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INTRODUÇÃO  

 

Na sequência da Recomendação Nº 1/2009 do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), 

publicada na 2ª série do Diário da República Nº 140, de 22 de julho de 2009, o SICAD aprovou o seu 

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) e manteve o 

acompanhamento sobre a sua execução e análise.  

 

Da análise realizada no âmbito da revisão do PPRCIC de 2017, e respetivo relatório de execução, 

efetuados pelo SICAD, os quais tiveram também em consideração a Recomendação de 1 de julho 

de 2015, do CPC (publicada no Diário da República n.º 132/2015, Série II de 2015-07-09) e as devidas 
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recomendações dos Relatório de execução de 2016 e de 2017, foi entendido que a reformulação 

efetuada para 2017 mantinha a sua atualidade para os anos de 2018 e 2019. 

 

Com a aprovação do Plano Estratégico do SICAD 2020-2022, importa proceder à reformulação e 

revisão do PPRCIC nos termos aprovados e atualizá-lo, designadamente, na informação relativa aos 

recursos humanos e financeiros do SICAD, incluindo a referente à lista dos Membros responsáveis 

das CDT.  

 

Toda a demais informação constante do Plano não sofreu alterações que importe aqui mencionar 

ou refazer, mantendo-se conforme aprovado o previsto no PPRCIC de 2017, continuando o SICAD a 

pautar a sua conduta de acordo com os compromissos éticos da Administração Pública em geral e 

os princípios que norteiam a sua Missão, Visão e Valores, enquanto Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 
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PARTE I - CARACTERIZAÇÃO DO SICAD 
 

 

O Decreto-Lei n.º 17/2012 de 26 de janeiro, que aprovou o diploma orgânico do SICAD, define-o 

como um serviço central do Ministério da Saúde, integrado na administração direta do Estado, 

dotado de autonomia administrativa, que tem como: 

 

A. MISSÃO 

 

Ao abrigo do artigo 2.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 17/2012 de 26 de janeiro, o SICAD tem como missão 

promover a redução do consumo de substâncias psicoativas, a prevenção dos comportamentos 

aditivos e a diminuição das dependências. 

 

B. VISÃO 

 

Ser a referência em Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD) através do conhecimento, da 

qualidade e da inovação. 

 

C. VALORES 

 

Os princípios éticos que norteiam o exercício de funções no SICAD, são essencialmente os seguintes: 

 

 Humanismo e Pragmatismo: Reconhecer à pessoa a sua plena dignidade humana, é 

compreender a complexidade e relevância da sua história pessoal, sendo a dependência 

considerada uma doença para a qual se devem mobilizar respostas, sem dogmas ou ideias 

preconcebidas, valorizando os resultados baseados na evidência científica. Assumir que o/a 

dependente é uma pessoa doente representa a aceitação incondicional de que o outro, 

mesmo num estado de rutura com valores fundamentais da vida em sociedade, deve ser 

alvo de um olhar de compreensão e empatia que lhe permita um movimento de mudança. 
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 Conhecimento e Inovação: Produzir e disseminar conhecimento de forma a contribuir para 

a melhoria da qualidade de vida do cidadão, promovendo a inovação das atividades e 

facilitando a antecipação dos desenvolvimentos do fenómeno. 

 

 Confiança e Cooperação: Acreditamos em relações e alianças estratégicas, baseadas no 

altruísmo e na reciprocidade e que aspirem a preservar-se para além do presente. A base da 

nossa ação é a cooperação, envolvendo os parceiros nacionais e internacionais na definição 

das estratégias e no compromisso partilhado para alcançar as metas estabelecidas. 

 

 Transparência: Promovemos a abertura e clareza na condução do serviço público que 

prestamos, porque queremos fortalecer a legitimidade social da nossa ação. Quanto melhor 

divulgarmos de forma transparente (simples, objetiva e clara) o que fazemos, maior é a 

possibilidade de se obter credibilidade e reconhecimento do posicionamento estratégico do 

SICAD na rede de stakeholders (doravante SH). 

 

D. POLÍTICA DE QUALIDADE 

 

 Colaboradores envolvidos:  

 Desenvolver relações internas e externas eficazes;  

 Capacitar os colaboradores sobre as políticas e objetivos da organização;  

 Fomentar uma cultura organizacional forte, pautada por elevados padrões éticos, de 

serviço público, competência e exigência;  

 Investir na articulação com SH e entidades de reconhecida idoneidade técnico-

científica, visando a adoção das melhores abordagens aos fenómenos direta e 

indiretamente ligados aos CAD. 

 

 Processos inovadores:  

 Promover a modernização e a inovação constante através de melhores práticas de 

gestão, designadamente com recurso às novas tecnologias de informação; 

 Promover a alocação de recursos potenciadores de Investigação e Desenvolvimento;  

 Estimular o trabalho em equipa para que os serviços prestados sejam de maior 

qualidade. 
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 Responsabilidade Social:  

 Incrementar uma política de responsabilidade social, que valorize e promova o bem-

estar dos recursos humanos assim como a gestão responsável dos recursos naturais;  

 Promover políticas de desenvolvimento pessoal e social dos profissionais, em áreas 

como a promoção da saúde, a formação e a compatibilização da vida profissional e 

familiar. 

 
 Orientação para os resultados:  

 Superar desafios cada vez mais exigentes, com vista ao aumento da eficiência e 

eficácia dos serviços prestados;  

 Adotar procedimentos claros para uma execução e controlo rigorosos;  

 Efetuar uma revisão periódica dos processos, objetivos e metas no sentido de 

eliminar o supérfluo e reforçar o que for estratégico;  

 Procurar a melhoria contínua do sistema, antevendo e procurando ultrapassar as 

falhas e erros, aumentando a qualidade do serviço. 

