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Plano de Ética e de Conduta 

 

Quem Somos 
 

A ASPEV – Associação Social de Pevidém Vida a Cores, com sede na freguesia de Selho 

S. Jorge, com a grande missão de trazer serviços inovadores, um serviço de excelência e 

que possa abranger toda a comunidade. Tal como o próprio nome indica dar Cor à Vida 

das pessoas. 
  

A ASPEV é uma associação sem fins lucrativos, nasceu no dia 26 de novembro de 2018 

e abriu as suas portas no dia 25 de fevereiro de 2019. Obtendo o estatuto de IPSS – 

Instituição Particular de Solidariedade Social em dezembro de 2019. 

Constitui a associação uma equipa motivada e com muita vontade de fazer a diferença 

nesta área. Temos pessoas da área social, jurídica, contabilidade, da área da infância, 

administração pública e pessoas que com muita experiência de terreno e muito 

conhecedoras da população e da freguesia. 
  

A ASPEV sediou-se na freguesia de Selho S. Jorge, pois verifica-se uma estagnação dos 

serviços da área social, principalmente na área do envelhecimento nesta freguesia. 

Segundo os Censos de 2011, a freguesia tinha 776 pessoas com mais de 65 anos, onde 

destas, 103 residem completamente sozinhas, como se prevê, estes números 

atualmente sofreram um grande aumento. 
  

Nos tempos de hoje as pessoas cada vez vivem mais tempo e esse tempo deve ser vivido 

com qualidade de vida, para que tal aconteça é necessária a criação de novas respostas 

sociais diversificadas e inovadoras. 
  

Pretendemos chegar a todas as pessoas, motivá-las a saírem de casa para que não se 

sintam isoladas, reconhecer o valor das mesmas, como cidadãos com um percurso de 

vida com memórias, histórias e saberes. Fazer com que se sintam úteis e principalmente 

que se sintam felizes e com qualidade de vida. 
  

A ASPEV privilegia todas as oportunidades de cooperação e partilha com todos os 

parceiros sociais, de forma a aperfeiçoar a cooperação formal e não formal na 

prossecução dos objetivos pretendidos. 
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Missão 

Associação Vida a Cores tem como foco retardar ou evitar a institucionalização e 

promover o envelhecimento ativo. Desta forma, foi criado um espaço de convívio 

divertido e dinâmico para realizar atividades e ainda condições para prestação de 

serviços e cuidados a famílias e ou pessoas no seu domicílio. 
 

Visão 

A Associação Vida a Cores tem como visão ser reconhecida como uma associação de 

referência, proporcionando respostas sociais diversificadas e inovadoras dirigidas a 

todas as pessoas e prestar um serviço de excelência na área do envelhecimento, 

sensibilizando a comunidade para a importância da inclusão ativa de todos. 
 
Orgãos Sociais 

 

Direção: 

Presidente: Sílvia Ferreira Fernandes 

Vice-presidente: José Ricardo da Silva Soares de Lemos 

Secretário: Olívia Cristina Oliveira das Neves 

Tesoureiro: Horácio Assunção Fernandes Moreira 

Vogal: Cristiana Manuela da Rocha Salgado 

  

5 suplentes: 

Ana Raquel Cardoso Teixeira Guimarães Meira 

Sónia Cristiana Gonçalves da Silva 

Sabrina Sampaio Pedroso 

António Manuel Silva Lopes 

Maria Goretti Esteves Pimenta 

Assembleia Geral: 

Presidente: Marta Gabriela Cerqueira de Faria 

1º Secretário: Albertina Maria Oliveira Mendes 

2º Secretário: José Maria Correia Pinheiro Torres 

  

Conselho Fiscal: 

Presidente: Francisco da Conceição Ribeiro de Almeida 

Secretário: Joaquim António Cardoso Teixeira Guimarães 

Redactor: Cátia Sofia Teixeira Bastos 
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Valores 

A associação trabalha para a comunidade, isto é um público variado de pessoas e 

compromete-se a cumprir alguns valores que são essenciais como: os valores humanos, 

o respeito, a solidariedade, dedicação, honestidade, liderança, compromisso, inovação, 

qualidade, o trabalho em equipa, a alegria e o afeto. 

 

Estas qualidades profissionais e pessoais, são exigidas nos planos de ética e conduta, a 

todos quantos integram os quadros e as equipas de trabalho às quais estão obrigados 

por dever de função e de desempenho exemplar, acima de quaisquer outros interesses 

particulares ou de grupo. O presente Código de Ética e Conduta dirige-se individual e 

coletivamente a todos quantos integram as equipas de trabalho, e que direta ou 

indiretamente desenvolvem atividades no seu seio, seja a título permanente ou 

ocasional.  

