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A Parque Escolar, E.P.E., (Parque Escolar), criada 
através do Decreto-Lei n.º 41/2007, de 21 de 
Fevereiro, tem natureza de pessoa colectiva de direito 
público de natureza empresarial, sendo dotada de 
personalidade jurídica, autonomia administrativa e 
financeira e de património próprio.

A Parque Escolar, que se rege por estatutos próprios e 
pelo regime jurídico do sector empresarial do Estado 
e das empresas públicas, tem por objecto principal 
o planeamento, gestão, desenvolvimento e execução 
do programa de modernização e manutenção da 
rede pública de escolas secundárias e outras afectas 
ao Ministério da Educação.

A missão da Parque Escolar é oferecer aos 
alunos, docentes e demais agentes do sistema 
educativo instalações escolares com condições de 
funcionalidade, conforto, segurança, salubridade 
e aptas à sua integração e adaptação ao processo 
dinâmico de introdução de novas tecnologias.

A Parque Escolar tem ainda por missão a 
implementação de um modelo de gestão das 
instalações escolares que pretende responder 
eficazmente e com custos controlados às solicitações 
normais de conservação e manutenção.

Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 49/2007, publicada na 1.ª Série – n.º 62, do 
Diário da República de 28 de Março de 2007, a qual 
aprovou os princípios de bom governo das empresas 
do sector empresarial do Estado, as empresas detidas 
pelo Estado devem ter ou aderir a um Código de Ética 
que contemple exigentes comportamentos éticos e 
deontológicos.
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Neste contexto, o presente Código de Ética reflecte princípios 
estruturantes e valores fundamentais da Parque Escolar, clarificando 
as normas de conduta que os responsáveis da organização e todos os 
seus Colaboradores devem prosseguir na sua relação profissional e 
nas relações que a Parque Escolar estabelece com terceiros que com 
ela realizam ou desenvolvem actividades profissionais, assim como 
com os alunos, docentes e demais utentes das escolas do ensino 
secundário.

Os princípios e valores de actuação plasmados no presente Código 
de Ética não devem ser considerados como mera manifestação 
de intenções, mas sim como pilares indispensáveis ao exercício 
da actividade da Parque Escolar e ao incremento do prestígio e 
reconhecimento da mesma.
 
Os princípios e valores constantes do presente Código de Ética não 
devem, igualmente, ser entendidos como exaustivos, devendo os 
mesmos ser interpretados como princípios e valores basilares que 
permitem fomentar e desenvolver exigentes comportamentos éticos e 
deontológicos, bem como garantir a prática de condutas profissionais 
de elevado padrão moral e de cultura dos valores da Parque Escolar.
Neste contexto, a observância do presente Código de Ética não obsta 
à aplicação simultânea de outras normas de conduta específicas que 
se mostrem aplicáveis.
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1. Os princípios e normas de conduta previstos 
no presente Código são aplicáveis a todos os 
Colaboradores da Parque Escolar, independentemente 
do respectivo tipo de vínculo, categoria profissional e 
posição hierárquica.

2. Para efeitos do presente Código, são considerados 
Colaboradores da Parque Escolar todos os membros 
dos órgãos sociais, directores, trabalhadores 
independentemente do respectivo tipo de vínculo, 
estagiários, mandatários, prestadores de serviços, 
consultores e todos os demais que actuam em nome 
da Parque Escolar.
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Âmbito de aplicação
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O presente Código de Ética reflecte os valores fundamentais 
e os princípios estruturantes que devem ser adoptados pelos 
Colaboradores da Parque Escolar, clarificando as normas de 
conduta que os mesmos devem prosseguir na sua relação 
profissional recíproca, bem como nas relações que, em nome da 
Parque Escolar, são estabelecidas com terceiros, nomeadamente, 
fornecedores, entidades públicas e privadas, alunos, docentes e 
demais utentes das escolas do ensino secundário.2

Objectivos
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Os Colaboradores devem respeitar escrupulosamente 
a Constituição da República Portuguesa e as leis da 
República, bem como assegurar o cumprimento de 
todas as normas legais e regulamentares aplicáveis 
às suas actividades.