 
 Transparência Comunicacional:  

 Reforçar uma comunicação que privilegie a manutenção de relações estratégicas 

com os SH, internos e externos, de forma a sustentar parcerias e intervenções de 

qualidade;  

 Fazer convergir os diferentes SH, internos e externos, nos domínios da oferta e da 

procura relativamente aos novos CAD propiciando a continuidade de políticas para a 

defesa da saúde dos cidadãos, com respeito pelas suas opções;  

 Elaborar e divulgar dados dos vários fenómenos inerentes aos CAD, apoiando 

decisões baseadas na evidência e nas melhores práticas. 

 

 

 

 

E. ATRIBUIÇÕES 
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Nos termos do artigo 2.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 17/2012 de 26 de janeiro, que aprovou o diploma 

orgânico do SICAD, são atribuições do SICAD: 

 

a) Apoiar o membro do Governo responsável pela área da saúde na definição da estratégia 

nacional e das políticas de redução do consumo de substâncias psicoativas, de prevenção 

dos comportamentos aditivos e da diminuição das dependências e sua avaliação;  

b) Planear e avaliar os programas de prevenção, redução de riscos e minimização de danos, de 

reinserção social e de tratamento do consumo de substâncias psicoativas, dos 

comportamentos aditivos e das dependências, designadamente definindo normas, 

metodologias e requisitos a satisfazer para garantir a qualidade;  

c) Planear a intervenção no âmbito dos comportamentos aditivos e das dependências, através 

de uma rede de referenciação entre cuidados primários, centros de respostas integradas e 

unidades de internamento ou unidades hospitalares, consoante a gravidade da dependência 

ou dos consumos de substâncias psicoativas;  

d) Desenvolver, promover e estimular a investigação científica no domínio das substâncias 

psicoativas, dos comportamentos aditivos e das dependências e manter um sistema de 

informação sobre o fenómeno da droga e das toxicodependências;  

e) Desenvolver mecanismos de planeamento e coordenação efetivos conducentes à definição 

das políticas para as intervenções no âmbito dos comportamentos aditivos e dependências;  

f) Efetuar diagnósticos de necessidades de intervenção de âmbito nacional, definir as 

prioridades e o tipo de intervenção a desenvolver;  

g) Definir as linhas de orientação técnica e normativa para a intervenção nas áreas dos 

comportamentos aditivos e das dependências;  

h) Promover a formação no domínio das substâncias psicoativas, dos comportamentos aditivos 

e das dependências;  

i) Assegurar a recolha, tratamento e divulgação dos dados e informação dos serviços públicos 

e das entidades privadas com intervenção no domínio das substâncias psicoativas, dos 

comportamentos aditivos e das dependências;  

j) Assegurar a representação internacional, no domínio das suas competências e atribuições 

específicas, sem prejuízo das competências próprias do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, bem como garantir o cumprimento das obrigações enquanto ponto focal 

nacional da Rede Europeia de Informação sobre Toxicodependência do Observatório 
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Europeu das Drogas e da Toxicodependência, em coordenação com a Direção-Geral da 

Saúde, enquanto entidade responsável pelas relações internacionais do Ministério da Saúde;  

k) Prestar o apoio técnico e administrativo e garantir as infra-estruturas necessárias ao 

funcionamento das Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência;  

l) Definir os requisitos para o licenciamento de unidades privadas prestadoras de cuidados de 

saúde na área das dependências e comportamentos aditivos. 

 

Em conformidade com a Portaria nº27/2013 de 24 de janeiro, que aprovou o Regulamento que 

Estabelece as Condições de Financiamento Público dos Projetos que Constituem os Programas de 

Respostas Integradas, são também atribuições do SICAD: 

 Assegurar o exercício das competências anteriormente cometidas ao Instituto da Droga e da 

Toxicodependência I.P. (IDT, I.P.) no estabelecimento das condições de autorização dos 

programas e estruturas sócio sanitárias previstas no Decreto-Lei nº 183/2001, de 21 de 

junho, constantes da Portaria nº 748/2007, de 25 de junho; bem como a posição contratual 

do IDT, I.P. em todos os contratos de financiamento público celebrados anteriormente ao 

abrigo das respetivas Portarias; 

 Coordenar o desenvolvimento de diagnósticos locais dos Programas de Respostas Integradas 

(PRI), em cooperação com as Administrações Regionais de Saúde, I.P. nas respetivas áreas 

geográficas de intervenção. 

 

De acordo com o estabelecido no Despacho n.º 16938/2013 dos Ministérios das Finanças e da 

Saúde, de 31 de dezembro, que fixou os requisitos a observar no estabelecimento das convenções 

entre o Estado, através do SICAD e as Unidades Privadas de Saúde, é ainda atribuição do SICAD 

assegurar o cumprimento dos requisitos legais para o estabelecimento das convenções entre o 

Estado e as unidades privadas de saúde, com ou sem fins lucrativos, tendo em vista o apoio ao 

tratamento de utentes dependentes de substâncias psicoativas, lícitas ou ilícitas, naquelas unidades 

de tratamento. 

Para além dos serviços mencionados, o SICAD tem contido nas suas atribuições prestar o apoio 

técnico e administrativo e garantir as infraestruturas necessárias ao funcionamento das Comissões 

para a Dissuasão da Toxicodependência (CDT), apesar destas não estarem na sua dependência 

direta ou integradas na sua estrutura orgânica. 
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As CDT são estruturas criadas ao abrigo da Lei n.º 30/2000, de 29 de Novembro, existindo à razão 

de uma em cada capital de distrito, cfr. artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 130-A/2001, de 23 de Abril. São 

compostas pelos membros – Um Presidente e dois Vogais – por regra, por cada CDT, nomeados pelo 

membro do Governo responsável pela coordenação da política da droga e da toxicodependência, 

cfr. artigo 7.º da Lei n.º 30/2000, de 29 de Novembro e alínea l) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 

17/2012, de 26 de Janeiro e por uma Equipa Técnica. 

