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AGÊNCIA ITALIANA DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

 

 

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA 
da Agência italiana de cooperação para o desenvolvimento 

 

A AGÊNCIA ITALIANA DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO (AICS) 
 

TENDO EM CONTA o Decreto do Presidente da República n.° 3, de 10 de janeiro de 1957, 
contendo o “Texto único das disposições relativas ao estatuto dos servidores públicos civis do 
Estado” e subsequentes aditamentos e alterações; 

 

TENDO EM CONTA o “Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais”, 
adotado pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de dezembro de 1966; 

 

TENDO EM CONTA a “Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as alterações climáticas” de 9 
de maio de 1992 e relativos acordos de aplicação; 

 

TENDO EM CONTA os princípios estabelecidos pelas Convenções fundamentais da Organização 
Internacional do Trabalho (ILO - International Labour Organization) e a “Declaração da ILO relativa 
aos princípios e direitos fundamentais no trabalho e seu acompanhamento” de 18 de junho de 
1998 e subsequentes aditamentos e alterações; 

 

TENDO EM CONTA a Recomendação 92/131/CEE relativa à proteção da dignidade da mulher e do 
homem no trabalho; 

 

TENDO EM CONTA a Carta dos direitos fundamentais da União Europeia 2000/C 364/01 e 
subsequentes aditamentos e alterações; 

 

TENDO EM CONTA o decreto legislativo n.° 165, de 30 de março de 2001, contendo as “Regras 
gerais relativas à organização do trabalho nas administrações públicas” e subsequentes 
aditamentos e alterações; 

 

TENDO EM CONTA o decreto legislativo n.° 159, de 6 de setembro de 2011, contendo o “Código de 
leis antimáfia e medidas preventivas, bem como novas disposições relativas à documentação 
antimáfia” e subsequentes aditamentos e alterações; 

 

TENDO EM CONTA a Lei n.° 190, de 6 de novembro de 2012, contendo as “Disposições para a 
prevenção e combate à corrupção e ilegalidade na administração pública” e subsequentes 
aditamentos e alterações; 

 

TENDO EM CONTA o decreto legislativo n.° 33, de 14 de março de 2013, contendo a 
“Reorganização da regulamentação relativa às obrigações de publicidade, transparência e 
divulgação de informações por parte das administrações públicas” e subsequentes aditamentos e 
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alterações; 
 

TENDO EM CONTA o Decreto Presidencial n.° 62, de 16 de abril de 2013, contendo o 
“Regulamento contendo o código de conduta para funcionários públicos, nos termos do art. 54 do 
decreto legislativo 165/2001”; 

 

TENDO EM CONTA a deliberação Civit, agora Autoridade Nacional Anticorrupção (ANAC), n.° 75, 
de 24 de outubro de 2013, contendo as “Diretrizes relativas aos códigos de conduta para 
administrações públicas”; 

 

TENDO EM CONTA a Lei n.° 114, de 11 de agosto de 2014, contendo a “Conversão em lei, com 
alterações, do decreto-lei n.° 90, de 24 de junho de 2014, contendo medidas urgentes de 
simplificação e transparência administrativa e eficiência dos tribunais”; 

 

TENDO EM CONTA a Lei n.° 125, de 11 de agosto de 2014, contendo a “Regulamentação geral 
relativa à cooperação internacional para o desenvolvimento” e subsequentes aditamentos e 
alterações e, em particular, o art. 17, parágrafo 10; 

 

TENDO EM CONTA os atuais Acordos coletivos nacionais de trabalho, relativos ao pessoal do 
Sector de Funções Centrais e à área do pessoal de gestão; 

 

TENDO EM CONTA o código de conduta do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação 
Internacional (MAECI), aprovado em 18 de setembro de 2014; 

 

TENDO EM CONTA o D.M. n.° 113, de 22 de julho de 2015, Regulamento contendo o “Estatuto da 
Agência italiana de cooperação para o desenvolvimento” e subsequentes aditamentos e alterações 
e, em particular, o art. 20; 

 

TENDO EM CONTA a “Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, adotada pela 
Assembleia-Geral das Nações Unidas em 25 de setembro de 2015; 

 

TENDO EM CONTA o decreto legislativo n.° 50, de 18 de abril de 2016, Código dos acordos públicos; 
 

TENDO EM CONTA o Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção dos 
dados pessoais (General Data Protection Regulation - GDPR) e o decreto legislativo n.° 196, de 30 
de junho de 2003, contendo o “Código relativo à proteção dos dados pessoais”, tal como alterado 
pelo decreto legislativo n.° 101, de 10 de agosto de 2018; 

 

TENDO EM CONTA a “Recommendation for Development Co-operation Actors on Managing the 
Risk of Corruption”, C(2016)156, adotada pelo Conselho da OCDE em 16 de novembro de 2016; 

 

TENDO EM CONTA a “Recommendation for Development Co-operation Actors on Public Integrity”, 
C(2017)5, adotada pelo Conselho da OCDE em 26 de janeiro de 2017; 

 

TENDO EM CONTA o decreto legislativo n.° 75, de 25 de maio de 2017, contendo as “Alterações e 
integrações ao decreto legislativo n.° 165, de 30 de março de 2001, (...) relativo à reorganização 
das administrações públicas” e subsequentes aditamentos e alterações; 

 

TENDO EM CONTA a Lei n.° 179, de 30 de novembro de 2017, contendo as “Disposições para a 
proteção dos autores de denúncias de crimes ou irregularidades de que tenham conhecimento no 
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âmbito de uma relação de trabalho pública ou privada”; 
 

TENDO EM CONTA a Declaração dos Ministros do Desenvolvimento do G7 relativa à “Protection 
from Sexual Exploitation and Abuse in International Assistance”, adotada em Whistler em 2 de 
junho de 2018; 

 

TENDO EM CONTA a Declaração Conjunta da OCDE-DAC “Combating Sexual Exploitation and 
Abuse in the Development and Humanitarian Sector”, adotada em Tidewater em 6 de junho de 
2018; 

 

