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1 Objetivo do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

O Conselho de Prevenção da Corrupção, criado pela Lei n.º 54/2008, de 4 de Setembro, aprovou em 
1 de Julho de 2009 a Recomendação sobre ‘Planos de gestão de riscos de corrupção e infracções 
conexas’ nos termos da qual ‘os órgãos dirigentes máximos das entidades gestoras de dinheiros, 
valores e patrimónios públicos, seja qual for a sua natureza, devem, no prazo de 90 dias, elaborar 
planos de gestão de riscos de corrupção e infracções conexa...’ (2.ª Série do Diário da República, n.º 
140, de 22 de Julho de 2009). 
  
Reconhecendo a AICEP o interesse que a matéria reveste como parte do esforço no sentido de que a 
gestão e administração de dinheiros públicos sejam pautadas por princípios de interesse geral, 
nomeadamente da prossecução do interesse público, da igualdade, da transparência, da justiça, da 
imparcialidade e da boa administração, o Plano é assumido como uma oportunidade para contribuir 
para tal desiderato e fortalecer o sistema de controlo interno existente no sentido de eliminar, tanto 
quanto possível, os riscos de corrupção. 
 
O Plano inicia-se com a caracterização geral das atribuições da AICEP, seguindo-se a descrição 
sumária da respetiva estrutura, quer ao nível dos órgãos estatutários, quer ao nível das unidades 
orgânicas que a compõem. 
 
Identificam-se as áreas que sejam suscetíveis de geração de riscos de corrupção e infrações conexas. 
Trata-se da definição de riscos em abstrato que, em função das características da AICEP, devem ser 
conceptualmente equacionados.  
 
Seguindo as indicações do Conselho de Prevenção da Corrupção, os riscos são classificados segundo 
um grau de probabilidade aferido pela caracterização das funções desempenhadas por cada uma das 
unidades orgânicas. 
 
Ulteriormente, identificam-se as medidas preventivas dos riscos, que complementarão o sistema de 
controlo interno existente. Identifica-se o reforço de medidas gerais, transversais a toda a 
organização, e também a criação de medidas especiais, aplicáveis a cada uma das áreas de 
intervenção. 
 
Estabelece-se uma metodologia de controlo e monitorização do Plano, que permitirá acompanhar a 
sua execução e promover as adaptações que se revelem necessárias. 
 
De acordo com as indicações do Conselho de Prevenção da Corrupção, na elaboração do Plano, 
foram envolvidas todas as unidades orgânicas da AICEP, que identificaram os riscos e infrações 
conexas e apresentaram medidas de prevenção, que o presente documento incorpora. 
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2 Atribuições da AICEP, Organograma e Identificação dos Responsáveis 

a) Caracterização geral das atribuições da AICEP: objeto e missão 
 
A AICEP (entidade pública empresarial) é a agência pública de natureza empresarial empenhada em 
desenvolver um ambiente de negócios competitivo que contribua para a globalização da economia 
portuguesa. 
 
A AICEP tem por missão aumentar a competitividade e notoriedade de Portugal, através da 
dinamização de investimento estruturante e da internacionalização das empresas portuguesas, com 
especial destaque para as pequenas e médias. 
 
A AICEP rege-se pelo Decreto-Lei n.º 229/2012, de 26 de Outubro, e pelos estatutos anexos ao 
referido diploma, no qual são detalhadamente definidos os seus objeto e atribuições (cfrt. artigos 5.º 
e 6.º). 
 
b) Organograma com identificação dos responsáveis e estrutura orgânica da AICEP 
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ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS  

 
Conselho de Administração  
Dr. Miguel Jorge Reis Antunes Frasquilho (Presidente) 
Dr. Luís Filipe de Castro Henriques (Vogal Executivo) 
Dr. Pedro Ortigão Correia (Vogal Executivo) 
Eng.º José Manuel Vital Morgado (Vogal Executivo) 
Dr. Pedro Pessoa e Costa (Vogal Executivo) 
 
Fiscal Único 
Dr. José Rodrigues de Jesus (Efetivo) 
António Magalhães e Carlos Santos, SROC, representada pelo Dr. António Monteiro de Magalhães, 
ROC (Suplente) 
 
Auditor Externo 
BDO – BDC & Associados SROC, Lda. 

 
 

ORGANIZAÇÃO INTERNA DA AICEP 

Distribuição de pelouros pelos membros do Conselho de Administração  
(OS N.º 03/2014, de 29 de abril): 
 

• Presidente, Dr. Miguel Frasquilho 
Representação da Agência 
Articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros 
Participadas 
Secretária-Geral, incluindo Verificação de Incentivos GE e PME 
Comunicação 
 

• Vogal, Dr. Luís Castro Henriques 
Grandes Empresas 
Financeira e Controlo de Gestão, incluindo Sede e Rede, em articulação com a S.G. 
Incentivos PME  
Incentivos GE  
Contratos GE 
Auditoria Interna 
Custos de Contexto e PIN 
Relação com Capitais de Risco 
 

• Vogal, Dr. Pedro Ortigão Correia 
Direção de Relações Internacionais e de Mercados Externos, em articulação, no que toca a 
Relações Institucionais, com o Dr. Pedro Pessoa e Costa 
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Pequenas e Médias Empresas 
Capacitação 
Conhecimento 
Informação 
Unidade de Gestão das Associações 
Relação com o IAPMEI 
 

• Vogal, Eng.º Vital Morgado 
Programação e Gestão de Eventos 
Recursos Humanos 
Sistemas e Tecnologias de Informação 
Património e Logística 
Contact Center e Sites 
Relação com o Instituto do Turismo 
 

• Vogal, Dr. Pedro Pessoa e Costa 
Relações Institucionais no âmbito da DRIME 
Protocolo Empresarial 
INOV Contacto  
Articulação com o MNE em coordenação com o Presidente 
Assessoria Jurídica 

 
O Conselho de Administração é composto pelo presidente e por quatro vogais. O Conselho de 
Administração supervisiona a atividade operacional da AICEP. 
 
O foco principal da atividade da AICEP reside nas empresas, suas clientes. A interação com as 
empresas é assegurada por equipas de gestores de clientes, a quem compete acompanhar todos os 
assuntos relacionados com a sua carteira de empresas.  
 
A AICEP segmentou os seus clientes em dois grupos distintos:  
 
- Grandes Empresas - as que apresentam investimentos superiores a 25 milhões de Euros ou 
faturação global, a nível de Grupo, superior a 75 milhões de Euros;  
 
- Pequenas e Médias Empresas - as restantes, no que respeita à internacionalização.  
Adicionalmente, considera-se um terceiro grupo, de clientes institucionais, no qual se incluem as 
Associações setoriais ou empresariais.  
 
A AICEP dispõe de uma Rede de Delegações no estrangeiro, que em função do mercado, desenvolve 
atividades na área da angariação de investimento e/ou da promoção da oferta nacional.  
As restantes Equipas da AICEP atuam de forma a permitir às Equipas Comerciais e à Rede assegurar a 
satisfação dos clientes e o cumprimento dos objetivos fixados anualmente em Contrato-Programa 
com o Governo. 
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PAPEL DA AICEP 

A AICEP intervém como organismo técnico nos seguintes sistemas de incentivos QREN:  

- SI Inovação - projetos de investimento em Portugal;  

- SI Qualificação e Internacionalização PME - projetos de internacionalização, individuais ou 
conjuntos;  

Em paralelo, a AICEP mantém a responsabilidade pelo acompanhamento e gestão dos Contratos 
PRIME, bem como de outros contratos dos QCA II e III ainda em vigor. Adicionalmente tem iguais 
responsabilidades no que respeita a Contratos de Benefícios Fiscais. 

SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES 

A atividade da AICEP em matéria de incentivos é objeto de segregação de funções a cinco níveis 
distintos:  

1. O relacionamento corrente com cada promotor é assegurado por um gestor de cliente, 
integrado numa das duas Equipas Comerciais - Grandes Empresas ou PME -, consoante a 
dimensão da empresa. No caso de candidaturas das Associações, o gestor de cliente 
encontra-se numa equipa autónoma, de Relações Institucionais;  

2. A análise das candidaturas é assegurada por duas Equipas de Incentivos, uma especializada 
no SI Inovação e outra especializada no SI Qualificação e Internacionalização de PME;  

3. A análise dos pedidos de pagamento é efetuada por duas Equipas de Verificação de 
Incentivos, uma especializada no SI Inovação e outra especializada no SI Qualificação e 
Internacionalização de PME. Estas Equipas respondem a um Administrador distinto das 
referidas acima;  

4. Todos os pedidos de pagamento são sujeitos a controlo por uma equipa de Auditoria Interna, 
que valida o cumprimento dos requisitos formais antes do envio para aprovação final pela 
Administração;  

5. No último pagamento, todos os projetos são sujeitos a uma auditoria, por uma entidade 
externa e independente, que verifica a boa execução física, financeira e contabilística dos 
projetos.  

SISTEMA DE CONTROLO INTERNO 

O Sistema de Gestão da AICEP adota uma abordagem por processos que se traduz na identificação 
de procedimentos necessários para implementar e melhorar continuamente a eficácia do sistema. O 
Sistema encontra-se documentado (Manual de Procedimentos) considerando as necessidades da 
AICEP para assegurar o planeamento, operacionalização e controlo eficaz dos processos.  

O Sistema de Controlo Interno da AICEP tem como objetivo garantir com eficácia que os serviços 
prestados pela agência satisfaçam as necessidades e expectativas dos Clientes e que os mesmos 
estão em conformidade com os requisitos regulamentares aplicáveis.  

Os procedimentos de controlo interno da agência são as políticas e procedimentos definidos que 
ajudam a assegurar que as diretivas da gestão são executadas. Os procedimentos de controlo têm 
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vários objetivos e são aplicados às diversas áreas da AICEP. Os procedimentos de controlo interno 
são identificados como políticas e procedimentos que respeitem ao seguinte: 

• Análises de desempenho. 

• Processamento da informação 

• Auditorias Internas 

• Segregação de funções; 

• Conduta; 

O sistema de controlo interno instituído na AICEP tem efeito na eficácia dos procedimentos de 
controlo específicos das várias áreas, proporcionando disciplina e organização. No entanto, um forte 
ambiente de controlo não assegura, por si só, a eficácia do sistema de controlo interno. Nesse 
sentido, a AICEP desenvolve Auditorias Internas organizadas de acordo com o descrito no 
procedimento funcional de Auditoria Interna que estabelece a metodologia na sua programação.  
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3 Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

A gestão do risco é a avaliação da probabilidade de ocorrência de um acontecimento. O risco em si, 
segundo o ISO/IEC Guide 73, pode ser definido como a combinação da probabilidade de um 
acontecimento e das suas consequências.  

Confrontamo-nos nos dias de hoje com o facto de que os riscos de corrupção são uma probabilidade 
muito constante e real, que se converte facilmente em corrupção de facto assumindo várias formas, 
que afetam as regras da economia e comprometem o normal funcionamento dos mercados. É um 
fenómeno transversal a toda a sociedade, minando o Estado de Direito, as relações entre os 
cidadãos, as empresas e a Administração Pública, descredibilizando a atividade económica e política 
dos Governos. Gerir os riscos de corrupção significa controlá-los e prevenir a sua concretização.  

A identificação dos riscos de corrupção e infrações conexas guia-se pela listagem de crimes descritos 
na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro, que criou o Conselho de 
Prevenção da Corrupção (CPC). 

Esta disposição legal institui que a atividade do CPC está exclusivamente orientada para a prevenção 
da corrupção, incumbindo-lhe designadamente recolher e organizar informações relativas à 
prevenção da ocorrência de factos de corrupção ativa ou passiva, de criminalidade económica e 
financeira, de branqueamento de capitais, de tráfico de influência, de apropriação ilegítima de bens 
públicos, de administração danosa, de peculato, de participação económica em negócio, de abuso 
de poder ou violação de dever de segredo, bem como de aquisições de imóveis ou valores 
mobiliários em consequência da obtenção ou utilização ilícitas de informação privilegiada no 
exercício de funções na Administração Pública ou no sector público empresarial. 

A corrupção é uma infração de natureza penal, um crime, e como tal tipificada no Código Penal. 
Entende-se por prática de corrupção qualquer ato, ou a sua omissão, lícito ou ilícito, em troca do 
recebimento ou de qualquer outra compensação que não seja devida, para o próprio ou para 
terceiro, conforme expressam os artigos 372 a 374.º do CP, estando sujeito a sanção. 

Consideram-se conexas à corrupção outras infrações que permitem igualmente a obtenção de uma 
vantagem ou compensação ilícitas, revelando-se também prejudiciais ao bom funcionamento das 
instituições e dos mercados, e devidamente previstas no Código Penal. A realização de outros 
interesses, pessoais ou de terceiros, o tratamento preferencial ou de favor consubstanciam atos 
ilícitos, podendo mesmo ser tipificados como crimes. Para conhecimento, reproduzimos em anexo o 
capítulo do Código Penal referente aos crimes no exercício de funções públicas e suas consequências 
legais. 

As infrações penais em causa podem traduzir-se em infrações disciplinares, caindo no âmbito do 
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas (ED), aprovado pela Lei n.º 
58/2008, de 9 de setembro, que estabelece várias disposições legais relacionadas com a corrupção e 
prevê as respetivas sanções. 

No Capítulo V do ED são referidos os factos a que são aplicáveis as penas previstas. Assim, a pena 
disciplinar de suspensão (artigo 17.º) é suscetível de ser aplicada a trabalhador que exerça funções 
em acumulação (alínea c)), dispense tratamento de favor a determinada entidade, singular ou 
coletiva (alínea e)), ou ainda que viole, com culpa grave ou dolo, o dever de imparcialidade no 
exercício de funções (alínea m)). A pena de demissão ou de despedimento é aplicável a trabalhador 
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que, em resultado da função que exerce, solicite ou aceite, direta ou indiretamente, dádivas, 
gratificações, participações em lucros ou outras vantagens patrimoniais, ainda que sem o fim de 
acelerar ou retardar qualquer serviço ou procedimento (alínea j)), ou que seja encontrado em 
alcance ou desvio de dinheiros públicos (alínea m)), ou tomem parte ou interesse, diretamente ou 
por interposta pessoa, em qualquer contrato celebrado ou a celebrar por qualquer órgão ou serviço 
(alínea n)), entre outras.  

Realce-se que, de acordo com o seu artigo 1.º (Âmbito de aplicação subjetivo), o ED é aplicável a 
todos os trabalhadores que exercem funções públicas, independentemente da modalidade de 
constituição da relação jurídica de emprego público ao abrigo da qual exercem as respetivas funções 
(n.º 1) e também, com as necessárias adaptações, aos atuais trabalhadores coma qualidade de 
funcionário ou agente de pessoas coletivas que se encontrem excluídas do seu âmbito de aplicação 
objetivo (n.º 2), apenas se excetuando os trabalhadores que possuam estatuto disciplinar especial 
(n.º 3). O número 5 do artigo 2.º do ED (Âmbito de aplicação objetivo) refere que, sem prejuízo do 
disposto no n.º 2 do artigo anterior, o presente Estatuto não é aplicável às entidades públicas 
empresariais nem aos gabinetes de apoio quer dos membros do Governo quer dos titulares dos 
órgãos referidos nos n.ºs 2 e 3.  

