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O desenvolvimento ativo no qual o nosso Grupo está envolvido há mais de 25 anos premeia 
a competência, o profissionalismo e o comprometimento das suas equipas, refletindo-
se na sua posição como líder de referência, a nível europeu, no setor dos serviços de 

cuidados de pessoas dependentes.

Sempre quisemos que este desenvolvimento fosse sustentável e responsável; ou seja, que  
respeite, a longo prazo, os valores fundadores do Grupo e seja propício ao reforço de uma 
cultura de Rigor Profissional e  Ética.

Os valores sobre os quais a ORPEA foi construída, que constituem a sua força e a sua cultura 
única, foram sempre transmitidos oralmente pelos seus funcionários, «pelo exemplo» e 
através dos nossos procedimentos internos. Estes valores fazem parte do acordo implícito 
que vincula cada um ao Grupo.

No entanto, numa altura em que milhares de novos funcionários se juntavam ao nosso Grupo 
todos os anos, tanto dentro como fora de França, especificamente em muitos países onde 
não estávamos estabelecidos, sentimos que era necessário reafirmar, com orgulho, os valores 
e princípios que devem continuar a guiar-nos diariamente nas nossas relações com todas as 
partes interessadas da nossa atividade. Portanto, desejamos formalizá-los e sintetizá-los 
neste Código.

Paralelamente, criámos também um Conselho Científico e Ético Internacional, formado por 
reconhecidos professores de medicina e geriatria, externos ao Grupo.

A sua finalidade é responder às questões éticas dos profissionais do Grupo, a fim de melhorar 
continuamente os tratamentos e as práticas orientadas para o serviço do bem-estar dos 
nossos residentes e pacientes, que são  a nossa prioridade absoluta.

Cada um de nós deve assumir plenamente este procedimento ético e fazer dele um código 
para que, juntos, possamos dar a máxima expressão ao nosso compromisso.

Yves LE MASNE

Os valores sobre os quais a ORPEA foi construída, 
que constituem a sua força e a sua cultura única, 
foram sempre transmitidos oralmente pelos seus 
funcionários, «pelo exemplo» e através dos nossos 
procedimentos internos. Estes valores fazem parte do 
acordo implícito que vincula cada um ao Grupo.

DISCURSO
do Director general
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A NOSSA ÉTICA
condição de sucesso duradouro e coletivo

A PESSOAS
no centro da nossa atividade

Desde a sua criação em 1989, o Grupo ORPEA foi 
construído e baseou o seu desenvolvimento numa 
cultura sólida e na partilha de valores.

Estamos profundamente convencidos da necessidade 
de conhecer, partilhar e nos unir em torno destes 
valores.

Com efeito, constituem os fundamentos que nos 
definem, nos unem e nos reforçam no caminho da 
continuidade.

Esta necessidade é ainda mais clara para um Grupo 
como o nosso, que coloca as Pessoas no centro da 
sua identidade e vocação.

O Grupo ORPEA dá as boas-vindas e recebe residentes 
e pacientes tanto nos seus centros como através do 
acompanhamento domiciliário.

Quando essas pessoas se  dirigem à Orpea diretamente 
ou através dos seus familiares, elas encontram-se 
temporariamente, ou permanentemente, debilitadas 
ou numa situação de perda de autonomia.

A nossa atividade consiste em oferecer um 
atendimento ou uma assistência de qualidade, para 
os ajudar a manter uma boa qualidade de vida,  seja 
nos nossos centros adaptados ou no seu domicílio, e 
em contacto com as nossas equipas de profissionais 
especializados.

Assim, exercemos uma atividade de tratamento e 
serviço para as pessoas e por pessoas.

Neste tipo de atividade, os conhecimentos são 
necessários mas não suficientes para proporcionar o 
melhor atendimento possível aos nossos residentes, 
pacientes e clientes; por esta razão, colocamos as 
competências multidisciplinares no mesmo nível 
de importância que os nossos conhecimentos e 
experiência.

Com efeito, além do domínio das técnicas de 
cuidados e tratamento, o trabalho das nossas 
equipas consiste, em primeiro lugar, na criação de 
uma autêntica relação de cuidados e de confiança 
com cada um dos nossos residentes, pacientes e 
clientes. As nossas equipas trabalham diariamente 
sobre este núcleo fundamental.

ESTAR À ALTURA 
da confiança depositada em nós

A nossa posição como prestador europeu de re-
ferência em termos de cuidados na dependên-
cia representa uma vantagem essencial mas, 
também, uma grande responsabilidade.

Trabalhamos num setor em que é essencial 
ganhar a confiança dos residentes, pacientes, 
clientes e das suas famílias, bem como das en-
tidades envolvidas .

Assumir esta responsabilidade implica estar ex-
tremamente atento não apenas ao cumprimen-
to dos nossos padrões de qualidade em todo o 
Grupo, mas, também, respeitar os nossos va-
lores e princípios éticos.

UMA RESPONSABILIDADE
partilhada por todos

Este Código de Conduta é aplicado a todos os 
funcionários e quadros diretivos do Grupo ORPEA, 
em todos os países nos quais está presente.

Da mesma forma, esperamos que todos os nossos 
colaboradores adotem um comportamento ético 
de acordo com o espírito deste Código, para que 
os nossos valores sejam difundidos para além do 
Grupo, de forma inequívoca.

Cada um de nós deve prestar a maior atenção a este 
Código e interiorizar os seus princípios, para que os 
valores que fundaram o nosso Grupo continuem a 
contribuir para um desenvolvimento duradouro e 
sua divulgação.

O Grupo ORPEA compromete-se a respeitar as leis e regulamentos em vigor nos países onde está 
presente e espera o mesmo compromisso dos seus funcionários.

O Grupo também  compromete-se a garantir o respeito das normas deontológicas por parte dos 
profissionais de saúde que desenvolvem a sua atividade nos nossos centros, tanto com residentes 
como com pacientes, bem como garantir o seu cumprimento pelas equipas de profissionais que 
realizam o serviço de acompanhamento. Os princípios definidos neste Código baseiam-se nos 
princípios provenientes das seguintes Convenções Internacionais:

 ♦ A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948;
 ♦ As Convenções fundamentais da Organização Internacional do Trabalho;
 ♦ As Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais;
 ♦ O Pacto Global das Nações Unidas;
 ♦ A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção;
 ♦ Os Princípios da OMS
 ♦ Os Referenciais da Alta Autoridade de Saúde de Francia;
 ♦ A Convenção da OCDE sobre o combate à corrupção de agentes públicos estrangeiros em 
transações comerciais internacionais.

O Grupo também respeita Código Penal, publicado no Decreto Lei 48/95 de 15 de Março, e todas 
as suas alterações..

QUADRO DE REFERÊNCIA
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OS NOSSOS PRINCIPAIS VALORES
Queremos manter-nos fiéis aos nossos valores; os principais são:

PROFISSIONALISMO

Para o conjunto das equipas do nosso Grupo 
demonstrar profissionalismo significa combinar 
sólidas competências profissionais com um grande 
sentido de responsabilidade e atenção contínua à 
qualidade dos serviços prestados. 

Esta exigência é assumida a nível individual, 
através do rigor e do compromisso que cada um 
deve demonstrar no seu trabalho, bem como a nível 
coletivo, através da aplicação de procedimentos 
eficazes, nas nossas políticas de qualidade e de 
formação.

RESPEITO
O bem-estar de todos os pacientes e residentes 
dentro dos estabelecimentos do Grupo, e de 
todas as pessoas apoiadas pelas nossas equipas de 
acompanhamento domiciliário, é a nossa prioridade 
absoluta. A prestação de cuidados e de alojamento 
de qualidade depende do centro, de uma relação 
de confiança com os residentes e/ou pacientes e 
com as suas famílias, das quais devemos ocupar-
nos. Esta relação é baseada numa relação diária de 
bom trato, ou seja, baseada em respeito, empatia 
e altruísmo.

HUMILDADE

«O Homem é imperfeito e aspira sempre a algo 
melhor e maior que ele próprio».

