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1. APRESENTAçÃO

A PATRIRAM - Titulâridade e Gestão de Património Público Regional, S.4., designada por

PATRIRÂM , foicrndaúravês do Decteto Legislativo Regional n. 7 /2007 /M de 72 dejanefuo, na frgara

de uma sociedade anonima de capitais exclusivamente públicos. A PATRIRAM integm o Setot

Empresarial da Região Âutónoma da Madeira, na qualidade de empresa púbüca regional, integtando o

pedmefto da Adminis taçào Púbüca,

Enquanto empÍesa pública exige-se que a sua atividade seja pattada pelo rigor e ftansparência,

conferindo a todos os que trabalham na PATRIRÂM ou os que com ela se relacionam, uma

responsabilidade acrescida no que respeita à sua conduta e ao seu desempenho.

Todos aqueles que se relacionam com a empresâ nas suas atividades comerciais, institucionais e sociais,

têm interesse legítimo na ttansparência, no diálogo e na atitude éüLca da empresa e dos seus

colaboradores.

A PATRIRÂM assume a convicção de que as pÍeocupações diárias com a eficiência ou o ctescimento

económico não podem set dissociadas de uma conduta édLca e responsável.

Este documento vem expressaÍ o compromisso da PATRIRAM com rünâ conduta ética nos seus

relacionamentos intemos e extemos, tendo como objetivo o refotço dos padrões éticos apücáveis e a

crnção de um ambiente de trabalho que pÍomova o respeito, a integridade e a eqúdade.

2. MENSAGEM

A missão dâ PATRIRAM consiste na gestão, rendibilização e rcablhtação de património, imobiüário ou

mobiüário, do domínio privado da Região Autónoma daMadetz, seia o que lhe for transmitido, seja o

que lhe esteja concessionado contdbuindo assim, decisivamente p^t^ uma gestão sustentável do

património público ao longo da sua sequência de atividades e negócios.

No cumprimento da sua missão, a PATRIRÂM tem-se regulado pot pdncípios e valotes que

conduziram a um serviço com imagem e reputação de excelência o qual se pretende incrementar

continuamente.

Com a implementação do Código de Conduta 
" 

Éti., da empresa, pretende-se elevar esses patamaÍes

de excelência, incentivando a adoção de comportamentos exemplates, baseados em pdncípios e valotes

de integtidade, transparência, quaüdade, independência, libetdade, eqúdade,
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Íespeito pela condição da pessoa humana e pelo meio ambieÍrte, os quais se encontÍam alinhados com

a legislação nacional e internacional, com as convenções e declatações intemacionais.

A assunção dos princípios explicitados neste Código e a colocação em púnca das normas nele

consagradas, poÍ todos os que ttabalh^m Íta. e p^r^ a PATRIRÂM serão a gztmlta absoluta do seu

integral respeito e aplicaçào,

2.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E RESPETIVOS RESPONSÁVEIS

São os definidos no Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, pata cujos termos

integtalmente se temete.

2.2 IDENTIFICAçÃO DOS CLIENTES

a) Governo Regional da Madefua: Secretatias Regionais, Direções Regionais e Institutos Públicos

Regionais;

b) Quaisquer outÍas pessoas colelivas, independentemente da sua flanrtezz- púbüca ou ptivada,

designadamente entidades de caráctet empresadal;

.) Pessoas Individuais.

3. NATUREZA DAS REGRÂS

O Código de Conduta "Et ^da 
PATRIRAM visa gal:Lnír aptâncade condutas ptofissionais de elevado

padrão moral poÍ paÍte de todos os colabotadores da PATRIRAM em complemeÍÌto das disposições

legais e regulamentares que devam observat.

As tegras constantes no Cóügo de Conduta 
" 

Éti." da PATRIRÂM constituem ainda uma refetência

p^Í^ o púbüco em getal no que conceme ao pzdtão de conduta exigível no telacionamento da emptesa

com terceiros.