Estas referências aos crimes cometidos no exercício de funções públicas são úteis por permitirem o 
conhecimento mais aprofundado e a tomada de consciência sobre a importância e as consequências 
da prática da corrupção e infrações conexas.   

Seguindo o guião para a elaboração de planos de prevenção de riscos de corrupção e infrações 
conexas, aprovado na sequência da Recomendação do CPC de 1 de Julho de 2009, são aqui 
identificados e caracterizados, por unidade orgânica, os respetivos potenciais riscos de corrupção e 
infrações conexas e apontadas as medidas de prevenção. Adicionalmente e na sequência da 
Recomendação N.º 5 de 7 de Novembro de 2012, do CPC, é adiante tratada de forma idêntica a 
gestão de conflito de interesses (capítulo 4). 
 
Segue-se assim um quadro contendo em detalhe informação relativa aos seguintes itens: 
Identificação e caracterização, por área de intervenção, das principais atividades e dos potenciais 
riscos de corrupção e infrações conexas 
 
Classificação dos riscos (em abstrato), em função do grau de probabilidade de ocorrência, em 
elevado, moderado ou fraco 

 
a) Identificação das medidas preventivas. 
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Área de 
intervenção 

Missão e Principais Atividades Caracterização dos Potenciais Riscos 
Classificação dos 

Riscos  
Medidas Preventivas 

ANGARIAÇÃO  Promoção, dinamização, 
apoio e desenvolvimento da 
atividade comercial inerente 
à captação de projetos de 
investimento 

 Acolhimento de todos os 
projetos de investimento 
direto estrangeiro 

 Favorecimento na seleção de 
localizações e entidades detentoras ou 
gestoras de espaços (ex: terrenos, 
lotes em parques empresariais, etc.); 

 

Fraco 

 

Reforço do controlo interno e 
realização de Auditorias Internas 

 

AUDITORIA 
INTERNA 

 Plano anual de Auditoria 
Interna; Implementar ações 
de auditoria interna na 
Agência; Supervisão dos 
controlos e dos processos; 
Analisar e recomendar 
melhorias do sistema (ao 
nível dos processos e da 
informação); Acompanhar e 
avaliar a implementação de 
recomendações;  

 Supervisionar o arquivo da 
documentação relativa a 
processos de candidaturas a 
incentivos. Assegurar o 

 A relação da Auditoria Interna com o 
sistema de controlo interno; 

 Incorreta avaliação do risco nos 
processos a auditar; 

 Auditorias internas ineficientes; 

 Não cumprimento do procedimento de 
auditoria interna; 

 Acompanhamento ineficaz da 
implementação de recomendações / 
Plano de ação dos relatórios de 
Auditoria Interna; 

 Avaliação do risco associado às várias 
atividades, processos e operações; 

Fraco 

 

Fraco 

 

Moderado 

Fraco 

 

Fraco 

 

 

Fraco 

Procedimento Funcional de 
Auditoria Interna 

Aumentar o número de Auditorias 
internas anuais 

Criação de Questionário de 
Avaliação da Auditoria Interna 

 

Elaboração de Relatório trimestral 
de acompanhamento de 
recomendações / Plano de Ação 

 

Aumentar o número de Auditorias 
internas anuais 
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Área de 
intervenção 

Missão e Principais Atividades Caracterização dos Potenciais Riscos 
Classificação dos 

Riscos  
Medidas Preventivas 

cumprimento das obrigações 
legais e regulamentos 
internos. 

 Desenvolvimento de ações 
de controlo interno, por 
amostragem, no âmbito dos 
trabalhos de gestão de 
incentivos financeiros e 
fiscais;  

 Definição e melhoria de 
procedimentos internos, em 
articulação com as diversas 
equipas da Agência, com 
vista à elaboração de normas 
e Manuais de 
Procedimentos; 

 

 Validação das Ordens de 
Pagamento;  

 

 

 Critério de Amostra; 

 

 

 

 

 Comunicação ineficaz dos 
procedimentos internos na agência; 

 Cumprimento das normas definidas; 

 Condutas ilícitas por parte dos 
colaboradores da agência; 

 

 Favorecimento na análise das ordens 
de pagamento; 

 Erro de validação; 

 

Moderado 

 

 

 

 

Fraco 

 
Fraco 

Fraco 

 

 

Fraco 

Moderado 

 

Alargar Amostra 

 

 

 

 

Publicar procedimentos na 
Wikiaicep 

 

Aumentar o número de Auditorias 
internas anuais 

 

 

Aumentar o número de Auditorias 
internas anuais 

Validação da ordem de 
pagamento por mais que um 
elemento da área 

Criação de check-list de 
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DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

DE CONFLITOS DE INTERESSES  

 

Área de 
intervenção 

Missão e Principais Atividades Caracterização dos Potenciais Riscos 
Classificação dos 

Riscos  
Medidas Preventivas 

verificação 

 

 

CONTACT 
CENTER E 
SITES 

 Gestão e dinamização  

 Contact Center  

 Presença na Internet 

 Estabelecimento e renovação 
de contratos de manutenção 
com fornecedores externos, 
adjudicação e 
acompanhamento de 
fornecimentos, sobretudo de 
serviços. 

 Favorecimento na seleção e 
adjudicação das contrapartes nos 
contratos  

 

Fraco Reforço do controlo interno e 
realização de Auditorias Internas 

 

CONTRATOS 
GRANDES 
EMPRESAS 

 Negociação, contratação, 
acompanhamento, 
renegociação e eventual 
rescisão de contratos de 
concessão de incentivos; 

 Apoio jurídico na produção 
de legislação relacionada 
com os incentivos e 

 Favorecimento no tratamento das 
empresas suas clientes no que respeita 
às disposições dos Contratos de 
Concessão de Incentivos bem como à 
sua interpretação para efeitos de 
acompanhamento e de eventual 
resolução. 

Fraco Reforço do controlo interno e 
realização de Auditorias Internas 
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PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

DE CONFLITOS DE INTERESSES  

 

Área de 
intervenção 

Missão e Principais Atividades Caracterização dos Potenciais Riscos 
Classificação dos 

Riscos  
Medidas Preventivas 

contratação de grandes 
projetos de investimento; 

 Apoio jurídico genérico às 
restantes áreas das GE’s. 

 

 

 

CUSTOS DE 
CONTEXTO 
/PROJECTOS 
DE INTERESSE 
NACIONAL 

 Custos de contexto: 
Superação de obstáculos 
administrativos e melhoria 
do clima de negócios  

 

 Projetos PIN: acompanha-
mento dos projetos reconhe-
cidos como de Potencial 
Interesse Nacional, com vista 
ao cumprimento dos 
cronogramas de procedi-
mentos, prevenção e supera-
ção de obstáculos adminis-
trativos na implementação 
dos projetos.  

 Favorecimento  na promoção de 
alterações legislativas ou outras 
decisões governamentais / 
administrativas favoráveis a um 
determinado interesse económico  

 Favorecimento na qualificação de 
projeto como PIN  

 Favorecimento nos procedimentos 
conducentes à alteração de 
Instrumentos de Gestão Territorial. 

Moderado 

 

 

 

Moderado 

 

Moderado 

Reforço do controlo interno e 
realização de Auditorias Internas 

 

DIREÇÃO 
GRANDES 

 Desenvolvimento da 
atividade comercial inerente 

 Favorecimento no tratamento das 
empresas clientes. 

Fraco Reforço do controlo interno e 
realização de Auditorias Internas 
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PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

DE CONFLITOS DE INTERESSES  

 

Área de 
intervenção 

Missão e Principais Atividades Caracterização dos Potenciais Riscos 
Classificação dos 

Riscos  
Medidas Preventivas 

EMPRESAS às Grandes Empresas: 

 Identificação e promoção de 
oportunidades de novos 
investimentos  

 Apoio e acompanhamento 
de projetos de investimento 
em Portugal 

 Identificação de ameaças a 
atividades existentes em 
Portugal  

 Gestão e acompanhamento 
de candidaturas a Incentivos 
(Financeiros e Fiscais) 

 Apoio às atividades 
internacionais das Grandes 
Empresas 

 Promoção e apoio à 
realização de negócios entre 
empresas 

Inquéritos anuais de satisfação ao 
cliente 

 

DIREÇÃO 
PEQUENAS E 
MÉDIAS 

 Assegurar o relacionamento 
com os Clientes PME e a 
coordenação do 

 Favorecimento no tratamento dos 
clientes. 

Moderado Reforço do controlo interno e 
realização de Auditorias Internas 
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PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

DE CONFLITOS DE INTERESSES  

 

Área de 
intervenção 

Missão e Principais Atividades Caracterização dos Potenciais Riscos 
Classificação dos 

Riscos  
Medidas Preventivas 

EMPRESAS 
(PME) 

desenvolvimento das 
atividades internas 
associadas aos processos dos 
clientes.  

 Apoio às atividades 
internacionais das PME, 
numa ótica de promoção das 
exportações nacionais, do 
investimento direto 
português no estrangeiro e 
de cooperação entre 
empresas que se possa 
refletir num Portugal mais 
Global. Esta atividade 
assenta na identificação de 
necessidades específicas e na 
disponibilização de produtos 
AICEP (informação, ações de 
promoção, capacitação, 
apoio da rede); 

 Promoção e apoio à 
realização de negócios entre 
empresas, nomeadamente 
pela ligação entre Grandes 

Inquéritos anuais de satisfação ao 
cliente 

Procedimento de gestão de 
reclamações 

 



 

 

           

 

  

 

18 

 

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

DE CONFLITOS DE INTERESSES  

 

Área de 
intervenção 

Missão e Principais Atividades Caracterização dos Potenciais Riscos 
Classificação dos 

Riscos  
Medidas Preventivas 

Empresas e PME; 

 Gestão e acompanhamento 
de candidaturas a Incentivos 
(Financeiros e Fiscais); 

 Apoio e acompanhamento 
de Projetos PIN; 

 Apoio e acompanhamento 
de Custos de Contexto à 
Internacionalização; 

DIREÇÃO 
FINANCEIRA 

Tesouraria 

 Negociação com Bancos 

 

 Recebimentos por 
transferência bancária 
Clientes 

 Recebimentos por 
transferência bancária 
Pessoal - devolução de 
adiantamentos 

Pagamentos 

 

 Com o IGCP 

 Com Bancos privados 

 não emitir recibo 

 alterar NIB 

 não registar valor prestação de contas 

 aceitar comprovativos falseados 

 

 

 alterar valor 

 

Fraco 

Moderado 

Fraco 

Fraco 

Moderado 

Moderado 

 

 

Moderado 

 

Reforço de Controlo Interno e 
realização de Auditorias Internas 
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PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

DE CONFLITOS DE INTERESSES  

 

Área de 
intervenção 

Missão e Principais Atividades Caracterização dos Potenciais Riscos 
Classificação dos 

Riscos  
Medidas Preventivas 

 Clientes, Fornecedores, 
Promotores, Pessoal 

 

 Pagamentos por caixa  

 

 

 

 

Contabilidade 

 Faturação a Clientes e outras 
entidades 

 

 

 

 

 Registos contabilísticos: 
Fornecedores e Devedores. e 
Credores 

 alterar NIB 

 antecipar pagamentos 

 não registar recebimento 

 não registar comprovativos de despesa 

 viciar o valor de registo 

 aceitar documentos falseados 

 

 

 

 não emitir fatura 

 aceitar faturas em duplicado 

 registar faturas que não sejam originais 

 alterar valores a faturar 

 

 

 aceitar faturas em duplicado 

 alterar NIB 

Moderado 

Moderado 

Fraco 

Fraco 

Fraco 

Fraco 

 

 

 

Fraco 

Fraco 

Fraco 

Fraco 

 

Fraco 

Fraco 
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PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

DE CONFLITOS DE INTERESSES  

 

Área de 
intervenção 

Missão e Principais Atividades Caracterização dos Potenciais Riscos 
Classificação dos 

Riscos  
Medidas Preventivas 

VERIFICAÇÃO 
DE 
INCENTIVOS 
GRANDES 
EMPRESAS  

 Participar no processo de 
acompanhamento de 
projetos  

 Analisar pedidos de 
pagamento intercalares e 
finais, processar e emitir 
ordens de pagamento  

 Verificação documental dos 
elementos que fazem parte 
dos pedidos de pagamento 
dos promotores 

 Assegurar trâmites 
associados ao encerramento 
de projetos contratados pela 
AICEP 

 Preparar os planos de 
reembolso e acompanhar a 
sua execução ativando as 
necessárias medidas tanto 
nos casos de cumprimento 
como de incumprimento  

 Efetuar a gestão das 

 Favorecimento na análise dos pedidos 
de pagamento 

 Pagamentos indevidos e pagamentos a 
entidades diferentes dos promotores 
do projeto 

 Não reportar ou denunciar situações 
consideradas anómalas ou irregulares 

 Avaliação incorreta das despesas do 
projeto apresentadas pelos 
promotores 

 Permitir o acesso a informação 
privilegiada ou confidencial a terceiros 

 Alteração do NIB  

 

Fraco  

 

Fraco  

 

Fraco  

 

Fraco  

 

Fraco  

 

Reforço de Controlo Interno e 
realização de Auditorias Internas  
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PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

DE CONFLITOS DE INTERESSES  

 

Área de 
intervenção 

Missão e Principais Atividades Caracterização dos Potenciais Riscos 
Classificação dos 

Riscos  
Medidas Preventivas 

garantias prestadas pelos 
clientes  

 

VERIFICAÇÃO 
DE 
INCENTIVOS 
PEQUENAS E 
MÉDIAS 
EMPRESAS 

 Participar no processo de 
acompanhamento de 
projetos  

 Analisar pedidos de 
pagamento intercalares e 
finais, processar e emitir 
ordens de pagamento  

 Verificação documental dos 
elementos que fazem parte 
dos pedidos de pagamento 
dos promotores 

 Assegurar trâmites 
associados ao encerramento 
de projetos contratados pela 
AICEP 

 Realização / 
Acompanhamento de 
auditorias (internas e 
externas) a todos os projetos 

 Favorecimento na análise dos pedidos 
de pagamento 

 Pagamentos indevidos e pagamentos a 
entidades diferentes dos promotores 
do projeto 

 Não reportar ou denunciar situações 
consideradas anómalas ou irregulares 

 Avaliação incorreta das despesas do 
projeto apresentadas pelos 
promotores 

 Permitir o acesso a informação 
privilegiada ou confidencial a terceiros  

 

Fraco  

 

Fraco  

 

Fraco  

 

Fraco  

 

Fraco  

 

Reforço de Controlo Interno e 
realização de Auditorias Internas 
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PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

DE CONFLITOS DE INTERESSES  

 

Área de 
intervenção 

Missão e Principais Atividades Caracterização dos Potenciais Riscos 
Classificação dos 

Riscos  
Medidas Preventivas 

no âmbito do QREN 

 Preparar os planos de 
reembolso e acompanhar a 
sua execução activando as 
necessárias medidas tanto 
nos casos de cumprimento 
como de incumprimento  

