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CÓDIGO DE ÉTICA  
 (1ª Revisão) 

 

“Mudar o homem, é mudar a sociedade” (Adolfo Kolping) 

A Obra Kolping de Portugal, Instituição Particular de Solidariedade Social, tem 

como missão a formação de cristãos autênticos, trabalhadores competentes, pais 

responsáveis e cidadãos conscientes. Formar o homem na globalidade, dirigindo-se a 

todas as camadas etárias, seja qual for a sua origem e área de atuação, de forma a atingir 

um equilíbrio harmonioso dentro da sociedade, quer particularmente, quer em 

articulação com as diversas Entidades Públicas e Privadas, tanto a nível local como 

nacional.  

Enquanto instituição intimamente vocacionada para o mundo do trabalho, 

desenvolve ações de formação profissional, incidindo a sua actuação especialmente no 

sector primário e terciário, em acções de formação inicial e de reciclagem, estando 

atenta às novas tecnologias e inovações que surgem no mercado. 

 

I. ÂMBITO 

 

a) Âmbito do Código de Ética da Obra Kolping de Portugal 

b)  

O Código de Ética refere-se a todos os colaboradores da Obra, entendendo-se 

como tal, para efeitos do presente código, todas as pessoas que trabalhem na Obra 

Kolping de Portugal, quer com contratos de trabalho, quer na prestação de serviços ou 

no cumprimento de mandatos nos corpos sociais executivos que o constituem. 

 

c) Subsidiariedade 

 

A observância do presente Código de Ética não impede a aplicação simultânea 

das regras de conduta específicas de grupos profissionais específicos. 
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II. VALORES FUNDAMENTAIS 

 

a) Responsabilidade 

 

Os colaboradores da Obra Kolping de Portugal são responsáveis perante as respetivas 

chefias ou órgãos sociais competentes pelo respeito das normas legais e internas 

aplicáveis. 

O grau de responsabilidade afere-se pela posição hierárquica em que o 

colaborador está posicionado e pelas tarefas que lhe estão confiadas. 

 

b) Independência 

 

Os interesses do grupo/instituição devem ser os únicos a tomar em conta nas 

relações com terceiros, perante os quais as atitudes a tomar devem ser regidas por 

critérios de seriedade e imparcialidade. 

 

c) Profissionalismo  

 

Os colaboradores da Obra devem, em todos os momentos da sua actividade, 

dedicar o seu melhor esforço ao cumprimento das tarefas que lhe estão confiadas, 

procurando, de forma contínua, aperfeiçoar e atualizar os seus conhecimentos, tendo em 

vista a manutenção ou melhoria das suas capacidades profissionais e a melhoria 

contínua da instituição. 

 

d) Confidencialidade 

 

Os colaboradores da Obra Kolping de Portugal devem guardar absoluto sigilo 

em relação ao exterior de todos os fatos respeitantes à vida da Obra de que tenham 

conhecimento no exercício das suas funções ou por causa delas. 

 

e) Integridade 

 

Os colaboradores da Obra devem abster-se de receber de terceiros qualquer 

espécie de gratificação, pagamentos ou favores susceptíveis de criarem a quem os presta 

expectativas de favorecimento nas relações com a Obra. 
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III. DEVERES ESPECÍFICOS 

 

a) Comunicação do exercício de outras actividades 

 

Mesmo quando tal não lhes esteja vedado pelo seu estatuto pessoal ou pela 

relação contratual com a estrutura a que pertençam, os colaboradores devem participar à 

direção o exercício de quaisquer outras actividades profissionais que eventualmente 

exerçam. Essa comunicação deve ocorrer antes de ter início o exercício da actividade 

em questão, ficando a respectiva declaração arquivada no processo individual 

respectivo. 

 

b) Lealdade 

 

Os colaboradores devem empenhar todos os seus conhecimentos e 

capacidades no cumprimento das ações que lhes sejam confiadas e usar de lealdade 

para com os colegas, superiores hierárquicos ou outros colaboradores na sua 

dependência. Nessa medida, os colaboradores devem formular propostas e sugestões 

alternativas sempre que o entendam conveniente, sem prejuízo da obediência às 

ordens e instruções legítimas das suas chefias em matérias de serviço. 

 

c) Autoformação, aperfeiçoamento e actualização 

 

Os colaboradores devem assegurar-se do conhecimento das leis em vigor, dos 

regulamentos e das instruções internas em vigor e desenvolver um esforço permanente e 

sistemático na actualização dos seus conhecimentos. Os colaboradores com 

responsabilidades de gestão e chefia devem, consequentemente, proporcionar ao pessoal 

na sua dependência o conhecimento, a informação e a formação necessários àquele 

efeito. 

 

d) Reserva e discrição  

 

Os colaboradores devem usar de maior reserva e discrição, de modo a evitar a 

divulgação de fatos e informações de que tenham conhecimento no exercício das suas 

funções e que se não destinem a divulgação externa. Os colaboradores não devem usar 

informações da instituição em proveito pessoal e de terceiros. 
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e) Parcimónia 

 

Os colaboradores devem fazer uma utilização misteriosa dos bens que lhes estão 

facultados e evitar desperdício. Além disso, não devem utilizar, directa ou 

indirectamente, quaisquer bens da Obra em proveito pessoal ou de terceiros. 

 

f) Ponderação do interesse e do prestígio da Obra Kolping de Portugal 

 

Os colaboradores devem abster-se de invocar a sua qualidade de colaboradores 

em situações estranhas quando tal invocação seja contrária aos interesses da Obra, e agir 

quer no exercício das suas funções profissionais, quer fora delas, por forma a nunca  pôr 

em risco a sua imagem pública. 

 

g) Solidariedade e cooperação 

 

Os colaboradores devem manter e cultivar um relacionamento correto e cordial 

entre si de modo a desenvolverem o espírito de equipa e um forte espírito de 

cooperação. Nesta perspectiva os colaboradores devem esforçar-se por promover a 

solidariedade entre todos e um saudável espírito crítico. 

 

h) Conflitos de interesses 

 

            Sempre que, no exercício da sua atividade, os colaboradores sejam chamadas a 

intervir em processos de decisão que envolvam direta ou indiretamente organizações 

com que colaborem ou tenham colaborado, ou pessoas a que estejam ou tenham estado 

ligados por laços de parentesco ou afinidade, devem comunicar às chefias respetivas a 

existência dessas ligações. 

 

 

IV. COMPROMISSOS DE CUMPRIMENTO 

 

a) Declarações 

 

Todos os colaboradores da Obra devem subscrever, quando iniciem funções, 

uma carta de compromisso com o presente código. Posteriormente, com a periodicidade 
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que for fixada, devem declarar que desde a última declaração/carta de compromisso  

não ocorreram quaisquer violações dos princípios e deveres nele estabelecido. 

 

CARTA E DECLARAÇÃO TIPO 

 

Carta de compromisso 

Declaro que, ao iniciar as minhas funções de------------------- tomei conhecimento do 

código de ética da Obra Kolping de Portugal e que me comprometo a cumpri-lo no 

desempenho da minha actividade profissional. 

 

Declaração 

Declaro que, ao longo do ano transacto, cumpri e fiz cumprir as disposições do código 

de ética da Obra Kolping de Portugal Código ético aprovado na Assembleia Geral da 

Obra Kolping de Portugal 30 de Março 2008. 

 

 V – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Este documento será submetido a aprovação em reunião de  Assembleia. 

 

  

O Presidente da  Direção, 

__________________________________________ 

(Dr. José Manuel Lopes dos Santos) 

 

A Diretora Geral 

______________________________ 

(Irmã Marguita Trömer) 


