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Acrónimos
CD – Conselho Diretivo
CINF – Centro de Informática
CPC – Conselho de Prevenção da Corrupção
DAB – Divisão de Assuntos Bilaterais
DACE – Divisão de Ação Cultural Externa
DAJC - Divisão de Apoio Jurídico e Contencioso
DAE – Divisão de Assuntos Europeus
DACE – Divisão de Ação Cultural Externa
DPE – Divisão de Parcerias Estratégicas
DAM – Divisão de Assuntos Multilaterais
DAHSSC – Divisão de Ação Humanitária, Sociedade Civil e Cidadania
DCEPE – Divisão de Coordenação do Ensino Português no Estrangeiro
DGFP – Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial
DPFC – Divisão de Programação, Formação e Certificação
DPRH – Divisão de Planeamento e Recursos Humanos
DSCB – Direção de Serviços de Cooperação Bilateral
DSL – Direção de Serviços de Língua
DSC – Direção de Serviços da Cultura
DSCME – Direção de Serviços de Cooperação Multilateral e Europeia
DSPG – Direção de Serviços de Planeamento e Gestão
FU – Fiscal Único
GAA – Gabinete de Avaliação e Auditoria
GDC – Gabinete de Documentação e Comunicação
GPPE – Gabinete de Planeamento, Programação e Estatística
DPAC – Divisão de Programas e Acordos Culturais
PPA – Programas, Projetos e Ações
QUAR – Quadro de Avaliação e Responsabilização
SIADAP – Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública
TI – Tecnologias de Informação
OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
CAD – Comité de Ajuda ao Desenvolvimento
OLAF – Organismo Europeu de Luta Anti-Fraude
UO – Unidade orgânica
WEF – World Economic Forum
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Introdução
A gestão do risco compreende um conjunto de atividades de direção e controlo que se desenvolvem com
o objetivo de criar valor, através da gestão de incertezas e ameaças que podem afetar a boa consecução
dos objetivos de uma organização.
A noção de risco pode ser encontrada em diferentes standards como, por exemplo, a ISO 31000:20181.
Ao longo deste documento referimo-nos a risco como a possibilidade de ocorrência de determinado tipo
de eventos com capacidade para afetar, de forma positiva ou negativa, o funcionamento e/ou os objetivos
de uma organização, ou seja, falamos do efeito da incerteza sobre o desempenho.
O processo de gestão do risco do Camões, IP interage com outros macroprocessos e intervenientes, que,
em conjunto, zelam pelo bom desempenho da organização, tal como previsto no modelo das “Três linhas
de Defesa”.

Figura 1 – As três linhas de defesa na gestão eficaz de riscos e controlo (2013)

Deste modo, o processo de gestão do risco comunica com o processo de auditoria interna, com o sistema
de controlo interno, com o papel e função do Fiscal Único, com a Comissão de Gestão do Risco e com a
Comissão de Ética2, garantindo, portanto, uma infraestrutura robusta de mecanismos de check and
balance.

1

A ISO é uma Federação Mundial para os organismos de normalização nacionais (organismos membros da ISO). O
trabalho de preparação de normas internacionais é normalmente realizado através de comités técnicos ISO.
2
Compete à Comissão de Ética propor a criação dos procedimentos e regulamentos que entender necessários para
implementar e acompanhar o correspondente Código de Ética, bem como dissipar quaisquer dúvidas que surjam sobre
a sua interpretação ou casos omissos. O Código de Ética é complementar das normas legais em vigor.
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Figura 2 – Interconexão entre processos
No caso particular do Camões, IP, atendendo à natureza da sua missão, a gestão do risco, incluindo risco
de corrupção e infrações conexas, observa, para além do quadro jurídico nacional, previsto no Código
Penal, Código do Procedimento Administrativo, Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, também as
recomendações que, desde 2009, têm vindo a ser emitidas pelo Conselho de Prevenção da Corrupção.
Acresce que, no que respeita à atividade de cooperação para o desenvolvimento, o Camões, IP, enquanto
membro do CAD/OCDE, atende igualmente à Recomendação específica sobre esta matéria e que data de
2016. Importa referir que, em 2021, se realizará o primeiro diagnóstico quanto à implementação dessa
Recomendação, no âmbito do exercício de Revisão pelos Pares. Já enquanto organismo certificado para a
gestão indireta de fundos europeus destinados à ajuda externa, o Camões, IP observa os padrões fixados
em sede contratual, bem como colabora com o Organismo Europeu de luta antifraude – OLAF3, garantindo
a salvaguarda dos interesses financeiros da União Europeia na execução dos fundos destinados à ajuda
externa.
É, pois, com este pano de fundo que se realizou o exercício de gestão do risco para o triénio 2021-2023.

3

O Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) foi criado a coberto da Decisão 1999/352/CE, CECA, Euratom, de
28 de abril de 1999, sendo o único organismo da UE mandatado para detetar e inquirir sobre a utilização fraudulenta
de fundos da UE, bem como para lhe pôr termo.
O artigo 325.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) estabelece a responsabilidade partilhada
entre os Estados-Membros e a União Europeia na tomada de medidas na luta contra as fraudes lesivas dos interesses
financeiros da União. Está estipulado que aos Estados-Membros cabe coordenar as respetivas ações destinadas a
defender os interesses financeiros da União contra a fraude. Para o efeito, devem organizar, juntamente com a
Comissão Europeia, uma cooperação estreita e regular entre as autoridades competentes (entidades nacionais de
auditoria). É frequente existir em cada Estado-Membro uma autoridade competente que poderá investigar cada caso,
de modo a que a defesa dos interesses financeiros da União possa ser garantida sem a intervenção do OLAF.

MOD19.1 – PR07/V01

5

PARTE I - Caraterização do Camões, I.P.
O Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, IP, abreviadamente designado por Camões, I P, é um
instituto público de regime especial, nos termos da lei, integrado na administração indireta do Estado,
dotado de autonomia administrativa, financeira e património próprio.
A sua especificidade decorre das atribuições relacionadas com a gestão e operacionalização da política de
cooperação, em particular de projetos de cooperação suportados por fundos europeus e internacionais.
Merece especial referência, neste quadro, que no desenvolvimento das suas atividades se lhe aplica o
princípio da especialidade, o qual resulta expressamente da Lei-Quadro dos Institutos Públicos na redação
atual.

1.1. Missão
O Camões IP, tem por missão propor e executar a política de cooperação portuguesa e coordenar as
atividades de cooperação desenvolvidas por outras entidades públicas que participem na execução
daquela política e ainda propor e executar a política de ensino e divulgação da língua e cultura
portuguesas no estrangeiro, assegurar a presença de leitores de português nas universidades estrangeiras
e assegurar a gestão da rede de ensino de português no estrangeiro a nível básico, secundário e ensino
superior – vide art.º 3.º Decreto-Lei n.º 21/2012, de 30 de janeiro.

1.2. Atribuições
Para dar cumprimento à sua missão, o Camões, IP prossegue atribuições no domínio da cooperação,
incluindo no contexto da cooperação e educação para o desenvolvimento, e ação humanitária; da
promoção externa da língua portuguesa, incluindo no âmbito da educação pré-escolar e dos ensinos
básico e secundário do ensino português no estrangeiro, em articulação com o Ministério da Educação e
Ciência; e da cultura portuguesa, vide números 2 a 4 do art.º 3.º Decreto-Lei n.º 21/2012, de 30 de janeiro.

1.3. Orientação estratégica
Para a elaboração do atual Plano de Gestão do Risco foram consideradas as orientações de política
expressas nas Lei das Grandes Opções para 2021-2023, Lei n.º 75-C/2020, de 31 de dezembro, bem como
os demais compromissos internacionais decorrentes da adesão ou subscrição do Camões, IP, para além
dos restantes documentos de gestão estratégica do Instituto para o período em apreço.
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Ademais, na elaboração do presente documento, procurou-se incorporar as orientações da OCDE em
matéria de combate a riscos de corrupção, conforme resulta da Recommendation of the Council for
Development Co-operation Actors on Managing the Risk of Corruption (OECD, 2016).

1.4. Estrutura orgânica
Nos termos da Lei-Quadro dos Institutos Públicos, o Camões, IP conta com um Conselho Diretivo,
composto por um presidente, um vice-presidente e dois vogais, cabendo ao presidente o voto de
qualidade, e um Fiscal Único (órgão de controlo).
São ainda órgãos do Camões, IP:


O Conselho Consultivo para a Língua e Cultura Portuguesa;



A Comissão Interministerial para a Cooperação.