Constitui falta gmve, passível de procedimento disciplinar ou outto aplicâvel, a violação do Código de

Conduta 
"F:tt ^.
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4. OBTETIVO

O presente Código de Ética e Normas de Conduta pretende constituir uma das bases de apoio à

concreização do obietivo de modemizaçáo e melhoria da qualidade da intervenção da PATRIRAM,

o que pressupõe a observância de um conjunto de princípios éticos e norrnas de conduta dos seus

colaboradoÍes, a obsewar no desempenho das funções profissionais, visando assumir e difundir a

cultura ênca da organtzação e o sentido de serviço público que pÍestam.

O presente instrumento, é complementar.daptomoção dos valotes inetentes à integddade profissional,

não impede a aphcaçáo simultânea das rcgra;s de conduta específicas de grupos profissionais, bem

como a Lei Geral do Trabalho.

Este Código é aphcâve| a toda a empÍesa e vincula todos colaboradotes da PATRIRAM

independentemente da sua função ou posição hietátqúca.

Este Código, não é mais do que um instrumento no qual se insctevem os valotes e princípios éticos

que pautam a atividade dos seus colabotadoÍes e âs normas de conduta â que esta empresa e os seus

colaboradores, em concÍeto, se eírcoÍÌtÍam sujeitos, visando cumprir e difundir a cultura êd.ca da

PATRIRAM e o sentido de serviço público que prestâ atnvés dos seus colabotadotes, contribuindo

purz- à afrrnação de uma imagem institucional de competência, dgot e eficiência.

Principais Obietivos do Código

o Contributtpana promoção de uma cultura orgatizacional e individual de conformidade comos

valores e princípios adotados, bem como pata desenvolvimento das melhotes práticas de

conduta ética, com vista à excelência, enquânto entidade que pÍesta um setviço púbüco.

o Ser uma referência, fotmal e institucional, para a conduta pessoal e profissional de todos os

colaboradores, tomando-se um pa&ão de relacionamento entÍe os mesmos e com as entidades

extemas da PATRIRAM;

o Cimentar, na empresa, a existêncla e a patl)ha de valores e normâs de conduta comuns,

tefotçando uma cultura comum;

o Promovet telações de confiança entÍe a PATRIRÂM e os seus parceiros;

o Reduzir a subjetividade das intelpretações pessoais sobre princípios motais e éticos;

o Responder ao desafio cívico de aücetçar a sociedade em princípios éticos que respeitem as

orientações de otgatizações públicas.
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Âo lado dos princípios de ética comportamental, estão as notmas que deverão p^vtat a zt:iaçáo de

todos os colabotadores da PÂTRIRAM, designadameÍlte, e sem concedeÍ, no domínio do conflito

de intetesses, na salvaguarda de informação confidencial (non disclosure agreement), e de teporte de

suspeitas de ftaude.

s. ÂMBrTo pE APLTCAçÃo

"Toda a teoria da condula ten de ser apenas am esquema, e não um sìstema exato, (..) os tenas de conduta e

compor'tamenlo não Íên em si nada defxo e inuariáuel, tal como os temas de saúde. E se isto é uerdade na teorìa geral

da Etica, a precisão exaïa ainda é menos possiuel nos casos paftimlares de conduta; poìs esles não caem sob nenhuna

ciência ou ïradição profssional, mas os pnípios agenles têm de con$derar 0 qile é mnaeniente nas cirmnslâncias de cada

ocasiã0, lal como na arte da medicina ou da nauegaçã0" Aristóteles - Etica a Nicrínaco II, i (1/04a./ -/0).

Todos os colaboradores da PATRIRAM estão comptometidos com este Código independentemente

do seu vínculo laboral, bem como da posição lierârqrica que ocupem.

Prta tal, por colaboradotes deve entender-se todos os membtos dos ótgãos sociais, quadtos e

Íestantes colaboradores da empresa.

