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Código de conduta ADDHG 

O Código de Boa Conduta da ADDHG aplica-se, com as devidas adaptações, a todos os 

colaboradores remunerados e voluntários da Associação.  

O/a colaborador/a da ADDHG que preste serviços de apoio à vítima designar-se-á 

doravante por TAV (Técnico de Apoio à Vítima). Sem prejuízo das regras constantes dos 

códigos deontológicos que regem a atividade profissional de cada colaborador/a da 

Associação de Defesa dos Direitos Humanos de Guimarães, a sua conduta no âmbito das 

funções desenvolvidas na Associação deve pautar-se pelas seguintes regras: 

 

I. DA CONDUTA GERAL  

1. O/a colaborador/a da ADDHG deve desempenhar a sua atividade respeitando e zelando 

pelo cumprimento da missão, dos princípios, dos valores, dos modelos de intervenção, 

dos procedimentos e práticas em vigor na ADDHG e do presente Código de Boa Conduta.  

2. A não denúncia a um membro da Direção ou ao/à secretário/a geral pelo/a 

colaborador/a da ADDHG de uma ação ou omissão por parte de outro/a colaborador/a da 

ADDHG que configure uma violação grave e/ou reiterada da missão, dos princípios, dos 

valores, dos modelos de intervenção, dos procedimentos e práticas em vigor na ADDHG 

e/ou do presente Código de Boa Conduta consubstancia uma violação deste. 

3. O/a colaborador/a da ADDHG deve atuar com respeito e correção perante os/as utentes, 

os/as outros/as colaboradores/as da ADDHG, colaboradores/as de outras entidades e, em 

geral, todas as pessoas com que contacte em virtude das funções que desempenha na 

ADDHG e não deve efetuar qualquer tipo de assédio. 

 4. O/a colaborador/a da ADDHG não deve adotar qualquer comportamento 

discriminatório em função da etnia, nacionalidade, religião, sexo, orientação sexual, 

identidade de género, idade, deficiência, condição socioeconómica, nível de instrução, 

ideologia política, ou qualquer outro fator, nem verbalizar qualquer juízo de valor que 

assente nalguma destas premissas.  

5. O/a colaborador/a da ADDHG deve ser assíduo, pontual e diligente. 
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II. DO CONTACTO COM UTENTES  

1. O/a TAV ou o/a Técnico/a Social deve assumir como sua principal obrigação servir da 

melhor forma os interesses dos/das utentes, respeitando os seus direitos, as suas decisões 

pessoais e o seu bem-estar. 

 2. O/a TAV ou o/a Técnico/a Social deve desenvolver cada atendimento com tato, 

discrição e delicadeza, respeitando a privacidade do/da utente e não solicitando 

informações que não sejam estritamente necessárias para a realização de um correto 

diagnóstico da situação e uma adequada definição de estratégias de intervenção.  

3. O/a TAV o/a ou Técnico/a Social não deve assediar, ofender, intimidar, coagir, 

ameaçar ou humilhar os/as utentes, nem produzir juízos de valor sobre estes/as.  

4. O/a TAV o/a ou Técnico/a Social deve respeitar a gratuitidade dos serviços da 

ADDHG, não retirando quaisquer vantagens patrimoniais da sua relação com os/as 

utentes, designadamente: a) O/a TAV  ou o/a Técnico/a Social  não deve receber, 

diretamente ou através de terceiro, qualquer pagamento, em dinheiro ou em espécie, pelos 

serviços prestados aos/às utentes; b) O/a TAV ou o/a Técnico/a Social não deve angariar 

clientes, diretamente ou através de terceiro, entre os/as utentes da ADDHG.  

5. O/a TAV ou o/a Técnico/a Social não deve proceder à indicação de nomes e contactos 

de profissionais da sua ou de outra área, mesmo que para isso seja solicitado pelo/a utente.  

6. O/a TAV ou o/a Técnico/a Social não deve explorar a relação especial de confiança 

com o/a utente para interesse próprio, evitando o envolvimento pessoal com este/a ou 

com pessoas próximas deste/a.  