 Efetuar a gestão das 
garantias prestadas pelos 
clientes  

 

ÁREA DOS 
INCENTIVOS 
GRANDES 
EMPRESAS 

 Análise das candidaturas aos 
sistemas de incentivos 
financeiros e fiscais 
aplicáveis aos grandes 
projetos de investimento, 
bem como, apoio técnico à 
negociação, contratação e 
acompanhamento dos 
respetivos 
projetos/contratos: 

 Análise das candidaturas 
apresentadas aos sistemas 

 Favorecimento no tratamento das 
empresas clientes 

 

Fraco Reforço de Controlo Interno e 
realização de Auditorias Internas 
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PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

DE CONFLITOS DE INTERESSES  

 

Área de 
intervenção 

Missão e Principais Atividades Caracterização dos Potenciais Riscos 
Classificação dos 

Riscos  
Medidas Preventivas 

de incentivos financeiros em 
vigor no âmbito do QREN • 
Participação (a nível técnico) 
nas Comissões de Seleção do 
QREN  

 Receção e análise das 
candidaturas ao regime 
contratual de Benefícios 
Fiscais  

 Validação das minutas dos 
Contratos em termos dos 
seus objetivos, incentivos, 
condicionantes da 
homologação e respetivos 
anexos técnicos;  

 Avaliação técnica das 
alterações aos Planos de 
Investimento em fase de 
acompanhamento dos 
Contratos; 

 Apoio técnico e avaliação das 
alterações aos objetivos e 
incentivos contratuais no 
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PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

DE CONFLITOS DE INTERESSES  

 

Área de 
intervenção 

Missão e Principais Atividades Caracterização dos Potenciais Riscos 
Classificação dos 

Riscos  
Medidas Preventivas 

âmbito de renegociações dos 
Contratos celebrados no 
âmbito do QREN, QCA III e 
Regimes Fiscais 

 Interação com os restantes 
organismos públicos 
intervenientes nos processos 
de análise das candidaturas 
aos vários sistemas de 
incentivos em causa 
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PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

DE CONFLITOS DE INTERESSES  

 

Área de 
intervenção 

Missão e Principais Atividades Caracterização dos Potenciais Riscos 
Classificação dos 

Riscos  
Medidas Preventivas 

ÁREA DOS 
INCENTIVOS 
PEQUENAS E 
MÉDIAS 
EMPRESAS 

Análise, contratualização e 
acompanhamento de projetos 
de internacionalização no 
quadro do Sistema de Incentivos 
à Qualificação e 
Internacionalização de PME e 
Benefícios Fiscais à 
Internacionalização  

Assessorar a Comissão Executiva 
em matéria de desenho, 
regulamentação e 
operacionalização do quadro de 
incentivos à internacionalização 
das PME 

Assegurar o interface técnico 
com os Órgãos de Gestão do 
QREN e outras Entidades 

Receber, validar e analisar 
candidaturas aos sistemas de 
incentivos (verificação das 
condições de acesso, 
elegibilidade das despesas, 
cálculo de incentivo e análise de 
Mérito de Projeto) 

Emitir propostas de decisão 
sobre a atribuição de incentivos 
e assegurar interface com os 
Órgãos de Gestão do QREN e 
outras Entidades no processo de 

 Favorecimento no tratamento das 
empresas clientes  

 

 

 

Continuação Missão e atividades 

Agendar missões e/ou visitas de empresas 
às Instituições Financeiras Internacionais 

Divulgar informação sobre os Fundos de 
Cooperação Técnica de Portugal junto das 
IFI, bem como as estratégias dos 
organismos internacionais financiadores 

Coordenar a redação de manuais relativos 
a cada uma das IFI, bem como ao ciclo do 
projeto, e a realização de estudos e 
levantamentos relevantes para este 
âmbito 

Acompanhamento dos assuntos 
relacionados com as Linhas de Crédito 
Concessionais (operações de exportação 
de bens e serviços de origem portuguesa 
financiadas ao abrigo de crédito de ajuda a 
países terceiros) 

Fraco 

 

 

 

Reforço do controlo interno e 
realização de Auditorias Internas 
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PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

DE CONFLITOS DE INTERESSES  

 

Área de 
intervenção 

Missão e Principais Atividades Caracterização dos Potenciais Riscos 
Classificação dos 

Riscos  
Medidas Preventivas 

PROGRAMA 
Inov 
CONTACTO 

 Organização, gestão e 
acompanhamento de 
estágios Inov Contacto  

 Conceção/produção de 
materiais informativos / 
promocionais na fase de 
divulgação do programa 

 Divulgação em diversos 
canais da comunicação social 
da abertura das candidaturas 
para potenciais estagiários e 
entidades de acolhimento 

 Processo de seleção da 
empresa de recrutamento e 
seleção de candidatos a  
integrar no  Programa 

 Processo de seleção da 
empresa/entidade 
responsável pela realização 
do Campus – Seminário de 
Acolhimento e Formação  

 Alojamento dos estagiários 

 Supressão dos procedimentos 
necessários para realização das 
despesas  

 Favorecimento de fornecedores em 
detrimento de outros  

 Violação dos princípios gerais de 
contratação  

 Favorecimento de estagiários em 
detrimento de outros  

 Favorecimento de empresas 
acolhedoras de estágios em 
detrimento de outras 

Fraco Reforço do controlo interno e 
realização de Auditorias Internas 

 



 

 

           

 

  

 

27 

 

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

DE CONFLITOS DE INTERESSES  

 

Área de 
intervenção 

Missão e Principais Atividades Caracterização dos Potenciais Riscos 
Classificação dos 

Riscos  
Medidas Preventivas 

durante o período de 
realização do Campus em 
hotel de categoria igual ou 
superior a 3 estrelas cerca do 
local do Campus ou de rede 
de transportes que a este 
possibilite fácil e rápido 
acesso (em colaboração com 
as RP’s) 

 Diversos seguros: de 
acidentes de trabalho 
durante todo o período de 
estágio, de acidentes 
pessoais no estrangeiro e de 
saúde para todos os países 
que não têm o acordo de 
cuidados recíprocos de saúde 
com Portugal (em 
colaboração com a área de 
Património e Logística) 

 Viagens dos estagiários 
ida/volta para os respetivos 
destinos (em colaboração 
com as RP’s) 
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PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

DE CONFLITOS DE INTERESSES  

 

Área de 
intervenção 

Missão e Principais Atividades Caracterização dos Potenciais Riscos 
Classificação dos 

Riscos  
Medidas Preventivas 

 Manutenção e atualização do 
site 

PATRIMÓNIO, 
LOGÍSTICA E 
COMPRAS 

Compras e Contratos: 

 Aquisição de bens, produtos 
e serviços 

 Coordenação e supervisão da 
contratação eletrónica da 
AICEP (valores > 5.000 s/ IVA) 

 Avaliar a performance dos 
fornecedores 

 Gestão do FFC, afecto às 
instalações da Av. 5 de 
Outubro 

 

Património: 

 Gestão dos bens imobilizados 

 Análise de novos pedidos de 
investimentos (Portugal e 
Rede Externa) 

 Análise e processamento de 

 

 Supressão dos procedimentos 
necessários para realização das 
despesas 

 Favorecimento de fornecedores em 
detrimento de outros  

 Violação dos princípios gerais de 
contratação 

 

 

 

 

 

 Os potenciais riscos de corrupção nesta 
Área são os derivados das respetivas 
aquisições, devidamente identificados 
na Área de Compras e Contratos 

 Supressão dos procedimentos 

 

Fraco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraco 

 

 

 

 

Reforço do controlo interno e 
realização de Auditorias Internas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reforço do controlo interno e 
realização de Auditorias Internas 
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PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

DE CONFLITOS DE INTERESSES  

 

Área de 
intervenção 

Missão e Principais Atividades Caracterização dos Potenciais Riscos 
Classificação dos 

Riscos  
Medidas Preventivas 

pedidos de reparação de 
equipamentos 
administrativos 

 

 

Seguros: 

 Gestão da carteira de 
seguros da AICEP 

 

Instalações: 

 Gestão das instalações; 

 Elaborar e manter atualizado 
o cadastro das instalações 
(Portugal e Rede Externa), 
incluindo custos associados 

 Analisar e processar os vários 
pedidos de reparação de 
equipamentos básicos e de 
mobiliário 

 Assegurar as condições de 
higiene e segurança no 

necessários para realização das 
despesas 

 

 

 

 Supressão dos procedimentos 
necessários para realização das 
despesas 

 

 Supressão dos procedimentos 
necessários para realização das 
despesas 

 

 

 

 

 

 

 

Fraco 

 

 

 

Fraco 

 

 

 

Fraco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforço do controlo interno e 
realização de Auditorias Internas 

 

 

 

 Reforço do controlo interno e 
realização de Auditorias Internas 

 

Reforço do controlo interno e 
realização de Auditorias Internas 
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PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

DE CONFLITOS DE INTERESSES  

 

Área de 
intervenção 

Missão e Principais Atividades Caracterização dos Potenciais Riscos 
Classificação dos 

Riscos  
Medidas Preventivas 

trabalho 

Frota 

 Implementar e gerir a 
política da frota automóvel 
da AICEP 

 Assegurar os serviços de 
manutenção, inspeção e 
reparação das viaturas no 
âmbito dos planos 
programados de manutenção 
e nas situações imprevistas 
de sinistros 

 Assegurar o controlo da 
utilização dos cartões de 
combustível e dos 
identificadores da Via Verde, 
associados às viaturas 

 

Logística 

 Assegurar a entrega, recolha 
e distribuição de 
documentação e volumes 

 

 

 

 Supressão dos procedimentos 
necessários para realização das 
despesas 

 

 

 

 

 

Fraco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraco 

 

 

 

Reforço do controlo interno e 
realização de Auditorias Internas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforço do controlo interno e 
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PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

DE CONFLITOS DE INTERESSES  

 

Área de 
intervenção 

Missão e Principais Atividades Caracterização dos Potenciais Riscos 
Classificação dos 

Riscos  
Medidas Preventivas 

quer entre instalações 
próprias quer em entidades 
externas 

 Assegurar o serviço de 
Segurança 

 

 

realização de Auditorias Internas 

PROMOÇÃO E 
GESTÃO DE 
EVENTOS 

 Implementar as atividades 
de promoção própria da 
AICEP  

 Atuar como elemento 
facilitador da atividade 
promocional das empresas 
portuguesas, no âmbito de 
ações de internacionalização 
(de forma autónoma ou 
coletiva), em estreita 
articulação com as áreas 
comerciais 

 Promover a marca Portugal 
e a marca aicep Portugal 
Global 
 

 Supressão dos procedimentos 
necessários para realização das 
despesas 

 Favorecimento de fornecedores em 
detrimento de outros 

 Violação dos princípios gerais de 
contratação 

 

 

Fraco Reforço do controlo interno e 
realização de Auditorias Internas 
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PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

DE CONFLITOS DE INTERESSES  

 

Área de 
intervenção 

Missão e Principais Atividades Caracterização dos Potenciais Riscos 
Classificação dos 

Riscos  
Medidas Preventivas 

REDE  Promoção económica e 
comercial de Portugal  

 Prospeção de oportunidades 
de negócio mediante análise 
de mercado e reuniões com 
potenciais parceiros/clientes 
locais para empresas 
portuguesas  

 Apoio à internacionalização 
de empresas portuguesas: 
estudos, notas informativas, 
listas de contactos, 
acompanhamento em 
missões empresariais 
individuais  

 Captação de investimento 
estrangeiro para Portugal: 
mediante identificação e 
abordagem a potenciais 
investidores locais  

 Apoio/organização de feiras, 
ações promocionais, missões 
empresariais colectivas 

 Encaminhamento de oportunidades 
detetadas a um número 
artificialmente restrito de agentes 

 Favorecimento de fornecedores de 
bens e serviços  
 

Moderado 

 

Fraco 

 

 

 

Reforço do controlo interno e 
realização de Auditorias Internas 
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PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 
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Área de 
intervenção 

Missão e Principais Atividades Caracterização dos Potenciais Riscos 
Classificação dos 

Riscos  
Medidas Preventivas 

DIREÇÃO DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

 Recrutamento, seleção, 
contratações e acolhimento 

 Gestão de base de dados de 
candidaturas e dos 
processos individuais 

 Gestão de estágios 
profissionais 

 Gestão da mobilidade 
interna, designadamente 
concursos internos 

 Gestão da assiduidade, ADSE 
e SHMT 

 Processamento salarial; 

 Emissão de pareceres 
relativamente a 
colaboradores dos Serviços 
Centrais e dos pontos da 
Rede Externa 

 Gestão do desempenho 

 Gestão de processos de 
aposentações, reformas e 
pré-reformas 

 Balanço Social e Indicadores 
de Gestão 

 Favorecimento de trabalhadores Fraco Reforço do controlo interno e 
realização de Auditorias Internas 
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Área de 
intervenção 

Missão e Principais Atividades Caracterização dos Potenciais Riscos 
Classificação dos 

Riscos  
Medidas Preventivas 

SISTEMAS E 
TECNOLOGIAS 
DE 
INFORMAÇÃO 

 Gestão da infra-estrutura 
tecnológica de informática e 
comunicações da AICEP, 
assegurando os níveis 
adequados de 
operacionalidade e 
desempenho  

 Gestão ou apoio à 
manutenção e ao 
desenvolvimento do 
portfolio aplicacional de 
suporte às diversas áreas e 
processos de negócio  

 Gestão dos contratos com 
entidades externas que 
intervêm no âmbito dos STI, 
assegurando o controlo das 
respetivas prestações e 
fornecimentos. 

 
 
 

 Supressão dos procedimentos 
necessários para realização das 
despesas 

 

Fraco 

 

Reforço do controlo interno e 
realização de Auditorias Internas 
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A Área Auditoria Interna recomenda, para futuro, a análise periódica neste âmbito, por parte 
de todas as áreas, no sentido de aferir da adequação e aplicabilidade das medidas de 
prevenção da corrupção adotadas. Cada área deverá proceder à atualização das atividades, 
riscos e ou medidas de prevenção aplicáveis, reportando se foram ou não identificadas novas 
atividades, novos riscos e ou novas medidas de prevenção ou mitigação no âmbito da área 
funcional. Deverá ainda reportar sobre a avaliação da efetividade, utilidade e eficácia das 
medidas adotadas, explicitando se as medidas de prevenção se encontram efetivamente em 
vigor, se são adequadas face às atividades desenvolvidas e riscos inerentes, podendo ser, a 
título exemplificativo, referido como foram implementadas as medidas mais importantes.  

A Área Auditoria Interna recomenda ainda que o mapeamento dos riscos inerentes a cada 
atividade ou área funcional deva ser mais concretizado ou explícito, sempre que possível, em 
ordem a que a medida de prevenção a propor seja a mais ajustada. 

Contudo, e tendo em atenção o período decorrido desde a aprovação do Plano, a Auditoria 
não registou casos que justifiquem a revisão do Plano, pelo que se considera que este se tem 
revelado adequado face às atividades desenvolvidas pela Agência. 