No que respeita aos serviços centrais, o Camões, IP dispõe de uma estrutura nuclear e uma estrutura
flexível, cuja representação visual, tal como decorre da Lei Orgânica e Estatutos, é a seguinte:
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Figura 3 – Organograma do Camões, IP

Adicionalmente, o Camões, IP comporta uma rede externa, que integra estruturas diversas da área da
cooperação, língua e cultura. A rede de ensino do português no estrangeiro compreende: as estruturas
de coordenação do ensino português no estrangeiro; os centros de língua portuguesa e o corpo de
docentes de educação pré-escolar, dos ensinos básicos, secundário e superior; bem como os leitores.
Quer as estruturas de coordenação do ensino português no estrangeiro, quer os centros culturais e os
centros de cooperação portuguesa são unidades dotadas de autonomia administrativa que atuam sob a
dependência funcional do chefe de missão diplomática, ou a ele equiparado, e de uma forma unificada
com os demais serviços periféricos do Ministério dos Negócios Estrangeiros existentes na respetiva área
geográfica. Atualmente, o Camões, IP conta com 16 Centros Culturais e 3 polos culturais, coordena 63
Centros de Língua Portuguesa, e 6 centros de cooperação.
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1.5. Recursos humanos e financeiros
Para o ano de 2021, no que respeita à estrutura da Sede, encontram-se previstos 180 lugares no mapa de
pessoal, incluindo dirigentes superiores e intermédios. A Rede do Ensino do Português no Estrangeiro
prevê a ocupação de 392 lugares, distribuídos por coordenadores, adjuntos de coordenação, leitores e
professores.
Em matéria de recursos financeiros, o orçamento ascende a 79,5M€, encontrando-se repartido pelas
seguintes áreas de despesa: funcionamento – 10%; cooperação – 44%; língua e cultura – 46%. Após a
aplicação das cativações estipuladas pela Lei do Orçamento do Estado para 2021, a dotação disponível é
de 78,9M€. Do total de cativos, 63% incidiram nas dotações destinadas às despesas de funcionamento do
instituto e 23% às dotações destinadas à área da Língua e da Cultura.
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PARTE II – Metodologia de Gestão do Risco
No presente capítulo descreve-se a metodologia adotada para o mapeamento de riscos, determinação do
nível de risco, uma combinação entre probabilidade e impacto, e respetivas medidas de mitigação.
Recorde-se que, de acordo com o COSO (Committee of Sponsoring Organizations), a gestão do risco é:
«Um processo desenvolvido pela administração, gestão e outras pessoas, aplicado na definição
estratégica ao longo da organização, desenhado para identificar potenciais eventos que podem afetar a
entidade, e gerir riscos para níveis aceitáveis, fornecendo uma garantia razoável de que os objetivos da
organização serão alcançados»
O processo de gestão do risco no Camões, IP encontra-se balizado pelas Linhas de Orientação, de 2014, e
pelo PR 18 – Gestão do Risco e Auditoria, revisto em 2020. Contudo, na sequência da deteção de
melhorias, identificadas, desde logo, no Relatório de Implementação do Processo de Gestão do Risco
referente aos anos de 2018 e 2019, elaborado em julho de 2020, o GAA submeteu uma proposta de
revitalização do processo, que mereceu acolhimento na Deliberação n.º 119 do Conselho Diretivo, em
novembro desse ano.
Assim, em 2021, adotou-se uma abordagem que visou aumentar o nível geral de compreensão dos
dirigentes sobre a gestão do risco, por forma a melhorar o processo de identificação dos riscos e sua
criticidade, bem como as necessárias medidas de mitigação, em curso ou a adotar por parte dos serviços
centrais e Rede Externa.

2.1. Tipos de Risco
Para o presente plano foi recolhido um conjunto alargado de riscos, que inclui riscos de gestão, mais
comuns, quer riscos de corrupção e fraude, mais gravosos mas menos frequentes, conforme demonstram
os dados do Conselho de Prevenção da Corrupção sobre o caso da Administração Pública portuguesa.
Foi, assim, solicitado a dirigentes e demais pontos focais envolvidos no processo de mapeamento de riscos
que, de forma abstrata, considerando os objetivos, atribuições, procedimentos e projetos a executar
durante o período em apreço, 2021-20213, considerassem os riscos potenciais inerentes àquelas funções
e atividades.
Tendo em consideração que o processo de gestão de risco alimenta outros processos, como a auditoria
interna e o sistema de controlo interno, a tarefa pressupunha um esforço de detalhe por forma a que se
conseguisse uma cobertura exaustiva.
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Atendendo às Linhas de Orientação para a Gestão do Risco (2014), esse exercício foi depois transposto
para as matrizes tendo em mente a categorização aí adotada, que se expressa em cinco categorias, e cada
uma delas desagregável, a saber:
1. Riscos relacionados com o ambiente externo
1.1 – Ambiente Macro
1.2 – Decisões políticas e prioridades exteriores ao Camões, I.P.
1.3 – Parceiros externos
2. Riscos relacionados com o planeamento, processos e sistemas
2.1 – Estratégia, planeamento e política
2.2 – Processo operacional
2.3 – Sistemas de TI e de apoio
3. Riscos relacionados com as pessoas e a organização
3.1 – Recursos humanos
3.2 – Ética e comportamento organizacional
3.3 – Segurança das pessoas, edifícios e equipamentos
4. Riscos relacionados com a legalidade e regulamentos
4.1 – Legalidade e regulamentos
5. Riscos relacionados com a comunicação e a informação
5.1 – Métodos e canais de comunicação interna
5.2 – Métodos e canais de comunicação com o exterior

2.2. Nível de risco
Tal como fixado nas Linhas de orientação da gestão do risco (2014), os riscos são analisados em termos
da probabilidade de ocorrência e respetivo impacto na concretização dos objetivos do Camões, IP. Para a
determinação do nível de probabilidade, recorde-se que esta está diretamente indexada ao nível de
mecanismos de controlo existentes e sua eficácia operacional. É, pois, do cruzamento da notação obtida
nesses dois parâmetros que se fixa o nível do risco, conforme se representa na seguinte matriz cromática.
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Probabilidade

Alta

Moderado

Elevado

Extremo

Média

Reduzido

Moderado

Elevado

Baixa

Reduzido

Reduzido

Moderado

Baixo

Médio

Alto

Impacto

Figura 4 – Matriz do nível de risco

2.3. Abordagem adotada no planeamento de 2021-2023
Para o desenvolvimento do processo de gestão do risco para o triénio que se inicia, o GAA começou por
realizar um trabalho de pesquisa relativamente a tendências de fraude e corrupção, nomeadamente com
recurso à investigação produzida pelo CPC, e materiais diversos da organização Transparência e
Integridade Internacional, WEF e OLAF, em particular o Casebook of OLAF investigations in the field of
external aid.
Adicionalmente, o GAA consultou uma amostra de matrizes de pressupostos e riscos de projetos de
cooperação delegada e bilateral, procurando identificar o modo como a gestão de risco é incorporada no
desenho e gestão desses projetos, em linha com o estipulado na Recomendação de 2016 da OCDE a
propósito da gestão de riscos de corrupção pelos atores da cooperação.
Para enquadrar este exercício, partiu-se igualmente do mapa que traduz o índice de perceção de
corrupção registado em 2020, que permite visualizar o Estado da Arte em Portugal e nos países parceiros,
onde decorrem as intervenções do Instituto.
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Figura 5 – Mapa resultante do índice de percepção de corrupção de 2020
(Fonte: www.transparency.org)

Dada a natureza da missão do Camões, IP e a dispersão dos contextos geográficos e sociais, importa
conhecer a paisagem dos riscos globais, pelo que nos socorremos da compilação anual feita para a reunião
do World Economic Forum, em Davos. O resultado, fruto de um conjunto de questionários a peritos e
representantes de múltiplos sectores, combina a estimativa sobre os riscos mais prováveis e com maior
impacto para o ano de 2021. No quadrante direito superior, evidenciam-se os riscos ambientais e os riscos
de desastre, provocados por causas naturais ou humanas, áreas em que a cooperação portuguesa já
intervém.
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Figura 6 – Mapa de interconexão entre riscos globais, 2020
(Fonte: WEF_Global_Risk_Report_2020)

Num segundo momento, o GAA desencadeou um conjunto de atividades para suporte ao mapeamento
dos riscos, considerando as necessidades e características dos serviços centrais e da rede externa,
conforme se detalha de seguida.

