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PREÂMBULO 
 

A STCP Serviços – Transportes Urbanos, Consultoria e Participações, Unipessoal, Lda. 

(doravante “STCP SERVIÇOS” ou “Empresa”) é uma empresa integrante do setor empresarial 

local que tem por objeto a prestação de serviços de interesse geral no âmbito do 

desenvolvimento, gestão e a exploração de soluções de mobilidade urbana e gestão de 

infraestruturas auxiliares do transporte. 

A STCP SERVIÇOS, como empresa local, rege-se pelo regime jurídico da atividade empresarial 

local e das participações locais aprovado pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, pelo Decreto-

Lei n.º 151/2019, de 11 de outubro, pelo Código das Sociedade Comerciais, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de setembro na redação atual, pelos seus Estatutos e, 

subsidiariamente, pelo regime do setor empresarial do Estado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

133/2013, de 3 de outubro na redação atual, sem prejuízo das normas imperativas neste 

previstas. 

O artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, determina que “Cada empresa adota 

ou adere a um código de ética que contemple exigentes comportamentos éticos e deontológicos, 

procedendo à sua divulgação por todos os seus colaboradores, clientes, fornecedores e pelo 

público em geral”. 

Para além de dar resposta a esta determinação, a STCP SERVIÇOS assume-se como uma 

empresa socialmente responsável, com um modelo de gestão que perspetiva o seu crescimento 

numa lógica de desenvolvimento sustentável, orientado para a criação de valor através de uma 

eficiente utilização dos recursos disponíveis, tentando satisfazer os interesses económicos e 

sociais das suas partes interessadas, com respeito pelos valores ético sociais relevantes e pelo 

ambiente. 

O presente Código de Ética e de Conduta estabelece o conjunto de princípios, regras e de 

valores em matéria de ética profissional que deve ser reconhecido e adotado por todos os 

colaboradores ao serviço da STCP SERVIÇOS. 

Constitui ainda uma referência no que respeita aos padrões de conduta da STCP SERVIÇOS no 

seu relacionamento com o público, por forma a incentivar a criação de um clima de confiança 

entre a empresa, a Administração Pública e todas as partes interessadas. 

A responsabilidade da STCP SERVIÇOS passa pelo tratamento adequado traduzido na 

observância de todos os princípios plasmados no Código de Procedimento Administrativo e pelos 

quais a atuação das entidades que exercem poderes públicos se deve pautar. A qualidade dos 

serviços prestados passa pela valorização de um ativo estratégico como são os seus Recursos 

Humanos, através de um processo de qualificação e avaliação contínua. 
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CAPÍTULO I 

PARTE GERAL 
 

Artigo 1º 

Disposições gerais 

Nas suas relações com o público, a STCP SERVIÇOS e respetivos colaboradores devem 

observar os princípios estabelecidos no presente Código de boa conduta administrativa, a seguir 

designado «Código». 

 

Artigo 2º 

Objeto 

1. O presente Código é um documento de referência com os princípios e as linhas de orientação 

em matéria de ética e conduta profissional para os colaboradores da STCP SERVIÇOS. 

2. O Código visa, igualmente, dar a conhecer ao público o grau de exigência interna adotado 

pela Empresa, clarificando as normas éticas que determinem a atuação e comportamento 

dos seus colaboradores. 

3. O conjunto de princípios e regras transmitidos por este Código não são exaustivos e devem 

ser lidos, interpretados e aplicados conjuntamente com outras normas de condutas 

específicas, nomeadamente normas deontológicas especialmente aplicáveis política 

anticorrupção. 

 

Artigo 3º 

Âmbito material de aplicação 

O presente Código estabelece os valores estruturantes da STCP SERVIÇOS e os princípios 

gerais e orientadores do comportamento ético e de boa conduta administrativa que deverão ser 

observados por todos os colaboradores na sua relação com quaisquer entidades externas, 

públicas e privadas, clientes, fornecedores, público em geral e stakeholders, no exercício das 

suas funções. 