TENDO EM CONTA o código de ética e conduta da AICS, adotado com determinação do Diretor 
Regente n.° 279, de 29 de agosto de 2018; 

 

TENDO EM CONTA a Declaração de Doadores adotada na “Safeguarding Summit” de Londres em 
18 de outubro de 2018; 

 

TENDO EM CONTA a convenção de 12 de julho de 2019 entre o MAECI e a AICS e, em particular, o 
art. 14; 

 

TENDO EM CONTA a “DAC Recommendation on Ending Sexual Exploitation, Abuse, and 
Harassment in Development Co-operation and Humanitarian Assistance: Key Pillars of Prevention 
and Response”, adotada pelo Conselho da OCDE em 12 de julho de 2019; 

 

TENDO EM CONTA o esquema do presente código de ética e conduta e do código PSEAH 
(Protection from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment) da AICS, publicados no sítio web 
institucional da Agência em 12 de setembro de 2019 com convite à apresentação de propostas, 
observações e integrações relativas às disposições dos mesmos; 

 

CONSIDERANDO que a fase participativa aberta terminou em 24 de setembro de 2019; 
 

TENDO EM CONTA o envio em 30 de setembro de 2019 por parte desta Agência do presente 
código de ética e conduta e do código PSEAH ao secretariado do Conselho Nacional de Cooperação 
para o Desenvolvimento (CNCD) para o parecer, nos termos do art. 20, parágrafo 2, do D.M. 
113/2015 e subsequentes aditamentos e alterações; 

 

TENDO EM CONTA as Diretrizes ANAC relativas aos Códigos de conduta das administrações 
públicas, aprovadas com deliberação n.° 177, de 19 de fevereiro de 2020; 

 

TENDO EM CONTA o plano trienal de prevenção à corrupção e transparência da AICS para o 
período de 2020-2022, adotado com determinação do Diretor da AICS n.° 100, de 5 de maio de 
2020; 

 

TENDO OBTIDO o parecer do CNCD, nos termos do art. 20, parágrafo 2, do D.M. 113/2015 e 
subsequentes aditamentos e alterações; relativo ao esquema do presente código de ética e 
conduta e do código PSEAH, expresso na sessão plenária de 20 de julho de 2020; 

 

TENDO OBTIDO o parecer do Organismo Independente de Avaliação (OIA) do MAECI, nos termos 
do art. 54, parágrafo 5, do decreto legislativo 165/2001 e subsequentes aditamentos e alterações 
em 21 de outubro de 2020; 
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TENDO EM CONTA a convenção de 15 de dezembro de 2020 celebrada entre o MAECI, a Agência 
Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento (AICS) e Cassa Depositi e Prestiti Società per 
Azioni (CDP) e subsequentes aditamentos e alterações e, em particular, o art. 17; 

 

emite o seguinte Código:
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ART.1 
Missão da Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento 

 
1. A Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento (a seguir designada “AICS” ou 
“Agência”), nos termos do art. 1, parágrafo 2, da Lei 125/2014 e subsequentes aditamentos e 
alterações, ao reconhecer a centralidade da pessoa humana, na sua dimensão individual e 
comunitária, prossegue, em conformidade com os programas e as estratégias internacionais 
definidas pelas Nações Unidas, pelas outras organizações internacionais e pela União Europeia, os 
objetivos fundamentais que visam: i) erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades, melhorar as 
condições de vida das populações e promover um desenvolvimento sustentável; ii) proteger e 
defender os direitos humanos, a dignidade do indivíduo, a igualdade de género, a igualdade de 
oportunidades e os princípios da democracia e do Estado de direito; iii) prevenir os conflitos, 
apoiar os processos de pacificação, reconciliação, estabilização pós-conflito, consolidação e 
fortalecimento das instituições democráticas. 
 
2. A Agência é uma Instituição com personalidade jurídica de direito público e realiza, no âmbito 
das orientações políticas e de supervisão do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação 
Internacional, as atividades técnico-operacionais relacionadas com as fases de instrução, 
concepção, financiamento, gestão e controlo de iniciativas de cooperação para o 
desenvolvimento. A Agência também contribui para a definição do programa anual de ações de 
cooperação para o desenvolvimento. A Agência presta serviços, assistência e apoio técnico a 
outras administrações públicas; adquire cargos para a execução de programas e projetos da União 
Europeia, bancos, fundos e organismos internacionais e colabora com estruturas de outros Países 
com fins semelhantes; promove formas de parceria com entidades particulares para a realização 
de iniciativas específicas; pode realizar iniciativas financiadas por entidades particulares. 

 
ART. 2 

Finalidade e âmbito de aplicação 
 

1. O presente código recolhe e reúne princípios, valores e regras que devem estabelecer a ação da 
Agência e a conduta de todo o pessoal, de gestão e não, da mesma. 

 

2. Na medida em que sejam compatíveis, as obrigações de conduta previstas pelo presente código 
aplicam-se também aos colaboradores ou consultores da AICS, com qualquer tipo de acordo e 
função e por qualquer motivo em serviço nas sedes nacionais (Roma e Florença) e nas sedes e 
gabinetes no estrangeiro, bem como aos colaboradores, seja a que título for, de entidades sem 
fins lucrativos, nos termos do art. 26, parágrafo 2, da Lei 125/2014 e de empresas que fornecem 
bens ou serviços ou realizam obras em favor da AICS, de modo a assegurar um serviço 
responsável, de qualidade e atento às necessidades dos partners locais. 

 

3. Recorrem também ao presente código todas as entidades públicas e particulares referidas no 
art. 23, parágrafo 2, da Lei 125/2014, que participam de atividades de cooperação para o 
desenvolvimento beneficiando de contribuições públicas. 

 
4. A força do presente código reside, sobretudo, na tomada de consciência do valor destas regras e 
na partilha, por parte de seus destinatários, dos princípios éticos constitucionais de diligência, 
lealdade, imparcialidade e defesa do interesse público. 
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5. A Agência, ao exigir que os destinatários do código se comportem de acordo com os requisitos 
contidos no presente documento, solicita, respeitando o princípio da reciprocidade, que terceiros 
ajam em relação a ela de acordo com regras inspiradas numa conduta ética semelhante. 