2.3.1. Serviços Centrais
Em relação aos serviços centrais, para garantir um maior domínio sobre as questões técnicas e
conceptuais da gestão do risco, riscos de corrupção e integridade pública, foram realizadas 3 sessões de
formação, dinamizadas pelo Conselho de Prevenção para a Corrupção, sob o mote “Ética e Integridade na
gestão pública - A prevenção da fraude e da corrupção”.
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Estas sessões tiveram como destinatários os dirigentes superiores e intermédios do Camões, IP, bem
como a equipa do GAA. Realizaram-se durante o mês de dezembro de 2020, num total de 12 horas, e
contaram com um número médio de 24 participantes. Com esta iniciativa pretendia-se que o exercício,
posterior, de desenho da matriz de risco de cada unidade orgânica, fosse mais ágil e eficaz.
Em janeiro, foi solicitado o preenchimento da matriz do risco de cada UO, tendo sido emitidas orientações
para a realização do exercício e fixados prazos de resposta. Nesta fase, o GAA disponibilizou apoio para
sessões de trabalho bilateral.
Após a receção das matrizes preenchidas por cada UO, todas foram analisadas tendo por base uma lista
de validação (checklist), cuja devolução foi feita por email com as conclusões genéricas e propostas de
melhoria, que incluíam a identificação de áreas de risco pouco exploradas ou omissas, atendendo aos
procedimentos internos atinentes a cada UO.
Requisitos da Documentação
PR01 Gestão de Documentos Internos e
Externos
PR07 Gestão da Informação e Comunicação
PR 22 Gestão da Proteção de Dados Pessoais
Gestão do Planeamento e Recursos
PR02 Planeamento
PR03 Gestão Financeira
PR04 Gestão Patrimonial
PR05 Gestão Informática
PR06 Gestão de Recursos Humanos
PR09 Assuntos Jurídicos e Contencioso
Medição, Análise e Melhoria
PR18 Gestão do Risco e Auditoria
PR19 Avaliação
PR20 Tratamento dos questionários de
satisfação

Realização da Missão
PR08 Gestão de Bolsas
PR10 Planeamento e programação e estatística
PR11 Cooperação Bilateral
PR12 Cooperação Multilateral
PR13 Apoio à Sociedade Civil
PR14 Conceção e Programação de Cursos de Formação a
distância
PR15 Coordenação do Ensino Português no Estrangeiro
PR16 Ação Cultural Externa
PR17 Programas e Acordos Culturais
PR21 Agentes de Cooperação
PR23 Publicação de informação sobre beneficiários de
contratos públicos e subvenções
PR 24 Cooperação delegada
PR25 Contratação pública no espaço económico europeu
PR 26 Contratação local
PR 27 Critérios de elegibilidade e exclusão nos contratos

públicos, contratos locais e subvenções no âmbito da
cooperação delegada
Figura 7 – Mapa de procedimentos do Camões, IP
Aquando da devolução das matrizes, foi solicitada a reformulação do exercício e realizadas reuniões
bilaterais para melhor comunicação e interação entre o GAA e os dirigentes e trabalhadores dessas UO.
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No total, foram efetuadas 8 reuniões, entre os dias 26 de janeiro e 08 de fevereiro de 2021, tendo nelas
participado 21 dirigentes e técnicos, incluindo todos os membros do Conselho Diretivo.

2.3.2. Rede Externa
Por forma a que o Plano de Gestão do Risco do Instituto também incidisse sobre a realidade da atuação
em solo estrangeiro, cenário onde se concretiza a missão e razão de ser da organização, e onde se
concentra um grande número de trabalhadores, independentemente do vínculo contratual, e um volume
de fundos, nacionais ou outros, significativo, optou-se igualmente por uma ação faseada. O produto final
a obter seria uma matriz de riscos, relativamente transversal, à Rede Externa. Assim, deu-se cumprimento
ao seguinte plano de trabalhos:
1 - Realização de um questionário online, dirigido aos colaboradores da Rede Externa (Cátedras,
Coordenações de Ensino do Português no Estrangeiro, Leitorados, Centros Culturais Portugueses, Centros
Portugueses de Cooperação, profissionais integrados em projetos cooperação delegada e de cooperação
bilateral), distribuído através de plataforma eletrónica entre os dias 4 e 8 de janeiro de 2021, de
preenchimento anónimo.
2 - Realização de 3 workshops, repartidos por 2 sessões entre os dias 12 e 22 de janeiro de 2021, num
total de 8 horas, ministrados numa parceria entre o CPC e o GAA, nos quais participaram 22 colaboradores
do Camões, IP provenientes da área da Língua, Cultura e Cooperação alocados à Rede Externa.
3 - Mapeamento de riscos e identificação de potenciais medidas de controlo.

2.4. Análise e consolidação das matrizes do risco
Após interação com as diferentes unidades orgânicas e estruturas do Camões, IP, o GAA consolidou as
matrizes de risco garantindo que o preenchimento observava os aspetos técnicos fixados nas Linhas de
Orientação, nomeadamente: a redação do risco enquanto tal, e não como um problema ou situação; a
correta inscrição do risco na categoria correspondente; a atribuição do nível de risco, em concordância
com a matriz de determinação do risco, tendo presente os mecanismos de controlo existentes.
Em consequência desta análise foram introduzidas as necessárias melhorias respeitando o espírito da
informação prestada por cada UO. Também nesta análise foram consideradas e identificadas as matérias
sensíveis que, por questões de segurança, não são passíveis de comunicação pública, mas, tão somente,
de gestão e monitorização interna.
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Após este processo de análise obtiveram-se as matrizes de risco de cada UO, cuja consolidação permitiu
a identificação de padrões e a construção de uma matriz macro aplicável ao Instituto, em anexo.

2.5. A Comissão de Gestão do Risco
A Comissão de Gestão de Risco tem por missão a prestação de assessoria ao Conselho Diretivo do Camões
IP no acompanhamento e na monitorização das atividades de gestão do risco. Tem, igualmente, o
dever/obrigação de proceder à análise da adequação do modelo de gestão do risco e do respetivo Plano
em execução, tendo em consideração os contextos, interno e externo do Camões, IP, procedendo à
formulação de propostas de alterações tidas como necessárias.
As atribuições da Comissão da Gestão do Risco consubstanciam-se no seguinte:






Apreciar o Plano e o Relatório de Gestão do Risco, incluindo os riscos (de corrupção e infrações
conexas);
Acompanhar a monitorização das medidas de mitigação a desenvolver em cada exercício;
Emitir recomendações sobre o processo de monitorização e execução e seus resultados;
Acompanhar a implementação da Recommendation of the Council for Development Co-operation
Actors on Managing the Risk of the Corruption (OCDE, 2016);
Pronunciar-se, mediante proposta do GAA, quanto a mecanismos de reporte e proteção do autor
da denúncia, em matéria de fraude e corrupção (OLAF).

De acordo com as Linhas de Orientação e PR 18, a Comissão de Gestão do Risco, nomeada pelo Conselho
Diretivo4, reuniu, nos termos do seu mandato, para apreciar a listagem de riscos mapeados pelas UO e
identificar eventuais necessidades de melhoria ou introdução de novos riscos, tendo por base uma síntese
e compilação de todos os riscos e a versão preliminar do Plano de Gestão do Risco.

4

Vide despacho exarado pelo Conselho Diretivo IS 39/2021.
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Parte III - Plano de Gestão do Risco 2021-2023
O Plano de Gestão do Risco, conforme referido, inclui os riscos de gestão, mais recorrentes, bem como
uma dimensão de análise sobre os riscos de corrupção e infrações conexas. De seguida, traça-se uma
panorâmica sobre os resultados do mapeamento de riscos e a análise crítica sobre o processo.

3.1. Matrizes do risco 2021-2023
O exercício de mapeamento de riscos pelas UO e demais estruturas evidenciou o seguinte:


Dos 51 riscos identificados no Plano de Gestão de Risco 2018-2020, cerca de 41 voltaram a
ser referenciados pelas UO na elaboração das respetivas matrizes para o triénio 2021-2023.
Esta coincidência pode ser justificada, por um lado, com a natureza da atividade do Camões,
IP, que não se alterou significativamente e que tem riscos muito próprios; por outro, com
a necessidade de reforço a concretização das medidas de mitigação definidas
anteriormente.



Durante as interações com as UO foram exploradas situações e riscos alternativos, por
forma a ampliar a paleta de riscos e desafiar assumpções.



Numa análise cruzada entre as cinco categorias de risco e aquelas que as UO mais
sinalizaram, constatou-se que, genericamente, todas reconheceram riscos em cada uma
das categorias, mas a concentração é mais forte na categoria Processos e Ambiente
Externo. Tal não surpreende, dado que a primeira categoria representa uma dimensão
iminentemente interna e a segunda é compreensível numa organização com a missão como
a do Camões, IP.

Do cruzamento entre as categorias de classificação dos PR e as cinco categorias de risco verifica-se que
não existe uma colagem imediata, podendo ser identificados riscos de todos os tipos nos diferentes PR.
A matriz que se anexa ao presente Plano constitui o resultado da ação de consolidação de riscos, que
permitiu identificar repetições e padrões. Trata-se de uma matriz macro, que reflete os riscos genéricos
associados à atividade do Camões, IP e não uma mera agregação das matrizes de cada UO.