O Código de Ética e Conduta deve ser olhado como um instrumento de coesão interna, 

de diferenciação competitiva e de saudável relacionamento entre os que na ASPEV, 

prestam a sua colaboração, em favor dos seus beneficiários, clientes e parceiros. 

ASPEV e os elementos que integram as suas equipas operacionais, independentemente 

da função ou posição hierárquica, estão comprometidos a promover a difusão e as 

práticas deste Código de Ética e Conduta e a defender os princípios que os orienta, bem 

como a reger a sua conduta de acordo com o mesmo Código, quer no exercício das suas 

funções, quer noutras dimensões da sua prática social e profissional que tenham 

conexão com a nossa instituição com a sua atuação na envolvente local e regional, e 

com a sua missão.  

A existência deste Código de Ética e Conduta não exclui que se observem outros códigos 

e manuais de conduta, bem como princípios deontológicos específicos de determinadas 

funções, atividades e/ou grupos profissionais, com a salvaguarda de que não colidam 

com os deveres que sejam devidos em primeira instância para com a entidade ASPEV. A 

ASPEV e os seus colaboradores, no exercício das suas atividades, funções e 

competências, comprometem- se em atuar em prol do interesse da instituição e dos 

seus beneficiários, tendo como base os valores fundamentais que a orientam e com o 

estrito cumprimento da legalidade. Neste contexto, os colaboradores assumem 

executar os seus atos profissionais de acordo com princípios fundamentais de ética e 

conduta adotados. Estes eximem-se de executar quaisquer atos ou contribuir para a 
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ocorrência de omissões contrárias a preceitos e princípios consignados neste Código, 

quer em nome da instituição, quer em seu próprio nome, quando tal tenha lugar em 

circunstâncias que direta ou indiretamente envolvam a mesma e possam pôr em causa 

a sua imagem, bom nome, missão e objetivos. 

 

Princípios fundamentais 

 

A ASPEV e os seus colaboradores, no exercício das suas atividades, funções e 

competências, comprometem- se em atuar em prol do interesse da instituição e dos 

seus beneficiários, tendo como base os valores fundamentais que a orientam e com o 

estrito cumprimento da legalidade. Neste contexto, os colaboradores assumem 

executar os seus atos profissionais de acordo com princípios fundamentais de ética e 

conduta adotados. Estes eximem-se de executar quaisquer atos ou contribuir para a 

ocorrência de omissões contrárias a preceitos e princípios consignados neste Código, 

quer em nome da instituição, quer em seu próprio nome, quando tal tenha lugar em 

circunstâncias que direta ou indiretamente envolvam a mesma e possam pôr em causa 

a sua imagem, bom nome, missão e objetivos. 

 

Princípio 1º 

Proteção dos interesses dos utentes 

 

Todos os colaboradores, comprometem-se em assegurar a proteção e conservação das 

instalações da instituição, abstendo-se de lesar ou danificar por incúria ou 

incumprimento de regras de utilização, quaisquer bens da instituição, tal como devem 

evitar que outros o façam.  

 

 

Princípio 2º 

Salvaguarda do património 

 

1. Todos os colaboradores comprometem-se, a manter rigorosa confidencialidade sobre 

informações de que tomem conhecimento no desempenho das suas funções, sobre 

beneficiários, clientes, parceiros ou potencias clientes. Adicionalmente, estão 
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comprometidos em não usar tais informações para benefício próprio ou de terceiros, 

durante e após o seu vínculo com a ASPEV – Associação Social de Pevidém Vida a Cores.  

2. Os colaboradores, de acordo com as suas funções, obrigações e desempenho 

operacional, assumem o compromisso de, no exercício das suas funções ligadas ao 

domínio financeiro, informar hierarquicamente sobre o que a lei e os normativos 

internamente adotados, determinam em matéria de aspetos financeiro da instituição.  

3. Todos os colaboradores estão assim obrigados, mesmo após a sua desvinculação da 

instituição, a não usar, explorar ou patentear qualquer produto, processo, bem ou 

serviço resultante do desenvolvimento da sua atividade ao serviço da ASPEV – 

Associação Social de Pevidém Vida a Cores.  

