interesse público e recusando, em qualquer circunstância, a obtenção de 

vantagem pessoal. 

3. Aos trabalhadores da IGEC está vedada a utilização da sua condição profissional para obterem benefícios 

ou tratamento preferencial. 

4. Os trabalhadores da IGEC não podem oferecer, solicitar, receber ou aceitar, para si ou para terceiros, 

quaisquer benefícios, dádivas e gratificações, recompensas, presentes ou ofertas, por causa ou em razão 

do exercício das suas funções, nos termos legalmente previstos. 

5. Excetuam-se do disposto no número anterior as ofertas entregues ou recebidas no âmbito do 

desempenho das funções em causa que se fundamentem numa mera relação de cortesia e que tenham 

valor insignificante, nomeadamente uma garrafa de água ou um café. 

6. Os trabalhadores da IGEC devem promover ativamente a aplicação dos instrumentos em vigor de 

combate à corrupção, nomeadamente o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

da IGEC. 

Artigo 11.º 

Relacionamento com a comunicação social 

1. Nenhum trabalhador da IGEC pode fornecer informações à comunicação social, nem publicar factos de 

que tenha conhecimento em virtude das suas funções, por iniciativa própria ou a pedido, sem que esteja 

mandatado para tal prévia e superiormente. 

2. No caso de estar mandatado ou autorizado, os elementos a prestar aos meios de comunicação social 

devem ser de carácter informativo, devendo a postura de quem as veicula contribuir para a boa imagem 

da IGEC, dignificando a sua atuação e profissionalismo. 

Artigo 12.º 

Relações internas 

1. Os trabalhadores da IGEC devem pautar as suas relações recíprocas na base da lealdade e do respeito, 

da confiança, tratamento cordial, urbano e profissional, contribuindo para a criação de um bom clima de 

trabalho, nomeadamente através de uma colaboração e cooperação mútuas e promoção do trabalho em 

equipa. 
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2. A gestão e tomadas de decisão devem privilegiar e ancorar-se na consulta dos trabalhadores da IGEC e 

seus legítimos representantes (sindicatos), e pautar-se sempre por elevados critérios de rigor, zelo e 

transparência. 

3. O sentido de responsabilidade profissional, a lealdade para com a IGEC e demais trabalhadores, a 

capacidade de relacionamento interpessoal, a capacidade  de partilha de princípios de verdade, rigor e 

transparência, em obediência ao interesse público, os saberes e competências técnicas devem constituir 

critérios orientadores para a seleção e nomeação de trabalhadores da IGEC para o desempenho de 

funções de coordenação, participação em equipas de missão ou representação, em detrimento do 

vínculo político/partidário,  associativo e/ou  clubístico.  

4. Os trabalhadores da IGEC devem procurar adquirir novas competências, como forma de atualizar 

conhecimentos e de credibilizar o serviço que prestam com maior qualidade, eficácia e eficiência 

participando ativamente nas ações de formação promovidas pela IGEC. 

Artigo 13.º 

Utilização dos recursos da IGEC 

1. Os trabalhadores da IGEC devem respeitar e proteger o património da IGEC, tendo em vista critérios de 

boa utilização dos recursos alocados, e não permitir a utilização abusiva dos serviços por terceiros. 

2. Todo o equipamento e instalações, independentemente da sua natureza, apenas podem ser utilizados 

para uso oficial da IGEC, com vista à prossecução das suas atribuições e exclusivamente para o 

cumprimento desses objetivos, proibindo-se toda a utilização abusiva, para proveito pessoal ou de 

terceiros estranhos ao serviço. 

3.  Os trabalhadores da IGEC devem adotar uma política de sustentabilidade ambiental consciente, 

designadamente imprimir e/ou fotocopiar os documentos estritamente necessários para a realização das 

suas funções. 

4. Não devem utilizar-se os computadores ou as redes da IGEC com o intuito de comprometer a segurança 

ou integridade das suas informações, não podendo ser utilizados os computadores da IGEC ou as suas 

redes para aceder, receber ou transmitir materiais inapropriados, ilegais ou que possam violar a política 

de confidencialidade. 

5. Os trabalhadores da IGEC devem, no exercício da sua atividade, adotar todas as medidas adequadas e 

justificadas no sentido de limitar os custos e as despesas, a fim de permitir o uso mais eficiente dos 

recursos disponíveis, minimizando o impacto ambiental das suas atividades, promovendo a reciclagem e 

utilizando os contentores adequados para o efeito. 
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6. Com a finalidade de 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, devem, sempre que possível, ser 

desmaterializados atos e procedimentos, privilegiando-se a utilização de meios eletrónicos. 

7. Os trabalhadores, os órgãos e serviços da IGEC devem utilizar meios eletrónicos no desempenho da sua 

atividade, de modo a promover a eficiência e a transparência administrativas e a proximidade com os 

interessados. 

8. Os meios eletrónicos utilizados devem garantir a disponibilidade, o acesso, a integridade, a 

autenticidade, a confidencialidade, a conservação e a segurança da informação. 