Importa aqui reafirmar que a AICEP possui mecanismos gerais de prevenção ou mitigação de 
riscos, entre os quais se assinalam: 

1. O Código de Conduta, no respeitante às regras de natureza ética e deontológica a 
observar pelos membros dos Órgãos Sociais e pelos colaboradores no desempenho das 
funções profissionais que, em cada momento, lhes estejam confiadas; 

2. Os Estatutos, no referente ao dever de segredo profissional; 

3. O Manual de Procedimentos, assumido como principal suporte do Sistema de Gestão e de 
Controlo Interno; 

4. O acervo de Ordens de Serviço em vigor, que regulam a diversa atividade desenvolvida 
nas várias áreas, nomeadamente em matéria de património, aquisições de bens, normas 
de preenchimento e de validação de despesas, procedimentos para contratação pública 
(no âmbito do CPP).  
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4 Gestão dos Riscos de Conflito de Interesses 

Pela Recomendação n.º 5/2012, de 7 de Novembro, o Conselho de Prevenção da Corrupção 
(CPC) aprovou que as entidades de natureza pública, ainda que constituídas ou regidas pelo 
direito privado, devem dispor de mecanismos de acompanhamento e de gestão de conflitos de 
interesses, devidamente publicitados, que incluam também o período que sucede ao exercício 
de funções públicas, com indicação das consequências legais. 

A fim de dar cumprimento pleno à referida recomendação, foi realizada em abril de 2013 uma 
reunião entre dirigentes da AICEP e do CPC que permitiu obter esclarecimentos e sugestões 
úteis para o processo de abordagem e gestão dos conflitos de interesses e para a elaboração 
do mapa de prevenção dos conflitos de interesses. O mapa beneficiou igualmente com a 
consulta efetuada a uma série de Planos de gestão ou prevenção da corrupção e dos conflitos 
de interesses disponíveis nos sites de entidades da Administração Pública. 

O conflito de interesses no setor público ocorre quando os agentes públicos no exercício das 
suas funções intervêm em processos que envolvem interesses particulares, podendo retirar 
vantagem para si ou para terceiros, pondo em causa a atuação com isenção e a prossecução 
do interesse público.  

De acordo com aquela Recomendação do CPC, o conflito de interesses no setor público “pode 
ser definido como qualquer situação em que um agente público, por força do exercício das 
suas funções, ou por causa delas, tenha de tomar decisões ou tenha contacto com 
procedimentos administrativos de qualquer natureza, que possam afetar, ou em que possam 
estar em causa, interesses particulares seus ou de terceiros e que por essa via prejudiquem ou 
possam prejudicar a isenção e o rigor das decisões administrativas que tenham de ser 
tomadas, ou que possam suscitar a mera dúvida sobre a isenção e o rigor que são devidos ao 
exercício de funções públicas.” 

Podem ser igualmente situações geradoras de conflito, “situações que envolvam trabalhadores 
que deixaram o cargo público para assumirem funções privadas, como trabalhadores, 
consultores ou outras, porque participaram, direta ou indiretamente, em decisões que 
envolveram a entidade privada na qual ingressaram, ou tiveram acesso a informação 
privilegiada com interesse para essa entidade privada ou, também, porque podem ainda ter 
influência na entidade pública onde exerceram funções, através de ex-colaboradores.” 

A Recomendação destaca como principais medidas a adotar nesta matéria: a elaboração de 
Manuais de boas práticas, o desenvolvimento de ações de sensibilização sobre esta temática e 
a subscrição pelos trabalhadores de declarações de compromisso de inexistência de conflitos 
de interesse em processos que possam de alguma forma pôr em causa a sua isenção e rigor. 

Face ao exposto anteriormente, torna-se necessário: 

a) Identificar e caracterizar as principais áreas de risco; 

b) Identificar as potenciais situações de conflitos de interesses; 

c) Implementar mecanismos e medidas adequadas para prevenir e gerir conflitos de 
interesses;  
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d) Identificar as sanções aplicáveis aos infratores, em conformidade com o quadro 
punitivo existente; 

e) Promover a sensibilização sobre esta temática e a divulgação do plano junto dos 
trabalhadores dos serviços. 

Na AICEP foram identificadas as principais situações de risco de conflitos de interesses e 
respetivas medidas preventivas, refletidas no quadro seguinte: 
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Situações potenciais de risco de conflito de interesses: 

Área de 
intervenção 

Missão e Principais Atividades Caracterização dos Potenciais Riscos 
Classificação dos 

Riscos  
Medidas Preventivas 

Todas  
Conflito de interesses aquando de 
acumulação de funções e que se pode 
expressar através de: 
 - Favorecimento de interesses pessoais, 
familiares, de terceiros, políticos, 
económicos ou outros 
 - Quebra de sigilo e uso de informação 
privilegiada com interesse para a entidade 
privada 
 - Atividades privadas concorrenciais 

 

 
 - Subscrição, por todos os 
funcionários que se encontrem em 
regime de acumulação de 
funções, de uma declaração 
atualizada em que assumam de 
forma inequívoca que as funções 
acumuladas não colidem sob 
forma alguma com as funções 
públicas que exercem, nem 
colocam em causa a isenção e o 
rigor que deve pautar a sua ação 
 - O pedido de acumulação de 
funções é visado pelo superior 
hierárquico e sujeito a prévia 
autorização da Administração 
 - A autorização de acumulação de 
funções deve constar do processo 
individual do trabalhador e indicar 
o seu período de vigência, 
podendo ser prorrogável 
 - Lista de autorizações de 
acumulação de funções, 
centralizada na DRH 
 - Verificação aleatória da 
inexistência de incompatibilidades 
e conflitos de interesses, e 
respetiva inserção das conclusões 
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Área de 
intervenção 

Missão e Principais Atividades Caracterização dos Potenciais Riscos 
Classificação dos 

Riscos  
Medidas Preventivas 

no relatório anual 
- Registo de conflito de interesses 
na DRH e no processo individual 
do trabalhador 
- Dever de sigilo conforme Código 
de Conduta 
- Inserção de legislação inerente 
em anexo na parte final do Plano 
 

Todas  Conflito de interesses aquando da saída 
de trabalhadores para entidades 
privadas e que se pode expressar através 
de:  
 - Favorecimento de interesses pessoais, 
familiares, de terceiros, políticos, 
económicos ou outros 
 - Quebra de sigilo e uso de informação 
privilegiada com interesse para a entidade 
privada 
 - Influência através de ex-colaboradores 

  - Dever de sigilo conforme Código 
de Conduta e Estatutos da AICEP 
- Inserção de legislação inerente 
em anexo na parte final do Plano 

Todas  Conflito de interesses aquando da 
aceitação de cargos por colaboradores 
em entidades privadas que foram 
abrangidas por decisões em que, direta 
ou indiretamente, aqueles participaram 
no exercício de funções públicas e que 
se pode expressar através de: 
 - Favorecimento de interesses pessoais, 

  - Dever de sigilo conforme Código 
de Conduta e Estatutos da AICEP 
- Inserção de legislação inerente 
em anexo na parte final do Plano 
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Área de 
intervenção 

Missão e Principais Atividades Caracterização dos Potenciais Riscos 
Classificação dos 

Riscos  
Medidas Preventivas 

familiares, de terceiros, políticos, 
económicos ou outros 
 - Quebra de sigilo e uso de informação 
privilegiada com interesse para a entidade 
privada 
 - Influência através de ex-colaboradores 

Contratação 
pública 

 Conflito de interesses aquando dos 
procedimentos de contratação pública e 
que se pode expressar através de: 
- Favorecimento de interesses pessoais, 
familiares, de terceiros, políticos, 
económicos ou outros pondo-se em causa 
a transparência dos procedimentos 
 - Aceitação ou solicitação indevida de 
qualquer forma de pagamento ou outro 
benefício que possa pôr em causa a 
liberdade de ação, a independência do  
juízo do colaborador e a credibilidade da 
AICEP/Administração Pública e criar a 
expectativa de favorecimento ou vantagem 
ilícitas, tais como ofertas ou recebimentos 
de clientes ou fornecedores 

  - Verificação de inexistência de 
incompatibilidades e conflitos de 
interesses 
 - Registo de conflito de interesses 
na DRH e no processo individual 
do trabalhador 
 - Presença preferencial de 2 
colaboradores em reuniões com 
representante(s) de empresas, em 
casos de especial sensibilidade, 
por indicação do superior 
hierárquico 
 - Código de Conduta e Estatutos 
da AICEP 
- Inserção de legislação inerente 
no capítulo 3 e em anexo na parte 
final do Plano 

Todas  Conflito de interesses no exercício das 
suas funções e que se pode expressar 
através de: 
 - Favorecimento de interesses pessoais, 
familiares, de terceiros, políticos, 

  - Subscrição, por todos os 
trabalhadores, de declarações de 
inexistência de conflitos de 
interesse relativamente a cada 
procedimento que lhe seja 
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Área de 
intervenção 

Missão e Principais Atividades Caracterização dos Potenciais Riscos 
Classificação dos 

Riscos  
Medidas Preventivas 

económicos ou outros, pondo-se em causa 
a transparência de procedimentos 
 - Quebra de sigilo e uso de informação 
privilegiada com interesse para entidade 
privada 
 - Aceitação ou solicitação indevida de 
qualquer forma de pagamento ou outro 
benefício que possa pôr em causa a 
liberdade de ação, a independência do 
juízo do colaborador e a credibilidade da 
AICEP/Administração Pública e criar a 
expectativa de favorecimento ou vantagem 
ilícitas, tais como ofertas ou recebimentos 
de clientes ou fornecedores 
- Interferência nas decisões técnicas dos 
colaboradores das áreas operacionais 

confiado no âmbito das suas 
funções e no qual, de algum 
modo, tenha influência 
 - Comunicação formal à 
Administração ou ao superior 
hierárquico sempre que se 
verifique algum caso que possa 
originar uma situação de conflito 
de interesses, atribuindo-se a 
tarefa a outro colaborador 
 - Preenchimento de declaração, 
por parte do funcionário, sempre 
que receba ofertas simbólicas ou 
de valor diminuto no exercício de 
funções 
 - Registo de conflito de interesses 
na DRH e no processo individual 
do trabalhador 
 - Presença preferencial de 2 
colaboradores em reuniões com 
representante(s) de empresas, em 
casos de especial sensibilidade, 
por indicação do superior 
hierárquico 
 - Reuniões de controlo e 
acompanhamento dos técnicos 
nas áreas operacionais, com 
reporte de situações, 
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Área de 
intervenção 

Missão e Principais Atividades Caracterização dos Potenciais Riscos 
Classificação dos 

Riscos  
Medidas Preventivas 

fundamentação dos pareceres e 
das propostas de decisão 
 - Verificação aleatória de 
inexistência de incompatibilidades 
e conflitos de interesses, e 
respetiva inserção das conclusões 
no relatório anual 
 - Código de Conduta e Estatutos 
da AICEP 
 - Inserção de legislação inerente 
no capítulo 3 e em anexo na parte 
final do Plano 
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Adicionalmente, o Código de Conduta da AICEP, disponível no site e que foi divulgado 
oportunamente por todos os trabalhadores, contempla medidas de prevenção que 
acautelam os riscos associados a situações de conflito de interesses, nomeadamente:  

 - Dever de comunicação à Administração, pelo Colaborador ou membro do Órgão Social da 
AICEP, dos eventuais conflitos entre interesses resultantes de relações familiares, de 
património pessoal ou de qualquer outra causa, de qualquer Colaborador da AICEP ou 
membro dos Órgãos Sociais, por um lado, e os da AICEP por outro. Estas situações de 
conflito de interesses serão resolvidas pela Administração com ponderação e equidade; 

 - Dever de segredo profissional, não podendo divulgar nem utilizar, seja qual for a 
finalidade, em proveito próprio ou de terceiros, diretamente ou por interposta pessoa os 
factos e/ou informações respeitantes à vida da AICEP, aos seus Clientes ou a entidades 
terceiras cujo conhecimento lhes advenha do exercício das respetivas funções, assim como 
tudo o que respeite aos processos em tramitação ou acompanhamento na AICEP;  

 - Dever de sigilo profissional dos trabalhadores após deixarem de prestar serviço na 
AICEP;  

 - Dever de solicitar aos respetivos superiores hierárquicos as orientações que julguem 
necessárias, bem como o esclarecimento de quaisquer dúvidas que se lhes coloquem a 
propósito das matérias objeto do Código de Conduta; 

 - Respeito escrupuloso pelas disposições legais, regulamentares e contratuais aplicáveis 
aquando da resolução dos conflitos de interesses.  

As medidas de prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas enumeradas neste 
Plano, em particular as medidas para prevenir riscos de discricionariedade ou 
favorecimento, abuso de poder, tráfico de influências e violação de segredo são medidas 
que permitem também a prevenção e o controlo das situações de conflito de interesses. 

Por último, é ainda inserido em anexos, que fazem parte do Plano, um conjunto de 
referências a legislação com impacto no controlo e prevenção dos conflitos de interesses.  
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5 Como Atuar em Caso de Conflito de Interesses 

Todos os colaboradores são responsáveis pela prevenção e deteção de situações de conflito de 
interesses que ocorram na AICEP, têm a obrigação de reportar qualquer situação de suspeita de 
corrupção, fraude, situações de má conduta ou de atos irregulares que possam vir a acontecer. Não 
reportar qualquer suspeita, desde que seja evidente ter tido conhecimento, poderá ser considerado 
como conduta imprópria. 

 

O que fazer perante situações de conflito de interesses? 

Se o colaborador entender que poderá ter algum potencial conflito de interesses deverá comunicar 
ao superior hierárquico e, se assim for aconselhado, retirar-se do processo em causa e de todas as 
atividades subsequentes, preenchendo uma declaração de existência de conflito de interesses. Após 
análise do superior hierárquico, e só se assim for decidido, o colaborador poderá voltar a ingressar 
no processo em causa.  

No caso de o colaborador não declarar um interesse/ligação pessoal, terá violado a orientação 
superior e/ou a lei e, consequentemente, serão aplicáveis os respetivos procedimentos disciplinares 
e/ou legais. 

Conflitos de interesses 

Todos os colaboradores devem evitar conflitos de interesses. Entende-se existir conflito de 
interesses sempre que, no exercício da sua atividade, os colaboradores sejam chamados a intervir 
em processos de decisão ou procedimentos que envolvam, direta ou indiretamente, organizações 
com que colaborem ou tenham colaborado, ou pessoas com quem estejam ou tenham estado 
ligados por laços de parentesco ou de coabitação, e outras situações (de acordo com o 
enquadramento previsto nos Artigos 44.º-51.º do CPA, em anexo).  

As principais orientações a seguir em caso de potencial conflito de interesses são: 

 - Não exercer uma atividade de onde possa surgir um conflito de interesses; 

 - Perante a possibilidade de ocorrência de um potencial conflito de interesses, o envolvimento do 
colaborador apenas deve acontecer após autorização por escrito do superior hierárquico ou da 
Administração;  

 - Todos os conflitos de interesses deverão ser reportados por escrito e registados na DRH. 

Após a aprovação da revisão do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Conflito de Interesses, 
todo o colaborador que, por qualquer motivo, se encontre ou venha a encontrar-se em situação de 
conflito de interesses deverá comunicar esse facto por escrito ao superior hierárquico e à DRH no 
prazo de um mês. 

