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Preâmbulo 

 

A associação Nonagon – Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel pretende constituir-se como uma 

referência internacional na valorização do capital humano, tecnológico, empresarial e social, assente em 

competências e dinâmicas empreendedoras e sustentada no conhecimento, na tecnologia e na inovação. 

Considerando a referida missão da Nonagon, e reconhecendo a necessidade de definir orientações de 

ética e de conduta para os colaboradores da Nonagon, nos relacionamentos profissionais internos e 

externos, importa capacitar esta associação de um conjunto de normas orientadoras que contribuam para 

o reforço de uma cultura de rigor e transparência. 

 

Capítulo I – Âmbito e Objetivos 

Artigo 1.º 

Âmbito 

1 – O presente Código de Ética e de Conduta integra o conjunto de regras de natureza ética e deontológica 

a observar pelos membros dos órgãos sociais da associação Nonagon – Parque de Ciência e Tecnologia 

de São Miguel, e por todos os seus colaboradores, no desempenho das funções que lhes estejam 

atribuídas. 

2 – O presente Código de Conduta aplica-se a todos os colaboradores da Nonagon, independentemente 

da sua função, vínculo contratual ou posição hierárquica, entendendo-se como tal todas as pessoas que 

prestem atividade na Nonagon. 

3 -  O presente instrumento é complementar da promoção dos valores inerentes à atividade profissional, 

não impedindo a aplicação simultânea de regras disciplinares e de conduta específicas, bem como das 

normas que integram o Código de Trabalho, entre outros.  

 

 

 

Artigo 2.º 

Objetivo 

As normas previstas no presente Código visam: 
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a) Garantir o cumprimento do disposto na lei no que respeita a deveres profissionais que incubem à 

Nonagon e respetivos colaboradores; 

b) Assegurar que, para além de cumprir as regras e deveres que decorrem das disposições legais e 

regulamentares aplicáveis, a atividade da Nonagon será prosseguida de acordo com rigorosos 

princípios éticos e deontológicos; 

c) Contribuir para a afirmação de uma imagem institucional de rigor, eficiência e competência. 

 

Capítulo II – Deontologia e Ética Profissional 

 

Artigo 3.º 

Princípios Gerais 

A atividade profissional desempenhada pelos destinatários do presente Código deverá reger-se pelos 

seguintes princípios: 

a) Legalidade - Os colaboradores da Nonagon devem atuar em conformidade com a Constituição, a 

lei e o direito. Devem, nomeadamente, zelar para que as decisões que afetem os direitos ou 

interesses legalmente protegidos dos cidadãos tenham um fundamento legal e que o seu conteúdo 

esteja de acordo com a lei ou com os fins pela mesma prosseguidos; 

b) Lealdade e cooperação- Para os colaboradores da Nonagon o conceito de lealdade implica não 

só o adequado desempenho das tarefas que lhes são atribuídas pelos seus superiores 

hierárquicos, como o cumprimento das instruções destes últimos e o respeito pelos canais 

hierárquicos apropriados. Os colaboradores devem igualmente garantir a transparência e a 

capacidade de diálogo consideradas adequadas no trato diário pessoal com superiores 

hierárquicos e colegas; 

Os colaboradores devem promover o bom relacionamento interpessoal, de forma a assegurar a 

existência de relações cordiais e propiciadoras de um ambiente de trabalho eficaz; 

c) Integridade - Os colaboradores da Nonagon devem agir em todas as situações de acordo com 

critérios consubstanciados numa conduta honesta e diligente, combatendo ativamente todas as 

formas de corrupção, ativa ou passiva. Deve ser prestada uma especial atenção aos favores e às 

cumplicidades que possam induzir a criação de vantagens ilícitas, que constituem formas subtis 

de corrupção, tais como ofertas ou recebimentos de verbas por parte de utilizadores, fornecedores 

ou outras entidades; 

d) Proporcionalidade - Os colaboradores da Nonagon devem atuar com ponderação e razoabilidade. 

Quando tomam decisões certificam-se de que as medidas adotadas são adequadas, necessárias 

e proporcionais aos objetivos a realizar, devendo, nomeadamente, evitar restrições aos direitos 
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dos cidadãos ou impor-lhes encargos, sempre que não existir um equilíbrio razoável entre tais 

restrições ou encargos e os objetivos que se pretendem alcançar; 

e) Igualdade de tratamento e não discriminação - Os colaboradores não devem adotar 

comportamentos discriminatórios, designadamente com base na etnia, sexo, idade, capacidade 

física, orientação sexual, opiniões políticas ou convicções religiosas; 

f) Desenvolvimento sustentável – Os colaboradores devem ter uma participação ativa nas políticas 

de preservação do ambiente, gestão de resíduos e eficiência energética, dando preferência à 

utilização de materiais biodegradáveis e/ou recicláveis, promover a adoção de procedimentos 

ambientalmente responsáveis junto da cadeia de valor, garantindo também que do exercício das 

suas atividades não resultam quaisquer agressões ou prejuízos para o património das 

comunidades. 

