
CÓDIGO DE CONDUTA DO CAICC  

Um Código de Conduta deve ser constituído por um conjunto de princípios, valores e 
responsabilidades que orientam as formas de gestão e maneiras de ser de uma 
determinada organização ou instituição. Os princípios básicos comportam valores e 
práticas universais, mas as formulações devem ser elaboradas à luz da natureza e 
necessidades da entidade que se regerá na base delas. 
 
È neste contexto que o Centro de Apoio à Informação e Comunicação Comunitária (CAICC) 
decide adoptar o presente Código de Conduta e compromete-se a assumí-lo na íntegra, 
pautando por uma conduta baseada num forte sentido de responsabilidade social e ética e 
da tomada de consciência dos impactos que o exercício da sua actividade provoca.  
 

1. VALORES 
 
Na realização da sua missão, o CAICC manter-se-á fiel aos valores compartilhados pelo seu 
pessoal e liderança, os quais fundamentam a sua abordagem no trabalho com parceiros e 
com comunidades.  
 
O CAICC na prossecução dos seus fins: 

 Terá uma atitude de abertura baseada no respeito pela dignidade e direitos dos 
cidadãos e das comunidades, traduzindo este respeito em cortesia, inclusão, porta 
aberta e solidariedade social; 

 Trabalhará com isenção e de forma independente de influências indevidas, 
tratando os parceiros e comunidades sem discriminação baseada no tipo de 
organização ou outros factores; 

 Desempenhará as suas funções com responsabilidade, trabalhando arduamente para 
atingir os resultados a que se propôs com eficiência, qualidade e transparência e 
criando um clima de confiança entre todas as partes; e  

 Envidará esforços para actuar com e promover dinamismo e criatividade no sector 
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) comunitárias.  

 
2. GOVERNAÇÃO 

 
O Comité Director do CAICC promove o cumprimento de todas as normas e regras em vigor 
no CAICC, tanto por parte do CAICC institucionalmente como pelo seu pessoal a nível 
individual, incluindo procedimentos administrativos e financeiros, métodos de trabalho e 
comportamentos que reflectem os valores e objectivos da instituição. 
 
Em particular, cabe ao Comité Director assegurar que a motivação subjacente às 
actividades do CAICC seja sempre a defesa dos interesses dos seus parceiros locais e do 
interesse público, conforme vem espelhado no Plano Estratégico, e nunca interesses 
pessoais da equipa executiva ou do próprio Comité Director. Os recursos disponíveis devem 
ser utilizados de forma apropriada e racional. 
 
O CAICC e os membros do seu Comité Director comprometem-se a usar metodologias 
democráticas nos seus procedimentos e tomadas de decisão, e a garantir transparência e 
prestações de contas aos parceiros e beneficiários do CAICC a todos os níveis. 
 
A gestão financeira e administrativa do CAICC é supervisionada pela Direcção do Centro de 
Informática da Universidade Eduardo Mondlane (CIUEM), e os procedimentos devem estar 
em conformidade com as normas em vigor na UEM. 
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3. RELAÇÕES DE TRABALHO 
 
O relacionamento entre a Coordenação do CAICC e o pessoal deve estar fundamentado na 
justiça, no respeito mútuo, na valorização do ser humano, na transparência e na 
compartilha de responsabilidades. 
 
O CAICC deve oferecer as mesmas oportunidades de contratação e progressão para todos, 
em processos documentados e transparentes, rejeitando qualquer atitude de 
discriminação baseada em género, religião, origem, raça, deficiência, filiação político-
partidária ou outro factor. Nenhuma decisão que afecte a carreira de um ou mais 
membros da equipa pode ser tomada em função de preferências, vínculos pessoais ou 
interesses alheios aos da organização. 
 
A contratação de parentes de qualquer membro da equipa pode ser considerada, desde 
que sejam avaliados e concorram às oportunidades de emprego em condições similares às 
de outros/as candidatos/as. 
 
Não é permitido o emprego de parentes de primeiro grau na mesma área de trabalho, nem 
é permitido a relação chefe-subordinado/a entre pessoas com laços familiares. 
A organização não admite qualquer forma de assédio moral ou sexual contra nenhum/a 
trabalhador/a. 
 
O assédio moral é caracterizado por abuso de poder, desqualificando, menosprezando ou 
humilhando o outro. O assédio sexual é caracterizado por alguém que faz proposta de 
carácter sexual a outra pessoa, negando-lhe a possibilidade de recusar pelo uso da 
intimidação, chantagem ou outros meios de coação. 
 
Os assuntos de natureza confidencial em poder do pessoal responsável pela aplicação do 
presente código de conduta devem ser mantidos confidenciais, a não ser que o 
cumprimento do dever ou necessidade de justiça, estritamente, exija outro 
comportamento.  
 
Nenhum/a trabalhador/a pode deixar que a sua conduta pessoal ponha em causa o 
trabalho do CAICC. 
 
 

4. CONFLITOS DE INTERESSE 
 
Todo o pessoal do CAICC deve comportar-se de forma consistente com os mais elevados 
padrões profissionais, éticos e legais. O pessoal, colaboradores e membros do Comité 
Director têm a responsabilidade e devem evitar qualquer situação susceptível de originar, 
directa ou indirectamente, conflitos de interesses com a organização.  
 
Por interesse pessoal ou privado, entende-se qualquer potencial vantagem para o próprio, 
para os seus familiares e afins, para o seu círculo de amigos, para outro colaborador da 
organização, ou para uma empresa em que tenha interesses ou instituição a que pertença.  
  