7. O/a TAV deve abster-se de intervir nos processos de apoio quando haja uma relação 

de parentesco, de afinidade, de amizade ou profissional com o/a utente ou com o/a autor/a 

do crime, ou quando entre aquele/a e estes/as haja ou tenha havido uma situação de litígio, 

judicial ou extrajudicial.  

8. O/a TAV ou o/a Técnico/a Social deve informar e obter a concordância do/a utente 

previamente à realização de qualquer diligência no âmbito do processo de apoio.  

9. O/a TAV ou o/a Técnico/a Social deve terminar o processo de apoio quando considerar 

que o/a utente já não está a obter reais benefícios do mesmo. 
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III.  DA CONFIDENCIALIDADE  

1. O/a colaborador/a da ADDHG tem o dever de sigilo quanto aos factos, documentos e 

decisões de que tenha conhecimento em virtude do desempenho das suas funções e que 

não sejam públicos e notórios.  

2. O dever de confidencialidade do/a TAV ou o/a Técnico/a Social cessa quando:  

a) vida do/a utente ou de terceiros estiver em perigo; 

b) tome conhecimento de factos que possam inocentar alguém injustamente acusado 

ou condenado;  

c) esteja iminente a prática de crime contra pessoa que, devido à sua diminuta ou 

avançada idade ou ao seu estado de saúde, se encontre numa situação de especial 

vulnerabilidade;  

d) o/a utente expressamente autorizar a divulgação de informações;  

e) uma autoridade judiciária, nos termos legalmente previstos, determine a prestação 

de depoimento ou a transmissão de informações;  

f) tal se revele imprescindível para a defesa do/a TAV ou o/a Técnico/a Social em 

processo judicial ou para a defesa da sua idoneidade pessoal e/ou profissional;  

g) em todos os demais casos legalmente previstos.  

3. O/a TAV ou o/a Técnico/a deve informar previamente os/as utentes dos casos em que, 

ao abrigo do número anterior, o dever de confidencialidade pode cessar.  

4. Nas situações referidas no número 2, a informação divulgada deve ser apenas a 

estritamente necessária à prossecução da finalidade em causa.  

5. O/a TAV o/a Técnico/a apenas deve fornecer informações a terceiro, particular ou 

instituição, após a obtenção de uma autorização expressa por parte do/a utente.  

6. O atendimento a utentes deve ser efetuado apenas em locais que garantam a 

confidencialidade dos mesmos.  

7. O/a TAV o/a Técnico/a apenas se pode pronunciar publicamente sobre as situações de 

que tenha conhecimento em virtude da atividade desenvolvida após uma autorização 

expressa por parte do/a Gestor/a do GAV e do GAF em que exerce funções. 
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IV. DA CONDUTA PERANTE A ADDHG E OUTROS/AS 

COLABORADORES/AS 

1. O/a colaborador/a da ADDHG deve contribuir para um ambiente de trabalho saudável 

e para a manutenção de boas condições logísticas nas instalações da ADDHG.  

2. O/a colaborador/a da ADDHG deve, enquanto elemento de uma equipa, estar 

disponível para partilhar os seus conhecimentos com outros/as colaboradores/as.  

3. O/a colaborador/a da ADDHG deve estar disponível para participar em reuniões ou 

outras diligências relacionadas com a atividade que desempenha na ADDHG.  

4. O/a colaborador/a da ADDHG deve estar disponível para participar e colaborar em 

processos internos ou externos de auditoria, supervisão, monitorização e avaliação dos 

serviços da ADDHG.  

5. O/a colaborador/a da ADDHG deve estar disponível para participar em projetos 

empreendidos pela ADDHG.  

6. O/a colaborador da ADDHG deve, aquando da sua participação em projetos, respeitar 

o direito de participação dos outros colaboradores nesses projetos e a respetiva 

coordenação.  

7. O/a colaborador/a da ADDHG deve distinguir sempre com clareza as ações e 

afirmações que produz em representação da ADDHG daquelas que efetua em nome 

individual.  