9. A utilização de meios eletrónicos, dentro dos limites estabelecidos na Constituição e na lei, está sujeita 

às garantias previstas no código do Procedimento Administrativo, no Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados e aos princípios gerais da atividade administrativa. 

10.  Os órgão e serviços da IGEC devem disponibilizar meios eletrónicos de relacionamento com os 

particulares, de modo a que os interessados os possam utilizar no exercício dos seus direitos e interesses 

legalmente protegidos, designadamente para formular as suas pretensões, obter e prestar informações, 

realizar consultas, apresentar alegações, efetuar pagamentos e impugnar atos administrativos. 

11.  Os interessados têm direito à igualdade no acesso aos serviços da Administração, não podendo, em caso 

algum, o uso de meios eletrónicos implicar restrições ou discriminações não previstas para os que se 

relacionem com a IGEC por meios não eletrónicos. 

Artigo 14.º 

Segurança e bem-estar no local de trabalho 

1. Deverão ser sempre asseguradas aos trabalhadores da IGEC condições de habitabilidade, adequabilidade 

e segurança, aplicáveis em matéria de segurança, higiene e saúde no local de trabalho, bem assim 

garantidas as condições materiais necessárias para a realização, de forma eficaz e eficiente, das tarefas 

que lhe cometidas. 

2. Constitui dever de todos os trabalhadores observar estritamente as normas legais, regulamentares e 

instruções internas sobre a matéria. 

3. O cumprimento das regras de segurança é uma obrigação de todos, sendo dever dos trabalhadores 

informar atempadamente, o superior hierárquico, da ocorrência de qualquer situação irregular suscetível 

de poder comprometer a segurança das pessoas, instalações ou equipamentos da organização. 

  



 

13 

Artigo 15.º 

Autonomia técnica 

A atividade inspetiva da IGEC desenvolve-se no respeito pela autonomia técnica dos seus dirigentes e pessoal 

da carreira especial de inspeção, a qual se traduz no reconhecimento da capacidade de optarem, de entre os 

meios legais e os recursos disponibilizados, pelos que se afigurem mais adequados à realização dos objetivos 

visados. 

Artigo 16.º 

Combate ao Assédio no trabalho 

1. É proibida qualquer forma de assédio no local de trabalho, seja o praticado por superiores hierárquicos, 

por colegas de trabalho ou prestadores de serviços e por pessoas externas ou fornecedores. 

2. É ainda proibida qualquer forma de assédio fora do local de trabalho, por razões relacionadas com este. 

3. O assédio moral no trabalho traduz-se no comportamento indesejado, nomeadamente baseado em 

fatores de discriminação, praticado aquando do acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho ou 

formação profissional, com o objetivo de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade ou 

de lhe criar um ambiente intimidatório, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador, induzindo o 

trabalhador a despedir-se, nomeadamente pelo esvaziamento funcional ou pela diminuição gradual da 

sua posição na organização da IGEC. 

4. Quando o assédio tem natureza sexual, sob a forma verbal, não-verbal ou física, com os objetivos 

referidos anteriormente, tal comportamento considera-se assédio sexual. 

5. Salvo se houver intencionalidade assediante, não constituem assédio no trabalho os conflitos laborais 

pontuais, as decisões legítimas resultantes da organização do trabalho ou do funcionamento da empresa, 

o exercício legítimo do poder de direção dos superiores hierárquicos, traduzido nas orientações de 

trabalho e de avaliação de desempenho, o normal exercício da ação disciplinar e a eventual pressão 

decorrente do cumprimento de objetivos razoáveis, prazos ou trabalhos de responsabilidade, inerentes 

ao exercício de cargos ou funções de responsabilidade. 

6. O trabalhador vítima de assédio no trabalho tem direito a ser indemnizado por danos patrimoniais e não 

patrimoniais. 

7. A prática de assédio no trabalho constitui contraordenação muito grave, além de eventual 

responsabilidade criminal, nos termos do Código Penal. 

  



 

14 

8. O trabalhador vítima de assédio, assim como as testemunhas por ele indicadas para prova do assédio, 

não podem ser objeto de sanção disciplinar fundamentada nas declarações prestadas nos processos 

inerentes, de natureza disciplinar, judicial ou contraordenacional, até ao trânsito em julgado das 

respetivas sentenças, salvo se as testemunhas tiverem declarado fatos falsos com vista a prejudicar o 

empregador. 

9. No caso de ser provada a prática de assédio no trabalho e dela resultar doença profissional para o 

trabalhador, a reparação dos danos emergentes é da responsabilidade da IGEC. O pagamento da 

reparação desses danos cabe à Segurança Social, nos termos legalmente previstos, que fica sub-rogada 

nos direitos do trabalhador, na medida dos pagamentos efetuados, acrescidos de juros de mora 

vincendos. 

10. Constitui justa causa de resolução do contrato de trabalho, com direito a indemnização de antiguidade 

por despedimento ilícito indireto, a prática de assédio no trabalho. 