Esta citação do filósofo René Descartes reflete a a 
nossa própria abordagem relativamente às nossas 
atividades: dado que são as Pessoas o centro 
da nossa atividade devemos, necessariamente, 
conviver com o imperfeito, mas, precisamente, 
essa consciência  permite-nos adotar uma iniciativa 
de melhoria contínua e de resposta reativa e 
criativa aos desafios que surgem diariamente.

LEALDADE

Estamos convencidos que a lealdade é essencial 
para a manutenção de uma relação de confiança, 
saudável e duradoura com os nossos acionistas, 
que são os que contribuem para garantir o êxito 
do nosso Grupo a longo prazo.

Esta lealdade é baseada num comportamento 
íntegro e exemplar, em negociações de boa-fé e 
no respeito dos nossos compromissos para com 
os nossos interlocutores, dos quais esperamos 
reciprocidade.

- 9 - 
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2. OS NOSSOS 
PRINCÍPIOS ÉTICOS
Em relação a todas as Partes interessadas

Em relação aos Residentes, Pacientes e Pessoas 
atendidas no domicílio

Em relação aos Fornecedores, Prestadores de 
Serviços, Colaboradores e Autoridades Públicas

Em relação aos Acionistas, Investidores e Credores

Em relação à Sociedade Civil e ao Ambiente
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A nossa visão da ética 
em relação a todas as 
partes interessadas

 Princípio 1 : Promover a diversidade das nossas equipas e  
  manter um ambiente de trabalho motivador

 Princípio 2 : Respeitar as pessoas e a sua dignidade

 Princípio 3 : Respeitar a vida privada das pessoas e proteger  
  os seus dados pessoais

 Princípio 4 : Manter o local e  ambiente de trabalho  saudável  
  e seguro

 Princípio 5 : Proteger o património material do Grupo

 Princípio 6 : Lutar contra os conflitos de interesses e  
  controlar a politica de ofertas e hospitalidade

 Princípio 7 : Proteger os dados confidenciais do Grupo e  
  evitar o crime de utilização abusiva de  
  informação privilegiada

 Princípio 8 : Proteger a imagem e a reputação do Grupo

 Princípio 9 : Combater  a corrupção em todas as suas formas  
  e aplicar as disposições Legais em vigor.

P.13

P.14

P.16

P.18

P.20

P.22

P.24

P.26

P.28
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«Acreditamos  nos valores do respeito, da integridade e da 
benevolência, cuja aplicação é uma condição sine qua non 
para um  ambiente saudável e agradável».

PRINCÍPIO 1

Promover a diversidade das nossas equipas  
e manter um ambiente de trabalho motivador

Queremos manter um ambiente de trabalho propício à motivação e ao 
desenvolvimento do talento de cada funcionário em particular e que todos se 
sintam respeitados com as suas diferenças e particularidades.

Rejeitamos qualquer forma de discriminação em termos de contratação ou tratamento de 
empregados, seja por sexo, idade, deficiência, situação familiar, orientação sexual, origem, 
religião, orientação política, atividade sindical, ou o facto de ter denunciado irregularidades, 
entre outros exemplos.

Também nos comprometemos a promover o desenvolvimento profissional de todos os funcionários 
do Grupo através de uma política de Recursos Humanos focada na formação e na promoção 
interna.

DEVEMOS : 

Apoiar e promover o compromisso do 
Grupo com a diversidade em todas as ações 
empreendidas pelos colaboradores;

Como quadro da direção, encorajar 
todos a desenvolver as suas capacidades, a 
demonstrar a sua criatividade e a progredir 
no Grupo, independentemente da sua 
formação.

NÃO DEVEMOS :

Fazer discriminações no âmbito das 
contratações;

Fazer discriminações no âmbito da 
gestão diária dos colaboradores, em 
particular em termos de acesso à formação, 
remuneração ou desenvolvimento 
profissional.

Casos práticos

 ♦ Uma assistente operacional muito eficiente informou-me do seu desejo de ascender 
na hierarquia do centro e do Grupo. No entanto, não sei se é interessante para o 
Grupo porque ela faz muito bem o seu trabalho na sua posição atual. O que devo 
fazer? 
O compromisso e o progresso dos funcionários devem ser recompensados através da 
promoção interna, sem qualquer condicionalismo. Estamos muito orgulhosos do percurso 
dos funcionários que foram contratados como enfermeiros e que, posteriormente, 
assumiram o cargo de Diretor do centro.

 ♦ A importância da diversidade para o Grupo significa que devo concentrar o 
recrutamento em mulheres ou pessoas de minorias étnicas?
Não, contratamos com base nas competências, na experiência e nas capacidades. Portanto, deve 
escolher o melhor candidato para o cargo em questão. Por outro lado, a diversidade não se 
limita, apenas, aos exemplos citados.
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PRINCÍPIO 2

Respeitar as pessoas  
e a sua dignidade

Todos merecem respeito pela sua pessoa e pela sua dignidade, devendo-se tratar os 
outros como gostaríamos de ser tratados.

Sentindo-se respeitado e reconhecido, cada um de nós dá o melhor de si e mantém um melhor 
relacionamento com os outros, independentemente da sua posição ou cargo.

Por exemplo, ninguém pode invocar o seu estatuto ou cargo para ficar isento de responsabilidade 
por ações que envolvam assédio sexual ou moral ou comportamento violento, seja violência moral 
ou física.

DEVEMOS : 

Manter um comportamento respeitador, 
cortês e benevolente com os nossos 
interlocutores, internos ou externos, 
independentemente do seu cargo;

Ter uma atitude positiva em relação 
aos erros e incentivar a transparência 
nesse sentido;

Tratar os outros como gostaríamos de 
ser tratados;

Mostrar respeito e tolerância para 
com os outros e as suas particularidades 
como, por exemplo, orientação sexual, 
origem étnica ou social, ou religião;

Informar os nossos superiores, o 
Departamento de Recursos Humanos ou os 
representantes dos trabalhadores de 
qualquer comportamento que tenha como 
resultado atentar contra a dignidade de 
uma pessoa.

NÃO DEVEMOS :
Tolerar comportamentos que visam 

atacar a dignidade de uma pessoa ou criar 
um ambiente intimidador, bem seja hostil 
ou ofensivo;

Permitir alguma forma de assédio, 
moral ou sexual.
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Casos práticos  

 ♦ Um novo assistente operacional é provocado pelos seus colegas por causa do seu 
sotaque. O que devo fazer?

Esse tipo de procedimentos deve ser reprovado, incentivando as pessoas em questão a 
parar com esse tipo de comportamentos mal-intencionados. Se a situação não mudar, o 
superior ou responsável deve ser informado

 ♦ Uma jovem assistente está a ser sujeita a comentários e gestos inadequados por 
parte do seu superior. O que devo fazer?

Este tipo de comportamento não pode ser tolerado e a vítima ou as testemunhas devem 
informar a pessoa responsável, o Departamento de Recursos Humanos ou os representantes dos 
trabalhadores. Serão tomadas as medidas necessárias para restabelecer condições de trabalho 
saudáveis, essenciais para a recuperação da saúde, a segurança e a dignidade da Trabalhadores.
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PRINCÍPIO 3

Respeitar a vida privada das pessoas  
e proteger os seus dados pessoais

Devido à nossa atividade, temos que lidar com dados pessoais e confidenciais. No 
entanto, todos os funcionários e todos os residentes, pacientes e pessoas assistidas 
no domicílio, assim como as suas famílias têm o direito de ver respeitada a sua 
privacidade e os seus dados pessoais.

Assim, o Grupo ORPEA compromete-se a respeitar rigorosamente os dados pessoais e a legislação 
vigente em matéria de proteção de dados, para garantir a todos o direito individual de controlar 
esses dados (acesso, retificação, supressão, limitação, oposição e portabilidade).
Em particular, comprometemo-nos a:
• Obter o consentimento expresso das pessoas relativamente à finalidade do uso dos seus dados 

(consentimento claro e não-ambíguo);

• Respeitar a confidencialidade dos dados, usando-os apenas para um propósito definido e 
legítimo e mantendo-os apenas pelo tempo necessário para esse fim.