3.2. Constrangimentos e opções
O exercício de gestão do risco, tal como descrito, foi o primeiro da nova direção do Conselho Diretivo, que
tomou posse no segundo semestre de 2020, e da própria equipa do GAA. Além disso, realizou-se num
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particular momento da vida da organização, influenciada pela adaptação ao contexto de pandemia, e na
convergência de diferentes exercícios de prestação de contas. Foi, por isso, uma verdadeira prática de
experimentação e de inovação, que proporcionou múltiplas aprendizagens, das quais se pode, desde já,
salientar a necessidade de: i) simplificar o processo de preenchimento das matrizes e a própria
inteligibilidade das orientações de preenchimento; ii) conceder mais tempo ao GAA para análise e
tratamento convenientemente as matrizes; iii) um nível adequado de recursos humanos e tecnicidade
para uma maior coordenação e fluidez do exercício.
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Parte IV - Considerações prospetivas e próximos passos
Conforme referido, o processo de gestão do risco 2021-2023 decorre enquanto outros processos de
escrutínio e prestação de contas acontecem ou estão prestes a iniciar-se. Por este motivo, durante o
triénio, muitas interações surgirão, podendo alterar-se os pressupostos agora plasmados neste
documento. Não obstante, será dado particular enfoque ao processo de monitorização e reporte, por
forma a que a criação de valor do Camões, IP seja salvaguardada, através da assessoria constante ao
Conselho Diretivo, em primeira instância, mas também às UO e demais estruturas.

4.1. Abordagem a adotar na monitorização e reporte - 2021-2023
No âmbito da revisão do PR 18 serão fixadas as especificidades de monitorização e reporte a observar
durante o próximo triénio.
As matrizes de cada UO, devidamente validadas, serão devolvidas para que cada dirigente, com as suas
equipas, possa fazer a própria gestão e regulação dos riscos inerentes às suas funções e objetivos. Em
complemento, o GAA, em conjunto com a Comissão de Gestão do Risco, assegurará a monitorização anual
do nível de cumprimento das ações de mitigação propostas por cada UO, bem como desencadeará os
momentos para atualização do mapeamento de riscos ou do nível de risco atribuído a cada um.

4.2. Exame dos Pares CAD/OCDE e o diagnóstico da implementação da Recomendação de
2016 sobre Gestão dos Riscos de Corrupção no âmbito da Cooperação

Durante 2021, no âmbito do CAD/OCDE, e com particular incidência durante o Exame dos Pares, realizarse-á o diagnóstico da implementação da Recomendação de 2016 relativa à gestão dos riscos de corrupção
no âmbito da cooperação, pelo que a agenda do processo de gestão do risco do Camões, IP atribuirá
particular atenção a estes momentos.

4.3. Próximos passos
Resulta do exposto que, durante o triénio de vigência do presente plano, serão operacionalizadas várias
iniciativas que requerem tempo e maturação coletiva como: i) a atualização e/ou definição de
procedimentos internos relacionados com a gestão do risco (como por exemplo, formalização de canais
de reporte de fraudes e irregularidades; proteção de denunciantes, em linha com a Diretiva Europeia); ii)
a realização de ações de formação sobre gestão do risco e temas conexos, explorando as ferramentas de
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formação à-distância do Camões, IP mas também a relação com parceiros como o OLAF e CPC; iii) a
tradução e/ou produção de manual com exemplos e práticas, bebendo da experiência da cooperação
delegada em projetos como o PMFO e o PACED; iv) a atualização do Manual de Gestão de Projetos de
Cooperação, entre outras atividades que se relevem úteis e tempestivas.
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ANEXOS
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Anexo 1 - Matriz do Risco do Camões, IP 2021-2023
1. RISCOS RELACIONADOS COM O AMBIENTE EXTERNO
1.1. Ambiente Macro: Identificar questões problemáticas relacionadas com o contexto geopolítico, macroeconómico ou social em que o Camões, I.P. desenvolve a sua
atividade e ainda riscos relacionados com o ambiente natural que possam ter impacto na sua atividade.

Risco

Descrição do risco (identificando a causa do risco e as
consequências potenciais)

Impacto
- Baixo
- Médio
- Alto

Probabilidade
- Baixa
- Média
- Alta

Nível do Risco
- Reduzido
- Moderado
- Elevado
-Extremo

Notas

Entre os países parceiros, sobretudo em matéria de
cooperação para o desenvolvimento, incluem-se
estados frágeis e/ou Estados com maior exposição
às alterações climáticas e risco de desastres, o que
acarreta maior imprevisibilidade quanto às
condições de concretização das ações previstas.

1.1.1.

Incerteza quanto aos contextos de atuação

Alto

Alta

Extremo

Ações: 1. Acompanhamento da evolução da
situação nos países parceiros, em articulação com
os demais serviços da área de governação; 2.
Adotar uma gestão flexível e proactiva das
atividades em países parceiros, nomeadamente
através de maior nível de monitorização e
comunicação com os representantes no terreno.
Prazo: a todo o tempo

1.1.2.

Prolongamento da situação de pandemia
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Alto

Alta

Extremo

O prolongamento da situação pandémica coloca
constrangimentos à ocupação de cargos no âmbito
da Rede Externa, deslocação de pessoas afetas aos
projetos, com custos inerentes. Para além disso,
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pode dificultar ou inviabilizar a concretização ou
início de iniciativas.
Ações: 1. Acompanhamento da evolução da
situação nos países parceiros, em articulação com
os demais serviços da área de governação; 2. Adotar
uma gestão flexível e proactiva das atividades em
países parceiros, nomeadamente através de maior
nível de monitorização e comunicação com os
representantes no terreno.
Prazo: a todo o tempo
1.2. Decisões políticas e prioridades exteriores ao CICL: Algumas das suas atividades dependem de decisões políticas e prioridades exteriores ao Instituto. Neste contexto
identificar situações que possam afetar o alcançar dos seus objetivos.

Risco

1.2.1.

Descrição do risco (identificando a causa do risco e as
consequências potenciais)

Contração do Orçamento do Estado e medidas de contenção
da despesa pública
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Impacto
- Baixo
- Médio
- Alto

Alto

Probabilidade
- Baixa
- Média
- Alta

Média

Nível do Risco
- Reduzido
- Moderado
Notas
- Elevado
-Extremo
Num cenário previsível de contração económica e
de crescimento da dívida pública e sobretudo para
enfrentar as consequências da pandemia, os
recursos financeiros do Orçamento do Estado para
a área de missão do Camões, IP podem sofrer uma
Elevado
redução, bem como as medidas de controlo da
despesa pública podem implicar maiores limitações
no cumprimento dos compromissos assumidos ou
novas atividades.
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Ações: Implementar medidas de racionalização de
recursos públicos e definição de planos de
contingência.
Prazo: 2021-2023

1.3. Parceiros externos: A atividade do CICL depende de parceiros externos para a implementação dos seus programas e para a concretização dos seus objetivos/metas.
Identificar questões relacionadas com parceiros externos ou serviços externos contratualizados pelo CICL e a forma como esta situação pode afetar as suas
atividades/objetivos.

Risco

Descrição do risco (identificando a causa do risco e as
consequências potenciais)

Impacto
- Baixo
- Médio
- Alto

Probabilidade
- Baixa
- Média
- Alta

Nível do Risco
- Reduzido
- Moderado
- Elevado
-Extremo

Notas

A incapacidade para gerar parcerias estratégicas,
bem como a atuação ou imagem negativa de um
parceiro podem contaminar a reputação e atuação
do Camões, IP, com impactos reputacionais e
outros.
1.3.1.

Parcerias estratégicas

Alto

Média

Elevado

Ações: 1. Análise detalhada sobre os parceiros,
incluindo perfis de corrupção ou outros; 2.
Implementação de mecanismos de reporte de
fraudes e irregularidades, conhecidos pela
organização, parceiros e demais stakeholders.
Prazo: a todo o tempo
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2. RISCOS RELACIONADOS COM O PLANEAMENTO, PROCESSOS E SISTEMAS
2.1. Estratégia, planeamento e política: Identificar qualquer potencial problema ou questão em relação à estratégia e planeamento anual que possa afetar as atividades e o
alcançar dos objetivos.