 
6. As disposições do presente código complementam e especificam as do Decreto Presidencial n.° 
62, de 16 de abril de 2013, contendo o código de conduta dos funcionários públicos, que aplica-se 
integralmente e estende-se ao que não está expressamente previsto no presente código. 

 
ART. 3 

Princípios gerais 
 

1. A Agência escolhe os métodos e ferramentas com os quais concebe e implementa os objetivos 
estabelecidos no Plano de Desempenho. A ação administrativa é conduzida em plena observância 
dos princípios de integridade, exatidão, boa-fé, proporcionalidade, objetividade, transparência, 
equidade e razoabilidade, tendo em consideração de forma adequada qualquer nova 
circunstância, mudanças nas condições, bem como a evolução das exigências e necessidades que 
surgem na empresa italiana e no contexto internacional, e agindo com independência e 
imparcialidade. A Agência presta conta das suas ações de acordo com os princípios de avaliação e 
mérito. 
 
2. Integridade significa a proteção, por parte da administração e do próprio pessoal, da eficiência, 
imparcialidade, independência e confidencialidade das atividades institucionais. Para tal, são 
relevantes: a adequação do empenho profissional; as relações com entidades particulares 
externas; o controlo das atividades administrativas e contabilísticas; a proteção da imagem e da 
administração do País. 
 
3. A Agência presta especial atenção para evitar e sancionar qualquer ato que ofenda a dignidade 
da pessoa humana, seguindo, em primeiro lugar, os requisitos impostos pelo código de conduta 
para a prevenção e contraste de assédio, abuso e exploração sexual (código PSEAH) e para a 
prevenção e luta contra o mobbing, que constituem parte integrante do presente código. 
Enquanto se aguarda a adoção de um código de conduta próprio para a prevenção e luta contra o 
mobbing, a AICS, nos termos do art. 17, parágrafo 10, da Lei 125/2014, refere-se ao código de 
conduta para a prevenção e luta contra o mobbing do Ministério dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação Internacional (a seguir designado “MAECI”). 
 
4. A Agência velará para que qualquer diversidade não seja ignorada ou discriminada, quer entre 
o pessoal, quer perante o público, nem constitua um obstáculo à plena utilização das 
competências profissionais e ao desenvolvimento das perspetivas de carreira dos funcionários. 
 
5. A Agência presta especial atenção à criação e gestão de ambientes e locais de trabalho 
adequados do ponto de vista da segurança e saúde dos funcionários e daqueles que lhes têm 
acesso, em conformidade com as relativas normas nacionais e internacionais. 

 
ART. 4 

Presentes, retribuições e outros benefícios 
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1. São considerados presentes e doações aqueles recebidos ocasionalmente no âmbito das 
normais relações de cortesia e costumes internacionais. O modesto montante referido no Decreto 
Presidencial 62/2013, deve ser avaliado em função das diferentes realidades económicas dos 
países de acreditação, não podendo em caso algum ultrapassar o limite máximo de 150 euros. 

 
2. Presentes de valor superior ao limiar referido no parágrafo 1, ou recebidos fora dos casos 
permitidos pelo artigo 4 do Decreto Presidencial 62/2013, são imediatamente colocados à 
disposição da Agência, que pode devolvê-los ou utilizá-los para mobiliar as sedes nacionais e as 
sedes e gabinetes no estrangeiro ou alocá-los para iniciativas com finalidades humanitárias, 
caritativas, assistenciais e de beneficência ou ainda, quando possível, para finalidades de 
administração. Presentes e gratificações recebidos não devem, em caso algum, comprometer a 
independência de julgamento, a exatidão operacional, a integridade e a reputação do pessoal e, 
em qualquer caso, devem ser tais que não possam ser interpretados, por um observador 
imparcial, como destinados a obtenção de forma indevida de benefícios. 

 

3. O pessoal não aceita funções de consultoria ou colaboração de qualquer tipo, gratuitos ou 
remunerados, de entidades particulares, empresas participadas e subsidiárias, bem como de 
organismos públicos económicos que tenham, ou tenham tido nos últimos três anos, interesse 
económico significativo nas decisões ou atividades da Agência. 

 
ART. 5 

Participação em associações e organizações 
 

1. Em conformidade com a regulamentação em vigor sobre o direito de associação e sem prejuízo 
das disposições do artigo 5 do Decreto Presidencial 62/2013, o pessoal deve comunicar por 
correio eletrónico certificado (PEC) no prazo de 10 dias ao chefe do gabinete a que pertence a 
própria adesão, filiação ou participação em associações ou organizações cujas áreas de interesse 
possam abranger ou interferir no desempenho das atividades de gabinete.  Tal não prejudica o 
direito garantido constitucionalmente de adesão a partidos políticos e sindicatos. 
 
2. Em particular, o pessoal não participa em associações, clubes ou outros organismos de qualquer 
tipo se, para efeitos da adesão, seja solicitado um juramento ou promessa de cumprimento de 
princípios, ideologias, deveres ou obrigações em contraste com os objetos do juramento prestado 
no momento de assumir as próprias funções institucionais ou com as obrigações estabelecidas 
pelo código de conduta dos funcionários públicos. 
 
3. A Agência, nos 30 dias que seguem, avalia a compatibilidade da adesão ou participação em 
associações ou organizações, de modo a adotar todas as medidas necessárias, como a 
transferência para outro gabinete, a obrigação de abstenção, a rotação, para prevenir a 
possibilidade da adesão, lícita e gratuita, determinar situações de conflito de interesses real ou 
potencial. 
 
4. O pessoal também deve comunicar por correio eletrónico certificado (PEC) ao chefe do gabinete 
a que pertence quaisquer alterações às declarações referidas no parágrafo 1 do presente artigo no 
prazo de 10 dias a contar da sua ocorrência. 