Legalidade
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1. Os Colaboradores devem exercer as suas funções 
com total isenção, transparência, lealdade, rigor, zelo 
e diligência, com perfeita consciência da importância 
da excelência na prestação dos serviços e das 
responsabilidades inerentes às suas funções.

2. Os Colaboradores devem prestar entreajuda e 
partilhar toda a informação em função dos interesses 
da Parque Escolar e não de interesses individuais, de 
grupo ou de área.

3. Os Colaboradores devem ainda fomentar a 
colaboração e a criatividade nas relações profissionais, 
desenvolver e manter o diálogo na resolução de 
conflitos e o respeito pela diferença de opiniões, 
pautando as relações hierárquicas pelos valores da 
liderança, equidade e respeito mútuo, assim como 
cultivar a cordialidade das relações profissionais.

Responsabilidade profissional
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1. A Parque Escolar assume-se como uma organização 
socialmente responsável que contribui activamente 
para o desenvolvimento sustentável.

2. A Parque Escolar procura proteger o meio ambiente 
e assegurar o bem-estar dos seus Colaboradores 
e da população em geral, através da adopção de 
procedimentos e práticas que visam minimizar os 
impactos negativos ambientais da sua actividade, 
destacando-se a correcta inserção, preservação 
e manutenção dos bens e património pelo qual é 
responsável, com a preocupação de uma utilização 
racional de todos os recursos naturais e uma 
adequada gestão de resíduos.

3. A Parque Escolar procura ainda assegurar a 
protecção do ambiente no planeamento e na execução 
do programa de modernização e manutenção de todas 
as escolas da rede pública que lhe estão confiadas.

Responsabilidade Social e Ambiental
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1. No seu relacionamento mútuo, os Colaboradores 
devem observar os princípios da lealdade, integridade, 
cooperação, solidariedade, probidade e urbanidade.

2. Os Colaboradores devem prestar entreajuda e 
partilhar toda a informação necessária em função 
dos superiores interesses da Parque Escolar e não 
com base em interesses individuais, de grupo ou de 
área.

3. Os Colaboradores devem ainda fomentar a 
colaboração e a criatividade nas relações profissionais, 
desenvolver e manter o diálogo na resolução de 
conflitos e o respeito pela diferença de opiniões, 
pautando as relações hierárquicas pelos valores da 
liderança, equidade e respeito mútuo, assim como 
cultivar a cordialidade das relações profissionais.

Relacionamento entre Colaboradores
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1. São totalmente inadmissíveis quaisquer formas 
de discriminação, directa ou indirecta, baseada, 
nomeadamente, na ascendência, idade, sexo, 
orientação sexual, estado civil, situação familiar, 
património genético, capacidade de trabalho reduzida, 
deficiência ou doença crónica, nacionalidade, origem 
étnica, religião, convicções políticas ou ideológicas e 
filiação sindical.

2. São, igualmente, totalmente inadmissíveis quaisquer 
comportamentos que possam ser configurados de 
assédio ou abuso de poder.

Igualdade e não discriminação
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1. Nos contactos formais ou informais com 
representantes de quaisquer entidades terceiras 
de natureza pública ou privada, os Colaboradores 
devem agir com disponibilidade, cortesia, correcção, 
eficiência e prontidão, assegurando a posição 
oficialmente assumida e adoptada pela Parque 
Escolar.

2. Os Colaboradores devem abster-se de transmitir a 
terceiros quaisquer posições e opiniões pessoais.

Relacionamento com entidades terceiras
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1. A escolha dos fornecedores da Parque Escolar deve 
processar-se através de critérios claros, justos, isentos 
e imparciais, atendendo, não apenas às condições 
comerciais e qualidade dos produtos e serviços 
propostos, mas também ao comportamento ético 
de tais fornecedores, tal como o mesmo é percebido 
pela Parque Escolar.

2. No limite das suas possibilidades, a Parque Escolar 
garante ainda que todos os seus fornecedores 
partilham e cumprem os princípios éticos e valores 
por si defendidos e plasmados no presente Código.