Artigo 4º 

Definições 

Para efeitos do presente Código entende-se por: 
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a) “Colaboradores” todas as pessoas que desempenhem atividades e funções na STCP 

SERVIÇOS, independentemente do tipo de vinculação e da posição hierárquica que ocupem, 

incluindo os membros dos órgãos sociais, chefias, trabalhadores, estagiários e prestadores de 

serviços que atuem em nome da Empresa, e bem assim, colaboradores externos, como 

mandatários, auditores e outras pessoas, que prestem serviço a título permanente ou ocasional; 

b) “Terceiro” qualquer entidade que seja exterior à STCP SERVIÇOS, independentemente da 

sua natureza. 

d) “Público” qualquer terceiro, independentemente de ser pessoa singular ou coletiva que: 

i) se dirija à STCP SERVIÇOS, designadamente para obter uma informação, iniciar um 

procedimento ou ver atendida uma pretensão; ou 

ii) seja destinatário de algum ato praticado pela Empresa. 

 

Artigo 5º 

Âmbito pessoal de aplicação 

1. O presente Código tem por destinatários os serviços e respetivos todos colaboradores da 

STCP SERVIÇOS, independentemente do seu vínculo contratual e da posição hierárquica 

que ocupem. 

2. Os membros dos órgãos sociais ficam sujeitos às disposições deste Código na parte que 

lhes seja aplicável, em tudo o que não seja contrariado pelo estatuto normativo específico a 

que se encontrem especialmente sujeitos. 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 

PRINCÍPIOS GERAIS 
 

SECÇÃO I 
PRINCÍPIOS GERAIS DE ATUAÇÃO 

 

Artigo 6º 

Princípios gerais 

1. A atuação dos colaboradores deve pautar-se por princípios rigorosos de legalidade, 

integridade, diligência, eficiência, imparcialidade, isenção, confidencialidade, 

responsabilidade, lealdade, transparência e profissionalismo. 
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2. Os colaboradores devem igualmente aderir a padrões elevados de ética profissional e não 

atender a interesses pessoais, evitando situações suscetíveis de originar conflitos de 

interesses, nos termos do disposto no artigo 18º do presente Código. 

 

Artigo 7º 

Legalidade, igualdade de tratamento e não discriminação 

1. Os colaboradores da STCP SERVIÇOS atuam de acordo com a lei e aplicam as normas e 

procedimentos estabelecidos na legislação, devendo, nomeadamente, velar por que as 

decisões que afetam os direitos ou interesses dos cidadãos tenham um fundamento legal e 

que o seu conteúdo seja conforme com a lei. 

2. No tratamento de pedidos do público e na tomada de decisões, o colaborador deve garantir 

o respeito pelo princípio da igualdade de tratamento. 

3. Se se verificar qualquer diferença no tratamento, o colaborador deve garantir que a mesma 

é justificada pelos dados objetivos e relevantes do caso concreto. 

4. Os colaboradores da STCP SERVIÇOS não podem praticar qualquer tipo de discriminação, 

em especial com base na raça, sexo, idade, incapacidade física, preferência sexual, opiniões 

políticas ou convicções religiosas. 

 

Artigo 8º 

Diligência, Eficiência e Responsabilidade 

Os colaboradores da STCP SERVIÇOS devem cumprir sempre com zelo, eficiência e da melhor 

forma possível as responsabilidades e deveres que lhes sejam cometidos. 

 

Artigo 9º 

Imparcialidade e Independência 

1. O colaborador deve ser imparcial e independente, nomeadamente: 

a) Deve abster-se de qualquer ação arbitrária que prejudique qualquer terceiro, bem como 

de qualquer tratamento preferencial, quaisquer que sejam os motivos; 

b) Deve ponderar os interesses legalmente protegidos em presença, sem dependência de 

fatores alheios àqueles interesses; 

c) Deve recusar participar nas decisões em que tenham interesses pessoais ou familiares, 

designadamente de índole económica, financeira e patrimonial. 

2. A conduta do colaborador não deve ser pautada por interesses pessoais, familiares ou 

nacionais ou por pressões políticas. 
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3. O respeito pelo princípio da independência é incompatível com a solicitação ou aceitação 

por parte dos colaboradores de quaisquer benefícios, recompensas, dádivas ou outras 

contrapartidas de fonte externa à STCP SERVIÇOS, de um subordinado ou de um superior 

hierárquico, que excedam o valor de 150 euros (singular ou acumulado por ano civil à mesma 

pessoa), e por causa do exercício das funções que desempenham na Empresa. 

 

Artigo 10º 

Equidade e boa-fé 

O colaborador deve atuar de forma imparcial, equitativa e razoável e segundo as regras da boa-

fé. 

 

Artigo 11º 

Ausência de Abuso de Poder 

As competências dos colaboradores devem ser exercidas unicamente para os fins para os quais 

foram conferidos pelas disposições legais devendo estes abster-se de utilizar essas 

competências para fins que não tenham fundamento legal ou que não sejam motivados pelo 

interesse público. 

