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INTRODUÇÃO 

O presente documento define os princípios de ética e de conduta orientadores da ação da 

associação Psientífica – Associação para a Promoção e Desenvolvimento Social. 

A associação, com plena consciência do seu papel no âmbito social e educativo, considera 

fundamental colocar a ética e a conduta como prioridade da sua estratégia de atuação. Neste 

documento encontra os princípios éticos e orientações de comportamento, de relacionamento e 

de ação, refletindo os valores, o princípio e a cultura organizacional.  

As normas definidas são independentes da função, vínculo laboral ou posição hierárquica que 

ocupem. Todos os colaboradores assumem o compromisso de cumprir com todas as disposições 

do presente Código. 

A associação define as suas próprias responsabilidades éticas, sociais e ambientais, e constitui um 

guia de conduta que visa consolidar a imagem da associação em termos de responsabilidade, 

transparência, independência e rigor.  

Neste documento é possível encontrar diretrizes para o exercício profissional de cada um/a 

comtemplando as melhores práticas, contudo não é possível prever todos os cenários. As 

decisões são tomadas face ao contexto e informação disponível, sendo por isso uma 

responsabilidade e um desafio para o qual a equipa deverá de estar preparada a responder.  
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MISSÃO DA PSIENTÍFICA 

A Psientífica tem como missão a promoção e o desenvolvimento social, capacitando as pessoas, 

particularmente os jovens para o desenvolvimento de uma cultura de participação cívica baseada 

em valores sociais e éticos como os direitos humanos, solidariedade, igualdade de oportunidades 

e aprendizagem intercultural num contexto de educação não formal. 

 

Rege-se por 6 princípios-chave: 

 

Acreditamos que a nossa missão e os nossos valores definem a visão que temos e a atuação 

consequente de cada trabalhador/a na sua atividade profissional, consolidando a imagem da 

Psientífica como uma organização de referência, na área do associativismo juvenil. 

 

1. Empowerment/Capacitação das pessoas 

A capacitação tem uma visão abrangente e contínua, visando instruir os colaboradores e o 

público-alvo em questões comportamentais. Geralmente é trabalhado pontos como 

relacionamento interpessoal, liderança, proatividade, entre outros. 

Comportamentos subjacentes: 

1.1 Compromisso para a formação contínua, reconhecendo a formação profissional como 

fator potenciador da melhoria de desempenho e reforço da motivação; 

1.2 Assegurar a participação em ações de formação e capacitação, sempre que necessário; 

1.3 Manter um conhecimento atualizado das profissionais, assente numa atitude proativa de 

procura de conhecimentos, numa perspetiva de corresponsabilização.  
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2. Lealdade e Confiança 

A lealdade e a confiança são valores chave para um trabalho de equipa efetivo, fomentando o 

espírito de entreajuda, de saudável companheirismo e de solidariedade institucional, 

estimulando comportamentos consequentes que garantam o fortalecimento das relações de 

confiança dentro da equipa. 

Comportamentos subjacentes: 

2.2. Partilha de conhecimentos e comunicação aberta e leal; 

2.3. Disponibilidade em ouvir e ajudar; 

2.4. Atuar em consciência que o bom desempenho de cada um/a contribui para o 

desempenho global de todos/as; 

2.5. Proteger a integridade de todos/as os/as trabalhadores da Psientífica, não participando 

em diálogos que possam ferir a dignidade e o bom nome de cada um/a. 

 

3. Responsabilidade Social e Ambiental 

A responsabilidade social e ambiental manifesta-se por comportamentos e posturas que 

promovam o bem-estar dos seus públicos interno e externo e a preservação do meio ambiente. 

Comportamentos subjacentes: 

3.1 Adotar estratégias que contribuam para o desenvolvimento ambiental sustentável; 

3.2 Sensibilizar, adotar e promover boas práticas ambientais e de regeneração eco social; 

3.3 Adotar práticas que promovam o desenvolvimento social, a proteção ambiental, o 

respeito pelos direitos fundamentais; 

3.4 Compromisso em estabelecer boas relações com a comunidade; 

3.5. Estimular a reutilização dos recursos. 

 

4. Fomentar a motivação  

Promover a motivação de forma a aumentar o envolvimento, sentido de missão, participação e 

valorização das pessoas. 
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Comportamentos subjacentes: 

4.1 Realização de reuniões semanais de forma a discutir e recolher feedback da equipa e de 

forma a promover a colaboração; 

4.2 Aliar os objetivos da organização com os objetivos pessoais de desenvolvimento; 

4.3 Promover a criatividade ao alocar algum tempo a melhoria de processos internos ou 

inovações sugeridas pelos/as colaboradores. 

 

5. Qualidade 

Assegurar um padrão elevado de serviços, através do compromisso individual e coletivo em 

garantir a satisfação plena. 

Comportamentos subjacentes: 

5.1 Prestar informação correta sobre os serviços e oportunidades disponíveis; 

5.2 Realizar um esforço consciente para ir ao encontro das necessidades dos nos públicos; 

5.3 Proceder a uma resposta atempada às questões colocadas; 

5.4 Orientar para as soluções que sirvam os interesses de quem nos procura. 

 

6. Fomento de Valores Éticos 

Os valores éticos representam os princípios gerais que devem orientar os indivíduos para a 

convivência em sociedade, sendo do nosso interesse fomentá-los. 