 
ART. 6 

Conflito de interesses 
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1. O pessoal, nos termos do art. 7 do Decreto Presidencial 62/2013, abstém-se cautelosamente de 
participar da adoção de decisões ou atividades que possam envolver interesses próprios, ou de 
seus familiares e parentes de até segundo grau, do cônjuge ou parceiro, ou de pessoas com as 
quais tenha relações habituais, ou de entidades ou organizações com as quais, incluindo o 
cônjuge, tenha litígios ou inimizade grave ou relações significativas de crédito ou débito, ou de 
entidades ou organizações das quais é tutor, administrador, procurador ou agente, ou de 
organismos, associações, mesmo que não reconhecidas, comités, sociedades ou estabelecimentos 
dos quais é administrador, gerente ou dirigente. O pessoal abstém-se de qualquer outro caso em 
que há sérias razões de conveniência. 

2. No que se refere à celebração de acordos e negociações e à estipulação de acordos por parte da 
Agência, bem como na fase de execução dos mesmos, remete-se às disposições do art. 14 do 
Decreto Presidencial 62/2013, no art. 42 do código dos acordos públicos, nos termos do decreto 
legislativo n.° 50, de 18 de abril de 2016, relativo aos conflitos de interesse e às diretrizes ANAC n.° 
15 contendo a “Identificação e gestão de conflitos de interesse em processos de adjudicação de 
acordos públicos”, aprovadas com deliberação n.° 494 de 5 de junho de 2009. 

3. O pessoal, com as modalidades estabelecidas pelo artigo 6 do Decreto Presidencial 62/2013, 
reporta ao chefe do gabinete a que pertence, por correio eletrónico certificado (PEC), no prazo de 
10 dias a contar da transferência para um gabinete, da existência de um conflito de interesse, 
mesmo que potencial, de natureza patrimonial ou outra e, em particular, de todas as relações, 
diretas ou indiretas, colaboração com entidades particulares de qualquer forma remunerada que 
os mesmos tenham ou tenham tido nos últimos três anos, especificando: a) se em primeira 
pessoa, ou seus familiares e parentes de até segundo grau, o cônjuge ou parceiro ainda mantém 
relações financeiras com a entidade com a qual manteve as referidas relações de colaboração; b) 
se essas relações ocorreram ou ocorrem com entidades que tenham interesses nas atividades ou 
decisões relativas ao gabinete, limitadas às práticas que lhe são confiadas. O chefe do gabinete a 
que pertence decide se a abstenção deve continuar ou se as condições já não existem. Caso seja 
uma entidade com funções de direção a considerar-se numa situação de conflito de interesses, a 
referida notificação é enviada ao Chefe de Transparência e Prevenção da Corrupção (a seguir 
designado “CTPC”), que, depois de ter solicitado à própria entidade esclarecimentos úteis para 
avaliar a situação, pronuncia-se sobre a relevância do conflito, notificando a interessada. 

4. A mesma obrigação de divulgação aplica-se também se o pessoal estiver numa situação de 
conflito de interesses apenas aparente, ou seja, que possa ser percebido externamente como tal 
(por exemplo, homonímia). O chefe do gabinete a que pertence decide sobre as formas como o 
pessoal deve envidar todos os esforços, tanto quanto possível, para revelar a situação real. 

5. A obrigação de divulgação acima referida aplica-se também no caso de a situação real, aparente 
ou potencial de conflito de interesses surgir durante o serviço num gabinete. As referidas 
notificações são apresentadas por meio de autocertificação feita nos termos do Decreto 
Presidencial n.° 445, de 28 de dezembro de 2000, e obrigam o pessoal a notificar a Agência de 
quaisquer alterações feitas por correio eletrónico certificado (PEC) no prazo de 10 dias a contar da 
sua ocorrência. 

6. O pessoal não pode ter, diretamente ou através de terceiros, interesses económicos em 
organismos, empresas e sociedades que operam nos sectores de interesse das atividades da 
Agência. Sem prejuízo das disposições do art. 53 do decreto legislativo n.° 165, de 30 de março de 
2001, e subsequentes aditamentos e alterações, o pessoal da Agência, mesmo a tempo parcial, é 
proibido de exercer o comércio, a indústria ou qualquer profissão, ou de assumir empregos 
particulares ou aceitar cargos em sociedades constituídas com fins lucrativos, exceto no caso de 
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cargos em sociedades ou organismos para as quais a nomeação está reservada ao Estado e para o 
efeito foi concedida autorização do Ministro competente. 

7. Sem prejuízo do facto de ser da responsabilidade do dirigente de área a avaliação concreta de 
cada caso de conflito de interesses, que é prontamente comunicado ao CTPC, aos funcionários, 
mesmo a tempo parcial e que prestam serviço a qualquer título na Agência, não são permitidas 
atividades ou prestações de trabalho, a serem realizadas a favor de organismos ou entidades 
particulares, que tenham por objeto a consultoria, atividades preliminares, solicitação de emissão 
de pareceres ou avaliações técnicas, apresentação de solicitações, notificações, seja qual for a sua 
designação, em curso com a Agência. 

8. As disposições relativas às atividades não institucionais aplicam-se também ao pessoal com uma 
relação de trabalho a termo. 

9. O pessoal que não cumprir as disposições do presente artigo incorre em responsabilidade 
disciplinar, exceto para responsabilidades mais sérias previstas por lei. 

10. O pessoal pode inscrever-se nos registos profissionais, mediante notificação ao Gabinete de 
Recursos Humanos, se as disposições específicas da lei que rege cada profissão o permitirem, ou 
não exigirem, como pré-requisito para o registo, o exercício exclusivo da atividade de profissional 
liberal. No entanto, a atividade de profissional liberal, mesmo ocasional, permanece proibida. 

11. O funcionário com função de gestão deve apresentar, no momento de atribuição da função, 
uma declaração sobre a inexistência das causas de não atribuição e, anualmente, sobre a 
inexistência das causas de incompatibilidade previstas no referido decreto. As referidas 
declarações são apresentadas por meio de autocertificação feita nos termos do Decreto 
Presidencial n.° 445, de 28 de dezembro de 2000, enviada por correio eletrónico certificado (PEC), 
e obrigam o funcionário a notificar a Agência de quaisquer alterações feitas por correio eletrónico 
certificado (PEC) no prazo de 10 dias a contar da sua ocorrência. 