 

 

SECÇÃO II 

RELAÇÕES INTERNAS E SIGILO PROFISSIONAL 
 

Artigo 12º 

Lealdade, respeito e cooperação 

1. Nos relacionamentos decorrentes do desempenho das suas funções os colaboradores 

devem, designadamente, obediência ao princípio da lealdade e ao princípio da cooperação. 

2. O princípio da lealdade traduz-se no adequado desempenho das atribuições que são 

cometidas aos colaboradores, no cumprimento das instruções e no respeito pelos 

procedimentos e regras de funcionamento e de organização em vigor na STCP SERVIÇOS. 

3. Os colaboradores devem atuar em estreita cooperação, cumprindo-lhes designadamente 

prestar aos colegas e superiores toda a informação e esclarecimentos de que careçam, bem 

como receber as suas sugestões e informações. 
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Artigo 13º 

Reserva e Discrição 

1. Os colaboradores da STCP SERVIÇOS devem guardar absoluto sigilo e reserva em relação 

ao exterior de todos os factos da vida da empresa e de que tenham conhecimento no 

exercício das suas funções que, pela sua natureza, possam afetar o interesse da mesma, 

em especial no que se refere a informação de carácter confidencial. 

2. Os colaboradores, ou todos aqueles que atuem em nome da STCP SERVIÇOS, devem 

respeitar as disposições legais relativas à proteção dos dados pessoais, incluindo a sua 

circulação, não podendo utilizar esses dados para fins ilegítimos ou comunicá-los a pessoas 

não autorizadas ao respetivo acesso ou tratamento. 

3. Os colaboradores devem, ainda, abster-se de produzir quaisquer declarações públicas ou 

emitir opiniões em matérias e assuntos sobre os quais se deva pronunciar o órgão executivo 

da Empresa que possam gravemente afetar a imagem desta. 

 

Artigo 14º 

Relação entre colaboradores e aperfeiçoamento profissional 

1. Os colaboradores da STCP SERVIÇOS devem pautar a sua atuação pela motivação do 

aumento da produtividade, pelo envolvimento e participação, pela manutenção de um clima 

sadio e de confiança, no respeito da estrutura hierárquica vigente, colaborando pró-

ativamente e partilhando conhecimento e informação. 

2. Os colaboradores devem procurar, de forma contínua, aperfeiçoar e atualizar os seus 

conhecimentos, tendo em vista a manutenção ou melhoria das capacidades profissionais e 

a prestação dos melhores serviços. 

 

Artigo 15º 

Utilização de recursos 

1. Os colaboradores devem respeitar e proteger os recursos materiais, equipamento e 

instalações afetos à atividade da STCP SERVIÇOS, não permitindo a sua utilização abusiva 

por colegas e/ou terceiros. 

2. Os referidos recursos, equipamento e instalações, independentemente da sua natureza, 

apenas podem ser utilizados para o exercício de funções no âmbito de atuação da empresa, 

salvo se a sua utilização privada tiver sido explicitamente autorizada de acordo com as 

normas ou práticas internas, e sempre dentro dos limites legais e regulamentares vigentes. 
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3. Os colaboradores devem também, no exercício da sua atividade, adotar todas as medidas 

adequadas no sentido de limitar os custos e despesas da STCP SERVIÇOS, a fim de permitir 

o uso correto e mais eficiente dos bens materiais disponíveis. 

 

Artigo 16º 

Relações profissionais e obrigatoriedade de comunicação 

1. O colaborador deve abster-se de exercer atividades profissionais, remuneradas ou não 

remuneradas, que possam beneficiar da relação profissional existente entre aquele e a STCP 

SERVIÇOS, na medida e desde que sejam potenciadoras de conflito de interesses, 

impedimento ou incompatibilidades para o exercício de funções ou tarefa específica. 

2. Durante o exercício das suas funções, nenhum colaborador pode, salvo expressa 

autorização escrita em contrário, prestar serviços profissionais (atividades privadas/públicas) 

fora da Empresa, sempre que estas atividades ponham em causa o cumprimento dos seus 

deveres, enquanto colaborador da STCP SERVIÇOS. 

3. Para efeitos do número anterior, os colaboradores devem comunicar, de imediato, à STCP 

SERVIÇOS, o exercício, ou a sua pretensão, de outras atividades profissionais remuneradas 

a fim de, eventualmente, lhes ser concedida a respetiva autorização escrita pela STCP 

SERVIÇOS. 