 

F. ESTRUTURA ORGÂNICA 

 

A Direção-Geral do SICAD é dirigida por um Diretor-Geral, coadjuvado por um Subdiretor-Geral. 

 

Organização Interna 

 

A organização interna obedece a um modelo estrutural misto (Despacho n.º 8816/2012, de 3 de 

julho de 2012), designadamente: 

 

 O modelo de estrutura hierarquizada nas áreas de suporte; 

 O modelo de estrutura matricial assente em equipas multidisciplinares, no desenvolvimento 

de atribuições, programas ou projetos de âmbito transversal. 

 

As unidades orgânicas flexíveis e da estrutura matricial são: 

 

 A Direção de Serviços de Planeamento e Intervenção (DPI) com as seguintes divisões: 

 Divisão de Intervenção Terapêutica (DIT); 

 Divisão de Prevenção e Intervenção Comunitária (DPIC). 

 

 A Direção de Serviços de Monitorização e Informação (DMI) com as seguintes divisões: 

 Divisão de Estatística e Investigação (DEI); 

 Divisão de Informação e Comunicação (DIC). 

 

Na dependência do Diretor-Geral, encontram-se as seguintes divisões e equipas:  
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 A Divisão de Relações Internacionais (DRI); 

 A Divisão de Gestão de Recursos (DGR); 

 A Equipa Multidisciplinar para os Sistemas de Informação (EMSI); 

 A Equipa Multidisciplinar para a Coordenação da Área da Dissuasão (EMCAD) 

 

As Direções e as Divisões/Equipas Multidisciplinares são dirigidas, respetivamente, por diretores de 

serviços e chefes de divisão ou equiparados, que são os responsáveis, enquanto dirigentes, de cada 

serviço identificado, sendo estes responsabilizados pelas propostas de planos da sua unidade e pela 

sua execução. 

 

Com funções de secretariado e de apoio administrativo à Direção foi criada uma área de Apoio 

Administrativo (AA) e serviços de Assessoria (A). 

 

 
Organograma da Direção-Geral do SICAD 

 

 

 

Caracterização dos Recursos 

 
 Recursos Humanos: 

 

As organizações de sucesso optam por investir no recrutamento e desenvolvimento sustentado das 

pessoas.  
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Nesta perspetiva, para a concretização da sua estratégia, o SICAD prioriza o planeamento de 

recursos humanos, o recrutamento e seleção e a formação do seu capital humano, de modo a 

constituir uma equipa estável e dotada das competências adequadas. 

 

No final do triénio passado, o SICAD e as CDT contavam com 167 trabalhadores, distribuídos pelas 

unidades orgânicas, conforme o quadro seguinte: 

 
Quadro: Distribuição dos trabalhadores por Unidade Orgânica (31-12-2019) 

 

Analisando a evolução dos recursos humanos até ao início do último triénio (2017), o número de 

trabalhadores diminuiu, pois apesar do esforço realizado na área do recrutamento e seleção, 

através de ofertas de mobilidade e procedimentos concursais por tempo indeterminado, com vista 

a ocupação de postos de trabalho, as saídas de profissionais por mobilidade e aposentação foram 

superiores.  

 

80 48%

Aveiro 6 Leiria 5
Beja 6 Lisboa 8
Braga 6 Portalegre 5
Bragança 1 Porto 9
Castelo Branco 3 Santarém 4
Coimbra 4 Setúbal 6
Évora 4 V. Castelo 2
Faro 7 V. Real 4
Guarda 3 Viseu 4
Total trabalhadores
Fonte: SICAD, DGR

Distribuição dos trabalhadores por Unidade Orgânica  (31-12-2019)

SICAD
Direção -Geral (Diretor e Sub-diretor) 2
Apoio Administrativo (AA) 3
Assessorias (A) 3
Direção de Serviços de Planeamento e Intervenção (DPI) 3
      Divisão de Intervenção Terapêutica (DIT) 7
      Divisão de Prevenção e Intervenção Comunitária (DPIC) 8
Direção de Serviços de Monitorização e Informação (DMI) 3
      Divisão de Estatística e Investigação (DEI) 11
      Divisão de Informação e Comunicação (DIC) 7
 Divisão de Relações Internacionais (DRI) 5
Divisão de Gestão de Recursos (DGR) 17

167

Equipa Multidisciplinar para a Coordenação da Área da Dissuasão (EMCAD) 4
Equipa Multidisciplinar para os Sistemas de Informação (EMSI) 7
CDT - Comissões de Dissuasão da Toxicodependência

87 52%
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No entanto, durante o último triénio esta tendência inverteu-se, tendência que se pretende manter 

no futuro.  

 

Conforme já referido atrás, com base na análise dos dados do último triénio, constata-se um gradual 

aumento dos trabalhadores, evidenciando assim a preocupação em dotar o organismo do capital 

humano necessário ao desempenho das suas atribuições. Este aumento de trabalhadores incidiu 

nas carreiras com habilitação de nível superior, considerando a importância da tecnicidade para o 

aumento da qualidade do desempenho. 

 

Esta estratégia de recrutamento vai continuar no próximo triénio, tendo já sido previsto para 2020 

um aumento de recursos humanos em cerca de 20% comparativamente a 2019, número que se 

pretende estável até 2022. 