6. VÂLORES CENTRÂIS E A SUA PRÁTICA

Os colaboradores da PÂTRIRAM no desempenho das suas funções e no âmbito das suas

competênciâs, deverão pautat a sua zção pelos valores definidos, observando que:

o Espfuito de Servir é:

Âgit com zelo e dedicação no cumpdmento da Missão do Setviço Público.

o Excelência é:

Âtuar de forma perseverante, pÍocurando encarat a adversidade como um desafio e umâ

oportunidade;

o Integtidade é:

Seguit um compoÍtamento de prâica anticorrupção/subomo;

o Responsabiüdade é:

Agir com justiça e equidade;

o Rigor é:

Ser coetente e consequente na púd.ca dos valores e pdncípios;

Cumprit e fazet cumprir a legislação, as ÍÌorrnâs e os regulamentos intemos;
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o Ser tÍânsparente nos pÍocessos, ÍÌas decisões e na difusão dos critérios;

o Proteger o património concessionado, bem como, o património da emptesa.

o Contribuir para a oumização dos processos que conduzam âo aumento da eftcâcia e da

eficiência;

o Atuar com espírito de iniciativa, tendo em vista a melhoria contínua do serviço.

o Adotar prâttcas que evitem conflitos de intetesses;

o G*zn(r. a confidencialidade e sigilo profissional;

o Seguircomportamentos nãodiscriminatórios;

o Adotar atitudes e medidas que pÍomovam o desenvolvimento sustentável;

o Respeitar as normas e convenções nacionais e intetnacionais tespeitaÍÌtes aos diteitos dos

colaboradores;

o Não tomff atitudes ou ter compoÍtâmentos que prejudiquem a Empresa;

o Combater situações que possam pôt em causa â ímagem/ ptestígio da empresa;

o Desenvolver a consciência ambiental de segurança e de responsabiüdade social extema e

interna;

o Partilhar conhecimento e informação;

7. PRINCÍPIOS ÉTICOS E DE CONDUTA

A PATRIRÂM, na concretinação e prossecução da sua missão, deverâprecotizar. uma cultura ética

estruturalmente fundada, devendo os seus colaboradoÍes na sua atividade ptofissional obedecer aos

seguintes princípios e condutas de atuação:

7.1Seruico Público

7.1.1. Independentemente do vínculo jurídico que mantém com a empÍesa, encontÍam-se ao sewiço

exclusivo da comunidade e dos seus cidadãos, prevalecendo sempre o intetesse púbüco sobre os

interesses particulares ou de gfupo, devendo assim, adotx um compoÍtamento honesto e

consciencioso, e agir com respeito e verdade, getando deste modo a conftança na sua ação.

7.1.2. O desempenho das funções processa-se com total subordinação aos objetivos da emptesa e

na petspetiva antecípada e volitiva de um elevado sentido de seruiço, tespeitando, em todas as

situações, os valotes e as posições de princípio da Administração da PÂTRIRÂM.
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7.2 Leoalidade

Pautat o seu compoÍtamento pelo escrupuloso cumprimento do quadro constitucional e legal viçnte.

7.3. Tustica e Imoatcialidade

7.3.1. No exercício da sua atividade, ftatar defotma justa e imparcial todos os cidadãos, atuando segundo

rigotosos princípios de neutalidade e isenção

7.3.2. No âmbito da sua atividade, os colaboradores da PATRIRÂM, gozam de autonomia concetual e

têcrica, devendo as posições assumidas pâutaÍ-se pelo rigor técnico, de modo a gannür uma atuação

independente e isenta em telação a intetesses particúares, não sendo permeáveis a tentativas de

ingerência que, direta ou indiretamente, visem orientar ou condicionaro resultado final do trabalho

desenvolvido.

7.4.Isualdade

7.4'1'. O Comportamento Não-discdminatíno da PATRIRAM reprova qualquer forma de

discriminaçào, seja em razão da raça, etnia, sexo, idade, deficiência física, convicção religiosa, opinião

ou filiação política, condenando unda qualquer forma de assédio sexual ou psicológico, de conduta

verbal ou física de humilhação, de coação ou de ame ça.

7.4.2. Devem demonsúat considenção e tespeito mútuos, abstendo-se de qualquer tipo de púdica

abusiva e evitando compoÍtamentos que possam, segundo padrões éticos de comportamento, ser

considerados como ofensivos.

7.5. Ptoporcionalidade

7.5.1. No contexto da sua atividade, só podem exigir dos cidadãos o indispensâveI à rcalização da

atividade e fins que a PÂTRIRAM se norteia.

7.5.2. Para â DÍossecução da sua atividade, e no que respeita às entidades em que haja tnte:reLçào com aI

PATRIRAM, os colabotadores só podem exigir o disposto nos regulamentos e normadvos de âmbito

intemo e extemo.