8. O/a colaborador/a da ADDHG não deve desenvolver, profissionalmente ou enquanto 

voluntário/a, qualquer tipo de atividade que colida coma missão, os princípios e os valores 

da ADDHG.  

9. O/a colaborador/a da ADDHG deve, no desempenho das suas funções na ADDHG, e 

apenas nesta circunstância, identificar-se na qualidade de colaborador/a da Associação.  

10. O/a TAV ou o/a Técnico/a Social não deve, salvo em casos de fundamentada 

necessidade e com autorização expressa do/a Gestor/a do GAV e do GAF em que exerce 

funções, fornecer aos/às utentes o seu contacto pessoal ou profissional.  
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11. O/a colaborador/a da ADDHG não deve utilizar a designação, o logotipo e demais 

sinais e referências identificativas da ADDHG na sua atividade, profissional ou pessoal, 

estranha à Associação. 

 

V. DA COMPETÊNCIA TÉCNICA  

1. O/a colaborador/a da ADDHG deve, de modo permanente e ativo, esforçar-se por 

manter e aprofundar a sua competência na área de formação de que provem, bem como 

por atualizar e desenvolver os seus conhecimentos sobre os procedimentos específicos de 

apoio à vítima de crime.  

2. O/a colaborador/a da ADDHG deve estar disponível para participar em eventos 

formativos organizados pela ADDHG, bem como noutros que possam contribuir para a 

melhoria dos seus conhecimentos e competências na área do apoio à vítima.  

3. O/a colaborador/a da ADDHG deve desenvolver a atividade dentro dos limites da sua 

competência genérica no âmbito dos seus conhecimentos dos procedimentos de apoio à 

vítima e no acompanhamento a famílias em risco psicossocial e da sua competência 

específica no âmbito da sua área de formação:  

a) O/a colaborador/a da ADDHG não deve assumir competências estranhas à sua 

formação;  

b)  O/a colaborador/a da ADDHG deve respeitar as competências próprias dos/as 

outros/as colaboradores/as;  

4. O/a colaborador/a da ADDHG deve reconhecer os limites das suas próprias 

competências, não exercendo atividades nem procedendo a intervenções experimentais 

para as quais não tenha formação, preparação e experiência adequadas.  

5. O/a colaborador/a da ADDHG TAV ou o/a Técnico/a Social  deve avaliar 

permanentemente a sua prática e interações com os/as utentes, desenvolvendo todos os 

esforços no sentido de suprimir qualquer preconceito ou estereotipo que possa existir da 

sua parte. 
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VI. DA PREVENÇÃO E COMBATE AO ASSÉDIO NO TRABALHO  

1. É expressamente proibido o assédio no trabalho.  

2. Entende-se por assédio o comportamento indesejado, nomeadamente o baseado em 

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

trabalho ou formação profissional, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger 

a pessoa, afetar a sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, 

degradante, humilhante ou desestabilizador.  

3. Configuram assédio no trabalho, designadamente, as seguintes condutas:  

a) Desvalorizar e desqualificar sistematicamente e sem motivo o trabalho que é 

realizado;  

b) Promover o isolamento social;  

c) Ridicularizar, de forma direta ou indireta, uma característica física ou psicológica; 

d) Fazer recorrentes ameaças de despedimento;  

e) Não atribuir quaisquer funções profissionais, violando o direito à ocupação efetiva 

do posto de trabalho;  

f) Estabelecer sistematicamente metas e objetivos de trabalho objetivamente 

impossíveis de atingir ou prazos inexequíveis de cumprir;  

g) Atribuir sistematicamente funções estranhas ou desadequadas à categoria 

profissional;  

h) Apropriar-se sistematicamente de ideias, propostas, projetos e trabalhos, sem 

identificar o autor das mesmas; 

i) Divulgar sistematicamente rumores e comentários maliciosos ou críticas 

reiteradas sobre outros/as colaboradores/as; 

j) Dar sistematicamente instruções de trabalho confusas e imprecisas; 

k) Pedir sistematicamente trabalhos urgentes, sem necessidade;  

l) Transferir o/a colaborador/a de sector ou de local de trabalho com a clara intenção 

de promover o seu isolamento;  

m) Falar constantemente aos gritos, de forma a intimidar as pessoas;  
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n) Criar sistematicamente situações objetivas de stress, tais como alterações ou 

transferências sistemáticas de local de trabalho, de molde a provocar o descontrolo 

na conduta do/a colaborador/a;  