 

 
Gráfico: Evolução vs. Previsão dos RH 

 

 



PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS DO SICAD (Revisão 2020) 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 14 

 

 
Quadro: Evolução vs. Previsão dos RH 

 

 

No SICAD, o investimento na formação tem sido uma constante. Entre 2017 e 2019 contaram-se 

659 participações em ações de formação, traduzindo-se nas taxas anuais indicadas no mapa 

seguinte, as quais representam uma média de 78 % no triénio. Em 2020, atendendo à pandemia da 

COVID-19, que originou a suspensão de várias ações de formação previstas no período do 

confinamento de 3 meses a que o país esteve sujeito, prevê-se que não existirá oportunidade, até 

final do ano, para que todos os profissionais possam frequentar ações de formação, pelo que a 

previsão é de que somente 50% dos trabalhadores frequentem ações de formação. Nos próximos 

dois anos a intenção será a retoma da formação dentro da normalidade, conforme indicado no 

mapa seguinte. 

 

 
Quadro: Taxa de participação em ações de formação 
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 Recursos Financeiros: 

 

No âmbito da elaboração do Orçamento para o ano 2020, o SICAD efetuou uma previsão no 

montante de 17.187.245,00€, incluindo uma reserva no montante de 27.997,00€. Este orçamento 

segue as linhas de orientação do orçamento de 2019. Apresenta-se seguidamente a evolução 

histórica e a perspetiva de evolução futura do Orçamento do SICAD. 

 

 
Quadro: Evolução vs. Perspetiva dos Recursos Financeiros – Orçamento Aprovado 

 

O gráfico seguinte apresenta a execução por grandes rubricas da despesa em 2019, em que os 

encargos com pessoal representam 41% da execução orçamental desse ano, 59% referem-se a 

despesas de funcionamento, sendo 16% com aquisições de bens e serviços, 2% com outras despesas 

correntes e 40% com os projetos do Plano Operacional de Repostas Integradas (PORI) financiados 

pelo SICAD, nos termos da Portaria n.º 27/2013, de 24 de janeiro. Estima-se que esta distribuição 

da execução orçamental não tenha grandes variações no próximo triénio. 

 
Gráfico: Evolução vs. Perspetiva dos Recursos Financeiros – Orçamento Disponível 
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Os gráficos seguintes apresentam a execução por grandes rubricas da despesa: 

 

 
Gráfico: Evolução vs. Perspetiva de Encargos com Aquisição de Bens e Serviços 

 

Em termos de custos com pessoal prevê-se que os mesmos se mantenham em níveis similares aos 

de 2019, com os devidos acréscimos decorrentes dos procedimentos concursais previstos para 2020 

e 2021, e dos passíveis regressos por mobilidade interna. 

 
Gráfico: Evolução vs. Perspetiva de Encargos com Pessoal 

 

No que se refere aos projetos no âmbito do PORI, estima-se um aumento da execução, uma vez que 

se aguarda autorização da Tutela ao pedido de apoio financeiro extraordinário para o 

desenvolvimento de procedimentos mitigadores de transmissão do SARS-CoV-2 a integrar nos 

referidos projetos. 

 

 
Gráfico: Evolução vs. Perspetiva do financiamento de projetos PORI 
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Relativamente ao Programa Troca de Seringas nas Farmácias, à exceção do ano 2019, em que a 

faturação do final do ano transitou para 2020, tem-se verificado um aumento da execução ao longo 

dos anos, situação que se perspetiva manter. 

 
Gráfico: Evolução vs. Perspetiva do financiamento do Programa Troca de Seringas nas Farmácias 

 
 

 

 Princípio aplicável à Gestão dos Recursos Humanos e Financeiros:  

 

O orçamento previsto para cada ano contém a afetação dos recursos humanos e financeiros, 

devendo ser aplicado na gestão dos riscos o princípio da otimização dos recursos, tendo em conta 

a gravidade dos riscos, a manutenção de um registo de avaliação do risco e as medidas a aplicar 

para a sua prevenção, conforme descritas no PPRCIC.  

 

G. INSTRUMENTOS DE GESTÃO 
 

A Direção-Geral do SICAD atua com suporte nos vários instrumentos de gestão legalmente 

obrigatórios, enquadrados nos planos trienal e anual: 

 Plano Estratégico 2020-2022 

 QUAR 

 Plano de atividades 

 Orçamento 

 Relatório de atividades 

 Balanço Social 

 Normas de Controlo Interno 

 SIADAP 1, 2 e 3 
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E ainda, com base em instrumentos de caracter mais geral ou indicativo: 

 Plano Nacional para a redução dos comportamentos aditivos e dependências (PNRCAD), 

2013-2020 

 Plano de Ação para a redução dos comportamentos aditivos e dependências – Horizonte 

2020 

 Estratégia da UE de Luta contra a Droga (2013-2020) 

 Plano de Ação da UE de Luta contra a Droga (2017-2020) 

 Estratégia comunitária para apoiar os Estados-Membros na minimização dos efeitos nocivos 

do álcool 

 Estratégia Global para reduzir o uso nocivo do álcool 2012–2020 (Organização Mundial da 

Saúde, 2010) 

 Plano de Ação Europeu da OMS para reduzir o consumo nocivo de álcool para o período de 

2012-2020 

 Plano de Ação para a Prevenção e Controlo das Doenças Não Transmissíveis da Região 

Europeia (Organização Mundial da Saúde, 2016-2025) 

 

A monitorização dos instrumentos de gestão irá ser efetuada com uso da ferramenta Balance 

Scorecard (BSC). A utilização de BSC permite um melhor planeamento e monitorização do 

desempenho das unidades orgânicas e do serviço, promovendo assim a melhoria na gestão pública. 
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PARTE II - IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÃO CONEXAS 
 

 

Cada Unidade Orgânica é responsável por identificar a natureza e extensão dos riscos a enfrentar, 

tendo em conta as funções que lhe estão cometidas, proceder à classificação dos riscos segundo a 

escala determinada no plano e em função da probabilidade de ocorrência, graduação do que é 

considerado aceitável assumir para cada categoria de riscos e gravidade das consequências, 

tomando por base o que se segue: 

 

A. CONCEITO DE RISCO E DE GESTÃO DE RISCO 

 

Risco: evento, situação ou circunstância futura com probabilidade de ocorrência e potencial 

consequência positiva ou negativa na consecução dos objetivos de uma unidade organizacional. 