4. Os colaboradores estão comprometidos em não utilizar, para fins pessoais, recursos 

e facilidades operacionais a ASPEV, incluindo os meios e serviços de comunicações, sem 

a devida fundamentação e autorização, e restringindo essa utilização ao necessário.  

5. O acesso à internet disponível não pode ser utilizado para transmitir ou trocar 

conteúdos do foro privado, ofensivos, com imagens impróprias, ou contrários à lei e ao 

presente Código de Ética e Conduta.  

6. De modo a garantir a segurança na operacionalização dos meios informáticos do 

Centro Social Paroquial de Carnide, os colaboradores estão comprometidos em aplicar 

as boas práticas vigentes neste domínio.  

 

Princípio 3º 

Lealdade 

 

Os trabalhadores e demais colaboradores da ASPEV – Associação Social de Pevidém Vida 

a Cores devem, em todos os momentos da sua atividade, assumir um comportamento 

de dedicação e lealdade institucional, e respeitar os seus compromissos perante a 

instituição e os superiores hierárquicos. A par desta postura, devem igualmente 

comprometer-se com uma colocação incondicional da sua capacidade criativa, inovação 

de processos e espírito de missão, ao serviço da ASPEV – Associação Social de Pevidém 

Vida a Cores.  

 

Princípio 4º 

Prevenção de potenciais conflitos de interesses 
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Os trabalhadores e colaboradores da ASPEV – Associação Social de Pevidém Vida a Cores 

estão comprometidos em evitar, com todo o empenho, situações geradoras de conflitos 

de interesses na sua atuação junto de beneficiários, clientes e parceiros, que possam 

pôr em causa o princípio da imparcialidade. Os colaboradores da ASPEV, permanentes 

ou ocasionais, devem informar a instituição sobre interesses e ligações que detenham e 

possam suscitar dúvidas de imparcialidade ou obrigar a separação de interesses. De 

igual forma os colaboradores comprometem-se a evitar ou não desencadear qualquer 

situação suscetível de originar direta ou indiretamente conflitos de interesses com a 

Instituição enquanto sua entidade patronal. Assim estão comprometidos em informar 

ASPEV – Associação Social de Pevidém Vida a Cores de quaisquer interesses ou ligações 

que possam ser tidas como potencialmente influentes na sua atuação técnica ou 

hierárquica, e que ponham em causa a sua imparcialidade, nomeadamente no caso de 

pretenderem exercer qualquer atividade profissional para outra entidade ou pessoa 

cujos interesses e postura institucional colidam, se oponham ou lesem a ASPEV – 

Associação Social de Pevidém Vida a Cores.  

 

Princípio 5º 

Segurança e bem-estar no trabalho 

 

Os colaboradores da ASPEV – Associação Social de Pevidém Vida a Cores obrigam-se a 

cumprir e a induzir os que com eles trabalham, na aplicação das regras e boas práticas 

de segurança e higiene nos seus locais de trabalho, conforme cada espaço utilizado e 

aos recursos para tal ao seu dispor. Comprometem-se também a informar os seus 

superiores hierárquicos da ocorrência de qualquer situação irregular praticada por 

terceiros, voluntariamente ou por negligência das boas práticas em vigor, e suscetível 

de poder prejudicar pessoas, instalações ou equipamentos da ASPEV – Associação Social 

de Pevidém Vida a Cores.  

 

Princípio 6º 

Compromisso ambiental 

 

A ASPEV – Associação Social de Pevidém Vida a Cores e os seus colaboradores devem 

contribuir ativamente para o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio 

ambiente, tanto no interior das instalações como nas suas envolventes, respeitando as 
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boas práticas e a legislação aplicável em matéria de gestão ambiental. Este compromisso 

envolve não só as suas intervenções de natureza técnica e setorial, mas também a forma 

como dão uso aos recursos regularmente utilizados (água, energia, combustíveis, 

materiais de manutenção, e outros) e dão encaminhamento a desperdícios como papel, 

óleos usados, restos provenientes da confeção alimentar ou de limpeza de árvores, e 

ainda outros que possam causar poluição ao meio ambiente se não forem devidamente 

tratados. Assumem igualmente o compromisso de difundir estes princípios, exortando 

à adoção de tais práticas.  