Relacionamento com fornecedores
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Os estudantes, docentes e demais utentes do 
serviço público escolar devem ser tratados com 
profissionalismo, respeito, lealdade e dedicação, 
na dupla perspectiva dos utentes directos e da 
comunidade, envidando a Parque Escolar todos os 
esforços para prestar um serviço de qualidade na 
satisfação das necessidades das populações em 
relação aos serviços públicos de educação, com 
condições de funcionalidade, conforto, segurança 
e salubridade, no cumprimento das condições 
acordadas e dos compromissos assumidos.

Relacionamento com estudantes, 
docentes e demais utentes
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1. Os Colaboradores devem guardar confidencialidade 
relativamente a todas as informações que advenham 
do exercício das suas funções ou de quaisquer 
entidades que entrem em contacto com a Parque 
Escolar no âmbito da sua actividade e que tenham 
chegado ao seu conhecimento no âmbito do exercício 
da sua actividade profissional.

2. É expressamente proibida a utilização de 
informações profissionais para benefício próprio ou 
de terceiro.

3. Os Colaboradores devem respeitar as regras 
instituídas na Parque Escolar relativamente à sua 
forma de comunicação institucional.

Confidencialidade
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1. Para efeitos do presente Código, entende-
se existir conflito de interesses sempre 
que, no exercício da sua actividade, os 
Colaboradores sejam chamados a intervir em 
processos de decisão que envolvam, directa 
ou indirectamente, organizações com que 
colaborem ou tenham colaborado, ou pessoas
a que estejam ou tenham estado ligados por
laços de parentesco, afinidade ou amizade.
 
2. Sempre que se verifique conflito de interesses 
nos termos do disposto no número 1, deve o 
mesmo ser imediatamente comunicado pelo 
Colaborador ao superior hierárquico directo.
 

Conflitos de interesse
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3. Mesmo quando tal não lhes esteja vedado 
contratualmente, o Colaborador que exerça 
qualquer actividade, remunerada ou não, 
susceptível de convergir com a missão, os 
objectivos, as actividades ou os interesses da 
Parque Escolar, deve comunicar tal situação ao
superior hierárquico directo.
 
4. A comunicação referida no número 3 
deve ocorrer antes do início do exercício da 
actividade em causa.
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1. Os Colaboradores não devem aceitar ou recorrer a 
ofertas, pagamentos, ou outros tipos de favores.

2. Exceptua-se do disposto no número 1 todas as 
ofertas que não sirvam para a obtenção ilegítima de 
vantagens ou ser interpretadas como tal e que não 
ultrapassem o princípio da mera cortesia e um valor 
simbólico e comercialmente despiciendo.

3. Todas as ofertas recebidas devem ser sempre 
comunicadas pelo respectivo Colaborador ao superior 
hierárquico directo.

4. Todas as ofertas indiciadoras de expectativas de 
obtenção de favorecimento ou tratamento especial 
por parte dos ofertantes devem ser recusadas.

Integridade
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1. Os Colaboradores devem utilizar de forma 
adequada e prudente todos os bens que lhes 
são confiados para o desempenho das suas 
funções.

2. Os Colaboradores devem ainda utilizar 
criteriosa, racional e eficientemente todos 
os bens que são confiados, evitando o 
desperdício.
 
3. É expressamente vedada a utilização de 
bens da Parque Escolar em proveito pessoal ou 
de terceiros.

Utilização de bens
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1. O respeito e o cumprimento estrito do 
presente Código de Ética deve ser assumido 
por todos os Colaboradores.

2. A violação de qualquer norma constante 
do presente Código de Ética é considerada 
infracção disciplinar punível nos termos 
do disposto nos artigos 328.º e seguintes 
do Código do Trabalho, aprovado pela Lei 
n.º7/2009, de 12 de Fevereiro.

Acção disciplinar
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1. O presente Código de Ética é publicado 
na Intranet e divulgado junto de todos os 
Colaboradores mediante a entrega de um 
exemplar a cada um.

2. O presente Código de Ética encontra-
se ainda disponível no sítio da Internet da 
Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, nos 
termos e no cumprimento do disposto no ponto 
25 do Anexo à Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 49/2007, publicada na 1.ª Série – 
n.º 62, do Diário da República de 28 de Março 
de 2007.

Publicação divulgação

16
46







49

O presente Código de Ética entra em vigor 
a 01 Julho de 2009.

Entrada em vigor
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Ficha Técnica
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