Risco

2.1.1

Descrição do risco (identificando a causa do risco e
as consequências potenciais)

Não cumprimento dos objetivos estratégicos e
operacionais do Camões, IP

Impacto
- Baixo
- Médio
- Alto

Probabilidade
- Baixa
- Média
- Alta

Nível do Risco
- Reduzido
- Moderado
- Elevado
-Extremo

Notas

Debilidades ao nível do processo de planeamento
estratégico, e consequente comunicação à
organização, podem colocar em causa o
cumprimento dos objetivos do Camões, IP
conduzindo a maior dispersão e volatilidade
quanto às prioridades e rumo estratégico, com
impactos no desempenho do Instituto.
Alto

Média

Elevado
Ações: Cumprimento dos procedimentos e
cronograma relativo ao planeamento estratégico
na AP (SIADAP e gestão orçamental)
Prazo: anualmente, aquando da preparação OE e
Plano de Atividades
Risco decorrente da análise da envolvente interna
e externa do Camões, IP com consequências várias
quer
administrativas,
financeiras,
quer
reputacionais.

2.1.2.

Incumprimento de prazos

Alto

Média

Elevado
Ações: 1. Otimizar as soluções existentes para
maior controlo e gestão de processos; definição de
prioridades e gestão do volume de trabalho; 2.
Ocupação cabal do mapa de pessoal e
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implementação de métodos de gestão orientados
para os resultados.
Prazo: 2021-2022
2.2. Processo operacional: Quais são os processos e procedimentos operacionais de que depende o CICL? Existe algum problema ou questão potencial com ele relacionado
que possa afetar as suas atividades/objetivos?
Risco

Descrição do risco (identificando a causa do risco e
as consequências potenciais)

Impacto
- Baixo
- Médio
- Alto

Probabilidade
- Baixa
- Média
- Alta

Nível do Risco
- Reduzido
- Moderado
- Elevado
-Extremo

Notas

O sistema de registo de informação e de arquivo
pode colocar em causa a salvaguarda desses ativos.

2.2.1.

Eliminação indevida e/ou perda de documentação
relevante

Médio

Média

Moderado

Ações: 1. Aquisição de sistemas de software e
hardware necessários, bem como licenças e
serviços de manutenção necessários ao registo de
informação; 2. Dinamização da função arquivo e
salvaguarda dos ativos documentais sob
responsabilidade do Camões, IP.
Prazo: 2021-2022
A definição pouco clara das especificações técnicas
para a aquisição dos bens e/ou serviços.

2.2.2.

Favorecimento ilícito e conluio nas diferentes fases
do procedimento pré-contratual de aquisição de
bens e/ou serviços
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Médio

Média

Moderado

Ações: 1. Elaborar peças dos procedimentos com
especificações técnicas bem definidas e critérios de
adjudicação objetivos e facilmente mensuráveis e
modelos de avaliação bem definidos; 2. Verificar as
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situações de incompatibilidade dos membros de
júris dos procedimentos.
Prazo: A todo o momento.
A inobservância das Regras e Critérios previamente
estabelecidos na atribuição de subvenções ou
instrução de processos vários, que conferem
direitos a terceiros ou responsabilidades
financeiras ou outras ao Instituto são naturais
fontes de risco.

2.2.3.

Corrupção, violação de segredo por funcionário,
atribuição indevida de apoios, favorecimento de
candidaturas por inobservância das Regras e
Critérios

Alto

Médio

Elevado

Ações: 1. Receber os interessados apenas com a
presença de 2 funcionários do Camões, IP; 2.
Definição prévia de regras para o esclarecimento
de dúvidas, privilegiando canais por escrito; 3.
Assegurar as condições informáticas para a boa
receção das candidaturas ou outros elementos de
instrução de processos; 4. Definição de Regras e
Critérios devidamente atualizados e publicitados
previamente à abertura de períodos de
candidaturas; 5. Apoiar a tomada de decisão
superior com base em informações de serviço
baseadas em critérios e evidências.
Prazo: a todo o momento

2.3. Coordenação/Articulação: Quais as questões relacionadas com a coordenação e articulação que afetem o desempenho do Camões, I.P.?

Risco

Descrição do risco (identificando a causa do risco e
as consequências potenciais)
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Impacto
- Baixo
- Médio
- Alto

Probabilidade
- Baixa
- Média
- Alta

Nível do Risco
- Reduzido
- Moderado
- Elevado
-Extremo

Notas
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Pese embora o Camões, IP tenha de iure
atribuições em matéria de coordenação
interministerial nas áreas em que intervém, na
prática, o seu exercício é de difícil implementação,
resultando em dificuldades de acesso a dados e
informação e na prestação de resposta tempestiva,
por exemplo em matéria de reporte e prestação de
contas.
2.3.1.

Debilidades na coordenação interministerial

Alto

Média

Elevado
Ações: 1. Realizar encontros periódicos de alto
nível com os dirigentes máximos das organizações
públicas envolvidas nos vários processos
coordenados pelo Camões, IP; 2. Definir estratégia
de comunicação e envolvimento de stakeholders.
Prazo: anualmente

2.4. Sistemas de TI e de apoio: Quais são os sistemas de TI de que depende o CICL? Existe qualquer tipo de problema ou questão potencial com eles relacionados que possam
afetar as suas atividades/objetivos?

Risco

2.4.1.

Descrição do risco (identificando a causa do risco e
as consequências potenciais)

Desadequação da infraestrutura tecnológica
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Impacto
- Baixo
- Médio
- Alto

Alto

Probabilidade
- Baixa
- Média
- Alta

Alta

Nível do Risco
- Reduzido
- Moderado
- Elevado
-Extremo

Extremo

Notas

O Camões, IP depende de uma multiplicidade de
plataformas, para além da infraestrutura
tecnológica regular, cuja falta de gestão por
ausência de capacidade interna, adequação aos
processos organizacionais ou manutenção pode
comprometer o normal funcionamento das
atividades.
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Ações: 1. Alocação de recursos financeiros e
humanos adequados às necessidades do Camões,
IP em função da natureza das suas atribuições e
dispersão geográfica; 2. Desenvolver uma reflexão
interna sobre a função de gestão dos sistemas de
informação no Camões, IP.
Prazo: 2021

3. RISCOS RELACIONADOS COM AS PESSOAS E A ORGANIZAÇÃO
3.1. Recursos Humanos: Existe algum tipo de problema ou questão potencial relacionados com os recursos humanos no CICL que possam afetar as suas atividades/objetivos?

Risco

Descrição do risco (identificando a causa do risco e as
consequências potenciais)

Impacto
- Baixo
- Médio
- Alto

Probabilidade
- Baixa
- Média
- Alta

Nível do Risco
- Reduzido
- Moderado
- Elevado
-Extremo

Notas

Esta situação leva à centralização de funções e de
conhecimento num número reduzido de pessoas. A
execução de determinadas tarefas pode conduzir à
paralisia da organização.

3.1.1.

Elevada rotatividade e dificuldade de ocupação dos postos
de trabalho vagos
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Alto

Alta

Extremo

Ações: 1. Promover o diagnóstico de clima
organizacional, nomeadamente atrás de entrevistas
de entrada e de saída, e desenvolver uma estratégia
de retenção de talento; 2. Atualizar manuais de
procedimentos das tarefas críticas, como
processamento de salários, de modo colaborativo
para disseminar conhecimento e garantir
continuidade da prestação de serviços; 3. Planear as
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necessidades de recrutamento para garantir uma
taxa de ocupação de postos de trabalho, condicente
com as necessidades.
Prazo: 2021/2022
A não conformidade do recrutamento com o
estipulado nos perfis inscritos no manual de
caracterização dos pontos de trabalho pode levar à
contratação de profissionais com perfil desajustado
ao exercício das funções, diminuindo a capacidade
operacional de cumprimento das atividades,
conjugada com uma política de formação
profissional pouco eficaz.

3.1.2.

Desajuste do portfolio de competências internas face às
exigências da missão

Médio

Médio

Moderado

Ações: 1. Elaboração e atualização do manual de
caracterização dos postos de trabalho; 2. Abertura
de avisos de recrutamento com base com base nos
perfis do manual; 3. Exigência de fundamentação
para recrutamento com base em perfis distintos. 4.
Alteração da metodologia de realização do
diagnóstico de necessidades formativas; 5. Maior
proactividade no acompanhamento da execução do
Plano de Formação; 6. Maior escrutínio das
propostas formativas face aos objetivos das
unidades orgânicas e perfis de funções previstos em
Manual de caracterização dos postos de trabalho.
Prazo: A todo o momento

3.2. Ética e comportamento organizacional: Identificar qualquer situação que possa afetar a ética ou comportamento organizacional que afete o CICL e, indiretamente, as
suas atividades/objetivos
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Risco

Descrição do risco (identificando a causa do risco e as
consequências potenciais)

Impacto
- Baixo
- Médio
- Alto

Probabilidade
- Baixa
- Média
- Alta

Nível do Risco
- Reduzido
- Moderado
- Elevado
-Extremo

Notas

Riscos inerentes às funções de direção e de
intervenção em processos decisórios.

3.2.1.