 

Princípio 7º 

Divulgação de informação 

 

A ASPEV – Associação Social de Pevidém Vida a Cores e os seus colaboradores estão 

comprometidos com o dever de informar, no respeito pela verdade e transparência, as 

questões que lhes sejam colocadas por entidades tutelares e reguladoras autorizadas e 

previstas na Lei, desde que os conteúdos de informação não estejam sujeitos a reserva 

hierárquica ou de confidencialidade, e que a natureza das matérias envolvidas o 

aconselhe e mesmo exija a nível institucional. Entretanto, os colaboradores da ASPEV – 

Associação Social de Pevidém Vida a Cores estão comprometidos a comunicar aos seus 

superiores hierárquicos quaisquer questões que lhes sejam colocadas por entidades ou 

pessoas singulares, e que lhes suscitem dúvidas do dever de informar, abstendo-se de 

proferir quaisquer declarações ou expressar as suas opiniões pessoais sobre matérias 

que se relacionem com a atividade e as tarefas e ações desempenhadas pela ASPEV – 

Associação Social de Pevidém Vida a Cores, sem que para o efeito tenham previamente 

informado e sido expressamente autorizadas a pronunciar-se pelas hierarquias 

competentes e sob responsabilidade destas.  

 

Princípio 8º 

Relacionamento com utentes, fornecedores e outras entidades 

 

Os colaboradores da ASPEV – Associação Social de Pevidém Vida a Cores assumem como 

prioridade a satisfação das necessidades e expectativas dos seus beneficiários, clientes, 

potenciais clientes e parceiros. Estão ainda comprometidos com uma total correção de 

procedimentos, tanto do lado da ASPEV – Associação Social de Pevidém Vida a Cores, 
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como dos interlocutores externos, e obrigam-se a uma atitude de urbanidade no 

relacionamento com os seus beneficiários, fornecedores, clientes e eventualmente com 

concorrentes da própria ASPEV – Associação Social de Pevidém Vida a Cores nas suas 

áreas de intervenção social ou de suporte económico àquelas. Estão ainda, neste 

contexto, obrigados e empenhados em contribuir para um elevado padrão de qualidade 

de serviço, nomeadamente pela prontidão e disponibilidade postas na execução das 

tarefas a seu cargo.  

 

Princípio 9º 

Relacionamento interpessoal 

 

Cada colaborador da ASPEV – Associação Social de Pevidém Vida a Cores está 

comprometido com o desenvolvimento e a manutenção de um estilo de relacionamento 

fluido, para com os demais, de modo a desenvolver um forte espirito de colaboração e 

coesão inter-pares. Todos e cada um devem, dentro da ASPEV – Associação Social de 

Pevidém Vida a Cores, assumir que estão sempre comprometidos em colaborar na 

aprendizagem contínua dos demais trabalhadores, bem como na integração de novos 

colaboradores, fornecendo-lhes informação adequada e atualizada relevante para a 

realização das tarefas que lhes incumbam, e com o óbvio respeito pelos compromissos 

de confidencialidade aludidos no presente Código de Ética e Conduta e pelo uso das 

boas práticas da atividade.  

 

Princípio 10º 

Não discriminação 

 

Não são aceites na ASPEV – Associação Social de Pevidém Vida a Cores quaisquer formas 

de discriminação na contratação, remuneração, acesso à formação, promoção, seleção 

de fornecedores ou de utentes das suas atividades laborais e socioeducativas, parcerias, 

cessação de contrato ou reforma, com base na raça, nacionalidade, religião, deficiência, 

género, orientação sexual, idade ou filiação, ou ainda por qualquer outro motivo 

proibido por lei.  

 

Princípio 11º 

Responsabilidade social 



 
 
ASPEV – Associação Social de Pevidém Vida a Cores 
 

 

A ASPEV – Associação Social de Pevidém Vida a Cores e os seus colaboradores estão 

intrinsecamente comprometidos, até pela própria natureza como IPSS e entidade com 

natureza de utilidade pública, na contribuição para o progresso e bem-estar da 

comunidade em que se inserem, promovendo e pugnando por um desenvolvimento 

social sustentável, e envolvendo prioritariamente as faixas sociais que são o escopo 

fundamental e prioritário do Centro Social Paroquial.  

 

 

Princípio 12º 

Consequências da infração 

 

Os profissionais que não cumpram os deveres consignados neste Código poderão ser 

objeto de procedimento disciplinar ou de outra punição legalmente prevista.  

 

Princípio 13º 

Aplicação 

 

O presente Código de Ética e Conduta foi aprovado pela Direção da ASPEV – Associação 

Social de Pevidém Vida a Cores, na sua reunião de 31 de maio de 2020 data em que 

entra em vigor. 

 

 

 

Sílvia Fernandes 

(Presidente da ASPEV – Associação Social de Pevidém Vida a Cores) 