 

Artigo 17º 

Conflito de interesses 

1. No exercício da sua atividade profissional, os colaboradores devem atuar sempre em 

condições de plena independência e isenção, devendo para tal, além do referido no artigo 

anterior, evitar qualquer situação suscetível de originar, direta ou indiretamente, conflitos de 

interesses. 

2. Existe conflito de interesses sempre que os colaboradores tenham um interesse pessoal ou 

privado em determinada matéria que possa influenciar, ou aparentar influenciar, o 

desempenho imparcial e objetivo das suas funções. 

3. Sem prejuízo do disposto nos artigos 69º a 76º do Código do Procedimento Administrativo, 

os colaboradores que, no exercício das suas funções e competências, sejam chamados a 

intervir em processos ou decisões que envolvam, direta ou indiretamente, pessoas, 

entidades ou organizações com as quais o colaborador colabore, ou tenha colaborado, 

devem comunicar à STCP SERVIÇOS a existência dessas relações, devendo, em caso de 

dúvida no que respeita à sua imparcialidade, abster-se de participar na tomada de decisões. 

4. Igual obrigação recai sobre os colaboradores nos casos em que estejam ou possam estar 

em causa interesses financeiros ou outros do próprio colaborador ou de familiares, parentes 
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e afins até ao segundo grau da linha colateral ou ainda de outros conviventes, nas condições 

do artigo 2020.º do Código Civil. 

5. Excluem-se do disposto nos números anteriores as intervenções que se traduzam em atos 

de mero expediente, entendendo-se como tal os atos procedimentais que não envolvam 

qualquer apreciação material e os atos certificativos. 

6. Quando intervenham em procedimentos pré-contratuais ou de concessão de benefícios 

públicos os colaboradores, antes do início do procedimento, deverão declarar a inexistência 

de interesses privados no procedimento em causa, nos termos da declaração anexa ao 

Código dos Contratos Públicos, sem prejuízo, de caso em fase posterior do procedimento se 

vir a verificar situação que possa prefigurar conflito de interesses, os mesmos pedirem 

dispensa. 

7. Quando exista conflito de interesses que o justifique o colaborador deve formular pedido de 

dispensa nos termos legais e regulamentares, nomeadamente, nos termos do artigo 49.º do 

Código de Procedimento Administrativo. 

8. O colaborador deve suspender a sua atividade no procedimento logo que faça a 

comunicação da causa de impedimento ou que seja reconhecida a procedência do pedido 

de dispensa, sem prejuízo da obrigação que sobre si recai de tomar todas as medidas 

inadiáveis em caso de urgência ou de perigo. 

 

Artigo 18º 

Prevenção da corrução 

1. Os colaboradores da STCP Serviços devem abster-se da prática de atos de corrupção, na 

forma ativa ou passiva, seja através de atos ou omissões, ou pela criação e manutenção de 

situações ou condutas que possam levar a situação de favor ou vantagem indevida, 

nomeadamente por influência ou participação na tomada de decisão. 

2. Relativamente a ofertas, presentes, brindes, valores monetários ou equivalentes: 

a) Como princípio, não deve aceitar ou fazer quaisquer ofertas ou presentes, no âmbito 

das relações com fornecedores, prestadores de serviços, clientes, parceiros, partes 

interessadas ou quaisquer outros parceiros. 

b) Se por razões de cortesia comercial ou institucional tiver que aceitar ou fazer 

qualquer oferta, deve esta ser precedida de uma rigorosa análise de adequação, não 

podendo o seu valor ser superior a 150 Euros (singularmente ou acumulado por ano 

civil à mesma pessoa ou entidade), e ter sempre propósitos legítimos, bem como ser 

apropriada às circunstâncias. 

c) Quaisquer ofertas de valor superior a 150 euros deverão ser reportadas e decididas 

pelo órgão executivo da Empresa, quanto à sua viabilidade e destino. 

d) É expressamente proibido aceitar ou fazer ofertas em dinheiro ou equivalente. 
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e) Todas as ofertas ou presentes recebidos ou feitos fora da STCP SERVIÇOS, na 

sequência de visitas, conferências, workshops, formações ou equivalentes estão 

sujeitos às regras anteriores. 

 

Artigo 19º 

Dever de sigilo e utilização abusiva de informação 

1. Os colaboradores não podem divulgar ou usar informações confidenciais obtidas no 

desempenho das suas funções ou em virtude desse desempenho. 