 

Gestão do risco: é o processo através do qual as organizações analisam metodicamente os riscos 

inerentes às respetivas atividades, com o objetivo de atingirem um beneficio ou vantagem 

sustentada em cada atividade individual e no conjunto de todas as atividades, cfr. resulta da Norma 

de Gestão de Riscos, FERMA 2003. 

 

A gestão do risco deve ser levada a cabo ao nível dos programas, projetos e atividades principais ou 

ao nível de funções e departamentos, dependendo do projeto ou da natureza funcional da 

atividade. 

 

A análise e o tratamento dos riscos deverão fazer-se por uma adequada quantificação dos objetivos, 

por cada unidade/serviço da instituição. 

 

Com esta quantificação poder-se-á avaliar com facilidade e rigor se os objetivos são ultrapassados, 

atingidos, parcialmente atingidos, ou não atingidos, portanto até que ponto são positivamente ou 

negativamente influenciados pela ocorrência do risco. 

 

A elaboração de planos de gestão de riscos, a par da existências de outros mecanismos, tais como 

de manuais de procedimentos, as atividades de controlo, a divulgação da informação relevante e 
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atualizada sobre os vários tipos de risco e respetivas medidas de minimização e de 

acompanhamento da eficácia destas medidas, constituem fatores a considerar que fazem diminuir 

a ocorrência dos riscos em geral e a prática de atos de corrupção ou de infrações conexas em 

particular. 

 

Assim, cada plano de gestão de risco deve ter em atenção os objetivos estratégicos estabelecidos 

nos Planos Trienais e Anuais, que devem considerar logo à partida, no momento da sua conceção, 

os riscos da atividade a desenvolver, incluindo os de corrupção e infrações conexas, e as medidas 

de prevenção da ocorrência de eventuais fenómenos dessa natureza. 

 

O presente PPRCIC constitui um instrumento para a gestão do risco como suporte do planeamento 

estratégico, do processo de tomada de decisão superior e do planeamento e execução das 

atividades e ações previstas na instituição. 

 

A elaboração e o acompanhamento deste plano, obedece aos princípios da disciplina, da 

responsabilidade e da transparência de atos e decisões, da integridade institucional, inerentes à 

otimização dos recursos próprios da governação ética e da gestão por objetivos, bem como de 

outros códigos de conduta existentes ou a implementar para o efeito. 

 

B. FATORES DE RISCO 

 

Os fatores de risco que levam a que o desenvolvimento de uma atividade comporte um maior ou 

menor risco, podem ser vários, pelo que destacamos os que consideramos mais relevantes: 

 

1. Qualidade da gestão dos riscos 

2. Qualidade do sistema de controlo e acompanhamento interno 

3. Integridade e motivação pessoal 

4. Comunicação 
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C. FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 

O Plano de gestão de risco contém, de forma clara e precisa, não só as funções e as 

responsabilidades de cada interveniente, mas também sobre os recursos necessários e disponíveis 

afetos e as formas adequadas de comunicação interna existentes em cada direção/divisão, 

conforme identifica o quadro seguinte: 

 

Gestão de Riscos 
Decisor Função e Responsabilidades 

Diretor-Geral É o gestor do Plano. Estabelece a arquitetura e os critérios da gestão de 
risco, cuidando da sua revisão, se necessário. 

Dirigentes 

São os responsáveis pela organização, aplicação e acompanhamento do 
Plano, na parte respetiva à sua direção/divisão. Identificam, recolhem e 
comunicam ao DG qualquer ocorrência de risco com provável gravidade 
maior. São, também, responsáveis pela eficácia das medidas de controlo 
do risco na sua esfera de atuação. 

Coordenador do Plano 
(Elemento designado pelo 
Diretor-Geral) 

Acompanha a execução das medidas previstas no plano e elabora o 
respetivo Relatório anual. Apoia a consolidação da revisão e atualização 
do Plano. 

 

D. ÁREAS DE RISCO 

 

A gestão do risco permite identificar e prevenir atempadamente as áreas e factos com potencial 

danoso na instituição, através de uma metodologia assente em fases e etapas iterativas, definidas 

para o efeito. 

 

Os riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas, configuram factos que envolvem 

potenciais desvios no desenvolvimento das atividades do serviço, gerando impactos, positivos ou 

negativos, nos seus resultados. 

 

No SICAD, identificam-se as seguintes áreas com probabilidade de Risco, nomeadamente: 

1. Gestão estratégica 

2. Gestão de Recursos Humanos e Gestão de Recursos Financeiros 

3. Gestão dos Recursos Tecnológicos de Informação, incluindo o Registo Central de 

contraordenações, por consumo, e controlo da receita proveniente das mesmas. 

4. Gestão dos Projetos e Programas aprovados, em articulação com os parceiros respetivos. 
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PARTE III - MEDIDAS PREVENTIVAS DO RISCO E METODOLOGIA SUBJACENTE À 
GESTÃO E CONTROLO DO RISCO 

 
 

A. IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS 

 

Identificadas as áreas de risco, cabe determinar quais as medidas a pôr em prática para que o risco 

não venha a ocorrer ou seja minimizado no caso de ser impossível evitá-lo. 