DEVEMOS : 

Certificar-nos que as pessoas das quais 
recolhemos dados pessoais estejam 
informadas sobre o tipo de informação que 
recolhemos, a utilização que pretendemos 
fazer dela e a forma pela qual podem 
entrar em contacto connosco no caso da 
existência de dúvida;

Limitar a divulgação dos dados 
pessoais exclusivamente às pessoas 
autorizadas, na medida estritamente 
necessária e durante o tempo necessário;

Proteger a confidencialidade dos 
dados pessoais, certificando-se de que o 
seu armazenamento está adequadamente 
protegido (gestão de palavras-passe, 
proteção das memórias USB, criptografia 
dos discos rígidos, etc.)

Respeitar os procedimentos do Grupo 
em relação à transmissão de dados pessoais 
e pedir conselho antes de os ceder a 
terceiros.

NÃO DEVEMOS :
Recolher informação denominada 

«sensível» (estado de saúde, origem 
étnica, preferência sexual, opiniões 
políticas, crenças religiosas, etc.) sem o 
consentimento expresso da pessoa afetada 
(exceto a que estejamos obrigados e 
recolher legalmente);

Divulgar dados pessoais fora da ORPEA 
(exceto para informações exigidas por lei, 
interesse público ou que sejam solicitadas 
no exercício dos poderes públicos)

Conservar esta informação por mais 
tempo do que o motivo legal ou profissional 
pelo qual ela foi obtida.
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Casos práticos

 ♦ Um amigo pediu-me que lhe desse os números dos telemóveis dos meus colegas e 
dos residentes/pacientes para lhes enviar uma oferta de uma loja localizada perto 
da residência/clínica onde trabalho. Tenho acesso aos seus números. Posso dar-
lhos?

O acesso a esses dados não foi dado para essa finalidade e o tratamento que pode ser 
feito deles está limitado ao estrito cumprimento da norma. Assim, não está autorizado a 
proporcionar esses números ao seu amigo. 

Pode falar sobre isso com os seus colegas, fora do horário de trabalho, mas não deve, em 
caso algum, fazer-lhe chegar informações sobre os residentes/pacientes. 

 ♦ A minha memória USB que continha dados pessoais de pacientes foi roubada. Não 
estava encriptada, e não sei o que o «ladrão» poderá fazer com ela.

Este tipo de dados não deveria estar numa memória não criptografada. A ORPEA está exposta 
a riscos (legais/reputação) e as pessoas mencionadas podem sofrer danos (roubo de identidade, 
etc.). É indispensável respeitar as normas internas no que respeita a criptografia e, se possível, 
anonimizar os ficheiros de pacientes/residentes. Se a criptografia não for possível, deve evitar 
copiar os dados da empresa para memórias USB. Deve relatar os factos à direção do centro e 
indicar, com a maior precisão possível, que dados estavam na memória.

 ♦ Gostaria de enviar a um dos meus colegas um presente surpresa. Pedi aos Recursos 
Humanos que me informassem qual o seu endereço pessoal, mas eles disseram-
me que era impossível porque seria uma «violação da sua privacidade». Não é um 
pouco exagerado?

A atitude dos Recursos Humanos é totalmente apropriada: os dados pessoais devem ser 
estritamente confidenciais. A equipa dos Recursos Humanos não pode fazer exceções.
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Nota : Para mais detalhes sobre a parte de proteção de dados consulte a Carta Informática 
do Grupo.
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PRINCÍPIO 4

Manter um Local e um ambiente de trabalho  
saudável e seguro

Todos os funcionários, residentes e pacientes do Grupo, assim como os visitantes, 
têm direito a um ambiente que não comprometa a sua saúde ou segurança.

Com esse objetivo, como empresa, devemos tomar todas as medidas e cuidados necessários, e os 
funcionários devem desempenhar um papel ativo a nível individual, sendo prudentes, vigilantes 
e responsáveis.

DEVEMOS : 

Respeitar as disposições legais e 
regulamentares, bem como os 
procedimentos e normas em matéria de 
higiene e segurança no trabalho;

Saber o que fazer em caso de 
emergência no local de trabalho;

Certificar-se que as nossas decisões e 
ações não representem um risco para nós 
próprios ou para os outros;

Informar o superior de qualquer 
acidente ou evento indesejável ou 
comportamento que represente um risco 
significativo para a saúde ou a segurança.

NÃO DEVEMOS :
Ignorar/violar as normas aplicáveis em 

termos de higiene, saúde e segurança no 
trabalho;

Pensar que, se não faz parte das nossas 
funções não somos responsáveis: a 
segurança é um assunto de todos.
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Casos práticos

 ♦ Um colega deseja entrar numa área do nosso edifício que se encontra em obras 
para recolher um objeto. O acesso a essa área está proibido, mas não parece haver 
qualquer perigo. O que lhe devo recomendar?

Todos os funcionários devem cumprir rigorosamente as normas de segurança. Ao violar 
esta proibição, o seu colega estaria a agir de forma imprudente e colocar-se-ia em perigo. 
Portanto, é necessário procurar uma solução alternativa com o superior ou com a pessoa 
responsável pela obra.

 ♦ Como parte das minhas funções, muitas vezes viajo de carro e o meu responsável 
disse-me que lhe parecia que eu não andava a dormir o suficiente e aconselhou-
me a não sair com tanta frequência à noite, depois do trabalho. Tem medo que eu 
adormeça e sofra um acidente. É verdade que uma ou duas vezes tive um pouco 
de sono, mas posso fazer o meu trabalho. Creio que tenho o direito de a minha 
vida privada ser respeitada e que está a exceder as suas competências. O que devo 
fazer?

O que faz à noite só a si lhe diz respeito. Mas se o seu cansaço o coloca a si, aos seus colegas, 
ou aos residentes/pacientes em situação de perigo, o seu responsável deve chamá-lo à atenção, 
respeitando sempre a sua vida privada. Mesmo que respeitemos a privacidade dos nossos 
funcionários, não podemos tolerar comportamentos que possam criar situações de perigo. No que 
diz respeito à segurança, não há exceções. Por outro lado, se a situação persiste, o responsável 
deve informar a direção desses factos.
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PRINCÍPIO 5

Proteger o património  
do Grupo 

No âmbito das suas funções, os funcionários têm acesso a um conjunto de bens, 
ferramentas e recursos que constituem o património material e imaterial do Grupo. 

Por exemplo, o local de trabalho, os procedimentos ou os equipamentos (telemóvel, computador, 
equipamento médico e técnico e veículo da empresa).
Todos devem contribuir para o respeito e a proteção deste património, em particular:
• Usá-lo para fins estritamente profissionais e respeitando as normas do Grupo;

• Protegendo-o contra a perda, o roubo, o dano ou uma má utilização;

• Realizando, regularmente, a sua manutenção para garantir a sua durabilidade e evitar 
qualquer tipo de desgaste ou quebra.

Ao cuidar dos bens do Grupo, favorecemos o seu desenvolvimento económico e preservamos um 
ambiente de trabalho de qualidade.

DEVEMOS : 

Cuidar dos materiais e equipamentos 
disponibilizados como se fossem nossos; 

Informar a pessoa responsável por 
qualquer desgaste, rutura, perda ou roubo 
do material;

Ter em mente que nenhum dos recursos 
e documentos pertencentes ao Grupo 
podem ser emprestados, transferidos ou 
cedidos sem autorização.

NÃO DEVEMOS :
Fazer uma utilização indevida dos 

sistemas de informação, do correio 
eletrónico e da internet (uso privado 
excessivo, consulta de páginas web de 
risco, etc.);

Usar recursos que pertençam a 
terceiros (fotos, filmes, artigos, etc.) sem 
ter a certeza de que dispõe desse direito;

Provocar danos nos nossos centros e 
edifícios (deliberadamente ou de forma 
negligente);

Permitir o acesso à nossa lista de 
contactos/agenda de endereços 
eletrónicos profissionais através de redes 
sociais (tipo Facebook, LinkedIn, etc.).