2. Os colaboradores devem abster-se da utilização abusiva da informação a que tenham 

acesso no desempenho das suas funções ou em virtude desse desempenho. 

3. Entende-se por utilização abusiva, a transmissão, fora do âmbito normal do exercício de 

funções, da informação que tenha sido obtida pelo colaborador no desempenho da sua 

atividade, bem como a celebração de qualquer contrato ou ato de natureza equivalente, 

direta ou indiretamente por parte do colaborador, tendo por base aquela informação. 

 

Artigo 20º 

Cumprimento da legislação 

1. A STCP SERVIÇOS, através dos seus colaboradores, deve respeitar e zelar pelo 

cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis à sua atividade. 

2. Os colaboradores, em particular, não podem, em nome desta e nas ações ao seu serviço, 

violar a lei geral e a regulamentação específica aplicável às suas especialidades. 

 

 

SECÇÃO III 

RELACIONAMENTO EXTERNO 
 

Artigo 21º 

Relações com terceiros 

1. Quando se relacionem com quaisquer pessoas ou entidades, públicas ou privadas, no âmbito 

do exercício das suas funções profissionais, os colaboradores devem observar as 

orientações e posições da STCP SERVIÇOS, pautando a sua atividade por critérios de 

qualidade, integridade e transparência., assegurando o cumprimento de todos os princípios 

e parâmetros de conduta constantes do presente Código. 
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2. Os contactos, formais ou informais, com representantes das pessoas e entidades 

suprarreferidas devem sempre refletir a posição oficial da STCP SERVIÇOS, se esta já tiver 

sido definida. 

3. Os colaboradores devem evitar quaisquer práticas que possam pôr em causa a 

irrepreensibilidade do seu comportamento, nomeadamente, no que se refere a ofertas de ou 

a terceiros. 

4. As ofertas recebidas de terceiros devem, em regra, ser recusadas. 

5. Excecionam-se do número anterior as ofertas no âmbito da representação, designadamente 

livros, brochuras, artigos de artesanato, galhardetes, medalhas, e outros itens de idêntica 

natureza. 

 

Artigo 22º 

Relacionamento com fornecedores 

1. No seu relacionamento com os fornecedores, os colaboradores da STCP SERVIÇOS devem 

ter sempre presente que a empresa se pauta por honrar os seus compromissos com 

fornecedores de produtos, serviços e/ou empreitadas de obras públicas, e exige da parte 

destes o integral cumprimento das cláusulas contratuais, assim como das boas práticas e 

regras subjacentes à atividade em causa.  

2. Os colaboradores deverão redigir os contratos de forma clara, sem ambiguidades ou 

omissões relevantes e no respeito pelas normas aplicáveis em matéria de Contratação 

Pública. 

3. Os colaboradores terão presente que, para a seleção de fornecedores e prestadores de 

serviços, para além de serem tidos em conta os indicadores económico financeiros, 

condições comerciais e qualidade dos produtos ou serviços, deve, também, ser considerado 

que os operadores económicos respeitam as normas aplicáveis em vigor em matéria social, 

laboral, ambiental, de igualdade de género e de prevenção e combate à corrupção, 

decorrentes do direito internacional, europeu, nacional ou regional. 

 

Artigo 23º 

Proteção de dados pessoais 

1. Os colaboradores devem respeitar as disposições legais relativas à proteção dos dados 

pessoais, incluindo a sua circulação no âmbito do seu tratamento, não podendo, 

nomeadamente, utilizar dados pessoais para fins ilegítimos ou comunicá-los a pessoas não 

autorizadas ao respetivo acesso ou tratamento. 
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2. Todos os colaboradores devem conhecer e cumprir as normas internas, incluindo o presente 

Código, aprovadas ou que venham a ser aprovadas em matéria de privacidade e proteção 

de dados. 