Existe conflito de interesses actual ou potencial sempre que uma pessoa tenha um 
interesse pessoal ou privado em determinada matéria que possa influenciar o desempenho 
das suas funções profissionais relacionadas com o CAICC. Os eventuais conflitos de 
interesses de qualquer pessoa sujeito ao regime deste Código, deverão ser imediatamente 
comunicados aos superiores hierárquicos, à Coordenação do CAICC, à Direcção do Centro 
de Informática da Universidade Eduardo Mondlane (CIUEM), ou no caso de membros da 
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Direcção ou do Comité Director ao próprio Comité Director, com o objectivo de assegurar 
o desempenho imparcial, objectivo e transparente.  
 
Os colaboradores podem exercer quaisquer actividades fora do seu horário de trabalho, 
sejam ou não remuneradas, desde que tais actividades não interfiram negativamente com 
as suas obrigações para com o CAICC ou possam gerar conflitos de interesses.  
  
O exercício de actividades remuneradas fora do CAICC deverá ser previamente comunicado 
ao superior hierárquico. O exercício de actividades externas, remuneradas ou não 
remuneradas, excepto actividades científicas ou académicas, será sempre considerado 
incompatível com a actividade da organização quando o empregador em causa seja um 
fornecedor do CAICC ou um parceiro directo, a não ser que a actividade visa contribuir 
para os objectivos do CAICC. 
 
Os colaboradores não podem fazer uso de qualquer informação privilegiada que obtenham 
por via das suas funções.  
 

5. COMBATE À CORRUPÇÃO 
 
Será implementada uma política de Tolerância Zero em casos confirmados de corrupção, e 
suspeitas fundamentadas de corrupção observada ou vivida são obrigatoriamente 
denunciadas à Coordenação do CAICC ou outras instâncias, conforme o caso. 
 
Nenhum/a trabalhador/a deve tentar influenciar para proveito pessoal nenhuma pessoa, 
nem instituição, utilizando para o efeito o seu cargo oficial ou oferecendo vantagens 
pessoais. 
 
Os colaboradores devem lutar activamente contra todas as formas de corrupção, activa ou 
passiva, tendo especial atenção a qualquer forma de pagamentos, comissões, favores e 
cumplicidades que possam induzir à criação de vantagens ilícitas, ou que constituem 
formas subtis de corrupção, tais como ofertas ou recebimentos de parceiros ou 
fornecedores. Nenhum/a trabalhador/a deve oferecer ou aceitar presentes ou vantagens 
económicas de qualquer natureza, que possam ser correlacionadas com qualquer tipo de 
negociação no contexto do CAICC, a não ser objectos de pequeno valor classificados como 
brindes de marketing.  
 
As normas e sanções disciplinares para instituições públicas vigentes no CIUEM deverão ser 
aplicadas com rigor, em processos objectivos e transparentes, acautelando-se o direito à 
defesa, sem prejuizo da entrega do caso às autoridades de Justiça. A falta de acção 
poderá dar aso à inferência de cumplicidades da parte de quem não denunciou ou não 
actuou.  
 
Os trabalhadores com responsabilidades na selecção do fornecimento de bens ou de 
serviços para o CAICC, não podem ter qualquer interesse pessoal relacionado com o 
fornecedor ou o fornecimento. Por interesse pessoal entende-se qualquer interesse 
familiar ou de amizade, financeiro ou económico, que possa afectar a capacidade do 
trabalhador para prosseguir as funções profissionais que lhe estão atribuídas ou a sua 
capacidade de imparcialidade e independência.  
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6. RELACIONAMENTO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES 
  
Nas relações institucionais com outras entidades ou organizações nacionais e 
internacionais, o CAICC deve manter uma postura cooperativa e participativa, apoiando 
iniciativas que se enquadrem no âmbito das suas actividades e que de alguma forma 
acrescentem valor para a organização e para os seus parceiros locais. 
  
No que diz respeito a relações com os órgãos de comunicação social, o CAICC tem o 
compromisso de disponibilizar informações consistentes e transparentes, respeitando os 
princípios éticos e a legislação vigente. Declarações públicas e/ou à imprensa em geral 
devem ser feitas por pessoas autorizadas. 
 

7. PATRIMÓNIO 
 
Os recursos que constituem património da organização devem ser usados de forma 
eficiente, com vista à prossecução dos objectivos definidos e não para fins pessoais ou 
outros, devendo todos os trabalhadores e parceiros zelar pela protecção e bom estado de 
conservação desse património, procurando sempre maximizar a sua produtividade.  
 
Instalações, equipamentos, máquinas, materiais e informações de propriedade do CAICC 
devem ser utilizados apenas para fins de trabalho, de acordo com as normas da 
organização, salvo se a utilização tiver sido explicitamente autorizada pela Coordenação 
ou quem tenha sido delegado para o efeito. 
 
Os trabalhadores devem, no exercício da sua actividade, adoptar todas as medidas 
adequadas e justificadas no sentido de limitar os custos e despesas da organização, com a 
finalidade de permitir a utilização mais eficiente dos recursos disponíveis.  
   
No cumprimento do dever, os colaboradores devem respeitar e proteger a dignidade 
humana, manter e apoiar os direitos humanos de todas as pessoas. 
 

8. DIVULGAÇÃO 
 
O presente Código deve ser levado ao conhecimento dos parceiros a todos os níveis, 
fornecedores e outros colaboradores do CAICC. 
 
Todos os trabalhadores do CAICC devem receber um exemplo do Código ao iniciar as suas 
funções. 
 
  
Aprovado pelo Comité Director do CAICC no dia 22 de Fevereiro de 2013. 
 
 
22 de Fevereiro de 2013 
 
 
 
 
 
 
 

 