7.53. No exetcício das suas funções, só podem exigt à contÍâpârte o necessádo e indispensável à

rcalização da atividade adtninisttaúva, e devem agir de modo â que a sua conduta sejz adequada e

ptopotcional aos objetivos a alcatçat e às tatefas a desenvolvet.

7.6. Relacionamento entre Colaboradores

Devem seÍ responsáveis e cooperativos, privilegiando o bom ambiente, o respeito e o bom ftato pessoal,

I
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quef com os colegas, queÍ com os supeÍioÍes hierárqúcos' e estes com os seus subordinados'

No seu relacionamento pÍofissional, devem pÍomover ztrocade informação e^ coopetação e fomentaÍ

o espírito de eqúpa.

?.1, Segutança e Bem-estar no Trabalho

A pATRIRÂM gatante o cumprimento das normas de segurança, saúde, higiene e bem-estar no local de

trabalho. O cumprimento das regÍâs de segutança é ,xrra obngaçã"o de todos, sendo dever dos

colaboradores da PÂTRIRAM inf.ormar atempadâmente os seus superiores hierárqúcos ou os sewiços

responsáveis da ocorrência de qualquer situação irregular suscetível de poder comprometer â seguÍânça

das pessoas, instalações ou equipamentos da sua empresa.

7.& Colabotação e da Boa-fé

7.8.1. Devemcomportar-se, de modo honesto e consciencioso, segundo âs regÍas daBoa-f.é, tendo

em vista rcalizrçào do interesse geral e fomentar a sua particípação na PÍossecução do objeto da

PATRIRÂM.

7.8.2. Devem respeitar o trabalho desenvolvido pelos colegas, independentemente das funções que

exeÍçam, sem prejuízo do espírito crítico que deve ser entendido com uma visão construtiva tendo em

vista o aumento da qualidade, ptodutividade e inovação.

7.9. Urbanidade e Lealdade

Devem pÍomoveÍ o bom relacionamento de todas as pessoas com as quais interajâm no exercício das

suas funções, atuando sempÍe de modo diligente, cooperante e no respeito antecipado e volitivo da

digrudade e impottância do ttabalho do colega.

Devem comportaÍ-se com integridade e lealdade peïaflte a PATRIRÂM, bem como colabotat de forma

solidária, recíprocae avisada, com os colegas, nâ pÍossecução do intetesse púbüco.

7.10. Informação e Oualidade

7.10.1,. Devem pÍestaï informações e/ou esclarecimentos de forma clata, simples, inteügível, cottês e

célere.

7.70.2. Durante o exercício das suas funções na PATRIRAM, ou apôs a suâ suspensão ou cessação, não

podem disponibilizaÍ nem utillza4 em proveito ptóprio ou de tetceitos, diteta ou indiretamente, âs

formações a que têm ou tenham tido acesso, no exercício de funções ou poÍ causa delas.
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7.1,0.3' Deve ainda o seu compoÍtâmento pâutar-se por disponibilidade, eficiência, coreção e cottesia,

fomecendo as informações ou outtos esclarecimentos de interesse fundamentado que lhe sejam

solicitados, gatantindo o êxito das ações e o dever de sigile profissional (non disc/osure agreement) que lhe

estão adstritos.

7.11. Recurso a Atividades Ilegais e Iücitas

O tecurso a meios ou atividades ilegais ou ilícitas poÍ parte de um colaboradoÍ, com ou sem objetivo de

reËrat benefícios a título ptóprio ou pâÍa terceiÍos, é condenado pela PATRIRÂM.

7 .12. Comoetência e resDonsâbilidade

7.72.1'. Os colaboradotes devem atuar de forma responsável e competente, dedicada e ctíica,

empenhando-se na valornaçáo profi ssional.

7.12.2. Os tmbalhos desenvolvidos devem ser supoÍtados e ter por base fundacional, regÍas técnicas,

ptocedimentos metodológicos, bem como parâmetros de rigor e qualidade, inerentes à ptípna
atividade, constantes de normativos internos e de regras regionais, nacionais e comunitárias.

7.t1. Independência

7.13.1. Os colaboradores da PATRIRAM deverão atuaÍ com total independência em todos os contatos

com o exteriot, designadamente não solicitando nem recebendo instruções de qualquer pessoa ou

entidade alheia à PATRIRAM.