 
ART. 7 

Prevenção à corrupção 
 

1. O pessoal mantém uma conduta em total conformidade com a norma relativa à prevenção à 
corrupção e, em particular, cumpre as medidas previstas pelo Plano trienal de prevenção à 
corrupção e transparência da Agência, colabora com o CTPC e, sem prejuízo da obrigação de 
notificação à autoridade judiciária, denuncia ao próprio superior quaisquer situações ilícitas de 
administração de que tenha conhecimento. 
 
2. O pessoal comunica ao próprio superior a existência de procedimentos penais ou disciplinares 
contra si por conduta de natureza corrupta, para efeitos de aplicação das disposições do art. 16, 
parágrafo 1, letra I-B) do decreto legislativo n.° 165/2001 (rotação extraordinária). 
 
3. Se, por razões de oportunidade, o pessoal considerar que não pode fazer a denúncia ao próprio 
superior, pode denunciar quaisquer factos, atos ou condutas ilícitas de que tenha conhecimento 
no exercício de suas funções ao CTPC, por meio do procedimento de whistleblowing previsto no 
Plano trienal de prevenção à corrupção e transparência da Agência. No caso de factos, atos ou 
condutas ilícitos abrangidos pelo âmbito de aplicação do código PSEAH ou do código para a 
prevenção e luta contra o mobbing referido no precedente art. 3, parágrafo 3, o pessoal também 
pode utilizar os procedimentos informais nele previstos. 
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4. A Agência garante adequada proteção para quem denuncia atos de corrupção. 
 
5. O CTPC garante e verifica a concreta aplicação dos mecanismos de proteção do pessoal previstos 
no art. 54-A do Decreto Legislativo 165/2001. 
 
6. O Organismo Independente de Avaliação (OIA) do MAECI, baseado nos dados fornecidos pelo 
CTPC e pelo Gabinete de Procedimentos Disciplinares (GPD), realiza uma atividade de controlo da 
aplicação do código, reportando-a no relatório anual relativo ao funcionamento geral do Sistema 
de avaliação, transparência e integridade dos controlos internos. O OIA assegura também a 
coordenação entre o conteúdo do presente código e o sistema de avaliação do desempenho do 
pessoal. 

 
ART. 8 

Confidencialidade 
 

1. A Agência assegura a confidencialidade das informações e dados pessoais tratados e a proteção 
das informações adquiridas no exercício de suas funções institucionais, nos termos do 
Regulamento (UE) 2016/679 relativo à proteção de dados pessoais (General Data Protection 
Regulation - GDPR) e do decreto legislativo n.° 196, de 30 de junho de 2003, e subsequentes 
aditamentos e alterações, de modo a evitar que os mesmos possam ser utilizados para fins 
diferentes ou contrários à lei ou causar danos à Agência. 
 
2. O pessoal é obrigado a não utilizar informações confidenciais para fins não estritamente 
relacionados com o exercício da própria função e prestar a devida diligência e atenção na 
utilização das próprias informações para evitar a sua divulgação involuntária. 
 
3. O pessoal é obrigado a não divulgar as denominadas “informações privilegiadas”, ou 
informações com conteúdo específico, não disponíveis para o público, relativas às atividades, 
decisões a serem tomadas e medidas relativas à procedimentos em curso, tanto dentro como fora 
da administração, e que possam influenciar de forma significativa condutas, se divulgadas de 
forma indevida ou antes de sua publicação ou comunicação oficial ou formal, criando posições de 
vantagem indevida. 
 
4. Os membros das Comissões de seleção de pessoal ou de alocação de recursos públicos não 
devem divulgar as informações de que dispõem a qualquer entidade externa à Comissão, 
incluindo o pessoal de gestão da Agência. 

 
ART. 9 

Proteção da imagem da administração 
 

1. Mesmo fora do âmbito e do horário de trabalho, o pessoal não se envolve em condutas que 
possam prejudicar os interesses da Agência ou prejudicar a sua imagem. 
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2. Nas sedes nacionais e nas sedes e gabinetes no estrangeiro, o pessoal assegura a máxima 
colaboração nas relações com os colegas e terceiros com o devido respeito das posições e funções 
abrangidas e inspira a própria conduta a padrões adequados de conduta compatíveis com as 
tarefas e funções de gabinete e proteção da imagem da Agência e do País no estrangeiro, evitando 
atitudes e condutas que possam perturbar o necessário clima de serenidade e harmonia durante a 
prestação dos serviços. 
O pessoal em serviço no estrangeiro deve inspirar a própria conduta, tanto em privado como no 
gabinete e em público, aos mais rigorosos princípios de disciplina, honra, lealdade e decoro 
impostos pelos encargos maiores decorrentes das próprias funções de representação e de 
gabinete a que pertence e pelo cumprimento das leis e práticas locais. 

 

3. O pessoal abstém-se de divulgar por qualquer meio, incluindo a internet ou redes sociais, 
blogues ou fórum, comentários, informações e/ou fotografias/vídeos/áudios que possam denegrir 
a imagem da administração, a honorabilidade dos colegas, bem como a privacidade ou dignidade 
das pessoas. Ao utilizar o próprio perfil pessoal nas redes sociais, se a adesão à Administração 
Pública for deduzida do perfil do utilizador ou detetável do conteúdo de uma intervenção, é 
sempre necessário especificar que as mensagens enviadas refletem opiniões pessoais e não o 
ponto de vista da Agência. Especial atenção deve ser prestada pelo pessoal em serviço no 
estrangeiro, cujas comunicações podem ser mais facilmente identificadas com posições do 
Governo italiano. Perfis pessoais nunca devem ser utilizadospara fazer declarações oficiais ou 
divulgar informações de gabinete. É permitido partilhar, relançar ou colocar um like numa 
postagem do perfil da AICS nacional e de suas sedes estrangeiras. 