Artigo 4.º 

Diligência 

O exercício das atribuições profissionais deverá garantir aos clientes da Nonagon e às entidades com quem 

a Nonagon se relaciona, sem prejuízo do dever de segredo profissional, uma resposta rigorosa, oportuna 

e completa às solicitações apresentadas. 

Artigo 5.º 

Segredo profissional 

 

1.  Os destinatários do presente Código ficam sujeitos a segredo profissional, devendo guardar e manter 

sob rigoroso sigilo, não podendo divulgar nem utilizar, seja qual for a finalidade, em proveito próprio 

ou alheio, diretamente ou por interposta pessoa: 

 

a) Os fatos e/ou informações respeitantes à atividade da Nonagon, aos seus clientes ou a entidades 

terceiras, cujo conhecimento lhes advenha do exercício das respetivas funções; 

        b) Qualquer informação que respeite a processos em tramitação ou acompanhamento na Nonagon. 

2.  Nos contatos com clientes e qualquer entidade terceira em geral, deve existir a maior discrição e 

particular cautela na transmissão de informações acerca de outros clientes e demais entidades. 

3. O dever de segredo profissional mantém-se ainda que os seus destinatários deixem de prestar 

serviço à Nonagon. 

Artigo 6.º 

Defesa dos Interesses dos Clientes 
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As reclamações apresentadas por clientes e outras entidades devem ser prontamente transmitidas ao 

Conselho de Administração, cabendo a este órgão tomar as medidas que entender por convenientes para 

que essas reclamações sejam apreciadas e para que, logo que possível, seja enviada resposta ao 

reclamante. 

Artigo 7.º 

Igualdade de Tratamento 

1 – Aos clientes e outras entidades que se relacionam com a Nonagon deve ser assegurada igualdade de 

tratamento em todas as situações em que não exista motivo de ordem legal e/ou contratual para proceder 

de forma distinta. 

2 – A regra prevista no número anterior não impede a prática de condições diferenciadas, nomeadamente 

em matéria de benefícios concedidos, atendendo à natureza das iniciativas em causa. 

Artigo 8.º 

Conflito de interesses 

1 – Sem prejuízo do previsto no artigo anterior, as situações de conflito de interesses entre dois ou mais 

clientes, devem ser resolvidas com ponderação e equidade, por forma a assegurar um tratamento imparcial 

às partes envolvidas. 

2 – Os eventuais conflitos de interesses resultantes de relações familiares, de património pessoal ou de 

qualquer outra causa, de qualquer colaborador da Nonagon, ou membro dos seus órgãos sociais, por um 

lado, e os da Nonagon, por outro lado, devem ser, pelo colaborador ou membro do órgão social da 

Nonagon, prontamente comunicados ao Conselho de Administração, devendo ser resolvidos por aquele 

órgão com equidade e ponderação. 

3 – Em qualquer situação, a resolução dos conflitos de interesses deve respeitar escrupulosamente as 

disposições legais, regulamentares e contratuais aplicáveis. 

 

Artigo 9.º 

Presentes e Convites Pessoais 

Os colaboradores não podem oferecer, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiros, quaisquer benefícios, 

dádivas ou gratificações, recompensas, ou ofertas em virtude do exercício das suas funções, que visem 

influenciar o seu trabalho ou possam ser interpretadas como tal. 
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Artigo 10.º 

Suspeitas e Denúncia 

1 - Sempre que os colaboradores da Nonagon tomem conhecimento ou tiverem suspeitas fundadas da 

ocorrência de comportamentos ou situações ilícitas, incluindo atividades de abuso de informação 

privilegiada, fraude ou corrupção, devem informar, por escrito, o Conselho de Administração. 

2 – É garantida a confidencialidade da identidade dos colaboradores que denunciem os comportamentos 

ou as situações referidas no número anterior. 

3 – Os colaboradores abrangidos pelos números anteriores não serão alvo de tratamento discriminatório 

ou de eventuais sanções.   

Artigo 11.º 

Acumulação de Funções ou Atividades 

1.  Os colaboradores da Nonagon podem acumular funções ou atividades nos termos legalmente 

estabelecidos, devendo para o efeito solicitar autorização, mediante requerimento escrito dirigido ao 

Conselho de Administração. 

2.  No pedido de autorização referido no número anterior, os colaboradores devem declarar que as 

funções ou atividades a desenvolver não afetam, sob forma alguma, as funções que desempenham 

na Nonagon, nem colocam em causa os princípios previstos no presente Código. 