Conflito de interesses, recebimento indevido de
vantagem, violação de segredo, abuso de poder

Alto

Baixa

Reduzido

Ações: 1. Cumprimento da legislação aplicável à
atividade pública; 2. Fundamentação técnica e
jurídica das decisões.
Prazo: a todo o tempo

3.3. Segurança das pessoas, edifícios e equipamentos: Identificar qualquer tipo de problema ou questão potencial relacionado com a segurança das pessoas, edifícios e
equipamentos que possa afetar as suas atividades.

Risco

Descrição do risco (identificando a causa do risco e as
consequências potenciais)

Impacto
- Baixo
- Médio
- Alto

Probabilidade
- Baixa
- Média
- Alta

Nível do Risco
- Reduzido
- Moderado
- Elevado
-Extremo

Notas

Dificuldades de vária ordem na implementação da
Lei.

3.3.1.

Inobservância da implementação da Lei n.º 79/2019, de 2
de setembro, relativa às condições de higiene e segurança
no trabalho
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Médio

Alta

Elevado

Ações: 1. Contratação de serviços externos para
implementação de serviços de segurança e saúde
no trabalho; 2. Garante do cumprimento dos
serviços contratualizados através da criação de
ponto focal para interlocução com entidade externa
e trabalhadores; 3. Elaboração de relatório anual
dos serviços de segurança, higiene e saúde no
trabalho.
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Prazo: 2021- 2022

4. RISCOS RELACIONADOS COM A LEGALIDADE E REGULAMENTOS
4.1. Legalidade e regulamentos: No contexto das regras e regulamentos mais importantes relacionados com as atividades/objetivos do Camões, I.P. identificar qualquer
problema ou questão potencial que tenha impacto no alcançar dos seus objetivos.

Risco

4.1.1.

Descrição do risco (identificando a causa do risco e as
consequências potenciais)

Insuficiente legislação sobre as matérias trabalhadas pelo
Camões, causando dificuldade na análise dos pedidos
efetuados

Impacto
- Baixo
- Médio
- Alto

Probabilidade
- Baixa
- Média
- Alta

Nível do Risco
- Reduzido
- Moderado
- Elevado
-Extremo

Notas

Impossibilidade de proceder a um enquadramento
legal adequado no exercício da missão pela ausência
de diploma legal, o que dificulta a análise de
pedidos.
Médio

Média

Moderado

Ações: Propor superiormente alterações concretas
do ponto de vista legislativo e/ou regulamentar.
Prazo: A todo o momento.

4.1.2.

Incumprimento das Regras Orçamentais no ciclo da Despesa
e da Receita
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A especificidade da missão do Camões, IP, com
múltiplos
enquadramentos
operacionais
e
dispersam da rede externa, propiciam situações de
incumprimento inadvertido de regras.
Alto

Média

Elevado
Ações:
1. Formação interna sobre o Ciclo
Orçamental da Despesa e da Receita; 2. Aquando
do pagamento, utilizar uma checklist para verificar
que o processo de despesa está completo e em

33

conformidade; 3. Transmitir orientações por
Telegrama às Embaixadas, UPE, Estruturas Externas,
no sentido de tipificar o descritivo da receita
devolvida ao Camões para uma identificação
célebre e correta.
Prazo: 2021/2022

4.1.3.

Disfuncionalidade organizacional

Médio

Alta

Elevado

O curso do tempo tem revelado a necessidade de
criar uma melhor articulação e coordenação
internas que se prende com a necessidade de
revisão do próprio desenho da Lei Orgânica e
Estatutos do Camões, IP. É necessário que os
documentos legais enquadradores do Instituto
sejam ajustados à realidade e aos meios existentes,
nomeadamente com a criação de nova distribuição
de competências por forma a maximizar o
desempenho das UO ou criação de novas UO.
Ações: Promover a reflexão interna mediante a
constituição de um grupo de trabalho para
apresentar uma proposta fundamentada de revisão
da Lei Orgânica e/ou Estatutos.
Prazo: 2021-2022

5. RISCOS RELACIONADOS COM A COMUNICAÇÃO E A INFORMAÇÃO
5.1. Métodos e canais de comunicação interna: Os métodos e canais de comunicação que envolvem as unidades orgânicas do CICL são eficazes ou existe qualquer tipo de
problema ou questão potencial neste domínio que possa afetar as suas atividades ou a concretização dos seus objetivos?
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Risco

Descrição do risco (identificando a causa do risco e as
consequências potenciais)

Impacto
- Baixo
- Médio
- Alto

Probabilidade
- Baixa
- Média
- Alta

Nível do Risco
- Reduzido
- Moderado
- Elevado
-Extremo

Notas

Constrangimentos na distribuição documental que
podem impactar o cumprimento de prazos.

5.1.1.

Constrangimentos na circulação documental

Alto

Alta

Extremo

Ações: 1. Adoção da desmaterialização como
principio de atuação; 2. Uso sistematizado do
sistema de gestão documental; 3. Sensibilização e
atualização dos profissionais envolvidos no registo e
despacho de entradas; 4. segregação e
desconcentração de funções; 5. Criação de listas de
assuntos e stakeholders por UO.
Prazo: 2021

5.2. Métodos e canais de comunicação com o exterior: Os métodos e canais de comunicação que envolvem as unidades orgânicas do CICL com o exterior são eficazes ou
existe qualquer tipo de problema ou questão potencial neste domínio que possa afetar as suas atividades ou a concretização dos seus objetivos?

Risco

Descrição do risco (identificando a causa do risco e as
consequências potenciais)

Impacto
- Baixo
- Médio
- Alto

Probabilidade
- Baixa
- Média
- Alta

Nível do Risco
- Reduzido
- Moderado
- Elevado
-Extremo

Notas

Falta de conhecimento e compreensão pelos
parceiros externos e cidadãos em geral da ação do
Camões, IP.
5.2.1.

Fraca comunicação e visibilidade do trabalho desenvolvido
pelo CICL
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Médio

Médio

Moderado

Ações: 1. Aferir possibilidade de desenvolvimento
de áreas específicas no site para as áreas de missão
do Instituto: cooperação, cultura e língua
[microsites] que permitam uma melhor gestão de
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destaques e conteúdos; 2. Supervisão e revisão
periódica dos conteúdos por parte das UO
responsáveis; 3. Sensibilizar a Rede para
necessidade de partilha atempada de informação
sobre atividades realizadas.
Prazo: 2021-2022
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Anexo 2 – Enquadramento em matéria de luta contra a corrupção
1. Convenção relativa à Luta Contra a Corrupção em que estejam implicados Funcionários das
Comunidades Europeias ou dos Estados-membros da União Europeia (1997) - Assinada em Bruxelas
em 26 de maio de 1997; aprovada pela Resolução da Assembleia da República nº. 72/2001, de 20 de
setembro, e ratificada pelo Estado Português através do Decreto do Presidente da República n.º
58/2011, de 15 de novembro, publicado em Diário da República, Série I-A, nº 265 de 15 de novembro
de 2001.
2. Convenção sobre a Luta Contra a Corrupção de Agentes Públicos Estrangeiros nas Transações
Comerciais Internacionais (1997) - Adotada em Paris em 17 de dezembro de 1997 pela Conferência
Ministerial da OCDE. Foi transposta para o direito interno pela Lei nº 13/2001, de 4 de julho.
3. Convenção Penal Contra a Corrupção do Conselho da Europa (1999) - Assinada em Estrasburgo em
30 de abril de 1999. Foi aprovada pela Resolução da Assembleia da República nº 68/2001, de 20 de
setembro, e ratificada pelo Estado Português através do Decreto do Presidente da República n.º
56/2001, de 26 de outubro, publicado em Diário da República, Série I-A, nº 249 de 26 de outubro de
2001.
4. Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (2003) - Adotada pela Assembleia Geral das
Nações Unidas em 31 de outubro de 2003. Foi aprovada pela Resolução da Assembleia da República
n.º 47/2007, de 19 de julho, e ratificada pelo Estado Português através do Decreto do Presidente da
República nº 97/2007, de 21 de setembro, publicado em Diário da República, Série I-A, nº 183 de 21
de setembro de 2007.
5. Recomendação OCDE (2016) – Gestão de riscos de corrupção na Cooperação
6. Recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção:




Recomendação n.º 1/2009 de 1 de julho;
Recomendação relativa à Gestão de Conflitos de Interesses no Sector Público/2012;
Recomendação de 2017 – Permeabilidade da Lei a riscos de fraude, corrupção e infrações
conexas;
 Recomendação do CPC 2019 – Riscos de Corrupção na Contratação Pública;
 Recomendação do CPC 2020 – Gestão de Conflitos de Interesses no Setor Público, a qual revoga
a Recomendação sobre a mesma matéria de 2012;
 Recomendação do CPC 2020 – Prevenção de Riscos de corrupção e infrações conexas no âmbito
das medidas de resposta ao surto pandémico da Covid-19.
7. Estratégia Nacional de Combate à Corrupção 2020-2024, consulta pública realizada em 2020, a
submeter pelo Governo à Assembleia da República.