Autorização do superior hierárquico ou da Administração para envolvimento de colaborador em 
assunto que envolva um potencial conflito de interesses 

Ao analisar o pedido, o superior hierárquico ou o administrador do pelouro deve considerar como é 
que o benefício ou potencial conflito de interesses pode ou não comprometer ou influenciar a 
conduta do requerente ou de outra pessoa. 
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Modelos (minutas) de Declaração de existência ou não existência de conflito de interesses 

 

Minuta 1 

Nome 

Área Operacional 

Função 

Telefone 

E-mail 

Eu, abaixo-assinado, declaro ter lido o Plano de Prevenção/Gestão de Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas / Gestão de Conflito de Interesses e que, se, a qualquer momento, emergir na 
minha vida pessoal uma situação que configure “conflito de interesses”, me comprometo desde já a 
reportá-la ao meu superior hierárquico. 

(…) 

Data: 

Nota: Esta minuta genérica é exigível aquando da assinatura do contrato individual de trabalho ou 
em situações em que se revele suficiente a mera comunicação nos termos nela referidos. 

 

Minuta 2 

Nome 

Área Operacional 

Função 

Telefone 

E-mail 

Eu, abaixo-assinado, declaro ter lido o Plano de Prevenção/Gestão de Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas / Gestão de Conflito de Interesses e considero poder estar em situação de conflito 
de interesses (caso de impedimento ou incompatibilidade), quanto às situações que passo a 
descrever. 

Relativamente a elas, declaro, sob compromisso de honra e de forma inequívoca, que não colidem, 
nem podem colidir sob forma alguma com as funções públicas que exerço, nem colocam em causa a 
isenção e o rigor que deve pautar a minha ação ou atividade. 

(…) 

Data: 
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Minuta 3 

Nome 

Área Operacional 

Função 

Telefone 

E-mail 

Eu, abaixo-assinado, declaro poder encontrar-me em situação de conflito de interesses 
relativamente ao procedimento/análise que me foi confiado(a) no âmbito das minhas funções na 
medida em que, por exemplo, sou familiar do promotor, pelo que solicito a escusa e a atribuição do 
processo a outro colega. O conflito de interesses expressa-se no facto de ser conhecida a minha 
relação de proximidade (de parentesco ou outra) com o representante da entidade X ou de o meu 
cônjuge ser um dos sócios da empresa Y.  

Caso a minha escusa não seja aceite e a fim de que haja isenção e imparcialidade na elaboração do 
parecer e/ou na proposta de decisão, solicito que o processo seja revisto por outro colega após a 
minha análise ou pelo superior hierárquico imediato.  

(…) 

Data: 

 

Ofertas 

Todos os órgãos sociais e os colaboradores da AICEP recusam quaisquer ofertas, para si ou para 
terceiros, que possam ser consideradas ou interpretadas como uma tentativa de influenciar uma 
decisão/parecer da AICEP através do colaborador. Qualquer benefício que possa ser percebido como 
um suborno ou ser contrário à lei, deve ser rejeitado e a questão deve ser formalmente apresentada 
ao superior hierárquico. 

Outro tipo de ofertas consideradas institucionais de valor insignificante que não ponham em causa a 
isenção e objetividade do colaborador devem todavia ser reportadas ao superior hierárquico. 

 

Modelo (minuta) de Declaração de recebimento de ofertas ou de potencial conflito de interesses 

 

Nome completo e referências da empresa. Pessoas responsáveis pela oferta ou causadoras do 
potencial conflito de interesses. 

Nome  

Empresa 

Pessoa responsável pela oferta 

 

Detalhe da situação de conflito de interesse: 
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(…) 

 

Relação das pessoas acima com: 

AICEP:  

 - cliente (…) 

 - fornecedor (…) 

Destinatário do benefício  

Valor do benefício: 

 

Assinatura 

______________ 

 

Após ter sido visada pelo superior hierárquico, a declaração deve ser enviada ao Diretor de Recursos 
Humanos, devendo o colaborador ficar com uma cópia do mesmo. 
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6 Medidas Preventivas dos Riscos 

Prevêem-se as seguintes medidas, a implementar em 2014: 
a. Medidas Gerais  

i. Ações de divulgação do Plano 

 Envio de e-mail a todos os trabalhadores da AICEP com o Plano 
atualizado; 

 Incorporação da nova versão do Plano no Wikiaicep 
(http://wikiaicep/wikiaicep/index.php) 

ii. Realização de ações de formação sobre a temática da contratação pública e 
da corrupção e conflitos de interesses  

iii. Reforço de competências da Auditoria Interna: 

 Coordenação das ações de implementação do Plano 

 Controlo e monitorização do Plano 
b. Medidas específicas por área de intervenção  

i. As medidas indicadas na coluna 5 do quadro supra, por atividade e por risco 
identificado 
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7 Estratégias de Aferição da Efetividade, Utilidade, Eficácia e Eventual Correção das 
Medidas Propostas  

a) Controlo e monitorização do Plano - A monitorização do Plano fica a cargo da Área Auditoria 
Interna, que apresentará ao Conselho de Administração o relatório anual sobre o 
cumprimento das ações de implementação do Plano; 

b) Revisão do Plano – O Conselho de Administração aprovará a revisão do Plano sempre que se 
identifiquem novos riscos ou se justifique a alteração das medidas propostas ou 
implementadas. 
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8 Âmbito de Aplicação do Plano e Entrada em Vigor 

O atual Plano, designado por Plano de Gestão dos Riscos de Corrupção e dos Riscos de Conflitos de 
Interesses, aplica-se, de forma genérica, aos membros dos órgãos sociais e a todos os trabalhadores 
da AICEP e entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação. 
 
Os anexos são parte integrante do Plano. 
 
 
Lisboa, Dezembro de 2014. 
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9 Anexos 

 
 
Documentos normativos que regulam as situações de conflito de interesses: 
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Anexo A - Constituição da República Portuguesa 

 
 

 

TÍTULO IX 
Administração Pública  

Artigo 266.º 
(Princípios fundamentais)  

1. A Administração Pública visa a prossecução do interesse público, no respeito pelos direitos e interesses legalmente 
protegidos dos cidadãos.  

2. Os órgãos e agentes administrativos estão subordinados à Constituição e à lei e devem atuar, no exercício das suas 
funções, com respeito pelos princípios da igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da boa-fé.  

Artigo 269.
o
 

(Regime da função pública) 
 

1. No exercício das suas funções, os trabalhadores da Administração Pública e demais agentes do Estado e outras entidades 
públicas estão exclusivamente ao serviço do interesse público, tal como é definido, nos termos da lei, pelos órgãos 
competentes da Administração. 
4. Não é permitida a acumulação de empregos ou cargos públicos, salvo nos casos expressamente admitidos por lei. 
5. A lei determina as incompatibilidades entre o exercício de empregos ou cargos públicos e o de outras atividades. 
 

Artigo 271.º 
(Responsabilidade dos funcionários e agentes)  

1. Os funcionários e agentes do Estado e das demais entidades públicas são responsáveis civil, criminal e disciplinarmente 
pelas ações ou omissões praticadas no exercício das suas funções e por causa desse exercício de que resulte violação dos 
direitos ou interesses legalmente protegidos dos cidadãos, não dependendo a ação ou procedimento, em qualquer fase, de 
autorização hierárquica.  

2. É excluída a responsabilidade do funcionário ou agente que atue no cumprimento de ordens ou instruções emanadas de 
legítimo superior hierárquico e em matéria de serviço, se previamente delas tiver reclamado ou tiver exigido a sua transmissão 
ou confirmação por escrito.  

3. Cessa o dever de obediência sempre que o cumprimento das ordens ou instruções implique a prática de qualquer crime.  

4. A lei regula os termos em que o Estado e as demais entidades públicas têm direito de regresso contra os titulares dos seus 
órgãos, funcionários e agentes.  
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Anexo B - Código do Procedimento Administrativo (Artigos 44.º-51.º) 

 
 

SECÇÃO VI 
Das garantias de imparcialidade 

Artigo 44.
o
 

Casos de impedimento 
1— Nenhum titular de órgão ou agente da Administração Pública pode intervir em procedimento administrativo ou em ato ou 
contrato de direito público ou privado da Administração Pública nos seguintes casos: 
a) Quando nele tenha interesse, por si, como representante ou como gestor de negócios de outra pessoa; 
b) Quando, por si ou como representante de outra pessoa, nele tenha interesse o seu cônjuge, algum parente ou afim em linha 
reta ou até ao 2.º grau da linha colateral, bem como qualquer pessoa com quem viva em economia comum; 
c) Quando, por si ou como representante de outra pessoa, tenha interesse em questão semelhante à que deva ser decidida, 
ou quando tal situação se verifique em relação a pessoa abrangida pela alínea anterior; 
d) Quando tenha intervindo no procedimento como perito ou mandatário ou haja dado parecer sobre questão a resolver; 
e) Quando tenha intervindo no procedimento como perito ou mandatário o seu cônjuge, parente ou afim em linha reta ou até 
ao 2.º grau da linha colateral, bem como qualquer pessoa com quem viva em economia comum; 
f) Quando contra ele, seu cônjuge ou parente em linha reta esteja intentada ação judicial proposta por interessado ou pelo 
respetivo cônjuge; 
g) Quando se trate de recurso de decisão proferida por si, ou com a sua intervenção, ou proferida por qualquer das pessoas 
referidas na alínea b) ou com intervenção destas. 
2— Excluem-se do disposto no número anterior as intervenções que se traduzam em atos de mero expediente, 
designadamente atos certificativos. 

Artigo 45.º 
Arguição e declaração do impedimento 

1— Quando se verifique causa de impedimento em relação a qualquer titular de órgão ou agente administrativo, deve o 
mesmo comunicar desde logo o facto ao respetivo superior hierárquico ou ao presidente do órgão colegial dirigente, consoante 
os casos. 
2— Até ser proferida a decisão definitiva ou praticado o ato, qualquer interessado pode requerer a declaração do 
impedimento, especificando as circunstâncias de facto que constituam a sua causa. 
3— Compete ao superior hierárquico ou ao presidente do órgão colegial conhecer da existência do impedimento e declará-lo, 
ouvindo, se considerar necessário, o titular do órgão ou agente. 
4— Tratando-se do impedimento do presidente do órgão colegial, a decisão do incidente compete ao próprio órgão, sem 
intervenção do presidente. 

Artigo 46.º 
Efeitos da arguição do impedimento 

1— O titular do órgão ou agente deve suspender a sua atividade no procedimento logo que faça a comunicação a que se 
refere o n.º 1 do artigo anterior ou tenha conhecimento do requerimento a que se refere o n.º 2 do mesmo preceito, até à 
decisão do incidente, salvo ordem em contrário do respetivo superior hierárquico. 
2— Os impedidos nos termos do artigo 44.º deverão tomar todas as medidas que forem inadiáveis em caso de urgência ou de 
perigo, as quais deverão ser ratificadas pela entidade que os substituir. 

Artigo 47.º 
Efeitos da declaração do impedimento 

1— Declarado o impedimento do titular do órgão ou agente, será o mesmo imediatamente substituído no procedimento pelo 
respetivo substituto legal, salvo se o superior hierárquico daquele resolver avocar a questão. 
2— Tratando-se de órgão colegial, se não houver ou não puder ser designado substituto, funcionará o órgão sem o membro 
impedido. 

Artigo 48.º 
Fundamento da escusa e suspeição 

1— O titular de órgão ou agente deve pedir dispensa de intervir no procedimento quando ocorra circunstância pela qual possa 
razoavelmente suspeitar-se da sua isenção ou da retidão da sua conduta e, designadamente: 
a) Quando, por si ou como representante de outra pessoa, nele tenha interesse parente ou afim em linha reta ou até ao 3.o 
grau da linha colateral, ou tutelado ou curatelado dele ou do seu cônjuge; 
b) Quando o titular do órgão ou agente ou o seu cônjuge, ou algum parente ou afim na linha reta, for credor ou devedor de 
pessoa singular ou coletiva com interesse direto no procedimento, ato ou contrato; 
c) Quando tenha havido lugar ao recebimento de dádivas, antes ou depois de instaurado o procedimento, pelo titular do órgão 
ou agente, seu cônjuge, parente ou afim na linha reta; 
d) Se houver inimizade grave ou grande intimidade entre o titular do órgão ou agente ou o seu cônjuge e a pessoa com 
interesse direto no procedimento, ato ou contrato. 
2— Com fundamento semelhante e até ser proferida decisão definitiva, pode qualquer interessado opor suspeição a titulares 
de órgãos ou agentes que intervenham no procedimento, ato ou contrato. 

Artigo 49.º 
Formulação do pedido 
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1— Nos casos previstos no artigo anterior, o pedido deve ser dirigido à entidade competente para dele conhecer, indicando 
com precisão os factos que o justifiquem. 
2— O pedido do titular do órgão ou agente só será formulado por escrito quando assim for determinado pela entidade a quem 
for dirigido. 
3— Quando o pedido seja formulado por interessados no procedimento, ato ou contrato, será sempre ouvido o titular do órgão 
ou o agente visado. 

Artigo 50.º 
Decisão sobre a escusa ou suspeição 

1— A competência para decidir da escusa ou suspeição defere-se nos termos referidos nos n.os 3 e 4 do artigo 45.o 
2— A decisão será proferida no prazo de oito dias. 
3— Reconhecida procedência ao pedido, observar-se-á o disposto nos artigos 46.o e 47.o 

Artigo 51.º 
Sanção 

1 —Os atos ou contratos em que tiverem intervindo titulares de órgão ou agentes impedidos são anuláveis nos termos gerais. 
2 —A omissão do dever de comunicação a que alude o artigo 45.o, n.o 1, constitui falta grave para efeitos disciplinares. 
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Anexo C - Código Penal 

 
CAPÍTULO IV Dos crimes cometidos no exercício de funções públicas 

SECÇÃO I Da corrupção 
Artigo 372.º 

Recebimento indevido de vantagem 
1 - O funcionário que, no exercício das suas funções ou por causa delas, por si, ou por interposta pessoa, com o seu 
consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, que não 
lhe seja devida, é punido com pena de prisão até cinco anos ou com pena de multa até 600 dias.  
2 - Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, der ou prometer a funcionário, ou a 
terceiro por indicação ou conhecimento daquele, vantagem patrimonial ou não patrimonial, que não lhe seja devida, no 
exercício das suas funções ou por causa delas, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa até 360 
dias.  
3 - Excluem-se dos números anteriores as condutas socialmente adequadas e conformes aos usos e costumes. 

Artigo 373.º 
Corrupção passiva 

1 - O funcionário que por si, ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou 
para terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, para a prática de um qualquer acto ou omissão 
contrários aos deveres do cargo, ainda que anteriores àquela solicitação ou aceitação, é punido com pena de prisão de um a 
oito anos. 
2 - Se o acto ou omissão não forem contrários aos deveres do cargo e a vantagem não lhe for devida, o agente é punido com 
pena de prisão de um a cinco anos. 