7.1,3.2. Caso tenham conhecimento, no desempenho das suas funções e poÍ causa delas, de quaisquer

tentativas, por parte de terceiros, de influenciar indevidamente os ftabalhos em execução, os

funcionfuios compÍometem-se ainfotma4 de imediato, o seu superior hierárqúco.

7.14. Conflito de interesses

7.14.1'. Todos os dirigentes e colaboradores deverão pautaÍ a sua atwaçào na defesa intransigente do

intetesse público, garantindo a sepanção total e ineqúvoca entre os interesses pessoais e os da

PATRIRÂM, como forma de evitar a ocorência de situações que originem conflitos de interesses.

7.14.2. Considera-se que são suscetíveis de serem concetualmente tomadas como "conflitos de

interesses" as situações em que os colaboradores sejam intervenientes no tratamento, andamento e

decisão dos ptocessos em que tenham interesse particular em entidades tetceiras p^ra as quais colabotem

ou tenham colabotado, ou em que estejam envolvidas pessoas da sua afinidade famitat ou de amizade,

í1
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nos termos definidos na legislação. Nesse sentido também o Conselho de Prevenção da Corrupção,

considera que, pode tomâr-se ou entender-se conflitos de intetesses como "qual'quer situação en que 0

agente ptiblico, porforça do exercício das suasfunções, ou por causa delas, ïenba que toruar dccisões ou tenlta conlacto com

procedimentos adninistraïiaos de qua/quer nalutv<a, que p\siam afetar, ou em que possan estar em causa, inleresses

particalares .reu.r 0u de ïerceiros e que por essa uia preludiquem ou possam prejudicar a isenção e o rìgor das decisõu

adminìsírafiaas que tenham que ser lomadas, 0u que plssam su:citar a mennr dúüìda sobre a isenção e o rigor qae são

deuidos ao exercício de funções públìcas'"

7.14.3. Os colaboradores da PATRIRÂM devetão informar, que estão peÍante situações suscetíveis de

configurat "conflitos de interesses", devendo declatat-se impedidos, compÍometendo-se a comunicat

tal facto, de imediato, âo seu superiot hierfuqúco.

7.14.4. Perante o Íeporte de situações de eventual conflito de interesses, deverão os superiotes

hierárquicos, em conjunto com a üreçio,encontÍâÍ a solução que melhot se adeque aos propósitos da

boa gestão pública, designadamente na luta pela imparcialidade, objetividade e transpatência.

7.15. PÍesentes e convites pessoais

7.1,5.1. Não podem solicitar, receber ou aceítar, para si ou pata terceiros, quaisquer ofettas, benefícios,

dádivas, compensações ou vantagens que possam condicionar a ímparciahdade e a integridade do

exercício das suas funções

Patz efettos do presente Código considera-se que há condicioÍramento da ímparciahdade e da

integridade do exercício de funções quando hap aceítação de bens de valor estimado igual ou supetiot

a Euro 150.

7.15.2. Deverão, nnda, Íecusar o recebimento de qualquer espécie de graiftcações ou favores de

terceiros, que sejam suscetíveis de gem,ÍÌestes, expetativas de favorecimento poÍ patte ÍaPATRIRAM.

7.15.3. Âs situações que indiciem práticas ilícitas de aliciamento, deverão ser reportadas Adminisftação

da PATRIRÂM,parzÍeporte às competentes entidades de investigação cnr:rlllnal.

7.16. ConÍidencialidade de Infotmação

7 .1.6.1 . Os didgentes e colaboradores deverã"o gaardat sigile 5661. toda a infotmação, i[uet factual, quer

documental, que tenham conhecimento no exetcício das suas funções (non disclosure agreemenì).

7.1,6.2. O sigilo profissional aplica-se a todos os colabotadores, especialmente nas situações em que, pela

sua importância ou legislação existente, não devam ser do conhecimento do público em getal.

7.16.3. Os colaboradores da PATRIRAM, S.A. devem sempÍe atuaÍ com disctição em telação a factos

-U,
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e informações a que tenham acedido durante o exercício das suas funções.