MOD19.1 – PR07/V01

37

Anexo 3 - Glossário
Crimes de corrupção (Código Penal)
Infração
Definição
Recebimento
1 - O funcionário que, no exercício das suas funções ou por causa delas,
indevido
de por si, ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação,
vantagem
solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou não
Art.º 372.º
patrimonial, que não lhe seja devida
Corrupção passiva O funcionário que por si, ou por interposta pessoa, com o seu
para ato ilícito
consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro,
Artigo 373.º
vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, para a
prática de um qualquer ato ou omissão, contrários aos deveres do cargo,
ainda que anteriores àquela solicitação ou aceitação.
Exemplo
Um funcionário de um serviço de finanças que recebe determinada quantia
para não aplicar uma coima a um contribuinte que está a entregar uma
declaração fiscal fora do prazo legalmente previsto.
Corrupção passiva O funcionário ou agente do Estado que solicita ou aceita, por si ou por
para ato lícito
interposta pessoa, vantagem patrimonial ou promessa de vantagem
Artigo 373.º
patrimonial ou não patrimonial, para si ou para terceiro, para a prática de
um qualquer ato ou omissão não contrários aos deveres do cargo.
Exemplo

Corrupção ativa
Artigo 374.º

Um funcionário de uma Conservatória que receba um presente por
proceder à inscrição de um determinado ato sujeito a registo,
desrespeitando a ordem de entrada dos pedidos, beneficiando aquele que
lhe oferece o presente.
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.
Exemplo
Condutor que, intercetado por um agente da Brigada de Trânsito, em
excesso de velocidade, promete àquele uma quantia monetária para não
ser sancionado.
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Crimes conexos (Código Penal)
Infração
Definição
Tráfico de influência Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou
Artigo 335.º
ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, vantagem
patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, para abusar da sua
influência, real ou suposta, junto de qualquer entidade pública.
Suborno
Quem convencer ou tentar convencer outra pessoa, através de dádiva ou
Artigo 363.º
promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial, a praticar os
factos previstos nos artigos 359.º ou 360.º, sem que estes venham a ser
cometidos.
Peculato
O funcionário que ilegitimamente se apropriar, em proveito próprio ou de
Artigo 375.º
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.
Peculato de uso 1. O funcionário que fizer uso ou permitir que outra pessoa faça uso, para
Artigo 376.º
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.
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.
Participação
1. O funcionário que, com intenção de obter, para si ou para terceiro,
económica
em participação económica ilícita, lesar em negócio jurídico os interesses
negócio
patrimoniais que, no todo ou em parte, lhe cumpre, em razão da sua
Artigo 377.º
função, administrar, fiscalizar, defender ou realizar.
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
Concussão
O funcionário que, no exercício das suas funções ou de poderes de facto
Artigo 379.º
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.
Abuso de Poder O funcionário que, fora dos casos previstos nos artigos anteriores, abusar
Artigo 382.º
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.
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Infrações conexas: crimes contra o sector público (Código Penal)
Infração
Definição
Abuso de confiança 1. Quem ilegitimamente se apropriar de coisa móvel que lhe tenha sido
Artigo 205.º
entregue por título não translativo da propriedade.
2. A tentativa é punível. (…)
5. Se o agente tiver recebido a coisa em depósito imposto por lei em razão
de ofício, emprego ou profissão, ou na qualidade de tutor, curador ou
depositário judicial.
Apropriação ilegítima 1. Quem, por força do cargo que desempenha, detiver a administração,
de bens públicos
gerência ou simples capacidade de dispor de bens do sector público ou
Artigo 234.º
cooperativo, e por qualquer forma deles se apropriar ilegitimamente ou
permitir intencionalmente que outra pessoa ilegitimamente se aproprie.
2. A tentativa é punível.
Administração
1. Quem, infringindo intencionalmente normas de controlo ou regras
danosa
económicas de uma gestão racional, provocar dano patrimonial
Artigo 235.º
importante em unidade económica do sector público ou cooperativo.
2. A punição não tem lugar se o dano se verificar contra a expetativa
fundada do agente
Falsificação praticada O funcionário que, no exercício das suas funções:
por funcionário
a) Omitir em documento, a que a lei atribui fé pública, facto que esse
Artigo 257.º
documento se destina a certificar ou autenticar; ou
b) Intercalar ato ou documento em protocolo, registo ou livro oficial, sem
cumprir as formalidades legais; com intenção de causar prejuízo a outra
pessoa ou ao Estado, ou de obter para si ou para outra pessoa benefício
ilegítimo.
Usurpação
de Quem:
funções
a) Sem para tal estar autorizado, exercer funções ou praticar atos próprios
Artigo 358.º
de funcionário, de comando militar ou de força de segurança pública,
arrogando-se, expressa ou tacitamente, essa qualidade;
b) Exercer profissão ou praticar ato próprio de uma profissão para a qual
a lei exige título ou preenchimento de certas condições, arrogando-se,
expressa ou tacitamente, possuí-lo ou preenchê-las, quando o não possui
ou não as preenche; ou
c) Continuar no exercício de funções públicas, depois de lhe ter sido
oficialmente notificada demissão ou suspensão de funções.
Violação de segredo 1. O funcionário que, sem estar devidamente autorizado, revelar segredo
por
funcionário de que tenha tomado conhecimento ou que lhe tenha sido confiado no
Artigo 383.º
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.
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.
Abandono
de O funcionário que ilegitimamente, com intenção de impedir ou de
funções
interromper serviço público, abandonar as suas funções ou negligenciar o
Art.º 385.º
seu cumprimento
Infrações conexas: infrações disciplinares do trabalhador em funções públicas
(Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas - LTPF)
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Infração
Garantias
de
Imparcialidade,
Secção
II,
Incompatibilidades e
impedimentos,
Artigo 19.º
Garantias
de
Imparcialidade,
Secção
II,
Incompatibilidades
com outras funções,
Artigo 20.º
Garantias
de
Imparcialidade,
Secção
II,
Acumulação
com
outras
funções
públicas
Artigo 21.º

Garantias
de
Imparcialidade,
Secção
II,
Acumulação
com
Funções
ou
atividades privadas
Artigo 22.º
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Definição
1. No exercício das suas funções, os trabalhadores em funções públicas
estão exclusivamente ao serviço do interesse público, tal como é definido,
nos termos da lei, pelos órgãos competentes da Administração. 2. Sem
prejuízo de impedimentos previstos na Constituição e noutros diplomas,
os trabalhadores com vínculo de emprego público estão sujeitos ao regime
de incompatibilidades e impedimentos previsto na presente secção.
As funções públicas são, em regra, exercidas em regime de exclusividade.