Artigo 12.º 

Utilização de Recursos 

1.  Os colaboradores, no exercício das suas funções, devem efetuar uma utilização racional dos 

recursos físicos, técnicos e tecnológicos afetos à atividade da Nonagon. 

2. Os colaboradores devem zelar pela boa conservação dos bens e equipamentos à sua disposição, 

devendo respeitar, proteger e não fazer uso abusivo do património da Nonagon, assegurando a sua 

utilização exclusiva para os fins a que se destinam. 

 

Capítulo III – Organização Interna 

Artigo 13.º 

                                                  Princípio Geral 
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1. Tendo em vista o cumprimento do disposto nos artigos anteriores, devem os colaboradores da 

Nonagon solicitar aos respetivos superiores hierárquicos as orientações que julguem necessárias, 

bem como o esclarecimento de quaisquer dúvidas que se lhes coloquem a propósito das matérias 

objeto do presente Código. 

2. Compete ao Conselho de Administração a resolução definitiva das situações a esclarecer. 

 

Artigo 14.º 

Informação e Publicidade 

1. A prestação de informações a órgãos de comunicação social, bem como a publicidade estão vedadas 

aos colaboradores da Nonagon, exceto se existir prévia autorização do Conselho de Administração. 

2. Toda a informação a prestar aos clientes e entidades terceiras deve conformar-se com os princípios 

da clareza, rigor, veracidade e oportunidade. 

Artigo 15.º 

Relações internas 

 

1. As relações entre colaboradores devem basear-se, nomeadamente, na lealdade, honestidade, 

respeito mútuo e cordialidade, permitindo um ambiente de confiança, evitando-se todos os 

comportamentos que possam afetar negativamente aquelas relações.  

2. Os colaboradores devem adotar um espírito de equipa e de entreajuda, cooperação, partilha de 

informação e conhecimento, de modo a promover um bom ambiente de trabalho.  

3. Os colaboradores devem contribuir ativamente para que as pessoas envolvidas no tratamento de 

um mesmo assunto disponham da informação necessária e atualizada em relação aos trabalhos 

em curso e permitir-lhes que deem o respetivo contributo para a boa condução dos assuntos.  

4. Considera-se que não respeita o padrão de lealdade cujo cumprimento se espera dos 

colaboradores, a não revelação por estes a superiores e colegas de informações que possam 

afetar o andamento dos trabalhos, sobretudo com o intuito de obter vantagens pessoais, bem 

como o fornecimento de informações falsas, inexatas, insuficientes ou exageradas, a recusa em 

colaborar com os colegas e a demonstração de uma conduta, ativa ou passiva, que obstrua o 

tratamento do assunto.  
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5. Os colaboradores que desempenhem funções de direção, coordenação ou chefia devem instruir 

os que com eles trabalhem ou colaborem de uma forma clara e compreensível, oralmente ou por 

escrito, evitando situações dúbias quanto ao modo e aos resultados esperados da sua atuação.  

6. Os colaboradores devem comunicar de imediato ao Conselho de Administração, quaisquer factos 

de que tenham conhecimento no exercício das suas funções quando estes indiciem uma prática 

irregular suscetível de colocar em risco o correto funcionamento ou o cumprimento da missão da 

Nonagon. 

 

7. O cumprimento do dever previsto no número anterior não envolve qualquer responsabilidade para 

o colaborador que o observe. 

 

                                                      Capítulo IV 

 

Artigo 16.º 

Incumprimento 

A violação dos princípios e deveres previstos no presente Código pode dar origem, nos termos da lei, a 

responsabilidade disciplinar ou outra aplicável, consoante a gravidade da situação. 

Artigo 17.º 

Revisão e Alteração 

 
1. O presente Código será objeto de revisão sempre que se revele existir matéria pertinente que 

contribua para o reforço dos objetivos nele previstos, a qual poderá ser suscitada por qualquer 

colaborador e objeto de aprovação por parte do Conselho de Administração da Nonagon. 

2. As revisões serão divulgadas a todos os colaboradores, nos termos do artigo seguinte. 

 

 

Artigo 18. º 

Aprovação, publicitação e entrada em vigor 

1. O presente Código é aprovado por deliberação do Conselho de Administração da Nonagon. 

2. Após a aprovação referida no número anterior, o Código será publicitado no sítio da Internet da 

Nonagon, entrando em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação. 
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3. O disposto nos números anteriores é aplicável às alterações ou revisões que venham a ser 

efetuadas. 

 

 

Aprovado em Reunião do Conselho de Administração, Lagoa  25 de maio de 2018 

 

 

 

 

 

 