Em
 r

el
aç

ão
 a

 to
da

s 
as

 P
ar

te
s 

in
te

re
ss

ad
as

Casos práticos

 ♦ A minha mulher precisa, urgentemente, de enviar o seu CV para um trabalho e a 
nossa impressora avariou-se. Posso escrevê-lo e imprimi-lo no escritório?
O material pode ser utilizado pelo empregado, única e exclusivamente de forma excecional, 
desde que não interfira na sua atividade profissional (fora do horário de trabalho). Em 
qualquer caso, deve informar o seu responsável.

 ♦ Organizo uma festa de aniversário para um amigo e preciso de muitos copos, talheres 
e pratos. Temos uma grande quantidade no centro e eu tenho acesso com facilidade. 
Tenho medo de pedir e que me digam que não. O que devo fazer?
Este material é, exclusivamente, para uso profissional e não pessoal. O facto de ter acesso 
não o autoriza, de forma alguma, a levá-lo, o que constituiria um uso indevido do material, 
propriedade da empresa, facto que pode ser sujeito a sanções. 
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PRINCÍPIO 6

O conflito de interesses é definido como qualquer confronto, potencial ou real, entre 
os interesses do Grupo e os interesses pessoais de um funcionário ou de qualquer 
pessoa física ou jurídica do seu meio.

Prevenir os conflitos de interesses  
e controlar os presentes e os convites

O Grupo ORPEA espera que os seus funcionários informem os seus superiores de qualquer conflito 
de interesses, mesmo que seja apenas aparente. Em caso de dúvida, é preferível comunicá-lo 
porque, se não for comunicada, as consequências podem ser graves, tanto do ponto de vista 
financeiro, como do ponto de vista da imagem.

Da mesma forma, a Politica de presentes e hospitalidade , conducente à melhoria de 
relacionamentos, pode criar situações de conflito de interesses para os funcionários, uma vez 
que estes poderiam sentir-se em dívida para com terceiros (fornecedor, colaborador, etc.).

Portanto, só podem ser aceites ou oferecer presentes (com autorização expressa da direção), se 
o seu valor for irrelevante , , se estão de acordo com a imagem de marca, com as exigências de 
profissionalismo e de integridade e se não têm como resultado alguma alteração na relação.

DEVEMOS : 

Informar o nosso superior hierárquico, 
a Direção, ou o departamento de Auditoria, 
de Riscos e de Controlo Interno em caso de 
conflito de interesses (real ou potencial);

Informar o nosso superior de qualquer 
presente, ou convite, recebido de um 
cliente ou fornecedor e rejeitar os 
presentes valiosos;

Perguntar-nos sempre se o nosso 
interesse pessoal em determinada situação 
prejudica a nossa objetividade e, portanto, 
o interesse do Grupo;

Obter um acordo formal da Direção 
antes de qualquer ação de representação 
de interesse (lobbying).

NÃO DEVEMOS :

Usar a nossa posição dentro do Grupo 
para obter, ou permitir, que terceiros se 
beneficiem de vantagens indevidas;

Participar em atividades, situações ou 
relações que possam levar a um conflito de 
interesses ou sugerir que exista um.

Nota : Para mais pormenores sobre presentes, convites, doações, patrocínio e contribuição 
para atividades políticas, consulte a política de doações, presentes e convites.

Casos práticos

 ♦ A minha mulher trabalha para uma empresa privada de ambulâncias, que oferece 
preços vantajosos. Como pessoa responsável, posso propor à minha empresa que 
trabalhe com a empresa da minha mulher?
Pode sugerir à sua empresa. No entanto, na medida em que é uma situação de conflito de 
interesses, deve comunicá-lo e abster-se de participar de qualquer decisão referente a esta 
prestação de serviços.

 ♦ Desde há vários anos, no meu tempo livre, sou vice-presidente de uma associação 
de beneficência. Acabei de saber que está prevista uma campanha pública que 
poderia ter um impacto negativo no Grupo. O que devo fazer?
Respeitamos a vida privada dos funcionários. No entanto, se acredita que o seu envolvimento 
numa organização desta natureza pode envolver um conflito de interesses, deve informar o seu 
superior. Nesse caso, também deveria informar disso os membros da associação e abster-se de 
participar de tal ação..

 ♦ Tenho que fazer trabalhos em minha casa e quero contratar um fornecedor da 
ORPEA. O Grupo negociou preços interessantes com ele e é confiável. Posso 
aproveitar esta vantagem?
É livre de recorrer a um fornecedor que deseja para os seus trabalhos, mas não pode tirar 
proveito das negociações do Grupo e as suas ações não podem ser realizadas em detrimento da 
empresa. Actue  em seu nome e aplique os preços de mercado (deve ter em conta, pelo menos, três 
orçamentos). Nesse caso específico, deve informar previamente essa situação à direção e fornecer 
os detalhes da obra, além dos comprovativos dos pagamentos efetuados.

 ♦ Um membro da minha equipa sai com uma colega há dois meses. Embora sejam 
discretos, acabou por se saber e é suposto eu não ter conhecimento. Certifico-me 
de que não existe favoritismo, mas, o que acontece se eles se separarem e ficarem 
zangados? Devo fazer alguma coisa e, se sim, o quê?
É uma situação particularmente delicada. Respeitamos a privacidade dos nossos funcionários, 
mas, no entanto, a relação de trabalho que existe cria um risco de conflito de interesses. Deve 
consultar o seu superior, que verá como a situação deverá ser gerida para evitar qualquer 
conflito de interesses. 

 ♦ Um fornecedor com quem estou em plena negociação patrocina um evento 
desportivo que dura 3 dias e propôs-me que eu participe com a minha mulher e o 
meu filho, que é fã do desporto em questão. Sei que não vou ter mais oportunidades 
para ir. Tenho a certeza que este convite não influenciará a minha escolha de 
fornecedor. Posso aceitar a sua oferta? 
Trata-se de uma situação delicada: a negociação está em curso, o convite é de natureza 
extraprofissional e é um convite para vários dias que não poderia ter sido obtido de outra 
forma. Mesmo que considere que a sua imparcialidade não será afetada deve rejeitar este 
convite e informar o seu diretor ou superior.
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PRINCÍPIO 7

Proteger os dados confidenciais do Grupo e evitar o 
crime de utilização abusiva de informação privilegiada

As informações não públicas devem ser protegidas, pois a sua divulgação pode 
causar perda de valor, de reputação ou de vantagem competitiva para o Grupo.

Lembramos que o crime de uso de informação privilegiada é constituído pela compra, ou venda, 
de títulos de uma empresa (ações, por exemplo), ou outras operações semelhantes (exercício 
de opção, etc.), por uma pessoa que tenha conhecimento de informação significativa relevante 
quando tal informação não tenha sido tornada pública e possa influenciar o valor dos referidos 
títulos.

Dado que o nosso Grupo está cotado na bolsa de valores, pedimos a todos os funcionários que 
prestem atenção às operações que realizam, bem como às dos seus familiares, e que respeitam 
as disposições regulamentares relacionadas com o  o uso de informação privilegiada nos países em 
que o Grupo está presente. Estes princípios também se aplicam a outras empresas com as quais 
o Grupo tem uma negociação/relação/colaboração ou litígio.

DEVEMOS : 

Limitar a comunicação de informações 
sensíveis e confidenciais apenas a pessoas 
estritamente necessárias no contexto das 
suas funções;

Informar o nosso superior de qualquer 
indício de que a confidencialidade de 
informações confidenciais foi 
comprometida (roubo de ferramentas 
informáticas, desaparecimento de 
documentos, etc.);

Assegurar-se que terceiros, alheios ao 
Grupo e com o qual este está em contacto, 
mantenham a confidencialidade das 
informações confiadas no enquadramento 
desta relação.

NÃO DEVEMOS :

Falar sobre informações confidenciais 
em locais públicos, onde as conversas 
podem ser ouvidas e a segurança dos dados 
pode ficar comprometida;

Partilhar uma «boa ideia» com amigos.
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Nota : Para mais esclarecimentos sobre Segurança Informática, consulte a Carta Informática 
do Grupo.

Casos práticos

 ♦ Ouço falar sobre o crime de uso de informações privilegiadas e de informações 
confidenciais, mas como se pode saber se uma informação é «sensível»?