 
4. A administração recebe as denúncias do pessoal em serviço no estrangeiro sobre os casos em 
que os beneficiários e as imunidades previstas pelas regras internacionais são negados ou 
indevidamente limitados, inclusive para efeito da eventual aplicação do princípio da reciprocidade. 
O pessoal em serviço no estrangeiro, ciente de que os referidos benefícios e imunidades são 
concedidos exclusivamente pelas autoridades locais para o melhor cumprimento das necessidades 
do serviço e não por interesse ou vantagem pessoal, é obrigado a utilizá-los de acordo com essa 
finalidade, evitando abusos. O pessoal em serviço no estrangeiro não abusa nem utiliza para seus 
próprios interesses pessoais a posição de prestígio que decorre do exercício de funções 
relacionadas com as relações diplomáticas e consulares. 

 
ART. 10 

Cargos externos 
 

1. A Agência dispõe de pessoal próprio para a realização de tarefas institucionais, em Itália e no 
estrangeiro. 
 
2. Se o pessoal em serviço não dispor de competências profissionais adequadas, os cargos 
externos de colaboração serão atribuídos através de procedimentos que garantam 
imparcialidade, transparência, avaliação comparativa das candidaturas e cumprimento da 
proibição da sua renovação automática. 
 
3. Sem prejuízo das disposições do art. 53 do decreto legislativo 165/2001, o pessoal em serviço 
ou reformado chamado a realizar uma atividade fora da Agência compromete-se a não divulgar 
informações de que tenha conhecimento no exercício das próprias funções; não exerce qualquer 
atividade comercial ou de consultoria remunerada nos Países em que exerceu as próprias funções 
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nos últimos dois anos, bem como em organismos ou empresas para as quais existam perfis de 
conflito de interesses com o cargo que exerceu na Agência nos últimos dois anos. 
 
4. O pessoal reformado que, nos últimos três anos de serviço, tenha exercido poderes de 
autoridade ou negociação em nome da Agência, não pode exercer, nos três anos seguintes ao 
termo da relação de trabalho, trabalho ou atividade profissional nas entidades particulares 
destinatárias da atividade exercida com os mesmos poderes. Os acordos celebrados e os cargos 
conferidos em violação das disposições são nulos e é proibido às entidades particulares que os 
tenham celebrado ou conferidos celebrar acordos com as administrações públicas durante os três 
anos seguintes com a obrigação de reembolsar qualquer remuneração recebida e apurada. 

 
ART. 11 

Relações com o público 
 

1. O pessoal estabelece com os utilizadores, cidadãos italianos e estrangeiros, uma relação 
baseada na lealdade e cortesia, que também leva em consideração as diferenças culturais para 
evitar condutas que possam ser interpretadas como intolerantes ou discriminatórias; os 
utilizadores são adequadamente informados sobre os procedimentos administrativos a serem 
seguidos e todas as suas solicitações merecem igual consideração e respeito; o pessoal os cumpre 
em conformidade com a lei, no menor tempo possível e evitando tratamentos favoráveis ou 
discriminatórios. 
 
2. O pessoal que mantém relações com o público é obrigado a ostentar de forma legível um apoio 
de identificação disponibilizado pela Administração, salvo disposição em contrário do serviço, 
também tendo em consideração a segurança do próprio pessoal ou questões de política externa. 

 
ART. 12 

Disposições específicas para os dirigentes 
 

1. O dirigente exerce com diligência as funções que lhe são atribuídas com base na atribuição da 
função, prossegue os objetivos atribuídos e adota uma conduta organizacional adequada ao 
desempenho da função. 
 
2. O dirigente, antes de assumir as próprias funções, comunica ao Chefe de Transparência e 
Prevenção da Corrupção (CTPC) as participações no capital e outros interesses financeiros que 
possam colocá-lo em conflito de interesses, mesmo que potencial ou aparente, com a função 
pública que exerce. Tem ainda a obrigação de declarar, antes de assumir as próprias funções, se 
tem familiares e parentes de até segundo grau, cônjuge ou parceiro que exerçam atividades 
políticas, profissionais ou económicas que os ponham em contacto frequente com o gabinete que 
irá dirigir ou que estão envolvidos em decisões ou atividades relacionadas a esse. As referidas 
notificações são apresentadas por meio de autocertificação feita nos termos do Decreto 
Presidencial n.° 445, de 28 de dezembro de 2000, a ser enviada por correio eletrónico certificado 
(PEC), e obrigam o dirigente a notificar a Agência de quaisquer alterações feitas por correio 
eletrónico certificado (PEC) no prazo de 10 dias a contar da sua ocorrência. O dirigente fornece as 
informações necessárias para que a Agência possa aplicar as disposições do art. 15 do decreto 
legislativo 33/2013 relativas às “Obrigações de publicação relativas aos titulares de cargos de 
gestão, colaboração e consultoria”. 
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3. O dirigente assume atitudes leais e transparentes e adota uma conduta exemplar e imparcial 
nas relações com colegas, colaboradores e destinatários da ação administrativa. O dirigente 
também garante que os recursos atribuídos ao seu gabinete sejam utilizados exclusivamente para 
fins institucionais e, em nenhum caso, para necessidades pessoais. 
 
4. O dirigente garante, em compatibilidade com os recursos disponíveis, o bem-estar 
organizacional na estrutura que dirige, favorecendo o estabelecimento de relações cordiais e 
respeitosas entre os colaboradores, toma iniciativas voltadas à circulação de informações, 
treinamento e reciclagem do pessoal, inclusão e valorização das diferenças de género, idade e 
condições pessoais. 
 
5. O dirigente atribui a instrução das práticas com base numa distribuição equitativa da carga de 
trabalho, tendo em conta as competências, aptidões e profissionalismo do pessoal à sua 
disposição. O dirigente confia os cargos adicionais com base no profissionalismo e, na medida do 
possível, de acordo com critérios de rotação. 
 
6. O dirigente realiza a avaliação do pessoal designado para a estrutura que dirige com 
imparcialidade e respeitando as indicações e tempos prescritos. 
 
7. O dirigente, ao tomar conhecimento de uma infração, toma prontamente as iniciativas 
consequentes e necessárias; ativa e comunica prontamente a infração ao gabinete encarregado 
pelos procedimentos disciplinares; se solicitado, colabora e envia relatórios tempestivos à 
Autoridade judiciária criminal ou ao Tribunal de Contas, no âmbito das respetivas competências, 
informando previamente o Diretor. Se o pessoal denunciar uma infração, adota todas as 
precauções legais para que o denunciante seja protegido e a sua identidade não seja 
indevidamente revelada no procedimento disciplinar, nos termos das relativas disposições legais 
em vigor (Lei n.° 179, de 30 de novembro de 2017, denominada whistleblowing). 
 
8. O dirigente, nos limites de suas possibilidades, evita que notícias falsas relativas à organização e 
atividades da Agência, bem como do pessoal, sejam difundidas. Favorece a difusão do 
conhecimento de boas práticas e bons exemplos para fortalecer o sentimento de confiança na 
Agência. 
 
9. O dirigente é obrigado a observar e supervisionar o cumprimento das regras relativas à 
incompatibilidade, acumulação de funções e cargos por parte dos próprios funcionários, de modo 
a evitar práticas ilícitas de “duplo trabalho”, nos termos das disposições do decreto legislativo 
39/2013 “Disposições relativas à não atribuição e incompatibilidade de cargos nas administrações 
públicas e em organismos particulares sob controlo público, nos termos do art. 1, parágrafos 49 e 
50, da Lei n.° 190, de 6 de novembro de 2012”. 

 
ART. 13 

Disposições específicas para os chefes dos gabinetes da Agência no estrangeiro 
 

1. Sem prejuízo das disposições do precedente art. 12 e art. 2, parágrafo 2, e 13 do 
Decreto Presidencial 62/2013, com referência à realidade específica do serviço no estrangeiro, os 
chefes dos gabinetes da Agência no estrangeiro: 

 

- são responsáveis pela criação de condições para um ambiente de trabalho harmonioso, 
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baseado no respeito mútuo e motivação dos funcionários. Nos limites dos recursos 
disponíveis, os Chefes dos Gabinetes favorecem as condições para um acolhimento 
organizado e atento do pessoal designado à sede, para melhor integrá-lo na realidade 
profissional e cultural e com o objetivo de garantir o seu bem-estar organizacional e 
integração nos gabinetes; 

- asseguram que as medidas de segurança física do pessoal, fornecidas pelo chefe da missão, 
sejam implementadas, nos termos do art. 14, parágrafo 1, letra h) da Convenção celebrada 
entre o MAECI e a AICS em 12 de julho de 2019; 

- coordenam as medidas de segurança física dos funcionários e de seus familiares; 
- supervisionam o cumprimento dos benefícios e imunidades previstos; 
- relatam quaisquer atitudes discriminatórias por parte das autoridades de acreditação em 

relação ao pessoal não incluído na lista diplomática, inclusive para fins de aplicação da 
reciprocidade; 

- prestam uma maior atenção ao cumprimento das disposições legais e do presente código 
relativo aos conflitos de interesse, incompatibilidade, acumulação de funções, bem como 
das disposições do código PSEAH e do código para a prevenção e luta contra o “mobbing”, 
referido no parágrafo 3 do art. 3, e supervisionam o cumprimento dessas disposições por 
parte do pessoal. 

 
ART. 14 

Códigos de ética de organizações da sociedade civil e outras entidades sem fins lucrativos, nos 
termos do art. 26, parágrafo 2, da Lei 125/2014 

 
1. Nos termos da seção 4.11 relativa às “Diretrizes para inscrição na lista de entidades sem fins 
lucrativos aprovadas pelo Comité Conjunto com deliberação n.° 173, de 21/12/2017, e alteradas 
com deliberação n.° 88/2018”, os requerentes devem dispor de um código de ética e conduta que 
seja coerente com o presente código e que esteja publicado no sítio web institucional do 
requerente. 
 
2. A AICS dispõe o cancelamento da referida lista, com medida justificada, em caso de violações 
graves e comprovadas do código de ética, nos termos da seção 10, letra c) das referidas Diretrizes. 

 
ART. 15 

Fontes suplementares das demonstrações financeiras (patrocínios e doações) 
 

1. Para garantir uma melhor qualidade dos próprios serviços nas sedes nacionais e nas sedes e 
gabinetes no estrangeiro, a Agência pode aumentar a utilização de fontes suplementares das 
demonstrações financeiras; em particular: patrocínios, serviços prestados aos utilizadores e 
doações. 
 
2. São proibidas formas publicitárias prejudiciais à imagem da Itália e da Agência: de natureza 
política, sindical, setária ou religiosa; identificadas por mensagens obscenas, ofensivas, fanáticas 
ou racistas, ou cujo conteúdo esteja em contraste com as regras obrigatórias; suscetíveis a conflito 
de interesses entre a atividade pública dos funcionários e sua esfera privada; contrárias a motivos 
gerais de oportunidade, tendo em conta também costumes e tradições do país de acreditação. 
 
3. A Agência garante que a natureza da entidade provedora das doações e patrocínios, bem como 
as atividades que desenvolve diretamente ou através de subsidiárias, não esteja em contraste 
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com a própria mission da Agência ou prejudique a dignidade das pessoas e do meio ambiente. 
Especial atenção será dada à garantia de que as atividades patrocinadas são consistentes com as 
funções e a dignidade da atividade desenvolvida na Agência. 

 

ART. 16 
Proteção do meio ambiente e ecossustentabilidade 

 

1. Dentro dos limites dos recursos orçamentais, a Agência assegura uma organização do trabalho e 
dos serviços que respeite o ambiente, promovendo, em particular, a poupança de energia, a 
desmaterialização de documentos e a reciclagem de materiais renováveis. 

 
2. A Agência compromete-se a nível central e periférico na promoção dos mais elevados padrões 
ambientais como parte de um plano de ação específico que inclui várias iniciativas ecológicas. 
Em particular, a Agência cumpre os requisitos de proteção ambiental, produção e eliminação de 
resíduos e poluição, respeitando e implementando todas as leis e regulamentos aplicáveis. Dispõe 
a aquisição de produtos que garantam a sustentabilidade ambiental do processo produtivo. 

 
3. O pessoal é obrigado a manter a funcionalidade e o decoro dos ambientes, bem como utilizar os 
objetos, equipamentos e instrumentos exclusivamente para fins profissionais e adotar condutas 
que visem a redução do desperdício e poupança de energia. 

 
ART. 17 

Contribuições e patrocínios 
 

1. Contribuições, subvenções, créditos, subsídios e benefícios de natureza económica são 
concedidos com base em critérios transparentes e publicados na seção apropriada “Administração 
Transparente” do sítio web da Agência. 
 
2. A Agência pode conceder o próprio patrocínio ou atestar a disponibilidade em participar do 
comité de honra para iniciativas ou eventos culturais, científicos, humanitários, turísticos, 
económicos ou esportivos. De modo a obter tais reconhecimentos, as iniciativas devem ser de 
clara e apreciável importância; ter um impacto significativo e documentado em nível 
internacional; ocorrer num período temporalmente delimitado e definido, não ter caráter 
lucrativo, mesmo que indiretamente. 

 

ART. 18 
Medição e avaliação do desempenho 

 
As violações do presente código são relevantes no que diz respeito à medição e avaliação do 
desempenho individual. 

 

ART. 19 
Responsabilidades decorrentes da violação dos deveres do presente código 

 
1. Sem prejuízo das possíveis responsabilidades de natureza civil, administrativa, contabilística e 
criminal disciplinadas pela lei, a violação das disposições do presente código integra os casos de 
responsabilidade disciplinar, aos quais aplicam-se as disposições previstas pelas regulamentações 
em vigor e pela negociação coletiva para as diversas categorias de pessoal a quem o código se 
dirige. De um modo geral e sem prejuízo da avaliação de casos concretos, as violações das 
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regulamentações do presente código correspondem a infrações nos termos das disposições 
disciplinares previstas pela lei e pela negociação coletiva para cada categoria de pessoal da 
Agência. 
 
2. Permanecem inalteradas as disposições legais e de negociação nacional coletiva relativas à 
reincidência e circunstâncias atenuantes ou agravantes. 
 
3. De acordo com as disposições do art. 54, parágrafo 3, do decreto legislativo 165/2001, as 
violações graves ou reiteradas do código implicam a aplicação da sanção prevista no art. 55-C, 
parágrafo 1, do referido decreto legislativo, sem prejuízo da aplicação, por analogia com os casos 
particulares disciplinados pelo presente código, do art. 16, parágrafos 2, 3 e 4, do Decreto 
Presidencial 62/2013. 
 
4. Em qualquer caso, permanece inalterada a aplicação do despedimento nos casos previstos pela 
lei, regulamentos e acordos coletivos. 
 
5. Tendo em conta as disposições do art. 2 do Decreto Presidencial 62/2013, para as entidades 
referidas no art. 2, parágrafos 2 e 3, do presente código, a responsabilidade decorrente das 
violações do código é disciplinada pelos respetivos acordos, cargos, títulos de colaboração, 
consultoria ou qualquer outro tipo de relação que se estabeleça com a Administração. 

 
ART. 20 

Publicidade 

1. O presente código é divulgado com a publicação permanente, tanto em italiano como nas 
principais línguas veiculares (inglês, francês, espanhol e português), no sítio web da Agência e de 
suas sedes no estrangeiro e no sítio web do MAECI, e de todas as instituições a ele vinculadas, 
bem como pelas demais modalidades previstas pelo art. 17 do Decreto Presidencial 62/2013 e 
qualquer outra modalidade útil para partilhar projetos de cooperação com os próprios parceiros e 
com as comunidades locais. 

2. Mediante celebração do acordo de trabalho ou, na sua ausência, no momento da atribuição da 
função, ou de outro ato idôneo para estabelecer a relação de colaboração entre a AICS e as 
entidades referidas no art. 2 do presente código, uma cópia do presente código é entregue para 
assinatura. 

3. O pessoal participa de atividades de formação relativas à transparência e integridade, que 
permitem aos funcionários de obter o pleno conhecimento dos conteúdos do presente código, 
bem como a atualização anual e sistemática sobre as medidas e disposições aplicáveis nesta área. 
A atividade periódica de informação e formação, nas formas mais adequadas e tendo em conta as 
restrições orçamentais, estende-se também às demais entidades referidas no art. 2. 

 

ART. 21 
Regra de coordenação 

 

1. As disposições do presente código complementam as do Decreto Presidencial 62/2013, 
contendo o código geral de conduta dos funcionários públicos. 
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2. O código de conduta em vigor do MAECI, embora não disciplinado pelo presente c•ódigo, 
aplica-se a todo o pessoal da Agência e à todas as entidades públicas e particulares referidas no 
art. 23, parágrafo 2, da Lei 125/2014. 

 
ART. 22 

Disposições finais 
 

1. O presente código, que altera e substitui o adotado pelo Diretor Regente n.° 279, de 29 de 
agosto de 2018, é adotado pelo Diretor da Agência no âmbito do Plano trienal de prevenção à 
corrupção e transparência para o período em curso, mediante proposta do CTPC, através de 
procedimento aberto à participação e sujeito a parecer do Conselho Nacional de Cooperação para 
o Desenvolvimento, nos termos do art. 20, parágrafo 2, do D.M. 113/2015, e do OIA, nos termos 
do art. 54, parágrafo 5, do decreto legislativo 165/2001 e subsequentes aditamentos e alterações. 
 
2. Concluídos os procedimentos referidos no primeiro parágrafo do presente artigo, o texto final 
do presente código entrará em vigor no dia seguinte à data de publicação do mesmo no sítio web 
da Agência. 
 
3. A validade do presente código também será prorrogada tacitamente pelos três anos seguintes, 
exceto para a adoção de alterações que serão oportunamente disponibilizadas ao público. 