 

Na identificação das medidas preventivas da ocorrência dos riscos identificados, importa considerar: 

 Mecanismos de controlo interno, segregação de funções, declaração de interesses, definição 

prévia de critérios gerais e abstratos de concessão de benefícios públicos, criação de 

gabinetes de auditoria interna, controlo efetivo das situações de acumulação de funções 

públicas com atividades privadas e respetivos conflitos de interesses, recursos a especialistas 

externos, nomeação de júris diferenciados para cada concurso, programação de ações de 

formação adequada, etc. 

 

As medidas preventivas do risco são de natureza diversa e têm como fim (cfr. resulta do quadro 

Matriz de risco): 

 Evitar o risco – eliminando a sua causa; 

 Prevenir o risco – procurando minimizar a probabilidade de ocorrência do risco ou do seu 

impacto negativo; 

 Aceitar o risco e os seus efeitos; e 

 Transferir o risco para terceiros. 

 

O tratamento dos riscos pode gerar riscos secundários e implicar custos adicionais, em termos de 

tempo e desempenho, devendo, por isso ponderar-se o tipo de resposta mais adequada. 

 

Assim, importa proceder ao levantamento e à avaliação dos riscos possíveis e indicar as soluções 

para os evitar ou minimizar, sem prejuízo das especificidades, eventuais, de cada direção ou divisão.  

 

Para o efeito, deve ser utilizado o quadro/mapa que se segue, conforme se exemplifica: 
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Mapa do registo de Risco  

Identificação do serviço:  
Atividades Riscos PO GC GR Medidas de prevenção 

  
1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

 

 

PO- probabilidade de ocorrência:1=baixa; 2 =média; 3= alta 

GC- gravidade da consequência:1=baixa; 2 =média; 3= alta 

GR- graduação do risco:1=baixa; 2 =média; 3= alta 

 

No anexo I ( quadros A) e B) são apresentados os planos de prevenção de riscos de gestão incluindo 

os riscos de corrupção e infrações conexas por cada direção/divisão/equipas multidisciplinares e 

CDT. 

 

B. METODOLOGIA SUBJACENTE À GESTÃO E CONTROLO DO RISCO 

 

A Gestão dos Riscos implica uma atuação disciplinada em várias fases, a saber: 

 

1. Identificação e definição do risco – nesta fase deve proceder-se ao reconhecimento e à 

classificação de factos cuja probabilidade de ocorrência e respetiva gravidade de 

consequências configurem riscos de gestão incluindo riscos de corrupção e de natureza 

similar. 

 

2. Análise do risco – para classificar o risco segundo critérios de probabilidade e de gravidade 

na ocorrência, estabelecem-se conjuntos de critérios, medidas e ações, distribuindo-se por 

tipos consoante as consequências sejam estratégicas ou operacionais; 

 
O nível do risco é uma combinação do grau de probabilidade com a gravidade da 

consequência da respetiva ocorrência, de que resulta a graduação do Risco.  

 

 

Quadro-Critérios de classificação do risco  
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Probabilidade da 
ocorrência 

Baixa Média Alta 

Fatores de graduação Possibilidade de ocorrência 
mas com hipótese de obviar o 
evento com o controlo 
existente para o tratar 

Possibilidade de ocorrência 
mas com hipótese de obviar o 
evento através de decisões e 
ações adicionais 

Possibilidade de ocorrência 
mas com hipótese de obviar o 
evento através de decisões e 
ações adicionais essenciais 

Gravidade da 
consequência 

Baixa Média Alta 

Fatores de graduação Dano na otimização do 
desempenho organizacional, 
exigindo a calendarização das 
atividades ou projetos 

Perda na gestão das operações 
requerendo a redistribuição 
de recursos em tempo e em 
custos 

Prejuízo na imagem e 
reputação de integridade 
institucional, bem como na 
eficácia e desempenho da sua 
missão 

 

3. Avaliação e graduação do risco – a cada risco identificado deve ser atribuída uma graduação 

fundada na avaliação da probabilidade e de gravidade na ocorrência, divididos por tipos 

consoante as consequências sejam estratégicas ou operacionais. Pretende-se identificar 

todos os riscos suscetíveis de constituírem riscos de corrupção e/ou de infrações conexas. 

Cada risco deve ser avaliado e estimado numa matriz com base nos princípios indicados para 

a sua graduação. 

 

Os riscos são classificados como: 

 Elevados ou críticos – devem ser resolvidos primeiramente através da prevenção de 

risco ou por transferência de risco. Isto pode envolver ações exploratórias ou 

inquéritos para delinear potenciais medidas de prevenção. As medidas podem 

envolver uma reafectação substancial dos recursos da instituição e da organização, 

ou a reformulação de acordos com terceiros, ou modificar compromissos, ou pedir 

exceções às normas existentes ou reformular planos da Instituição, etc. 

Os responsáveis de 1º nível devem chamar atenção dos seus Dirigentes para as ações 

que propõem no sentido de evitar estes riscos e devem procurar obter aprovação 

para comunicar o seu conteúdo. A aceitação de riscos não é autorizada na Instituição 

a menos que considerados inevitáveis ou aprovados pela direção de forma 

fundamentada.  

 

 Moderados ou muito importantes - devem ser resolvidos em primeiro lugar através 

de ações preventivas ou da transferência do risco. Estas podem ser ações para 

modificar as configurações de base, planos ou custos, ou para estabelecer caminhos 
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ou meios operativos alternativos. Os responsáveis 1º nível, devem chamar atenção 

superior para as ações que propõem para evitar estes riscos. A aceitação destes riscos 

não é aceite na instituição, exceto quando sejam considerados inevitáveis ou quando 

especificamente aprovados pelo correspondente Dirigente. 