Em relação ao crime de uso de informações privilegiadas, são consideradas confidenciais 
as seguintes informações (lista não exaustiva):
• A situação financeira do Grupo, de uma filial ou de um centro (volume de negócios, 

resultado, taxa de ocupação, preço médio de alojamento, etc.);
• Os projetos de aquisição ou de alienação/cessão;
• A emissão de uma licença de exploração;
• A perda ou a obtenção de um contrato importante;
• O desenvolvimento num novo país;
• A lista dos colaboradores ou fornecedores privados e públicos do Grupo.

 ♦ Durante um almoço com amigos que trabalham numa empresa do mesmo setor, 
um deles fala sobre um projeto de aquisição de uma empresa que ainda não foi 
tornada pública. Não é arriscado?

Um comportamento como este pode comprometer a vantagem estratégica de um 
investimento significativo ao colocar informações confidenciais à disposição da 
concorrência. Por outro lado, esse comportamento deve ser evitado mesmo entre os 
funcionários do Grupo.

 ♦ Estão regularmente a pedir para alterarmos as palavras-passe e que respeitemos 
os critérios de complexidade. Como sempre me esqueço, escolho palavras-passe 
muito simples que são as mais fáceis de recordar. Por segurança, anoto-as num 
caderno que guardo, fechado, na minha secretária. De qualquer forma, não há 
muita informação confidencial no meu computador. É grave?

Este tipo de comportamento é proibido, pois altera o nosso sistema de segurança, já que a 
sua palavra-passe é uma ligação crítica. Com o seu comportamento, facilita o acesso de um 
terceiro à nossa rede, onde este poderá encontrar informações de natureza confidencial. 
Também poderá adotar a sua identidade e se passar por si. Portanto, é aconselhável 
respeitar as normas de segurança que lhe forem indicadas.
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PRINCÍPIO 8

Proteger a imagem  
e a reputação do Grupo

A imagem e a reputação do nosso Grupo representam uma vantagem extremamente 
valiosa na gestão das nossas atividades e no nosso desenvolvimento, tendo em conta 
a natureza do nosso setor.

Para continuarmos a ter a confiança dos residentes e pacientes que escolhem os nossos serviços, 
bem como das autoridades públicas e de todas as partes interessadas com as quais o Grupo está 
envolvido, devemos preservar esta reputação.

DEVEMOS : 

Refletir os valores do Grupo na nossa 
atitude profissional;

Em relação às nossas próprias 
publicações na Internet e nas redes sociais, 
devemos sempre questionar a sua 
pertinência e o seu impacto na imagem e 
na reputação do Grupo;

Não publicar fotos onde apareçam 
residentes, pacientes ou funcionários;

Informar o superior ou o Departamento 
de Comunicação de todos os comentários 
negativos ou polémicos sobre o Grupo 
ORPEA ou os seus centros.

NÃO DEVEMOS :

Expressar-nos em nome do Grupo ou de 
um dos seus centros sem tal ter sido 
previamente autorizado;

Utilizar fóruns de discussão, redes 
sociais ou páginas web nos quais o conteúdo 
é partilhado, inclusive na esfera privada, 
para se pronunciar sobre o Grupo e as suas 
atividades.

Em
 r

el
aç

ão
 a

 to
da

s 
as

 P
ar

te
s 

in
te

re
ss

ad
as

Nota : Para mais informações sobre a proteção da reputação do Grupo na Internet, consulte 
o Guia Interno sobre a correta utilização das redes sociais.

Casos práticos

 ♦ Na festa de fim do ano tirei fotos dos meus colegas em situações embaraçosas. 
Posso partilhá-las com os meus amigos na minha conta pessoal do Facebook?

Em primeiro lugar, fotos desse tipo não devem ser divulgadas sem o consentimento prévio 
dos seus colegas. Mesmo que esse consentimento seja obtido, e devido à natureza pública 
das redes sociais é proibida qualquer publicação que possa prejudicar a imagem dos 
funcionários do Grupo e, indiretamente, a do próprio Grupo.

Hoje, o meu superior fez-me diversas críticas acerca do meu trabalho e 
publiquei uma mensagem na minha conta do Facebook, citando-o, para partilhar 
a informação com os meus amigos. Entre estes amigos, também se encontram 
alguns colegas e ex-colegas que deixaram a empresa. Pensando bem, receio que 
as minhas declarações tenham sérias consequências. Fiz mal ter partilhado esta 
informação?

Antes de publicar qualquer tipo de informação por escrito nas redes sociais deve 
perguntar a si próprio se estaria disposto a assumir as responsabilidades que derivam de 
tal publicação. Com efeito, o que se publica nas redes sociais deixa de pertencer ao próprio 
(texto e imagem) e, portanto, pode ser partilhado, reeditado e, até, reproduzido noutros 
meios de comunicação. Portanto, é responsável pelas informações que torna públicas.
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PRINCÍPIO 9

Combater  a corrupção e o tráfico de influência em todas 
as suas formas e aplicar as disposições da  legislação em 
vigor, nomeadaente o Código Penal Português. 

A corrupção é punível e provoca sérios prejuízos ao Grupo sob todos os pontos 
de vista: social e económico. Consiste em aceitar, prometer ou oferecer qualquer 
vantagem para executar, acelerar, atrasar ou omitir a realização de um ato que 
entre, direta ou indiretamente, no âmbito das suas funções 

O Grupo aplica uma «tolerância zero» em questões de corrupção em todas as suas formas, porque 
é contrária à lei, aos nossos valores e ao respeito pela confiança depositada em nós pelos nossos 
residentes, pelos nossos pacientes e pelas suas famílias, por um lado, e pelas autoridades públicas, 
por outro.

DEVEMOS : 

Aplicar escrupulosamente os 
procedimentos anticorrupção do Grupo e 
as recomendações contidas nas formações 
a esse respeito;

Escolher cuidadosamente os 
fornecedores, os subcontratados e os 
colaboradores para evitar o envolvimento 
em atos de corrupção;

Informar imediatamente o nosso 
superior se nos depararmos com uma 
possível situação de corrupção;

Pedir conselho e apoio ao Departamento 
Jurídico ou ao nosso superior, se necessário.

NÃO DEVEMOS :

Oferecer, prometer ou dar algum tipo de 
vantagem,  ou qualquer outra coisa de valor 
(presentes, convites, etc.) para obter uma 
vantagem indevida, especialmente para:
• Um funcionário das autoridades 

públicas, um partido político ou um 
sindicato;

• Instituições de caridade ou similares;
• Um empregado ou um representante 

de outra empresa;

Aceitar ou solicitar dinheiro ou qualquer 
outra coisa de valor (presentes, convites, 
etc.) que possam levar-nos a faltar às 
nossas obrigações;

Recorrer a intermediários para fazer o 
que não temos direito de fazer ou o que 
nos foi proibido de fazer diretamente. 
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Casos práticos

 ♦ O diretor de uma empresa que presta serviços para o Grupo oferece-me uma 
viagem de lazer em troca de eu fornecer, à sua empresa, um aumento no volume 
de trabalho no próximo ano. Como devo reagir? 

Logicamente, tem que rejeitar uma proposta como esta mas, também, deve informar o 
seu superior para que medidas adequadas sejam tomadas em relação a este fornecedor.

 ♦ O consultor de negócios que utilizamos no contexto de uma nova atividade pede-
nos uma quantia em dinheiro que permitirá «acelerar o processo», o que é muito 
comum no mercado em questão. Devo aceitar?

Não, se suspeitar que pode estar a ser cometida uma irregularidade deve bloquear todos 
os pagamentos e certificar-se de que nenhum pagamento ilícito foi feito ou está previsto 
fazer. Também deve informar imediatamente o seu superior. Pode ser um pagamento de 
facilitação, o que é terminantemente proibido.
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A nossa visão da ética 
nas nossas relações 
relativamente aos nossos 
Residentes, Pacientes 
e Pessoas assistidas no 
domicílio

 Princípio 10 : Bom trato e diálogo construtivo com as 
  pessoas assistidas e as suas famílias

 Princípio 11 : Continuar a promover uma cultura profissional  
  responsável no quadro de uma reflexão ética  
  constante 

P.32

P.34
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Podemo-nos orgulhar da nossa 
atividade e estar cientes de que, ao 
mesmo tempo, isso nos confere uma 
grande responsabilidade. Com 
efeito, temos que estar  à altura da 
confiança depositada em nós.
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PRINCÍPIO 10

Depositam a sua confiança em nós para lhes prestar os  cuidados ou assistência adequados. Podemo-
nos orgulhar da nossa atividade e estarmos cientes que, ao mesmo tempo, isso nos confere uma 
grande responsabilidade. Com efeito, temos que estar  à altura da confiança depositada em nós.