  Artigo 374.º 
Corrupção ativa 
1 - Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, der ou prometer a funcionário, ou a 
terceiro por indicação ou com conhecimento daquele, vantagem patrimonial ou não patrimonial com o fim indicado no n.º 1 do 
artigo 373.º, é punido com pena de prisão de um a cinco anos.  
2 - Se o fim for o indicado no n.º 2 do artigo 373.º, o agente é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa 
até 360 dias.  
3 - É correspondentemente aplicável o disposto na alínea b) do artigo 364.º. 

Artigo 374.º-A 
Agravação 
1 - Se a vantagem referida nos artigos 372.º a 374.º for de valor elevado, o agente é punido com a pena aplicável ao crime 
respetivo agravada em um quarto nos seus limites mínimo e máximo.  
2 - Se a vantagem referida nos artigos 372.º a 374.º for de valor consideravelmente elevado, o agente é punido com a pena 
aplicável ao crime respetivo agravada em um terço nos seus limites mínimo e máximo.  
3 - Para efeitos do disposto nos números anteriores, é correspondentemente aplicável o disposto nas alíneas a) e b) do artigo 
202.º  
4 - Sem prejuízo do disposto no artigo 11.º, quando o agente atue nos termos do artigo 12.º é punido com a pena aplicável ao 
crime respetivo agravada em um terço nos seus limites mínimo e máximo. 

Artigo 374.º-B 
Dispensa ou atenuação de pena 

1 - O agente é dispensado de pena sempre que:  
a) Tiver denunciado o crime no prazo máximo de 30 dias após a prática do ato e sempre antes da instauração de 
procedimento criminal;  
b) Antes da prática do facto, voluntariamente repudiar o oferecimento ou a promessa que aceitara, ou restituir a vantagem, ou, 
tratando-se de coisa fungível, o seu valor; ou  
c) Antes da prática do facto, retirar a promessa ou recusar o oferecimento da vantagem ou solicitar a sua restituição.  
2 - A pena é especialmente atenuada se o agente:  
a) Até ao encerramento da audiência de julgamento em primeira instância, auxiliar concretamente na obtenção ou produção 
das provas decisivas para a identificação ou a captura de outros responsáveis; ou  
b) Tiver praticado o ato a solicitação do funcionário, diretamente ou por interposta pessoa.  

 
SECÇÃO II  

Do peculato 
Artigo 375.º 

Peculato 
1 - O funcionário que ilegitimamente se apropriar, em proveito próprio ou de outra pessoa, de dinheiro ou qualquer coisa 
móvel, pública ou particular, que lhe tenha sido entregue, esteja na sua posse ou lhe seja acessível em razão das suas 
funções, é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal.  
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2 - Se os valores ou objetos referidos no número anterior forem de diminuto valor, nos termos da alínea c) do artigo 202.º, o 
agente é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa.  
3 - Se o funcionário der de empréstimo, empenhar ou, de qualquer forma, onerar valores ou objetos referidos no n.º 1, é 
punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa, se pena mais grave lhe não couber por força de outra 
disposição legal. 

Artigo 376.º 
Peculato de uso 

1 - O funcionário que fizer uso ou permitir que outra pessoa faça uso, para fins alheios àqueles a que se destinem, de veículos 
ou de outras coisas móveis de valor apreciável, públicos ou particulares, que lhe forem entregues, estiverem na sua posse ou 
lhe forem acessíveis em razão das suas funções, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias.  
2 - Se o funcionário, sem que especiais razões de interesse público o justifiquem, der a dinheiro público destino para uso 
público diferente daquele a que está legalmente afetado, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 
120 dias. 

Artigo 377.º 
Participação económica em negócio 

1 - O funcionário que, com intenção de obter, para si ou para terceiro, participação económica ilícita, lesar em negócio jurídico 
os interesses patrimoniais que, no todo ou em parte, lhe cumpre, em razão da sua função, administrar, fiscalizar, defender ou 
realizar, é punido com pena de prisão até 5 anos.  
2 - O funcionário que, por qualquer forma, receber, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial por efeito de ato jurídico-civil 
relativo a interesses de que tinha, por força das suas funções, no momento do ato, total ou parcialmente, a disposição, 
administração ou fiscalização, ainda que sem os lesar, é punido com pena de prisão até 6 meses ou com pena de multa até 60 
dias.  
3 - A pena prevista no número anterior é também aplicável ao funcionário que receber, para si ou para terceiro, por qualquer 
forma, vantagem patrimonial por efeito de cobrança, arrecadação, liquidação ou pagamento que, por força das suas funções, 
total ou parcialmente, esteja encarregado de ordenar ou fazer, posto que não se verifique prejuízo para a Fazenda Pública ou 
para os interesses que lhe estão confiados. 

SECÇÃO III  
Do abuso de autoridade 

Artigo 379.º 
Concussão 

1 - O funcionário que, no exercício das suas funções ou de poderes de facto delas decorrentes, por si ou por interposta pessoa 
com o seu consentimento ou ratificação, receber, para si, para o Estado ou para terceiro, mediante indução em erro ou 
aproveitamento de erro da vítima, vantagem patrimonial que lhe não seja devida, ou seja superior à devida, nomeadamente 
contribuição, taxa, emolumento, multa ou coima, é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias, 
se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal.  
2 - Se o facto for praticado por meio de violência ou ameaça com mal importante, o agente é punido com pena de prisão de 1 
a 8 anos, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal. 

Artigo 382.º 
Abuso de poder 
O funcionário que, fora dos casos previstos nos artigos anteriores, abusar de poderes ou violar deveres inerentes às suas 
funções, com intenção de obter, para si ou para terceiro, benefício ilegítimo ou causar prejuízo a outra pessoa, é punido com 
pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal. 

SECÇÃO IV  
Da violação de segredo 

Artigo 383.º 
Violação de segredo por funcionário 

1 - O funcionário que, sem estar devidamente autorizado, revelar segredo de que tenha tomado conhecimento ou que lhe 
tenha sido confiado no exercício das suas funções, ou cujo conhecimento lhe tenha sido facilitado pelo cargo que exerce, com 
intenção de obter, para si ou para outra pessoa, benefício, ou com a consciência de causar prejuízo ao interesse público ou a 
terceiros, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa.  
2 - Se o funcionário praticar o facto previsto no número anterior criando perigo para a vida ou para a integridade física de 
outrem ou para bens patrimoniais alheios de valor elevado é punido com pena de prisão de um a cinco anos.  
3 - O procedimento criminal depende de participação da entidade que superintender no respetivo serviço ou de queixa do 
ofendido. 
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Anexo D - Revisão do Código do Trabalho (Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro) 

 
CÓDIGO DO TRABALHO 

LIVRO I 
Parte geral 
TÍTULO II 

Contrato de trabalho 
CAPÍTULO I 

Disposições gerais 
 

SECÇÃO VIII 
Cláusulas acessórias 

SUBSECÇÃO II 
Cláusulas de limitação da liberdade de trabalho 

Artigo 136.º 
Pacto de não concorrência 

1 - É nula a cláusula de contrato de trabalho ou de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho que, por qualquer 
forma, possa prejudicar o exercício da liberdade de trabalho após a cessação do contrato. 
2 - É lícita a limitação da actividade do trabalhador durante o período máximo de dois anos subsequente à cessação do 
contrato de trabalho, nas seguintes condições: 
a) Constar de acordo escrito, nomeadamente de contrato de trabalho ou de revogação deste; 
b) Tratar-se de actividade cujo exercício possa causar prejuízo ao empregador; 
c) Atribuir ao trabalhador, durante o período de limitação da actividade, uma compensação que pode ser reduzida 
equitativamente quando o empregador tiver realizado despesas avultadas com a sua formação profissional. 
3 - Em caso de despedimento declarado ilícito ou de resolução com justa causa pelo trabalhador com fundamento em acto 
ilícito do empregador, a compensação a que se refere a alínea c) do número anterior é elevada até ao valor da retribuição 
base à data da cessação do contrato, sob pena de não poder ser invocada a limitação da actividade prevista na cláusula de 
não concorrência. 
4 - São deduzidas do montante da compensação referida no número anterior as importâncias auferidas pelo trabalhador no 
exercício de outra actividade profissional, iniciada após a cessação do contrato de trabalho, até ao valor decorrente da 
aplicação da alínea c) do n.º 2. 
5 - Tratando-se de trabalhador afecto ao exercício de actividade cuja natureza suponha especial relação de confiança ou que 
tenha acesso a informação particularmente sensível no plano da concorrência, a limitação a que se refere o n.º 2 pode durar 
até três anos. 

 
SECÇÃO VII 

Direitos, deveres e garantias das partes 

SUBSECÇÃO I 
Disposições gerais 

Artigo 128.º 
Deveres do trabalhador 

1 - Sem prejuízo de outras obrigações, o trabalhador deve: 
f) Guardar lealdade ao empregador, nomeadamente não negociando por conta própria ou alheia em concorrência com ele, 
nem divulgando informações referentes à sua organização, métodos de produção ou negócios; 
 



 

 

           

 

  

 

58 

 

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

DE CONFLITOS DE INTERESSES  

 

Anexo E –  Regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos 
políticos e altos cargos públicos 

Lei n.º 64/93, de 26 de Agosto – Regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos dos titulares 
de cargos políticos e altos cargos públicos (Artigos 4.º-9.ºA) (com as alterações introduzidas pelas 
Leis n.os 39-B/94 de 27/12, 28/95 de 18/8, 12/96 de 18/4, 42/96 de 31/8 e 12/98 de 24/2 e pelo DL 
n.º 71/2007, de 27/3) 

 
Regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos e 

altos cargos públicos 
(Com as alterações introduzidas pelas Leis n.ºs 39-B/94 de 27/12, 28/95 de 18/8, 12/96 de 18/4, 42/96 de 

31/8 e 12/98 de 24/2 e pelo DL n.º 71/2007, de 27/3) 

Artigo 4.º  
Exclusividade 

1 - Os titulares dos cargos previstos nos artigos 1.º e 2.º exercem as suas funções em regime de exclusividade, sem prejuízo 
do disposto no Estatuto dos Deputados à Assembleia da República e do disposto no artigo 6.º.  

2 - A titularidade dos cargos a que se refere o número anterior é incompatível com quaisquer outras funções profissionais 
remuneradas ou não, bem como com a integração em corpos sociais de quaisquer pessoas coletivas de fins lucrativos. 

  
3 - Excetuam-se do disposto no número anterior as funções ou atividades derivadas do cargo e as que são exercidas por 
inerência.  

Artigo 5.º  
Regime aplicável após cessação de funções 

1 - Os titulares de órgãos de soberania e titulares de cargos políticos não podem exercer, pelo período de três anos contado 
da data da cessação das respetivas funções, cargos em empresas privadas que prossigam atividades no sector por eles 
diretamente tutelado, desde que, no período do respetivo mandato, tenham sido objeto de operações de privatização ou 
tenham beneficiado de incentivos financeiros ou de sistemas de incentivos e benefícios fiscais de natureza contratual.   
2 - Excetua-se do disposto no número anterior o regresso à empresa ou atividade exercida à data da investidura no cargo. 

Artigo 6.º  
Autarcas  

1 - Os presidentes e vereadores de câmaras municipais, mesmo em regime de permanência, a tempo inteiro ou parcial, 
podem exercer outras atividades, devendo comunicá-las, quando de exercício continuado, quanto à sua natureza e 
identificação, ao Tribunal Constitucional e à assembleia municipal, na primeira reunião desta a seguir ao início do mandato ou 
previamente à entrada em funções nas atividades não autárquicas. 

2 - O disposto no número anterior não revoga os regimes de incompatibilidades e impedimentos previstos noutras leis para o 
exercício de cargos ou atividades profissionais.  

Artigo 7.º  
Regime geral e exceções 

1 - A titularidade de altos cargos públicos implica a incompatibilidade com quaisquer outras funções remuneradas.  
2 - As atividades de docência no ensino superior e de investigação não são incompatíveis com a titularidade de altos cargos 
públicos, bem como as inerências a título gratuito.  
3 - (Revogado pelo art.º 42.º do DL n.º 71/2007, de 27/3)  
4 - (Revogado pelo art.º 42.º do DL n.º 71/2007, de 27/3) . 

Artigo 7.º-A  
Registo de interesses 

1 - É criado um registo de interesses na Assembleia da República, sendo facultativa a sua criação nas autarquias, caso em 
que compete às assembleias autárquicas deliberar sobre a sua existência e regulamentar a respetiva composição, 
funcionamento e controlo.  
2 - O registo de interesses consiste na inscrição, em livro próprio, de todas as atividades suscetíveis de gerarem 
incompatibilidades ou impedimentos e quaisquer atos que possam proporcionar proveitos financeiros ou conflitos de 
interesses.   
3 - O registo de interesses criado na Assembleia da República compreende os registos relativos aos Deputados à Assembleia 

http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/leg_geral_docs/LEI_039_B_94.htm
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/leg_geral_docs/LEI_028_95.htm
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/leg_geral_docs/LEI_012_96.htm
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/leg_geral_docs/LEI_042_96.htm
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/leg_geral_docs/LEI_042_96.htm
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/leg_geral_docs/LEI_012_98.htm
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/leg_geral_docs/DL_071_2007.htm
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/leg_geral_docs/LEI_064_93.htm#ARTIGO_1
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/leg_geral_docs/LEI_064_93.htm#ARTIGO_2
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/leg_geral_docs/LEI_007_93.htm
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/leg_geral_docs/LEI_064_93.htm#ARTIGO_6
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/leg_geral_docs/DL_071_2007.htm#ARTIGO_42
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/leg_geral_docs/DL_071_2007.htm#ARTIGO_42
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da República e aos membros do Governo.  
4 - Para efeitos do disposto no número anterior, serão inscritos em especial os seguintes factos: 

a) Atividades públicas ou privadas, nelas se incluindo atividades comerciais ou empresariais e, bem assim, o 
exercício de profissão liberal;  
b) Desempenho de cargos sociais, ainda que a título gratuito;  
c) Apoios ou benefícios financeiros ou materiais recebidos para o exercício das atividades respetivas, 
designadamente de entidades estrangeiras;  
d) Entidades a quem sejam prestados serviços remunerados de qualquer natureza;  
e) Sociedades em cujo capital o titular, por si, pelo cônjuge ou pelos filhos, disponha de capital. 

5 - O registo é público e pode ser consultado por quem o solicitar. 

Artigo 8.º  
Impedimentos aplicáveis a sociedades 

1 - As empresas cujo capital seja detido numa percentagem superior a 10% por um titular de órgão de soberania ou titular de 
cargo político, ou por alto cargo público, ficam impedidas de participar em concursos de fornecimento de bens ou serviços, no 
exercício de atividade de comércio ou indústria, em contratos com o Estado e demais pessoas coletivas públicas.  
2 - Ficam sujeitas ao mesmo regime: 

a) As empresas de cujo capital, em igual percentagem, seja titular o seu cônjuge, não separado de pessoas e bens, 
os seus ascendentes e descendentes em qualquer grau e os colaterais até ao 2.º grau, bem como aquele que com 
ele viva nas condições do artigo 2020.º do Código Civil;  
b) As empresas em cujo capital o titular do órgão ou cargo detenha, direta ou indiretamente, por si ou conjuntamente 
com os familiares referidos na alínea anterior, uma participação não inferior a 10%. 