4. Configuram assédio sexual no trabalho, designadamente, as seguintes condutas:  

a) Repetir sistematicamente observações sugestivas, piadas ou comentários sobre a 

aparência ou condição sexual;  

b) Enviar reiteradamente e, por qualquer meio, desenhos animados, desenhos, 

fotografias ou imagens de Internet, indesejados e de teor sexual;  

c) Realizar telefonemas e/ou enviar cartas, SMS ou e-mails indesejados de carácter 

sexual;  

d) Promover o contacto físico intencional e não solicitado ou excessivo ou provocar 

abordagens físicas desnecessárias; 

e) Enviar convites persistentes para participação em programas sociais ou lúdicos, 

quando a pessoa visada deixou claro que o convite é indesejado;  

f) Apresentar convites e pedidos de favores sexuais associados a promessa de 

obtenção de emprego ou melhoria das condições de trabalho, estabilidade no 

emprego ou na carreira profissional, podendo esta relação ser expressa e direta ou 

insinuada;  

5. Em caso de ocorrência de qualquer situação de assédio, o/a colaborador/a deve 

comunicar tal situação à Direção, preferencialmente através de carta ou e-mail.  

6. Sempre que a Direção da ADDHG tome conhecimento de uma situação de assédio 

praticado por um colaborador da ADDHG com contrato de trabalho com a Associação, 

procederá à abertura de um procedimento disciplinar seguindo os procedimentos do 

Código do Trabalho, sem prejuízo da responsabilidade civil, contraordenacional ou 

criminal a que haja lugar;  

7. A Direção e os/as colaboradores/as da ADDHG denunciarão às autoridades públicas 

competentes, designadamente à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), 

quaisquer situações de assédio de que tenham conhecimento, prestando a devida 

colaboração em eventuais processos disciplinares ou de investigação criminal pelas 

respetivas entidades.  
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8. A menos que atuem com dolo, o/a denunciante e as testemunhas por si indicadas 

não podem ser sancionados disciplinarmente com base em declarações ou factos 

constantes dos autos de processo, judicial ou contraordenacional, desencadeado por 

assédio, até decisão final, transitada em julgado, sem prejuízo do exercício do direito ao 

contraditório.  

9. Presume-se abusiva a aplicação de qualquer sanção disciplinar do foro laboral dentro 

do prazo de um ano a contar do ato de denúncia de condutas que configurem assédio.  

10. Os/as colaboradores/as que denunciem a prática de assédio de que tiverem 

conhecimento no exercício das suas funções ou por causa delas, não podem, sob qualquer 

forma, ser prejudicados, sendo-lhes assegurado o anonimato até à dedução de acusação. 

 

 

VII – CONTACTOS ÚTEIS  

 

Emails - ajuda@addhg.org 

geral@addhg.orh 

Telem. 965546763 

http://addhg.org/ 

https://www.facebook.com/direitoshumanosguimaraes/ 

https://www.instagram.com/addhgmr/  

 

ADDHG – Associação de Defesa dos Direitos Humanos Guimarães, Rua da Gila 1370 

Airão Santa Maria, 4805-477 Guimarães 
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https://www.facebook.com/direitoshumanosguimaraes/?__cft__%5b0%5d=AZWhjib-d1W6fi8oL6jj4hjsbwuZcimsmHqPI6EMg3oI3gdW7W6KJgp99XT-KUg_A0ow1ftIgP0tilxsbaE_jDYO53qpQX2aG84EC1lPQKscU7QFNdaRe8IvJR51IfApwyhXFTb5Flc_Ty8-cV0RYL29IJljJ3_RNS1YTX9e06EV4689WznU6K3vjMlK4W3Q3KI&__tn__=kK-R
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