DEVEMOS : 

Manter um diálogo construtivo com as 
pessoas assistidas e as suas famílias, com 
base na escuta recíproca, no respeito, na 
benevolência e na empatia;

Fazer os nossos princípios e os 
procedimentos em termos de bom trato e, 
se necessário, falar disso com os nossos 
colegas ou o nosso quadro diretivo;

Respeitar, escrupulosamente, as Cartas 
às quais o Grupo está ligado (em França):

• A Carta dos direitos e liberdades dos 
idosos em situação de deficiência ou 
de dependência;

• A Carta das pessoas recebidas nas 
instalações de Alojamento para idosos 
dependentes (EHPAD);

• A Carta dos hospitalizados;
• A Carta Alzheimer «ética e sociedade 

2010»;
• A Carta Nacional de Qualidade dos 

serviços à pessoa.

NÃO DEVEMOS :

Impedir a escuta ativa aos nossos 
pacientes, residentes e  famílias;

Isolar-nos e não partilharmos com os 
nossos colegas ou o nosso superior se 
estamos sobrecarregados ou se não 
sabemos como reagir perante uma situação 
atípica .
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Casos práticos

 ♦ Um residente dependente recusa-se a receber os cuidados de higiene necessários 
para a manutenção do seu conforto e dignidade. O que se deve fazer?

Qualquer situação de rejeição de cuidados deve ser analisada e comentada com a equipa 
multidisciplinar. Embora estas recusas possam ser difíceis de aceitar, a equipa deve tentar 
priorizar o diálogo e evitar o confronto. Esta abordagem permite que a pessoa sinta que 
foi ouvida.

 ♦ Uma família quer reclamar sobre um assunto com o qual não concordo, porque se 
a alteração proposta for aceite, serei obrigado a aplicá-la e não quero fazê-lo. 
O que se deve fazer?

Não deve impedir que uma família se expresse, mas também não temos a obrigação 
de aceitar todas as suas exigências. No âmbito do nosso processo de melhoria contínua 
devemos promover um diálogo construtivo com as pessoas assistidas e as famílias que, por 
outro lado, possam expressar-se e participar na vida do centro, por exemplo, no âmbito 
dos Conselhos da Vida Social.
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Bom trato e diálogo construtivo  
com as pessoas assistidas e as suas famílias

Fazemos com que o bem-estar dos nossos residentes e pacientes, bem como as pessoas 
assistidas no domicílio, seja a nossa prioridade absoluta. Tanto elas como as suas 
famílias encontram-se numa fase das suas vidas temporariamente debilitadas, de 
forma mais permanente ou com perda de autonomia.
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PRINCÍPIO 11

Neste sentido, o Grupo constituiu um Conselho Científico e Ético Internacional, cuja principal 
missão é acompanhar a reflexão ética e a investigação clínica das equipas do Grupo, a fim de 
melhorar os tratamentos e as práticas ao serviço da qualidade de vida e do bem-estar das pessoas 
assistidas.

Encorajamos todos os funcionários do Grupo a participar da reflexão ética e clínica do Grupo. 
Em particular, a organização anual de Congressos Científicos e Éticos (ORPEA Excellence Awards) 
permite destacar as melhores iniciativas desenvolvidas no Grupo, tanto no contexto ético como 
na inovação nos cuidados de saúde, e mesmo em investigações científicas.

Por outro lado, encorajamos os profissionais dos centros a manter um diálogo aberto e construtivo 
sob os principios da ética e bom trato,  no seu centro: de facto, estes referentes são responsáveis 
por estimular a reflexão ética em todos os centros e transmitir os casos de estudo à sua referente 
regional que, por sua vez, os transmite ao Conselho Científico e Ético Internacional. Todos têm 
formação e são responsáveis pela sensibilização na dimensão ética das práticas no seu centro.

DEVEMOS : 

Questionar-nos constantemente sobre 
a dimensão ética das nossas práticas como 
funcionários na área dos cuidados de 
saúde e da medicina social;

Consultar, aplicar e promover as 
reflexões, as recomendações e as opiniões 
expressas pelas Comissões do Conselho 
Científico e Ético Internacional 
(informação acessível a partir do portal da 
aplicação);

Adotar uma abordagem interdisciplinar 
nas escolhas éticas;

Contribuir para enriquecer a cultura 
profissional do Grupo, em particular, 
propondo iniciativas ou projetos 
inovadores no campo científico e ético;

Recorrer à ética/bom trato do centro, 
nos casos particulares (para mais 
informações sobre este tema, consultar os 
cartazes disponíveis no centro).

NÃO DEVEMOS :

Isolar-nos e/ou abster de  sugerir 
melhorias;

Omitir, voluntariamente, aspetos éticos 
nas nossas decisões e ações;

Limitar a iniciativa dos funcionários.
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Casos práticos

 ♦ Uma residente que sofre de múltiplas patologias, em situação de dependência, mas 
cognitivamente válida, sofre de insuficiência cardíaca terminal. Em cada episódio 
de descompensação, é encaminhada para os serviços de urgência, o seu estado 
melhora e ela regressa à residência. No entanto, esta residente solicita que, 
quando sofrer outra descompensação, não seja levada aos serviços de urgência, 
estando plenamente consciente de que irá falecer. Assinou um documento que 
reflete esta vontade. A família, representada por um dos filhos, concorda com ela. 
Como cuidador, sou obrigado a aceitar este pedido da residente e da sua família?

A residente, que está cognitivamente válida, expressou claramente a sua vontade e deu 
orientações precisas, que devem ser respeitadas, particularmente em virtude do princípio 
da autonomia de escolha das pessoas. No entanto, como cuidador, pode ter um sentimento 
de culpa perante a ideia de respeitar esta vontade: na verdade, ao concordar em não 
enviar a residente para os serviços de urgência a equipa de cuidados de saúde renuncia 
à aplicação de todos os meios à sua disposição para a manter com vida. Neste tipo de 
situações, que questionam o seu sentido ético, embora a situação pareça clara para a 
maioria dos seus colegas, é absolutamente legítimo consultar a referência de ética, a 
gerência do centro ou o Conselho Científico e Ético Internacional para manter um diálogo 
profundo que permita a cada um expressar as suas dúvidas e melhor entender juntos os 
princípios éticos em jogo e a sua hierarquia e, portanto, a decisão que deve ser tomada.

 ♦ Fui encarregado da compra de um dispositivo médico de grande valor económico 
para o negócio que queremos desenvolver exaustivamente. Queremos encontrar 
a tecnologia adequada, o melhor produto para os nossos residentes/pacientes, 
obter a melhor relação qualidade/preço e ter um equipamento fácil de usar, com 
manutenção simples e que consuma pouco. Vários fornecedores enviaram-me 
cotações e a oferta é muito heterogénea. Como deve ser escolhido?

Neste caso, é essencial uma abordagem interdisciplinar para que se tome a melhor decisão. 
As partes interessadas devem intervir para que a escolha seja adequada a todos os níveis 
(custo, qualidade, respeito pelo ambiente, respeito pelos residentes/pacientes, respeito das 
equipas, etc.). Portanto, é conveniente discuti-lo com o seu Responsável para que este 
possa entrar em contacto com pessoas da empresa adequadas para a escolha deste tipo 
de material. Em
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Continuar a promover uma cultura profissional responsável 
no quadro de uma reflexão ética constante

É essencial apoiar e sensibilizar os funcionários para os seus problemas de natureza 
ética. 
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A nossa visão da ética 
nas nossas relações 
relativamente aos 
nossos Fornecedores, 
Colaboradores e 
Autoridades públicas

 Princípio 12 : Colaborar ativamente com as autoridades  

  públicas

 Princípio 13 : Gerir as relações comerciais do Grupo de forma  

  imparcial e leal

P.37

P.38
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PRINCÍPIO 12

Trabalhamos num ambiente regulado em que as autoridades públicas desempenham 
um papel essencial.