Artigo 9.º  
Arbitragem e peritagem 

1 - Os titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos estão impedidos de servir de árbitro ou de perito, a título gratuito 
ou remunerado, em qualquer processo em que seja parte o Estado e demais pessoas coletivas públicas.  
2 - O impedimento mantém-se até ao termo do prazo de um ano após a respetiva cessação de funções. 

Artigo 9.º-A  
Atividades anteriores 

1 - Sem prejuízo da aplicabilidade das disposições adequadas do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, os 
titulares de órgãos de soberania, de cargos políticos e de altos cargos públicos que, nos últimos três anos anteriores à data da 
investidura no cargo, tenham detido, nos termos do artigo 8.º, a percentagem de capital em empresas neles referida ou 
tenham integrado corpos sociais de quaisquer pessoas coletivas de fins lucrativos não podem intervir:  

a) Em concursos de fornecimento de bens ou serviços ao Estado e demais pessoas coletivas públicas aos quais 
aquelas empresas e pessoas coletivas sejam candidatos;  
b) Em contratos do Estado e demais pessoas coletivas públicas com elas celebrados;  
c) Em quaisquer outros procedimentos administrativos, em que aquelas empresas e pessoas coletivas intervenham, 
suscetíveis de gerar dúvidas sobre a isenção ou retidão da conduta dos referidos titulares, designadamente nos de 
concessão ou modificação de autorizações ou licenças, de atos de expropriação, de concessão de benefícios de 
conteúdo patrimonial e de doação de bens.  

2 - O impedimento previsto no número anterior não se verifica nos casos em que a referida participação em cargos sociais das 
pessoas coletivas tenha ocorrido por designação do Estado ou de outra pessoa coletiva pública. 

http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/leg_geral_docs/DL_47344_66_COD_CIVIL_6.htm#CODIGO_CIVIL_ARTIGO_2020
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/leg_geral_docs/DL_442_91_CPA.htm
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/leg_geral_docs/DL_442_91_CPA.htm
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/leg_geral_docs/DL_006_96.htm
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/leg_geral_docs/LEI_064_93.htm#ARTIGO_8
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Anexo F - Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro - Regimes de vinculação, de carreiras e de 
remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas (Artigos 1.º-3.º 
e 25.º-30.º) 

Regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem 
funções públicas 

TÍTULO I 
Objeto e âmbito de aplicação 

Artigo 1.º  
Objeto  

1 – A presente lei define e regula os regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem 
funções públicas.  
2 – Complementarmente, a presente lei define o regime jurídico-funcional aplicável a cada modalidade de constituição da 
relação jurídica de emprego público.  

Artigo 2.º  
Âmbito de aplicação subjetivo 

1 – A presente lei é aplicável a todos os trabalhadores que exercem funções públicas, independentemente da modalidade de 
vinculação e de constituição da relação jurídica de emprego público ao abrigo da qual exercem as respetivas funções.  
2 – A presente lei é também aplicável, com as necessárias adaptações, aos atuais trabalhadores com a qualidade de 
funcionário ou agente de pessoas coletivas que se encontrem excluídas do seu âmbito de aplicação objetivo.  

Artigo 3.º  
Âmbito de aplicação objetivo 

1 – A presente lei é aplicável aos serviços da administração direta e indireta do Estado.  
5 – Sem prejuízo do disposto no nº 2 do artigo anterior, a presente lei não é aplicável às entidades públicas empresariais nem 
aos gabinetes de apoio quer dos membros do Governo quer dos titulares dos órgãos referidos nos nºs 2 e 3.  

CAPÍTULO II 
Garantias de imparcialidade 

Artigo 25.º 
Incompatibilidades e impedimentos 

1 - A existência de incompatibilidades e de impedimentos contribui para garantir a imparcialidade no exercício de funções 
públicas. 
2 - Sem prejuízo do disposto na Constituição, nos artigos 44.º a 51.º do Código do Procedimento Administrativo e em leis 
especiais, as incompatibilidades e os impedimentos a que se encontram sujeitos os trabalhadores, independentemente da 
modalidade de constituição da relação jurídica de emprego público ao abrigo da qual exercem funções, são os previstos no 
presente capítulo. 

Artigo 26.º 
Incompatibilidade com outras funções 

As funções públicas são, em regra, exercidas em regime de exclusividade. 
Artigo 27.º 

Acumulação com outras funções públicas 
1 - O exercício de funções pode ser acumulado com o de outras funções públicas quando estas não sejam remuneradas e 
haja na acumulação manifesto interesse público. 
2 - Sendo remuneradas e havendo manifesto interesse público na acumulação, o exercício de funções apenas pode ser 
acumulado com o de outras funções públicas nos seguintes casos: 
a) Inerências; 
b) Atividades de representação de órgãos ou serviços ou de ministérios; 
c) Participação em comissões ou grupos de trabalho; 
d) Participação em conselhos consultivos e em comissões de fiscalização ou outros órgãos colegiais, neste caso para 
fiscalização ou controlo de dinheiros públicos; 
e) Atividades de carácter ocasional e temporário que possam ser consideradas complemento da função; 
f) Atividades docentes ou de investigação de duração não superior à fixada em despacho dos membros do Governo 
responsáveis pelas finanças, Administração Pública e educação ou ensino superior e que, sem prejuízo do cumprimento da 
duração semanal do trabalho, não se sobreponha em mais de um terço ao horário inerente à função principal; 
g) Realização de conferências, palestras, ações de formação de curta duração e outras atividades de idêntica natureza. 

Artigo 28.º 
Acumulação com funções privadas 

1 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, o exercício de funções pode ser 
acumulado com o de funções ou atividades privadas. 
2 - A título remunerado ou não, em regime de trabalho autónomo ou subordinado, não podem ser acumuladas, pelo 
trabalhador ou por interposta pessoa, funções ou atividades privadas concorrentes ou similares com as funções públicas 
desempenhadas e que com estas sejam conflituantes. 
3 - Estão, designadamente, abrangidas pelo disposto no número anterior as funções ou atividades que, tendo conteúdo 
idêntico ao das funções públicas desempenhadas, sejam desenvolvidas de forma permanente ou habitual e se dirijam ao 
mesmo círculo de destinatários. 



 

 

           

 

  

 

61 

 

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

DE CONFLITOS DE INTERESSES  

 

4 - A título remunerado ou não, em regime de trabalho autónomo ou subordinado, não podem ainda ser acumuladas, pelo 
trabalhador ou por interposta pessoa, funções ou atividades privadas que: 
a) Sejam legalmente consideradas incompatíveis com as funções públicas; 
b) Sejam desenvolvidas em horário sobreposto, ainda que parcialmente, ao das funções públicas; 
c) Comprometam a isenção e a imparcialidade exigidas pelo desempenho das funções públicas; 
d) Provoquem algum prejuízo para o interesse público ou para os direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos. 

Artigo 29.º 
Autorização para acumulação de funções 

1 - A acumulação de funções nos termos previstos nos artigos 27.º e 28.º depende de autorização da entidade competente. 
2 - Do requerimento a apresentar para o efeito deve constar a indicação: 
a) Do local do exercício da função ou atividade a acumular; 
b) Do horário em que ela se deve exercer; 
c) Da remuneração a auferir, quando seja o caso; 
d) Da natureza autónoma ou subordinada do trabalho a desenvolver e do respetivo conteúdo; 
e) Das razões por que o requerente entende que a acumulação, conforme os casos, é de manifesto interesse público ou não 
incorre no previsto nas alíneas a) e d) do n.º 4 do artigo anterior; 
f) Das razões por que o requerente entende não existir conflito com as funções desempenhadas, designadamente por a 
função a acumular não revestir as características referidas nos n.os 2 e 3 e na alínea c) do n.º 4 do artigo anterior; 
g) Do compromisso de cessação imediata da função ou atividade acumulada no caso de ocorrência superveniente de conflito. 
3 - Compete aos titulares de cargos dirigentes, sob pena de cessação da comissão de serviço, nos termos do respetivo 
estatuto, verificar da existência de situações de acumulação de funções não autorizadas, bem como fiscalizar, em geral, a 
estrita observância das garantias de imparcialidade no desempenho de funções públicas. 

Artigo 30.º 
Interesse no procedimento 

1 - Os trabalhadores não podem prestar a terceiros, por si ou por interposta pessoa, em regime de trabalho autónomo ou 
subordinado, serviços no âmbito do estudo, preparação ou financiamento de projetos, candidaturas ou requerimentos que 
devam ser submetidos à sua apreciação ou decisão ou à de órgãos ou unidades orgânicas colocados sob sua direta 
influência. 
2 - Os trabalhadores não podem beneficiar, pessoal e indevidamente, de atos ou tomar parte em contratos em cujo processo 
de formação intervenham órgãos ou unidades orgânicas colocados sob sua direta influência. 
3 - Para efeitos do disposto nos números anteriores, consideram-se colocados sob direta influência do trabalhador os órgãos 
ou unidades orgânicas que: 
a) Estejam sujeitos ao seu poder de direção, superintendência ou tutela; 
b) Exerçam poderes por ele delegados ou subdelegados; 
c) Tenham sido por ele instituídos, ou relativamente a cujo titular tenha intervindo como 
entidade empregadora pública, para o fim específico de intervir nos procedimentos em causa; 
d) Sejam integrados, no todo ou em parte, por trabalhadores por ele designados por tempo determinado ou determinável; 
e) Cujo titular ou trabalhadores neles integrados tenham, há menos de um ano, sido beneficiados por qualquer vantagem 
remuneratória, ou obtido menção relativa à avaliação do seu desempenho, em cujo procedimento ele tenha intervindo; 
f) Com ele colaborem, em situação de paridade hierárquica, no âmbito do mesmo órgão ou serviço ou unidade orgânica. 
4 - É equiparado ao interesse do trabalhador, definido nos termos dos n.

os
 1 e 2, o interesse: 

a) Do seu cônjuge, não separado de pessoas e bens, dos seus ascendentes e descendentes em qualquer grau, dos colaterais 
até ao 2.º grau e daquele que com ele viva nas condições do artigo 2020.º do Código Civil; 
b) Da sociedade em cujo capital detenha, direta ou indiretamente, por si mesmo ou conjuntamente com as pessoas referidas 
na alínea anterior, uma participação não inferior a 10 %. 
5 - A violação dos deveres referidos nos n.

os
 1 e 2 produz as consequências disciplinares previstas no respetivo estatuto. 

6 - Para efeitos do disposto no Código do Procedimento Administrativo, os trabalhadores devem comunicar ao respetivo 
superior hierárquico, antes de tomadas as decisões, praticados os atos ou celebrados os contratos referidos nos n.

 os
 1 e 2, a 

existência das situações referidas no n.º 4. 
7 - É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 51.º do Código do Procedimento Administrativo. 
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Anexo G - Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro – Regime de incompatibilidades do 
pessoal de livre designação por titulares de cargos políticos (Artigo 8.º) 

Regime de incompatibilidades do pessoal de livre designação por titulares de cargos políticos 
Artigo 8.º 

Incompatibilidades e impedimentos 
 

1 — Os membros dos gabinetes estão sujeitos ao regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previstos nas 
disposições reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas e no Código do Procedimento 
Administrativo. 
2 — Os membros dos gabinetes não podem desempenhar, pelo período de três anos contados da cessação das respetivas 
funções, os cargos de inspetor-geral e subinspetor-geral, ou a estes expressamente equiparados, no sector específico em que 
exerceram funções. 
3 — Excetua-se do disposto no número anterior o regresso à atividade exercida à data da designação, sem prejuízo da 
aplicação das disposições relativas a impedimentos constantes do Código do Procedimento Administrativo. 
4 — Os membros dos gabinetes não podem celebrar, durante o exercício das respetivas funções, quaisquer contratos de 
trabalho ou de prestação de serviços com as entidades tuteladas pelo respetivo membro do Governo que devam vigorar após 
a cessação das suas funções. 
5 — Aos membros dos gabinetes são ainda aplicáveis, com as necessárias adaptações, os artigos 9.º, 9.º -A e 14.º da Lei n.º 
64/93, de 26 de Agosto. 
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Anexo H - Anexo ao Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro. Republicação do Decreto-Lei 
n.º 71/2007, de 27 de Março – Novo Estatuto do Gestor Público (Artigo 22.º e 
Artigo 39.º) 

(a que se refere o artigo 6.º) 

Republicação do Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de Março 

Estatuto do Gestor Público 

Artigo 22.º 

Incompatibilidades e impedimentos 

1 - É incompatível com a função de gestor público o exercício de cargos de direção da administração direta e indireta 
do Estado, ou das autoridades reguladoras independentes, sem prejuízo do exercício de funções em regime de 
inerência.  

2 - Os gestores públicos com funções não executivas não podem exercer quaisquer outras atividades temporárias ou 
permanentes na mesma empresa.  

3 - Os gestores públicos com funções não executivas e os membros das mesas de assembleias gerais não podem 
exercer quaisquer outras atividades temporárias ou permanentes em empresas privadas concorrentes no mesmo 
sector.  

4 - A designação de gestores públicos do sector empresarial do Estado com funções não executivas para outras 
empresas que integrem o sector público empresarial deve ser especialmente fundamentada, atendendo à respetiva 
necessidade ou conveniência, carecendo ainda de autorização dos membros do Governo responsáveis pela área das 
finanças e pelo respetivo sector de atividade da empresa em que se encontre a desempenhar funções, se, neste caso, 
aquela designação ocorrer no âmbito dos sectores empresariais regionais e locais.  

5 - O disposto no número anterior não se aplica no caso de designação de gestores públicos do sector empresarial do 
Estado com funções não executivas nas empresas referidas no n.º 4 do artigo 20.º  

6 - Os gestores públicos não podem celebrar, durante o exercício dos respetivos mandatos, quaisquer contratos de 
trabalho ou de prestação de serviços com as empresas mencionadas nos n.

os
 2 a 4 que devam vigorar após a 

cessação das suas funções.  

7 - O gestor deve declarar-se impedido de tomar parte em deliberações quando nelas tenha interesse, por si, como 
representante ou como gestor de negócios de outra pessoa ou ainda quando tal suceda em relação ao seu cônjuge, 
parente ou afim em linha reta ou até ao 2.º grau em linha colateral ou em relação com pessoa com quem viva em 
economia comum.  

8 - Aos gestores públicos é ainda aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 8.º, 9.º, 9.º-A, 11.º, 
12.º e 14.º e no n.º 4 do artigo 13.º da Lei n.º 64/93, de 26 de Agosto. 

9 - Sem prejuízo do disposto no artigo 11.º da Lei n.º 64/93, de 26 de Agosto, antes do início de funções, o gestor 
público indica, por escrito, à Inspeção-Geral de Finanças todas as participações e interesses patrimoniais que detenha, 
direta ou indiretamente, na empresa na qual irá exercer funções ou em qualquer outra. 