Comportamentos subjacentes: 

6.1 Atuar com justiça, transparência e respeito; 

6.2 Ser assertivo e honesto nas orientações internas; 

6.3 Opor-nos a qualquer forma de discriminação, quer nas relações internas, quer nas 

relações externas associativas, seja pela idade, sexo, género, orientação sexual, situação 

matrimonial, religião ou convicções, etnia, língua, instrução, situação económica, 

condução social, física ou mental, ou qualquer outro fator discriminatório; 

6.4 Assumir um compromisso com a diversidade e igualdade de oportunidades para 

todos/as. 
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NORMAS DE CONDUTA 

Os/as colaboradores, voluntários, associados e corpos gerentes da associação, 

independentemente da sua posição, devem de assumir o compromisso e autoresponsabilizarem-

se pelo seguimento das seguintes orientações de comportamento ético e de conduta profissional: 

 

1. Confidencialidade e sigilo profissional 

A informação recolhida em resultado de relacionamentos profissionais, procedimentos internos 

e outras informações deverão ser salvaguardadas, salvo existir um direito ou dever legal ou 

profissional de divulgar, não podendo ser utilizada para vantagem pessoal ou de terceiros. O 

dever do sigilo deve ser rigorosamente observado, particularmente no que respeita a qualquer 

dados e informações confidenciais e identificação de dados pessoais. É crucial manter a 

confidencialidade da informação, preservando essa obrigação mesmo após a cessação dos 

vínculos associativos, laborais, de colaboração e outros estabelecidos. 

 

2. Prevenção de conflito de interesses 

Existe um conflito de interesses sempre que as/os colaboradores, voluntários, associados ou 

corpos gerentes da associação tenham interesses privados ou pessoais em determinada matéria 

que possam influenciar o desempenho imparcial e objetivo das suas funções. É imperativo 

informar a direção sempre que for previsível a ocorrência de conflito de interesses e solicitar a 

escusa do exercício dessa função específica, com a finalidade de assegurar o desempenho 

imparcial, objetivo e transparente. 

 

3. Relação Psientífica e entidades/pessoas externas 

Os/as trabalhadores devem pautar a sua conduta por elevados padrões de profissionalismo, 

isenção e equidade, devendo sempre atuar de acordo com o princípio da integridade e da 

independência, não devendo acatar instruções de qualquer pessoa externa à organização. 

Deverão recusar ofertas que tenham por objetivo influencia ou comprometer os seus deveres de 

independência.  
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Na relação com os beneficiários, devem garantir a igualdade tratamento e contribuir para a 

satisfação e prestígio da associação. 

Na relação com entidades financiadoras, devem ser honrados os compromissos assumidos, bem 

como verificar o seu cumprimento tal como definido contratualmente. 

 

4. Igualdade, diversidade e não discriminação 

A igualdade traduz-se como reconhecimento de todas as pessoas como indivíduos de igual 

dignidade, sem qualquer discriminação.  É necessário promover tratamento equitativo e 

igualdade de oportunidades, respeitar os atributos únicos e as perspetivas de cada pessoa, seja 

nas relações internas ou externas associativas. Na prestação de serviços, é necessário agir sem 

discriminação de qualquer natureza e sem preferência ou interesses pessoais. 

 

5. Prevenção do assédio moral e/ou sexual 

A Psientífica repudia todos os comportamentos indesejados percecionados como abusivos, 

praticados de forma persistente e reiterada podendo constituir um ataque verbal com conteúdo 

ofensivo a violência física ou psicológica, podendo incluir tentativas de contacto físico 

perturbador, pedidos de favores sexuais com o objetivo ou efeito de obter vantagens, chantagem 

e mesmo uso de força ou estratégias de coação da vontade da outra pessoa. Qualquer situação 

que provoque dano na/s pessoa/s alvo e, em última instância, coloque em causa a sua ligação ao 

local de trabalho, isolamento social, perseguição profissional, intimidação e humilhação pessoal 

devem ser denunciadas, assim como qualquer pessoa que tenha sido alvo ou que tenha 

conhecimento de: insinuações sexuais, atenção sexual não desejada, contato físico e agressão 

sexual e/ou aliciamento deve denunciar a situação.  

 

6. Utilização dos recursos da associação 

É fundamental preservar a garantir o bom isso dos recursos da associação, pelo que se deve 

respeitar e proteger o património da Psientífica e utilizar apenas para fins oficias os recursos 

físicos e financeiros da Psientífica, salvo se a sua utilização privada tiver sido explicitamente 

autorizada, e não permitir a utilização abusiva dos mesmo por terceiros 
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ADESÃO AOS PRINCÍPIOS ÉTICOS DE CONDUTA 

A conduta ética é essencial para estabelecer e sustentar relações legítimas, sustentáveis e 

duradouras, dentro e fora da associação. De forma a aderir as orientações éticas, promover a 

transparência e a responsabilidade, a Psientífica promove junto de todos/as seus/suas dirigentes, 

trabalhadores/as, associados, voluntários/as a leitura do presente documento.  
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