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DEVERES PARA COM OS 
ÓRGÃOS DE SOBERANIA

DISPOSIÇÕES FINAIS

MEDIDAS  DISCIPLINARES

Admoestação verbal

Censura registada

Multa

Despromoção

Demissão

• Zelo e dedicação (agir com eficiência, 
objectividade respeitando e fazendo respei-
tar os direitos, liberdades e garantias dos 
cidadãos);
• Lealdade (exercer os programas e mis-
sões definidas pelos seus superiores hierár-
quicos).

• Apoiar e promover os princípios e determi-
nações desta cartilha; 
• As violações  das normas que serviram de 
base para a elaboração desta cartilha,  
devem ser levadas ao conhecimento do 
superior imediato ou do Gabinete de Recur-
sos Humanos.



SIGILO CONFIDENCIALIDADE

SEGURANÇA NO TRABALHO

Não alterar ou rasurar o teor de qualquer 
documento, informação ou dado;
Não divulgar informações estratégicas de 
carácter sigiloso ou reservado;
O funcionário deve, em caso de dúvidas 
sobre as tarefas a serem desenvolvidas, 
perguntar ao superior como proceder.

• Todos nós devemos conhecer as medidas 
de segurança e protecção e praticá-las duran-
te o exercício das nossas actividades, internas 
ou externas;

• Devemos relatar imediatamente a ocorrência 
de acidentes de trabalho;

• O ambiente de trabalho deve ser limpo, 
organizado e seguro;

• Os objectos pessoais devem ser guardados 
em locais adequados;

• Atenção à higiene pessoal, as roupas e 
sapatos, devem ser limpos e bem cuidados;

• Nenhuma tarefa deve ser executada em 
condições de risco;

• Todos nós somos responsáveis pela Higiene 
da nossa área de trabalho.



Quem somos 

Missão / Visão

Valores

 Princípios Éticos

Somos os Órgãos de Apoio ao Vice-Presidente 
da República, abreviadamente: OAVPR.

Prestar assistência, assessoria e apoio técni-
co e administrativo, directo e imediato ao Vice-
-Presidente da República, enquanto órgão 
auxiliar do Presidente da República no exercí-
cio da função executiva.

Os Órgãos de Apoio ao Vice-Presidente da 
República definem como princípios éticos que 
devem sempre orientar o relacionamento inter-
pessoal o seguinte:

• Excelência;
• Sentido de missão/ Comprometimento;
• Apresentação de resultados;
•  Liderança.

• Legalidade; 
• Lealdade; 
• Neutralidade;
• Competência; 
• Integridade e responsabilidade; 
• Fidelidade aos interesses da instituição 
   (senso de propriedade);
•  Imparcialidade;
•  Profissionalismo e trabalho em equipa;
• Comprometimento;
•  Respeito;
• Cortesia e informação (prestáveis e corteses  no 
asseguramento das informações); 



Deveres e garantias

• Respeito nas relações e atitudes com os funcioná-
rios (dignidade e decoro no exercício das nossas 
funções);
• Comunicação, transparência e simplicidade nas 
nossas acções e atitudes;
• Vontade de ensinar e aprender.

Conduta Pessoal

Qualidade na prestação do serviço (postura de bem 
servir, rigor e eficiência):
• Isenção e imparcialidade (todos os cidadãos são 
iguais perante a  lei);
• Competência e proporcionalidade em função dos 
objectivos a alcançar;
• Igualdade de acesso a oportunidades de crescimento 
intelectual e profissional;
• Liberdade de manifestação, observando o respeito à 
imagem do órgão e dos funcionários;
 • Igualdade de oportunidade nos planos de formação  
e sistemas de avaliação de desempenho;
• Não fumar, nem ingerir bebidas alcoólicas  e  outras 
drogas;
• É proibido o uso e porte de arma de fogo;
• Não é permitido comercializar quaisquer produtos no 
local de serviço;
• É proibido circular nas instalações sem o passe de 
identificação;
• É proibido utilizar o sistema informático com propósi-
tos ilegais, transmissão de mensagens ofensivas, e 
discriminatórias.  

 Integridade e honestidade;
Respeito;

Comprometimento;



Probidade;
Transparência;

Assiduidade e pontualidade.

• Não prejudicar a reputação dos colegas por meio 
de julgamentos tendenciosos, falsos  testemunhos 
ou informações não fundamentadas;
• Combater o nepotismo;
• Usar o bom senso nos assuntos particulares 
tratados com colegas;
• “Feedback” como ferramenta de melhoria das 
relações orientadas à crítica construtiva;
• Não é permitido uso das redes socias em horário 
normal de trabalho.

DRESS CODE (Código de vestimenta)

Relações e Atitudes no Trabalho

Roupas formais (fato e gravata), vestidos e 
saias a medida dos joelhos ou mais longo;
Transparentes, rendados, roupas muito 
justas, decotes extravagantes e brilhantes;
Ténis, sandálias rasas abertas, Chinelos, 
salto extremamente alto, sapatos sem 
meias;
Roupa jeans.

Os OAVPR estão empenhados em manter as 
relações no ambiente de trabalho pautadas pelo 
respeito à pessoa e à sua integridade moral e física, 
à transparência, à colaboração, ao trabalho em 
equipa, ao crescimento profissional, ao foco na 
qualidade, à eficiência, à parcimónia e à melhoria 
contínua dos processos:


