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ÍNDICE
As Irmãs Hospitaleiras existem com um sentido de

missão: cuidar e sanar a pessoa, integrando os

princípios orientadores da Hospitalidade no bem

fazer, no bem atuar, no bem agir, porque uma

pessoa vale mais que o mundo inteiro.

É este compromisso que marca as exigências da

nossa resposta, também no âmbito do Legal

Compliance.

Dando cumprimento ao Regime Geral de

Prevenção da Corrupção, o Instituto das Irmãs

Hospitaleiras disponibiliza este manual que vai

orientá-lo no ato de reportar uma irregularidade

na nossa plataforma, de forma escrita ou via oral e

como pode acompanhar uma participação de

irregularidade.
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O Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração

de Jesus – Linha Ética Irmãs Hospitaleiras (IH)

disponibiliza um link através do qual pode aceder à

página de participação de irregularidades.

Nesta página pode:

 Ler termos e condições de utilização ou outras

informações relevantes que poderão ser

disponibilizadas

 Criar uma denúncia

 Acompanhar uma denúncia já existente.

Aceda à pagina aqui
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https://whistleblowersoftware.com/secure/Linha_Ética_IH
https://whistleblowersoftware.com/secure/Linha_Ética_IH


1.Aceda à pagina online, em qualquer dispositivo, por meio 

do link fornecido

2.Escolha o botão :

https://whistleblowersoftware.com/secure/Linha_Ética_IH

6

https://whistleblowersoftware.com/secure/Linha_Ética_IH


Pode optar por criar uma participação escrita ou oral,

Conforme a escolha:

A. Participação escrita:

Se pretende criar de forma escrita, prossiga

preenchendo as informações (ver pág.8)

B. Participação oral:

Se pretende criar uma participação oral carregue em

“Quero efetuar uma denuncia oralmente (Ver pág.11)
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Preencha as informações necessárias:

• Escolha entre denunciar de forma confidencial ou

anónima (leia a informação disponibilizada em “ler

mais”)
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Assunto: Breve descrição da participação

Descrição: Descreva o assunto com todos os detalhes

possíveis.

Estabelecimento de Saúde: Identifique o local associado à

ocorrência

Perguntas adicionais: Outras perguntas podem ser

obrigatórias ou opcionais, para finalizar a denúncia.

Nota: ao denunciar anonimamente, certifique-se

de que não divulga as suas informações pessoais
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Categoria: selecione uma categoria que se adeque ao tipo

de irregularidade participada.

Nota: Os restantes campos devem ser preenchidos de

acordo com a descrição dos factos.

Ficheiros: é possível fazer “upload” (envio) de diferentes

formatos de ficheiros, como por exemplo, PDF, imagens,

vídeos, documentos (doc), entre outros.

Deverá selecionar “submeter” quando quiser finalizar a

participação.
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Nota: a sua voz será distorcida para garantir a sua segurança 

e anonimato

Selecione a opção “Gravar audio”.

Categoria: selecione uma categoria que se adeque ao tipo de 

irregularidade participada.

Ficheiros: é possível fazer “upload” (envio) de diferentes 

formatos de ficheiros, como por exemplo, PDF, imagens, 

vídeos, documentos (doc), entre outros.

Deverá selecionar “submeter” quando quiser finalizar a 

participação.
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Depois de submeter a participação da irregularidade, não se

esqueça de guardar o seu “Código de acesso” de forma

segura.

Qual a importância do código de acesso?

• Permite que aceda à sua participação

• Pode comunicar, futuramente, com os responsáveis pelo

tratamento da sua participação

• Pode ver o estado da sua denúncia e novas mensagens.

Como guardar o código de acesso?

• Copie e cole num documento seguro

• Faça o “download” (descarregue) para o seu dispositivo.

A conclusão deste processo fica associado à necessidade de

“download” do código de acesso para consulta futura do

processo de denúncia.
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1. Abra a página da participação de irregularidades

2. Selecione

3. Insira o código de acesso correspondente à sua 

participação

4. Selecione “ir para denúncia”.
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Agora acedeu à página com os detalhes da sua participação.

Aqui pode:

• Visualizar a participação na totalidade

• Ver o estado da participação

• Ver quem são os responsáveis pelo seu tratamento

• Ver mensagens dos responsáveis pelo tratamento da

denúncia

• Disponibilizar mais informação, enviando uma nova

mensagem ou adicionando um ficheiro.
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É possível fornecer informações adicionais após submeter a

sua participação de irregularidade, enviando uma nova

mensagem.

Quando acede à participação e desliza a página até às

“Mensagens”, tem a opção de enviar uma nova mensagem:

escrita ou oral.

Basta escrever (digitar) a nova mensagem, gravar um áudio

ou fazer um envio de um ficheiro e selecionar o botão

“enviar”.

A informação que enviar fica associada à sua participação

inicial.
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