 

 Fracos ou significativos – devem ser resolvidos através da prevenção ou da redução 

do risco e de ações de controlo. A prevenção típica do risco inclui alterações do 

desenho dos sistemas ou dos procedimentos. Ações típicas de redução e de controlo 

incluem a detenção por análises, monitorização ou inspeção direta, questionário 

antecipado com respostas pré-programadas, para limitar a extensão das 

consequências. caso se justifique, por exemplo, em face do excessivo custo das 

potenciais medidas de redução, o risco significativo pode em alguns casos ser aceite 

pelo dirigente. 

 

A estes é atribuída, respetivamente, a cor vermelha, amarela e verde, conforme se apresenta 

no quadro seguinte com a matriz de risco.  

 

Quadro – Matriz de risco  

Classes do Risco:  

Medidas 
Graus 

Aceitar 
Prevenir 

Transferir 
Prevenir 

Evitar 
Transferir 

Probabilidade 
Gravidade 

Baixa Média Alta 

Alta Moderado Elevado Elevado 

Media Fraco Moderado Elevado 

Baixa Fraco Fraco Moderado 

  

Por fim apresenta-se, em quadro resumido/guião, correspondente às fases de análise de risco 

indicadas.  

Quadro – Metodologia de Análise de Risco 
 

Itinerário de análise Critérios de Análise Questões 
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Definição de contexto Estratégico operacional - Quais as áreas de atividade e as características da 
organização? 
- Quais são as suas missões e objetivos? 

Identificação de risco Data, Área e Descrição - O que pode acontecer? 
- Como pode acontecer? 
- Quando pode acontecer? 
- Há oportunidade para aperfeiçoamento? 

Análise de risco Probabilidade 
Gravidade da consequência 

- Quais as causas da ocorrência do risco? 
- Quais os efeitos caso o risco ocorra?  
- O risco é estratégico ou operacional? 
- Como podem estes efeitos serem reduzidos? 

Avaliação e graduação 
de risco 

Elevado 
Moderado 
Fraco 

- Quais as opções de gestão do risco?  
- Qual a quantificação dos custos das medidas para 
o gerir?  
- Que ações podem reduzir/aumentar os custos do 
risco e dar mais-valia ao dinheiro nele aplicado?  
- Que resulta da comparação dos custos e dos 
benefícios do risco? 

Gestão e controlo do 
risco 

Evitar 
Prevenir 
Transferir 
Aceitar 

- A atividade geradora do risco deve ou não 
prosseguir?  
- Como reduzir/controlar as probabilidades e 
consequências da ocorrência? 
- Pode delegar-se num terceiro total ou 
parcialmente a atividade ou o efeito do risco, 
através de contratos, parcerias, seguros, etc.?  
- O risco é aceitável face ao custo/beneficio a que 
está associado? 
- Houve aperfeiçoamentos organizacionais? 

Acompanhamento, 
avaliação e 
atualização do plano 

Anual 
Semestral 

- Qual a periodicidade do acompanhamento do 
impacto do risco?  
- Qual a efetividade da revisão do risco?  
- Houve mudança no grau de probabilidade do 
risco? 

Comunicação e 
consulta 
interna/externa 

Relatório 
Informação 

- Quem é afetado?  
- Quem necessita saber? 
- Quem deve saber? 
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PARTE IV - ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO 
 

 

A. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

O Diretor-Geral procede ao controlo periódico no sentido de verificar se está a ser assegurado o 

cumprimento das regras do plano e os seus efeitos práticos. 

 

Com o apoio da Assessoria Jurídica interna, elabora, para o efeito, um relatório adequado, no final 

de cada ano. 

 

A revisão e validação anuais devem constar de Relatório de Execução, a elaborar por cada 

direção/divisão/equipa multidisciplinar, envolvidos em formulário próprio para o efeito preparado 

pela Assessoria Jurídica, conforme nomeada. 

 

Para além da periodicidade das revisões, validações e atualizações supra referidas, os Dirigentes e 

outros Responsáveis (Membros das CDT), devem informar o Diretor-Geral, sempre que surjam 

riscos que importe prevenir. 

 

B. ATUALIZAÇÃO DO PLANO 

 

A Assessoria da DG e os dirigentes devem, no Relatório Anual de Execução do Plano, recomendar a 

atualização do Plano, sempre que tal se revele necessário, tendo em conta as revisões e validações 

acima previstas. 
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GLOSSÁRIO 

 

1. SOBRE OS RISCOS: 

Risco – evento, situação ou circunstância futura com probabilidade de ocorrência e potencial 

consequência negativa na consecução dos Objetivos de uma unidade organizacional. 

Aceitação do risco – decisão que deve acarretar as consequências no caso de o cenário de risco se 

materializar, significando que apesar do risco não ser eliminado a sua existência e magnitude são 

conhecidas, toleradas e esperadas sem medidas especificas de mitigação. 

Comunicação do risco – toda a informação e dados necessários para a gestão do risco dirigida a 

quem tem o poder de decisão. 

Categoria do risco – pontuação usada para classificar a magnitude do risco que é uma combinação 

das pontuações dadas à probabilidade da ocorrência e à gravidade da consequência. 

Gestão do risco – a sistemática e iterativa otimização dos recursos à disposição do Diretor ou gestor 

tendo em consideração a manutenção dos riscos presentes a cada momento dentro dos limites 

fixados pelo Diretor-Geral. 