O Grupo ORPEA compromete-se a respeitar os regulamentos e as decisões dessas autoridades públicas 
e a considerar que as observações, recomendações e exigências das nossas órgãos reguladores são 
ocasiões para melhorar/otimizar as nossas próprias auditorias e continuar a melhorar os nossos 
serviços.

Por outro lado, o Grupo espera que todos os seus funcionários contribuam para manter relacionamentos 
positivos e de confiança com as autoridades públicas, cultivando um diálogo transparente, construtivo, 
colaborativo e o mais proativo possível com os seus representantes.

Lembramos que as relações com as autoridades públicas estão autorizadas se forem objetiva e 
diretamente motivadas por razões profissionais legítimas (relações de boa-fé e documentadas).

DEVEMOS : 

 Verificar, com a máxima atenção, 
o cumprimento de todas as disposições 
legais e regulamentares emitidas pelas 
autoridades públicas em todos os países 
em que o Grupo está presente;

 Garantir a correta aplicação das 
decisões emitidas pelas autoridades 
públicas.

NÃO DEVEMOS :
Obstruir investigações ou controlos 

mandados realizar por autoridades 
públicas;

Não manter o nosso superior informado 
acerca dos requisitos das autoridades 
públicas em curso.

Colaborar ativamente  
com as autoridades públicas

Casos práticos

 ♦ No âmbito de um controlo inesperado de uma autoridade pública no meu centro, 
os seus representantes pedem-me para fornecer uma série de documentos, como 
os certificados de habilitações dos funcionários. Devo esconder os documentos que 
creio que poderiam prejudicar o centro?

Embora alguns documentos lhe possam parecer prejudiciais, é estritamente proibido 
ocultar, ou destruir, qualquer documento solicitado pelas autoridades, com o qual é 
obrigado a cooperar, de acordo com o seu posto trabalho. Não esqueça que um diálogo 
aberto e construtivo e uma relação de confiança têm relevância a longo prazo.

Com a nossa imparcialidade e integridade, temos que nos 
mostrar à altura da confiança que os nossos residentes, 
os nossos pacientes e as suas famílias depositaram em 
nós, por um lado, e as autoridades públicas com as quais 
colaboramos, por outro.
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PRINCÍPIO 13

A sua escolha deve ser baseada em critérios objetivos (qualidade, custo, alinhamento com os 
princípios éticos do Grupo, etc.) e com base num concurso prévio, aberto e justo.

Recomendamos que todos os procedimentos comerciais devem respeitar os procedimentos de 
compra definidos pelo Grupo.

DEVEMOS : 

Recorrer a concursos sempre que 
possível para receber cotações de várias 
empresas e comparar ofertas;

Assegurar-nos, tendo em conta as 
informações disponíveis, da reputação dos 
nossos parceiros de negócios;

Auditar e supervisionar as atividades de 
terceiros, particularmente quando atuam 
em nosso nome;

Garantir a adequação e compreensão 
por parte dos nossos colaboradores e 
fornecedores das nossas expectativas em 
termos de ética;

Respeitar os compromissos com os 
nossos fornecedores, em particular em 
termos de confidencialidade e condições de 
pagamento (a menos que existam razões 
legítimas);

Verificar se os nossos colaboradores não 
se encontram em situação de dependência 
económica excessiva em relação ao Grupo.

NÃO DEVEMOS :

Impor condições abusivas (em particular 
em termos de pagamento, prazo, etc.) aos 
nossos fornecedores;

Continuar a trabalhar com um 
fornecedor que não cumpre as nossas 
expectativas ou que não se encontra em 
conformidade com os nossos princípios 
éticos, especialmente no que diz respeito 
aos Direitos Humanos, no que respeita às 
normas de higiene, segurança e ambiente 
ou no combate à corrupção.

Casos práticos

 ♦ Estou à procura de um novo fornecedor de material de escritório e identifiquei 
duas empresas. A primeira propõe produtos de qualidade, mas caros, enquanto os 
produtos da segunda não são tão bons, mas são mais baratos. Posso comunicar à 
primeira os preços da segunda para obter um desconto maior?

Para a equidade e lealdade a fornecedores, pode dizer à primeira empresa que outro 
fornecedor propõe preços mais atraentes mas, em caso algum deve divulgar os preços e 
a identidade desse fornecedor. Caso contrário, estaria a violar este código e as regras da 
concorrência.

 ♦ Um fornecedor ofereceu-me os seus serviços no âmbito do lançamento da sua 
atividade. O seu serviço interessa-me e está disposto a oferecer bons preços. 
Posso selecioná-lo?

Tendo em conta a quantidade de que se trata, deve passar por um concurso. Além disso, 
devemos garantir que priorizamos um relacionamento equilibrado com este fornecedor, 
para que não nos encontremos numa situação de abuso de posição dominante. Devemos 
ser transparentes com o nosso fornecedor a este respeito e ajudá-lo a desenvolver-se.

Os funcionários e fornecedores devem ser tratados com imparcialidade e lealdade 
para manter relacionamentos de qualidade que garantam um êxito duradouro. 
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Gerir as relações comerciais do Grupo  
de forma imparcial e leal
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A nossa visão da ética 
nas nossas relações 
relativamente aos nossos 
Acionistas, Investidores e 
Fornecedores

 Princípio 14 : Comunicar informações exatas, precisas e  

  verdadeiras aos nossos acionistas, investidores,  

  fornecedores e ao público

P.42
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Com base num elevado nível de 
interesse e de confiança no Grupo 
ORPEA, acionistas, investidores 
e fornecedores participam no 
financiamento da nossa estratégia 
de crescimento constante e, 
assim, ajudam-nos a atingir 
as nossas ambiciosas metas de 
desenvolvimento.
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PRINCÍPIO 14

O Grupo ORPEA compromete-se a apresentar informações financeiras exatas, 
precisas e verdadeiras, a fim de fornecer uma imagem verdadeira e adequada das 
suas atividades para com a comunidade financeira e/ou os investidores.

A transmissão da informação contabilística, financeira ou de gestão à comunidade financeira, às 
autoridades públicas ou aos meios de comunicação depende, exclusivamente, das prerrogativas 
da Direção Geral, da Direção de Comunicação e da Direção de Relações com os Investidores.

Pode solicitar-se aos Diretores dos centros que comuniquem informações aos meios de comunicação 
locais num enquadramento adequado que se limite, exclusivamente, ao funcionamento do centro, 
excluindo as informações financeiras ou confidenciais.

Por outro lado, também assumimos o compromisso de  cumprir todas as nossas obrigações fiscais 
com o máximo rigor e  garantir que as nossas atividades não são utilizadas para «branquear» 
fundos provenientes de organizações criminosas.

DEVEMOS : 

Contribuir com rigor para produzir 
informações exatas e precisas sobre a 
contabilidade e os indicadores de gestão e 
financeiros;

Abster-nos de comunicar informações 
financeiras ou de gestão (quer de forma 
consolidada, de uma Unidade de Negócio 
(Business Unit) quer de um centro), ou 
quaisquer informações que possam afetar 
a cotação das ações da ORPEA, a menos 
que devidamente autorizadas;

Cooperar com os auditores internos e 
externos;

Informar, de forma transparente, ao 
nosso superior e/ou à Direção Financeira 
no caso de descobrir alguma discrepância 
nas informações contabilísticas ou 
financeiras.

NÃO DEVEMOS :
Aceitar pagamentos em dinheiro acima 

dos limites legais e/ou sem comprovativos 
adequados;

Ocultar pagamentos provenientes de 
fundos duvidosos recorrendo a terceiros.

Comunicar informações exatas, precisas e verdadeiras  
aos nossos acionistas, investidores, credores e ao público

Casos práticos

 ♦ Ao preparar uma apresentação dos indicadores de volume de negócios para os 
auditores externos, descobri um erro num processo: Como devo reagir?