7.16.4. Excetua-se do enquadtamento supramencionado, ainformaçã"o cujo teot seja de divulgação

pública obrtgatôna, ou que tenha nlnrtez^ não confidencial e seja necessátia ao coffeto

desempenho das funções.

7.16.5. O sigilo deverâ set mantido pelos dirigentes e colaboradores durante o exetcício de funções

na PATRIRÂM, e/ou após a suspensão ou cessação do seu vínculo conúatual, estando estes

impedidos de violar confidenciaüdade que tenham acesso ou tenham tido acesso, para proveito

própdo ou de terceiros (non disclosure agteement).

7.17. Renorte de susneitas de ftaude

7.77.1. De acotdo com a Convenção estabelecida nos temos do artigo K.3 do Ttatado da União

Europeia, relativa à proteção dos intetesses financeitos das Comunidades Eutopeias, podetá definir-

se ftaude, quanto às despesas, como qualquer âto ou omissão intencionais relativos:

"À uüliqação ou @resentação de declarações ou documenlos falsos, inexatos ou incompletos, que tenha por efeito o

recebìmenlo ou a retenção indeüdos de fundos pmuenientes do Orçamento Geral das Conunidades Eurupeias ou dos

orçamenlos geidospelas Comunìdadu Eurupeias ou por sua conlal

À não comunicação de uma informEão en uiolação de uma obigação específca, que produTa o mesmo efeito;

Ao desuio dessesfundosparafins dìferente: daqueles queforan inicialmente concedidos."

7.17.2. A este respeito esclarece a Âssociation of Certified Ftaud Examiners, que poderemos

considerat a existência de três tipos de fraude: cotrupção (subomo, manipulação de processos de

concurso, conflitos de intetesses e peculato), apropnação indevida de ativos corpóteos ou

incolpóreos (teembolso de despesas fraudulentas) e manipulação intencional das demonstrações

(tendimentos comunicados de modo inapropriado). 
i

7.17.3. O conhecimento de factos que indiciem situações ilícitas deverão seÍ Íeportâdos aos

superiotes hietárqúcos, que por sua vez informam a Âdministação, que irá determinat quais as

diligências que devem ser tomadas em face do relatado (reporte ao Ministédo Púbüco, se houvet

indícios de infração penal, ou encaminhamento para" a competente autoridade disciplinar, se se

tntar de indícios üsciplinares).

7.17.4. A eventual omissão do devet de denúncia ou de parncipaçáo de factos que indiciem ilícitos

cdminais ou disciplinates, poderá, nos temos da lei, levar à tesponsabilização penil. ef ow

disciplinar. É, "* absoluto, gatanidaâ pÍoteção nos termos lei dos colaboradores que ptocedam

à denúncia de factos suscetíveis de integtarem comportâmentos, condutas e/ou ações ilícias.
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8. ACUMUT-AçÃO pE FUNçÕES

Â acumulação com outras funções púbücas e com funções ou atividades privadas pot parte dos

titulares de cargos dirigentes e dos colaboradores da PÂTRIRÂM está sujeita ao quadro legal

vigente aphcâvel nesta matéria.

e. APLTCAçÃO pO COpIGO

9.1,. Attavés de uma at:iação exemplat no que concefne aos pdncípios e cdtérios estabelecidos, os

colaboradores da PÂTRIRÂM compÍometem-se a cumprir o disposto no presente Código,

propondo, sempÍe que opoÍtuno, iniciativas que contribuam, designadamente, p^t^ o reforço da

conftança e credibilidade reputacional desta empÍesâ.

9.2. Os colaboradores da PATRIRÂM, declaram a sua integral, confessada e volitiva, adesào ao

presente Código.

9.3. O desrespeito ou incumprimento pot pate de qualquet colabotador das normas de conduta

constântes deste Código deve seÍ ÍepoÍtado superioffiente e pode incoter o inftatot em

responsabiüdade disciplinar, cdminal ou ouffa.

10. DISPOSIçÕES FINAIS

O presente Código é objeto de publicitação no sítio de Internet da PATRIRÂM e divulgado junto

de todos os colaboradotes pot correio elettónico institucional.

O Presiden do Conselho de Administração

Jff"\*.,. ì-
Duatte Moniz