3. O tratamento dos Dados Pessoais é efetuado de acordo com os princípios gerais enunciados 

no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados UE 2016/679, designadamente: 

a) No contexto da relação com os titulares de dados, é assegurado que os Dados 

Pessoais serão tratados de forma lícita, leal e transparente ("Princípio da licitude, 

lealdade e transparência"). 

b) Os Dados Pessoais são recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e 

legítimas e não serão tratados posteriormente, os mesmos dados, de uma forma 

incompatível com essas finalidades ("Princípio da limitação das finalidades"). 

c) É assegurado que apenas são tratados os Dados Pessoais adequados, pertinentes 

e limitados ao estritamente necessário às finalidades para as quais são tratados 

("Princípio da minimização dos dados"). 

d) São adotadas as medidas adequadas para que os Dados Pessoais inexatos, tendo 

em conta as finalidades para que são tratados, sejam apagados ou retificados sem 

demora ("Princípio da exatidão"). 

e) A conservação dos Dados Pessoais é realizada de forma a que permita a 

identificação do titular apenas durante o período necessário para as finalidades para 

as quais são tratados ("Princípio da conservação"). 

f) É assegurado que os Dados Pessoais são tratados de uma forma que garanta a sua 

segurança, incluindo a proteção contra o seu tratamento não autorizado ou ilícito e 

contra a sua perda, destruição ou danificação acidental, adotando as medidas 

técnicas ou organizativas adequadas ("Princípio da integridade e 

confidencialidade"). 

 

Artigo 24º 

Contactos com os meios de comunicação social 

1. Em matéria que se prenda com a atividade e imagem pública da STCP SERVIÇOS, os 

colaboradores não podem, por iniciativa própria ou a pedido dos meios de comunicação 

social, conceder entrevistas ou fornecer informações que não estejam ao dispor do público 

em geral, sem que, em qualquer dos casos, tenham obtido autorização prévia da Empresa. 

2. Nos seus contactos com os meios de comunicação social, os colaboradores devem usar de 

discrição quanto a questões relacionadas com a Empresa. 

3. As informações prestadas aos meios de comunicação social ou contidas em publicidade 

devem possuir carácter informativo e verdadeiro, respeitando parâmetros culturais e éticos 

da comunidade, o meio ambiente e a dignidade humana. 
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4. As informações referidas no número anterior devem contribuir para uma imagem de 

dignificação da Empresa e da Administração Pública em geral. 

 

 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 25º 

Contributo dos Colaboradores 

A adequada aplicação do presente Código depende da colaboração e empenho de todos os 

colaboradores, mormente do seu profissionalismo, consciência e da sua capacidade de 

discernimento em cada situação. 

 

Artigo 26º 

Sanções 

1. Sem prejuízo das responsabilidades penais, contraordenacionais ou civis que dela possam 

decorrer, a violação do disposto no presente Código constitui infração disciplinar na medida 

do seu enquadramento legal. 

2. À determinação e aplicação da respetiva sanção disciplinar aplica-se a lei vigente, tendo em 

conta a gravidade da mesma e as circunstâncias em que a infração foi praticada, 

designadamente o seu carácter doloso ou negligente, pontual ou sistemático. 

 

Artigo 27º 

Dever de Comunicação de Irregularidades 

1. Os colaboradores devem comunicar de imediato, por escrito, ao seu superior hierárquico, 

quaisquer factos que indiciem uma prática irregular ou violadora do presente Código, má 

conduta, irregularidades, infrações e crimes, suscetível de colocar em risco o correto 

funcionamento ou a imagem STCP SERVIÇOS, de que tenham conhecimento no exercício 

das suas funções. 

2. Os superiores hierárquicos quando informados nos termos do número anterior devem 

prontamente tomar as diligências necessárias e adequadas, sem prejuízo do previsto no 

artigo 26º. 
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3. A comunicação poderá ser anónima, devendo neste caso solicitar expressamente essa 

condição ou com identificação do participante. 

4. A STCP SERVIÇOS deverá garantir a proteção dos colaboradores denunciantes contra 

tratamentos injustos, como retaliação, discriminação ou outras desvantagens. 

5. A STCP SERVIÇOS garantirá, ainda, a exaustividade, integridade e conservação da 

comunicação, a confidencialidade da identidade do participante ou o seu anonimato e a 

confidencialidade da identidade de terceiros mencionados na participação, e de impedir o 

acesso de pessoas não autorizadas. 

 

Artigo 28º 

Divulgação, entrada em vigor e revisões 

1. O órgão executivo promoverá a adequada divulgação do presente Código de Conduta por 

todos os colaboradores da STCP SERVIÇOS, de forma a consolidar a aplicação dos seus 

princípios e a adoção dos comportamentos nele estabelecidos. 

2. O presente Código de Conduta entra em vigor no dia da publicitação da sua aprovação pela 

STCP SERVIÇOS, através da intranet. 

3. A necessidade de revisão ou aperfeiçoamento do presente Código será avaliada com a 

periodicidade que seja considerada adequada ou necessária. 

 