1. O exercício de funções públicas pode ser acumulado com outras funções
públicas não remuneradas, desde que a acumulação revista manifesto
interesse público.
2. O exercício de funções públicas pode ser acumulado com outras funções
públicas remuneradas, desde que a acumulação revista manifesto
interesse público e apenas nos seguintes casos:
a) Participação em comissões ou grupos de trabalho;
b) Participação em conselhos consultivos e em comissões de fiscalização
ou outros órgãos colegiais de fiscalização ou controlo de dinheiros
públicos;
c) Atividades docentes ou de investigação de duração não superior à fixada
em despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das
finanças, da Administração Pública e da educação e que, sem prejuízo do
cumprimento da duração semanal do trabalho, não se sobreponha em
mais de um quarto ao horário inerente à função principal;
d) Realização de conferências, palestras, ações de formação de curta
duração e outras atividades de idêntica natureza.
1. O exercício de funções públicas não pode ser acumulado com funções
ou atividades privadas, exercidas em regime de trabalho autónomo ou
subordinado, com ou sem remuneração, concorrentes, similares ou
conflituantes com as funções públicas.
2. Para efeitos do disposto no artigo anterior, consideram-se concorrentes,
similares ou conflituantes com as funções públicas as atividades privadas
que, tendo conteúdo idêntico ao das funções públicas desempenhadas,
sejam desenvolvidas de forma permanente ou habitual e se dirijam ao
mesmo círculo de destinatários.
3. O exercício de funções públicas pode ser acumulado com funções ou
atividades privadas que:
a) Não sejam legalmente consideradas incompatíveis com as funções
públicas;
b) Não sejam desenvolvidas em horário sobreposto, ainda que
parcialmente, ao das funções públicas;
c) Não comprometam a isenção e a imparcialidade exigidas pelo
desempenho das funções públicas;
d) Não provoquem prejuízo para o interesse público ou para os direitos e
interesses legalmente protegidos dos cidadãos.
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4. No exercício das funções ou atividades privadas autorizadas, os
trabalhadores da Administração Pública não podem praticar quaisquer
atos contrários aos interesses do serviço a que pertencem ou com eles
conflituantes.
5. A violação do disposto no número anterior determina a revogação da
autorização para acumulação de funções, constituindo ainda infração
disciplinar grave.
Garantias
de 1. Os trabalhadores não podem prestar a terceiros, por si ou por interposta
Imparcialidade,
pessoa, em regime de trabalho autónomo ou subordinado, serviços no
Secção II, Proibições âmbito do estudo, preparação ou financiamento de projetos, candidaturas
Específicas
ou requerimentos que devam ser submetidos à sua apreciação ou decisão
Artigo 24.º
ou à de órgãos ou serviços 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 colocadas sob sua direta
influência.
3. Para efeitos do disposto nos números anteriores, consideram-se
colocados sob direta influência do trabalhador os órgãos ou serviços 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 representante do empregador público, para o fim
específico de intervir nos procedimentos em causa;
d) Sejam integrados, no todo ou em parte, por trabalhadores por ele
designados;
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 tido intervenção;
f) Com ele colaborem, em situação de paridade hierárquica, no âmbito do
mesmo órgão ou serviço.
4. Para efeitos das proibições constantes dos n.ºs 1 e 2, é equiparado ao
trabalhador:
a) O seu cônjuge, não separado de pessoas e bens, ascendentes e
descendentes em qualquer grau, colaterais até ao segundo grau e pessoa
que com ele viva em união de facto;
b) A sociedade em cujo capital o trabalhador detenha, direta ou
indiretamente, por si mesmo ou conjuntamente com as pessoas referidas
na alínea anterior, uma participação não inferior a 10 /prct.
5. A violação dos deveres referidos nos n.ºs 1 e 2 constitui infração
disciplinar grave.
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, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
442/91, de 15 de novembro, na redação atual.
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Garantias
de
Imparcialidade,
Secção II, Deveres do
trabalhador
Artigo 73.º

MOD19.1 – PR07/V01

1. O trabalhador está sujeito aos deveres previstos na presente lei, noutros
diplomas legais e regulamentos e no instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho que lhe seja aplicável.
2. São deveres gerais dos trabalhadores:
a. O dever de prossecução do interesse público;
b. O dever de isenção;
c. O dever de imparcialidade;
d. O dever de informação;
e. O dever de zelo;
f. O dever de obediência;
g. O dever de lealdade;
h. O dever de correção;
i. O dever de assiduidade;
j. O dever de pontualidade.
3. O dever de prossecução do interesse público consiste na sua defesa, no
respeito pela Constituição, pelas leis e pelos direitos e interesses
legalmente protegidos dos cidadãos.
4. O dever de isenção consiste em não retirar vantagens, diretas ou
indiretas, pecuniárias ou outras, para si ou para terceiro, das funções que
exerce.
5. O dever de imparcialidade consiste em desempenhar as funções com
equidistância relativamente aos interesses com que seja confrontado, sem
discriminar positiva ou negativamente qualquer deles, na perspetiva do
respeito pela igualdade dos cidadãos.
6. O dever de informação consiste em prestar ao cidadão, nos termos
legais, a informação que seja solicitada, com ressalva daquela que,
naqueles termos, não deva ser divulgada.
7. O dever de zelo consiste em conhecer e aplicar as normas legais e
regulamentares e as ordens e instruções dos superiores hierárquicos, bem
como exercer as funções de acordo com os objetivos que tenham sido
fixados e utilizando as competências que tenham sido consideradas
adequadas.
8. O dever de obediência consiste em acatar e cumprir as ordens dos
legítimos superiores hierárquicos, dadas em objeto de serviço e com a
forma legal.
9. O dever de lealdade consiste em desempenhar as funções com
subordinação aos objetivos do órgão ou serviço.
10.O dever de correção consiste em tratar com respeito os utentes dos
órgãos ou serviços e os restantes trabalhadores e superiores hierárquicos.
11.Os deveres de assiduidade e de pontualidade consistem em
comparecer ao serviço regular e continuamente e nas horas que estejam
designadas.
12.O trabalhador tem o dever de frequentar ações de formação e
aperfeiçoamento profissional na atividade em que exerce funções, das
quais apenas pode ser dispensado por motivo atendível.
13.Na situação de requalificação, o trabalhador deve observar os deveres
especiais inerentes a essa situação.
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Infrações conexas (Código de Procedimento Administrativo)
Infração
Definição
Garantias
de 1. Salvo o disposto no n.º 2, os titulares de órgãos da Administração
Imparcialidade,
Pública e os respetivos agentes, bem como quaisquer outras entidades
Secção VI: Casos de que, independentemente da sua natureza, se encontrem no exercício de
impedimentos
de poderes públicos, não podem intervir em procedimento administrativo ou
titulares de órgãos e em ato ou contrato de direito público ou privado da Administração
de
agentes
da Pública, nos seguintes casos:
Administração
a) Quando nele tenha interesse, por si, como representante ou como
Pública
gestor de negócios de outra pessoa;
Artigo 69.º
b) Quando, por si ou como representantes ou gestores de negócios de
outra pessoa, nele tenham interesse o seu cônjuge ou pessoa com quem
viva em condições análogas às dos cônjuges, algum parente ou afim em
linha reta ou até ao segundo grau da linha colateral, em como qualquer
pessoa com quem vivam em economia comum ou com a qual tenham uma
relação de adoção, tutela ou apadrinhamento civil;
c) Quando, por si ou como representantes ou gestores de negócios de
outra pessoa, tenham 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 ou pessoa com quem viva em condições análogas às dos
cônjuges, parente ou afim em linha reta ou até ao segundo grau da linha
colateral, bem como qualquer pessoa com quem vivam em economia
comum ou com a qual tenham uma relação de adoção, tutela ou
apadrinhamento civil;
f) 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:
a) As intervenções que se traduzam em atos de mero expediente,
designadamente atos certificativos;
b) A emissão de parecer, na qualidade de membro do órgão colegial
competente para a decisão final, quando tal formalidade seja requerida
pelas normas aplicáveis;
c) A pronúncia do autor do ato recorrido, nos termos do n.º 2 do artigo
195.º.
3. Sob pena das sanções cominadas pelos n.os 1 e 3 do artigo 76.º, não
pode haver lugar, no âmbito do procedimento administrativo, à prestação
de serviços de consultoria, ou outros, a favor do responsável pela respetiva
direção ou de quaisquer sujeitos públicos da relação jurídica
procedimental, por parte de entidades relativamente às quais se verifique
qualquer das situações previstas no n.º 1, ou que hajam prestado serviços,
há menos de três anos, a qualquer dos sujeitos privados participantes na
relação jurídica procedimental.
4. As entidades prestadoras de serviços no âmbito de um procedimento
devem juntar uma declaração de que se não encontram abrangidas pela
previsão do número anterior.
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5. Sempre que a situação de incompatibilidade prevista no n.º 3 ocorrer já
após o início do procedimento, deve a entidade prestadora de serviços
comunicar desde logo o facto ao responsável pela direção do
procedimento e cessar toda a sua atividade relacionada com o mesmo.
Infrações conexas: (Recomendação CPC)
Conflitos
de «(…) 1. Introdução – enquadramento e noções de conflitos de interesses
interesses
Na linha das noções que têm sido apresentadas pelos principais
(Recomendação CPC, organismos internacionais, como a ONU, a OCDE e o GRECO (Conselho da
de 7/11/2012)
Europa), o conflito de interesses no sector 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 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. (…)»
Contratação Pública «(…) 1. Reforçar a atuação na identificação, prevenção e gestão de riscos
(Recomendação CPC, de corrupção e infrações conexas nos contratos públicos, quanto à sua
de 7/01/2015)
formação e execução, devendo em especial fundamentar-se sempre a
escolha do adjudicatário;
2. Incentivar a existência de recursos humanos com formação adequada
para a elaboração e aplicação das peças procedimentais respetivas, em
especial do convite a contratar, do programa do concurso e do caderno de
encargos;
3. Garantir a transparência dos procedimentos de contratação pública,
nomeadamente através da publicidade em plataformas eletrónicas nos
teremos legais;
4. Assegurar o funcionamento dos mecanismos de controlo de eventuais
conflitos de interesse na contratação pública;
5. Reduzir o recurso ao ajuste direto, devendo quando observado ser
objeto de especial fundamentação e ser fomentada a concorrência através
da consulta a mais de um concorrente;
6. Solicitar aos órgãos de fiscalização, controlo e inspeção do Sector
Público nas suas ações, com especial atenção à matéria objeto desta
recomendação.»
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