É muito importante que comunique imediatamente este erro ao seu superior que, se o 
confirmar, o transmitirá à Direção Financeira para que o erro seja corrigido o mais 
rapidamente possível e que seja restabelecida a regularidade e a veracidade das contas 
do Grupo.

 ♦ Convidei um jornalista local para visitar o centro que acabou de se mudar para um 
novo edifício. Nesta ocasião, o jornalista perguntou-me qual é a taxa de ocupação 
atual e o preço médio do alojamento. O que devo responder?

Esta informação não deve ser divulgada a pessoas externas. Pode, simplesmente, 
responder que são indicadores internos, mas especifique:
• A capacidade autorizada do centro é de «x» camas 
• O preço do alojamento é de «x» €/dia. 
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A nossa visão da ética 
nas nossas relações 
relativamente à 
Sociedade Civil  
e ao Ambiente 

 Princípio 15 : Adotar uma iniciativa ecologicamente responsável

 Princípio 16 : Atuar como uma empresa responsável em  

  relação à sociedade civil e politicamente 

  neutra

P.45

P.46
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PRINCÍPIO 15

O Grupo ORPEA deseja limitar o impacto das suas atividades no ambiente, 
combinando os resultados económicos e a preservação do ambiente. 

DEVEMOS : 

Comprometer-nos, em especial, através 
do respeito da política RSE, (Responsabilidade 
Social Corporativa), para:
• Limitar a poluição e gerir os resíduos;
• Evitar o desperdício;
• Utilizar os recursos de forma 

sustentável;
• Sensibilizar todos sobre o respeito pelo 

ambiente e pelas práticas responsáveis;

Integrar os nossos compromissos 
responsáveis nas nossas relações com 
terceiros, particularmente no âmbito dos 
nossos projetos de construção.

NÃO DEVEMOS :

Pensar que o que fazemos à nossa escala 
é inútil. Com efeito, a participação de 
todos leva ao sucesso.

Adotar uma iniciativa  
ecologicamente responsável 

Casos práticos

 ♦ Eu vi que alguns dos meus colegas tendem a deixar as janelas abertas quando o ar 
condicionado está ligado. Como devo reagir? 

Esteja ciente de que esta situação implica um desperdício de recursos energéticos. Não 
apenas pode avisar os seus colegas quando a ocasião surgir mas, também, pode informar 
o seu superior para que se encarregue de fazer circular instruções a esse respeito.

O Grupo ORPEA orgulha-se da sua dimensão como 
empresa cidadã, socialmente responsável e comprometida 
com o ambiente e com as comunidades em que desenvolve 
a sua atividade.

Em particular, estamos comprometidos com o princípio da saúde sustentável: garantir a mesma 
qualidade de atendimento, usando recursos de forma controlada e evitando desperdícios.
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PRINCÍPIO 16

O Grupo ORPEA orgulha-se da sua dimensão como empresa socialmente 
responsável e comprometida com as comunidades onde desenvolve a sua atividade.

DEVEMOS : 

Apoiar as associações de escala 
nacional a nível do Grupo;

Desenvolver iniciativas locais que 
reforcem a coesão social, tais como 
intercâmbios intergeracionais entre 
crianças e residentes no centro;

Se o desejarmos, podemos dedicar-
nos pessoalmente à comunidade. Em 
qualquer caso, esta dedicação deve ser 
realizada individualmente (cada pessoa o 
faz em seu nome) sem esquecer os 
princípios éticos do Grupo.

NÃO DEVEMOS :
Assumir uma opinião política em nome 

do Grupo ou deixar que se crie uma 
confusão entre as nossas próprias opiniões 
e compromissos políticos e os do Grupo;

Colocar em risco a reputação e imagem 
do Grupo de forma negativa através de 
atividades associativas e políticas privadas;

Utilizar os recursos financeiros e 
materiais do Grupo para os interesses de 
um partido político ou de uma associação 
(exceto autorização expressa dos 
superiores);

Influenciar, ou tentar influenciar, os 
nossos residentes/pacientes no âmbito das 
eleições.

Atuar como uma empresa responsável  
em relação à sociedade civil e politicamente neutra

Casos práticos

 ♦ Um amigo que participa de uma campanha política pergunta-me se o Grupo ORPEA 
pode apoiar esta campanha e, em particular, envolver o meu centro colocando 
folhetos e cartazes na entrada. É possível?

A neutralidade política instituída no Grupo ORPEA é incompatível com o seu 
envolvimento numa campanha política. Com efeito, a missão do nosso grupo é prestar 
cuidados de qualidade a todos, independentemente da orientação política de cada um, o 
que implica permanecer neutro.

 ♦ Um político quer vir fazer campanha no centro, diante de residentes/pacientes e 
funcionários, na presença de meios de comunicação.

A política de neutralidade instituída no Grupo ORPEA é incompatível com esta iniciativa, 
uma vez que um dos objetivos do Grupo é preservar a privacidade dos pacientes e garantir 
o seu bem-estar.

Por outro lado, as portas do centro estão sempre abertas a políticos, fora do contexto 
eleitoral, uma vez que seria um grande prazer recebê-los.
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Somos um Grupo privado ao serviço do interesse geral, cobrimos as necessidades de saúde em 
diferentes territórios e, através dos nossos centros, contribuímos para o desenvolvimento económico 
e social, particularmente através da criação de emprego.

Por outro lado, o nosso posicionamento em termos de atividade política é claro e deve ser 
escrupulosamente respeitado: o Grupo ORPEA é politicamente neutro e não apoia nenhum partido 
político ou qualquer político em particular nos países em que se encontra instalado.

Nota : Para mais pormenores sobre presentes, convites, doações, patrocínio e contribuição 
para atividades políticas, consulte a política de doações, presentes e convites.
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3. APLICAÇÃO

Procedimento de denúncia de irregularidades

Sanções
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PROCEDIMENTO DE DENÚNCIA  
DE IRREGULARIDADES SANÇÕES

O objetivo do Código de Conduta é fornecer as principais diretrizes sobre Ètica 
dentro do Grupo ORPEA e como se deve agir em determinadas situações.
Em caso de dúvida sobre o conteúdo deste Código ou da lei, pode perguntar ao seu superior 
hierárquico, ao Departamento de Recursos Humanos, ao Departamento Jurídico ou ao Departamento 
de Auditoria, Riscos e Controlo Interno.

Qualquer funcionário, desinteressado e de boa-fé, que se depare com uma situação que possa 
violar os princípios estabelecidos neste Código, particularmente em relação a atos de corrupção 
ou de tráfico de influência, de acordo com Código Penal Português, deve informar de tal situação.

O funcionário agirá de forma confidencial, mas não necessariamente anónima e sem medo de 
represálias, sanções ou medidas discriminatórias, mesmo que os factos objeto de denúncia não 
levem a qualquer tipo de ação subsequente.

A linha direta de denúncia a ser usada é a seguinte: www.orpea.signalement.net

Todas as denúncias recebidas serão tratadas sistematicamente. No entanto, qualquer membro 
que recorra ao procedimento de denúncia para um propósito contrário ao definido pela lei está 
sujeito a sanções disciplinares, especialmente se a denúncia for usada devido a uma animosidade 
em relação a uma pessoa ou para prejudicar, especificamente, os interesses da empresa.

Também precisamos que os «factos, informações ou documentos, independentemente da sua 
forma ou do seu suporte» cobertos pelo sigilo profissional, não podem ser objeto de alerta.

Recorde-se que estas normas são obrigatórias e que ninguém dentro do Grupo 
ORPEA está isento do seu cumprimento, independentemente do seu cargo.

O não cumprimento destas regras por um funcionário constituiria uma infração e poderia estar 
sujeito às correspondentes sanções e ações judiciais correspondentes, de acordo com a lei aplicável 
em questão e com os regulamentos internos.

Estas sanções poderiam, em conformidade com a lei aplicável, incluir a abertura de um processo 
disciplinar, com as suas devidas consequências legais, e um pedido de indemnização cível por 
iniciativa da ORPEA, mesmo se o não cumprimento das normas foi detetado pelo próprio Grupo 
através de uma auditoria interna.
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