Artigo 39.º  

Aplicação imediata 

4 - Os gestores públicos relativamente aos quais se verifiquem situações de incompatibilidade ou acumulação de funções em 
desconformidade com o disposto no presente decreto-lei devem pôr termo a essas situações no prazo máximo de dois meses 
ou fazer cessar os respetivos mandatos. 
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Anexo I - Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro (Artigos 46.º, 47.º 51.º e 52.º) 

Subseção II 
Obrigações e responsabilidades das empresas do setor público empresarial 

Artigo 46.º 
Prevenção da corrupção 

1 - As empresas públicas cumprem a legislação e a regulamentação em vigor relativas à prevenção da corrupção, devendo 
elaborar anualmente um relatório identificativo das ocorrências, ou risco de ocorrências, de factos mencionados na alínea a) 
do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro. 
2 - O relatório referido no número anterior é publicitado nos sítios na Internet das empresas e da Unidade Técnica, para efeitos 
do n.º 1 do artigo 53.º 

Artigo 47.º 
Padrões de ética e conduta 

1 - Cada empresa adota ou adere a um código de ética que contemple exigentes comportamentos éticos e deontológicos, 
procedendo à sua divulgação por todos os seus colaboradores, clientes, fornecedores e pelo público em geral. 
2 - As empresas públicas tratam com equidade todos os seus clientes e fornecedores e demais titulares de interesses 
legítimos, designadamente colaboradores da empresa, outros credores que não fornecedores ou, de um modo geral, qualquer 
entidade que estabeleça alguma relação jurídica com a empresa. 

 
Subseção III 

Prevenção de conflitos de interesse 
Artigo 51.º 

Independência 
Os membros dos órgãos de administração das empresas públicas abstêm-se de intervir nas decisões que envolvam os seus 
próprios interesses, designadamente na aprovação de despesas por si realizadas.  

Artigo 52.º 
Participações patrimoniais 

1 - No início de cada mandato, os membros referidos no artigo anterior declaram ao órgão de administração e ao órgão de 
fiscalização, bem como à IGF, quaisquer participações patrimoniais que detenham na empresa, bem como quaisquer relações 
que mantenham com os seus fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio, 
suscetíveis de gerar conflitos de interesse. 
2 – O disposto no número anterior não prejudica os deveres de informação, igualmente aplicáveis na matéria, nos termos do 
disposto, designadamente, no Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março. 



 

 

           

 

  

 

65 

 

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

DE CONFLITOS DE INTERESSES  

 

Anexo J - Recomendação do CPC n.º 5/2012, de 7 de Novembro, sobre Gestão de conflitos 
de interesses no setor público  

 
 

CONSELHO DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO 
Recomendação n.º 5/2012 

Recomendação do CPC, de 7 de novembro de 2012 

 
Objeto: Gestão de conflitos de interesses no setor público 

 
Considerando: 
Ser a matéria dos conflitos de interesses de fundamental importância nas relações entre os cidadãos e as entidades públicas; 
Ser a adequada gestão de conflitos de interesses imprescindível para uma cultura de integridade e transparência, com todos 
os benefícios daí resultantes para a gestão pública; 
Merecerem acolhimento as orientações e recomendações de Organizações Internacionais como a ONU, a OCDE e o GRECO 
do Conselho da Europa; 
Lembrar a Recomendação do CPC, de 1 de julho de 2009, relativa aos Planos de prevenção de riscos de corrupção e 
infrações conexas; 
 

O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), em reunião de 7 de novembro de 2012, aprova a seguinte Recomendação: 
1 — As entidades de natureza pública, ainda que constituídas ou regidas pelo direito privado, devem dispor de mecanismos de 
acompanhamento e de gestão de conflitos de interesses, devidamente publicitados, que incluam também o período que 
sucede ao exercício de funções públicas, com indicação das consequências legais; 
2 — A fim de facilitar o cumprimento desta Recomendação, é aprovado o texto de referência em anexo sob o título Conflitos 
de Interesses no Setor Público, que desta faz parte integrante; 
3 — Todas as entidades destinatárias da presente Recomendação devem incluir nos seus relatórios sobre a execução dos 
planos de prevenção de riscos uma referência sobre a gestão de conflitos de interesses. 
 
7 de novembro de 2012. — O Conselheiro Presidente do TC e do CPC, 
Guilherme d’Oliveira Martins. — O Diretor -Geral do TC/Secretário--Geral, José F. F. Tavares. — O Inspetor -Geral de 
Finanças, José MariaLeite Martins. — A Secretária -Geral do Ministério da Economia e do Emprego, Maria Ermelinda 
Carrachás. — O Procurador -Geral--Adjunto, Manuel Pereira Augusto de Matos. — O Advogado, JoãoLoff Barreto. — O 
Economista, João Amaral Tomaz. 
 

Conflitos de interesses no setor público 
(Recomendação do CPC, de 7 de novembro de 2012) 

 
Sumário: 
1 — Introdução — enquadramento e noção de conflito de interesses 
2 — Quadro legal 
3 — A prevenção de conflitos de interesses — Linhas orientadoras de gestão  
 

Referências bibliográficas sobre conflitos de interesses 
 

1 — Introdução — enquadramento e noções de conflitos de interesses  
 
A questão dos conflitos de interesses no setor público, a par da problemática da corrupção, com a qual apresenta uma relação 
direta, tem vindo a assumir um lugar de destaque em Portugal e na Comunidade Internacional. 
Na linha das noções que têm sido apresentadas pelos principais organismos internacionais, como a ONU, a OCDE e o 
GRECO (Conselho da Europa), o conflito de interesses no setor público pode ser definido como qualquer situação em que um 
agente público, por força do exercício das suas funções, ou por causa delas, tenha de tomar decisões ou tenha contacto com 
procedimentos administrativos de qualquer natureza, que possam afetar, ou em que possam estar em causa, interesses 
particulares seus ou de terceiros e que por essa via prejudiquem ou possam prejudicar a isenção e o rigor das decisões 
administrativas que tenham de ser tomadas, ou que possam suscitar a mera dúvida sobre a isenção e o rigor que são devidos 
ao exercício de funções públicas. 
Podem igualmente ser geradoras de conflito de interesses, situações que envolvam trabalhadores que deixaram o cargo 
público para assumirem funções privadas, como trabalhadores, consultores ou outras, porque participaram, direta ou 
indiretamente, em decisões que envolveram a entidade privada na qual ingressaram, ou tiveram acesso a informação 
privilegiada com interesse para essa entidade privada ou, também, porque podem ainda ter influência na entidade pública 
onde exerceram funções, através de ex-colaboradores. 
A emergência destas questões nos anos mais recentes tem derivado sobretudo da forma como tem evoluído a relação entre o 
cidadão e o Estado e, correlativamente, os modelos de organização e gestão das entidades da Administração Pública. Tem 
sido neste contexto evolutivo que têm vindo a adquirir particular relevo questões como a ética no serviço público, a 
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transparência nos procedimentos, o acesso à informação, bem assim como a eficácia, a eficiência e até a economia na ação 
administrativa. 
A interiorização destes conceitos tem -se traduzido numa mudança de valores e estilo no funcionamento dos Serviços 
Públicos relativamente a vertentes tão importantes como a cultura organizacional, a prestação de contas e o relacionamento 
com o cidadão e com a sociedade. 
As reflexões e os estudos que as organizações internacionais têm promovido procuram aprofundar o conhecimento sobre esta 
problemática e as suas diversas dimensões, com o objetivo de identificar e caracterizar as principais áreas de risco e a 
produção de recomendações dirigidas aos Estados no sentido de os incentivar a adotar políticas tendentes ao controlo, 
redução e prevenção de tais riscos. 
Portugal tem acompanhado naturalmente este processo, designadamente através da criação e aplicação de um quadro legal 
que corresponda ao sentido e alcance de tais recomendações, com o intuito de prevenir a ocorrência de situações de risco 
desta natureza. 
2 — Quadro legal 
O ordenamento jurídico português dispõe de instrumentos normativos que contemplam o controlo dos conflitos de interesses, 
de que se destacam os seguintes: 
Constituição da República Portuguesa relativamente à responsabilidade, aos estatutos e ao regime dos funcionários da 
Administração Pública; 
Código do Procedimento Administrativo; 
Regime de incompatibilidades do pessoal de livre designação por titulares de cargos políticos (Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 
de janeiro); 
Regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos (Lei n.º 64/93, 
de 26 de agosto, com as alterações posteriores); 
Estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da Administração central, regional e local do Estado (Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, com as alterações posteriores, republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro); 
Estatuto do gestor público (Decreto -Lei n.º 71/2007, de 27 de março, com as alterações posteriores, republicado pela Lei n.º 
8/2012, de 18 de janeiro); 
Regime de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exerçam funções públicas (Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, com as alterações posteriores); 
Estatuto disciplinar dos trabalhadores que exercem funções públicas (Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro). 
Justifica -se também que se convoquem os princípios consagrados na «Carta Ética da Administração Pública — Dez 
princípios éticos da Administração Pública», assumindo aqui particular relevância os princípios do serviço público, da 
legalidade, da justiça, da imparcialidade, da lealdade e da integridade. 
Relativamente ao quadro legal referido e às medidas nele preconizadas, importa referir que no âmbito da avaliação realizada 
ao nosso país entre 2006 e 2008, o GRECO considerou que Portugal se encontra munido de um conjunto satisfatório de 
normas e de medidas que acautelam os riscos associados a situações de conflitos de interesses. 
3 — A prevenção de conflitos de interesses — Linhas orientadoras de gestão 
 Tendo em conta a importância e atualidade da matéria dos conflitos de interesses no Setor Público, incluindo o período que 
sucede ao exercício de funções públicas, o Conselho de Prevenção da Corrupção considera fundamental reforçar o sentido e 
o alcance de medidas tendentes a uma cultura administrativa de rigor e transparência neste domínio. 
Neste sentido, o Conselho de Prevenção da Corrupção recomenda que os gestores e órgãos de direção de todas as entidades 
do Setor Público, incluindo os que a qualquer título ou sob qualquer forma tenham de gerir dinheiros, valores ou património 
públicos, criem e apliquem nas suas organizações medidas que previnam a ocorrência de conflitos de interesses, tais como: 
a) Manuais de boas práticas e códigos de conduta relativamente a todas as áreas de atuação, incluindo o período que sucede 
ao exercício de funções públicas, em conformidade com o quadro legal e os valores éticos da organização; 
b) Identificação de potenciais situações de conflitos de interesses relativamente a cada área funcional da sua estrutura 
orgânica; 
c) Identificação de situações que possam dar origem a um conflito real, aparente ou potencial de interesses que envolvam 
trabalhadores que deixaram o cargo público para exercerem funções privadas como trabalhadores, consultores ou outras; 
d) Promoção de medidas adequadas a prevenir e gerir conflitos de interesses relativamente a situações que envolvam 
trabalhadores que aceitem cargos em entidades privadas que foram abrangidas por decisões em que, direta ou indiretamente, 
aqueles participaram no exercício de funções públicas, ou porque, por via desse exercício, tiveram acesso a informação 
privilegiada com interesse para a entidade privada ou, ainda, que possam ter influência na entidade pública onde exerceram 
funções, através de ex-colaboradores; 
e) Identificação e caracterização de áreas de risco, designadamente as que resultem das situações de acumulação de 
funções, cujo tratamento deve ser efetuado no âmbito e nos mesmos termos do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 
infrações conexas; 
f) Identificação das situações concretas de conflitos de interesses e respetiva sanção aplicável aos infratores, em 
conformidade com o quadro punitivo existente; 
g) Promoção de uma cultura organizacional na qual impere forte intolerância relativamente às situações de conflitos de 
interesses; 
h) Promoção da responsabilidade individual de todos os trabalhadores, reconhecendo e destacando as boas práticas e os 
bons exemplos de serviço público e promovendo atitudes ativas de recusa de contacto e processamento relativamente a 
procedimentos administrativos em que, sob qualquer forma, tenham um interesse, ainda que através de terceiro; 
i) Desenvolvimento de ações de formação profissional de reflexão e sensibilização sobre esta temática, junto de todos os 
trabalhadores dos serviços; 
j) Subscrição, por todos os trabalhadores, de declarações de inexistência de conflitos de interesse relativamente a cada 
procedimento que lhe seja confiado no âmbito das suas funções e no qual, de algum modo, tenha influência; 
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l) Subscrição, por todos os funcionários que se encontrem em regime de acumulação de funções, de uma declaração 
atualizada em que assumam de forma inequívoca que as funções acumuladas não colidem sob forma alguma com as funções 
públicas que exercem, nem colocam em causa a isenção e o rigor que deve pautar a sua ação; 
m) Declarações relativas a ofertas no exercício das funções; 
n) Promoção de mecanismos de monitorização da aplicação destas medidas, bem como do respetivo sancionamento. 
 

Referências bibliográficas sobre conflitos de interesses  
A fim de permitir uma reflexão complementar sobre a gestão de 
conflitos de interesses no Setor Público, o CPC indica de seguida alguns estudos, documentos e relatórios sobre a matéria: 
 
Argandoña, Antonio (2004), Conflicto de intereses: el punto de vista ético, Apresentação à XII conferência anual de Ética, 
Economia e Direção — http://www.eben -spain.org/docs/Papeles/XII/Antonio_Argandona.pdf 
 
Controller and Auditor -General (2007), Managing conflicts of interest: Guidance for public entities, Controller and Auditor -
General — http://www.oag.govt.nz/2007/conflicts -public -entities/docs/oag -conflicts--public -entities.pdf 
 
 
OCDE (2003), Managing Conflict of Interests in the Public Sector— Guidelines and country experiences, OCDE, 
http://www.oecd. org/dataoecd/54/31/48994419.pdf?contentId=48994420 
 
OCDE (2005), Guidelines for managing conflict of interest in the public service, Policy brief, OCDE, 
http://www.oecd.org/dataoecd/51/44/35365195.pdf 
 
OCDE (2005), Managing Conflict of Interests in the Public Sector: a Toolkit, OCDE, 
http://www.oecd.org/dataoecd/5/48/49107986.pdf?contentId=49107987 
 
ONU (2003), United Nations Convention Against Corruption, 
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08 -50026_E.pdf 
 
Oficina anticorrupción (200) Conflictos de intereses: Disyuntivas entre lo público y lo privado y prevención de la corrupción, 
UNDP Argentina — http://www.anticorrupcion.gov.ar/documentos/ConflictoDeIntereses.pdf 
 
Government of Canada (2006), Conflict of interest and post--employment code for public office holders, Government of 
Canada— http://www.pm.gc.ca/grfx/docs/code_e.pdf 
 
Reed, Quentin (2008), Sitting on the fence: Conflicts of interest and how to regulate them, U4 — Chr. Michelsen Institute, 
http://www.cmi.no/publications/file/3160 -sitting -on -the -fence.pdf 
 
Transparency International (2012), Money, Politics, Power: Corruption risks in Europe, Transparency International, Berlin, 
http://www.transparency.org/whatwedo/pub/money_politics_and_power_corruption_risks_in_europe 
 
Vlassis, Dimitri (2007), The United Nations Convention Against Corruption: a Fundamental Tool to Prevent Conflict of Interest, 
ONU, http://www.oecd.org/dataoecd/5/11/39368014.pdf 
 
Zalaquett, José (s.d.), Conflictos de intereses: Normas y conceptos —  
http://www.anuariocdh.uchile.cl/index.php/ADH/article/viewPDFInterstitial/17363/20544 
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