11. Considera-se abusivo o despedimento ou outra sanção disciplinar aplicada ao trabalhador até um ano 

após a denúncia da prática de assédio no trabalho. 

12. O denunciante ou quem vier a testemunhar no processo disciplinar não incorre em responsabilidade 

disciplinar fundamentada nas declarações prestadas, salvo se tiver invocado fatos falsos com vista a 

prejudicar o empregador. 

13. Os dirigentes e qualquer trabalhador que verifique a prática de assédio no trabalho, deve denunciá-la ao 

seu superior hierárquico, sob pena de violação dos seus deveres laborais. 

14. Havendo conhecimento, pelo dirigente máximo do serviço, ainda que de forma indireta, da prática de 

assédio no trabalho, este deve instaurar processo de inquérito e/ou processo disciplinar, com vista a 

apurar os factos ocorridos e, sendo caso disso, atuar disciplinarmente sobre os infratores, sob pena de 

incorrer em contraordenação grave, sem prejuízo do natural direito de defesa do assediante. 

15. Caso o assédio seja praticado por pessoas estranhas à organização, o dirigente máximo do serviço deve 

diligenciar que, futuramente, seja evitado o contato direto entre o assediante e a vítima de assédio. 

Artigo 17.º 

Papel dos trabalhadores na aplicação do código 

1. A adequação do presente código depende, sobretudo, do profissionalismo, consciência e capacidade de 

discernimento dos trabalhadores. Em particular, os trabalhadores investidos de cargos de direção e 

chefia devem ter uma atuação exemplar no que tange à adesão aos princípios e valores estabelecidos 

neste documento, bem como assegurar o seu cumprimento. 
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Artigo 18.º 

Violação do código de conduta 

1. Perante uma denúncia de alegada violação do presente Código de Conduta o dirigente máximo do serviço 

promove as diligências necessárias para apuramento dos factos.  

2. As sanções disciplinares aplicáveis aos trabalhadores em funções públicas em caso de incumprimento 

das regras contidas no presente Código, de acordo com o previsto na Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, abreviadamente designada por LTFP, são as seguintes: 

a) Repreensão escrita; 

b) Multa; 

c) Suspensão; 

d) Despedimento disciplinar ou demissão. 

3. Aos titulares de cargos dirigentes e equiparados é aplicável a sanção disciplinar de cessação da comissão 

de serviço, a título principal ou acessório. 

4. Não pode ser aplicada mais de uma sanção disciplinar por cada infração, pelas infrações acumuladas que 

sejam apreciadas num único processo ou pelas infrações apreciadas em processos apensados. 

5. As sanções disciplinares são registadas no processo individual do trabalhador. 

6. Quando os factos praticados pelo trabalhador sejam passíveis de ser considerado infração penal são 

obrigatoriamente participados ao Ministério Público, de acordo com o previsto no artigo 179.º da LTFP, 

designadamente quando suscetíveis de estarem associados a crimes previstos e punidos nos termos dos 

artigos 235.º, 335.º, 372.º, 373.º, 374.º, 375.º, 376.º 377.º, 379.º e 382.º, todos do Código Penal, com 

pena de prisão, respetivamente: 

a) até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias; 

b) de 1 a 5 anos; 

c) de 1 a 5 anos; 

d) de 1 a 8 anos, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal; 

e) até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias; 

f) até 5 anos; 

g) até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias, se pena mais grave lhe não couber por força de outra 

disposição legal; 

h) até 3 anos ou com pena de multa, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição 

legal; 

i) de 1 a 5 anos, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal;  

j) até 5 anos ou com pena de multa até 600 dias. 
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Disposições Finais 

(1) Publicitação 

O presente Código é divulgado na página eletrónica da IGEC e na Intranet. 

(2) Entrada em vigor 

O presente Código entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da sua aprovação. 

(3) Incumprimento 

O incumprimento ao disposto no presente Código é passível de fazer incorrer em responsabilidade disciplinar 

quando sejam violados deveres previstos nas disposições legais aplicáveis. 

(4) Revisão 

O presente Código pode ser objeto de revisão a todo o tempo, sendo aprovado mediante despacho do 

Inspetor‐Geral. 

 

 





ANEXO I 

 

 

FICHA DE INCOMPATIBILIDADES E IMPEDIMENTOS 

 

ANO DE 20 

INSPETOR: 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS/DIVISÃO/EQUIPA MULTIDISCIPLINAR:  

 

ALÍNEA A) DO N.º 2 DO ARTIGO 20.º DO DECRETO-LEI N.º 276/2007, DE 31 DE JULHO 

 
ENTIDADES 

Parente 

ou Afim 

NOME DO PARENTE OU AFIM 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6    

 

ALÍNEA B) DO N.º 2 DO ARTIGO 20.º DO DECRETO-LEI N.º 276/2007, DE 31 DE JULHO 

 

 
ENTIDADES 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

 

Data 

O/A INSPETOR/A, 
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