Plano de gestão do risco – doc. que contém elementos específicos de orientação e planos de 

implementação aplicáveis aos serviços, incluindo organização, critérios e calendarização. 

Processo de gestão de risco – conjunto estruturado de todas as atividades relacionadas com a 

identificação, avaliação, redução, aceitação e feedback dos riscos. 

Risco global – risco resultante da avaliação da combinação de riscos individuais e o respetivo 

impacto sobre os outros, no contexto de uma Direção ou Programa. 

Prevenção para a minimização do risco – implementação de medidas que conduzem à redução da 

probabilidade ou da gravidade das consequências dos riscos. 

Risco resolvido – risco que foi tornado aceitável. 

Risco não resolvido – risco para o qual as tentativas de redução do risco não são viáveis, não se 

podem verificar ou provaram ser mal sucedidas. 

Risco institucional – indicação genérica para riscos que podem ter consequências em vários serviços 

da instituição e são originados na atividade de um serviço que exerce funções de apoio. 

Ex. riscos de infraestruturas, tecnologia e qualidade, recursos humanos ou finanças. Estes riscos são 

geridos pelos serviços que lhes deram origem. 
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2. SOBRE A CORRUPÇÃO1:  

Corrupção – vantagem indevida ou mesmo a mera promessa desta, através de comportamento 

assumido, licito ou ilícito, por ação ou omissão: 

Corrupção passiva por ato ilícito – pratica o crime de corrupção passiva por ato ilícito, quem com 

contrato de trabalho em funções públicas, solicite ou aceite, por si ou por interposta pessoa, 

vantagem patrimonial para si ou terceiro, através da prática de qualquer ato ou omissão contrários 

aos deveres do cargo. 

Corrupção passiva por ato lícito – pratica o crime de corrupção passiva por ato lícito, quem com 

contrato de trabalho em funções públicas, der ou prometer, por si ou por interposta pessoa, 

vantagem patrimonial para si ou para terceiro, através de ato ou omissão não contrários aos deveres 

do cargo. 

Corrupção ativa – pratica o crime de corrupção ativa quem, por si ou por interposta pessoa, der ou 

prometer a trabalhador, com contrato de trabalho em funções públicas ou a terceiro, com o 

conhecimento daquele, vantagem patrimonial ou não patrimonial, que a este não seja devida, quer 

seja por ato licito ou ilícito. 

Corrupção com prejuízo do comércio internacional – pratica o crime quem, por si ou por interposta 

pessoa, der ou prometer a trabalhador, com contrato de trabalho em funções públicas ou a titular 

de cargo politico, nacional ou internacional ou a terceiro, com o conhecimento daquele, vantagem 

patrimonial ou não patrimonial para obter ou conservar um negócio, um contrato ou outra 

vantagem indevida no comercio internacional. 

 

3. SOBRE INFRAÇÕES CONEXAS2: 

O comum a este tipo infrações (crime) é a obtenção de uma vantagem ou compensação não devida: 

Abuso de poder – quem, com contrato de trabalho em funções públicas, abuse de poderes ou viole 

deveres inerentes às suas funções, com a intenção de obter para si ou para terceira pessoa, 

benefício ilegítimo ou causar prejuízo a outra pessoa. 

                                                      
 
 
 
1 Ver Anexo III – Código Penal – Dos crimes cometidos no exercício de funções públicas 
2 Ver Anexo III – Código Penal – Dos crimes cometidos no exercício de funções públicas 
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Peculato – quem, com contrato de trabalho em funções públicas, se apropriar, ilegitimamente, 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. 

Participação económica em negócio – quem, com contrato de trabalho em funções públicas, com 

a intenção de obter, para si ou para terceiros 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. 

Concussão – quem, com contrato de trabalho em funções públicas, 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, Estado ou terceiro, mediante a indução em erro ou aproveitamento 

de erro da vitima, vantagem patrimonial que não lhe seja devida ou seja superior à devida, 

nomeadamente contribuição, taxa, emolumento, multa ou coima. 

Tráfico de influência – quem, 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 abusar da sua influência, real ou suposta, junto de qualquer entidade. 

Suborno – pratica um ato de suborno, quem convencer ou tentar convencer outra pessoa, através 

de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial, e prestar falso depoimento ou 

declaração em processo judicial, ou a prestar falso testemunho, perícia, interpretação ou tradução, 

sem que estes venham a ser cometidos. 

 

4. SOBRE AS MEDIDAS/COMPORTAMENTOS A ADOTAR PELOS SERVIÇOS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (AP)3: 

Melhorar os sistemas de controlo interno, promovendo, com regularidade auditorias aos seus 

departamentos; 

Promover, entre os seus trabalhadores, uma cultura de responsabilidade e de observação estrita de 

regras éticas e deontológicas, de legalidade, clareza e transparência nos procedimentos 

                                                      
 
 
 
3 ANEXO V - Estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado: 
Dos Dirigentes em funções públicas. 
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(nomeadamente, no que se refere a admissão de trabalhadores) e o acesso publico e tempestivo a 

informação correta e completa; 

Assegurar que os trabalhadores estão conscientes das suas obrigações, nomeadamente no que se 

refere à obrigatoriedade de denúncia de situações de corrupção. 

 

5. SOBRE AS MEDIDAS/COMPORTAMENTOS A ADOTAR PELOS TRABALHADORES DA AP4: 

Devem: 

Atuar respeitando as regras deontológicas inerentes às suas funções, atuando de forma a reforçar 

a confiança dos cidadãos na integridade, imparcialidade e eficácia dos poderes públicos; 

Agir sempre com isenção e em conformidade legal. 

 

Não devem: 

Usar a sua posição e os recursos públicos em seu benefício; 

Tirar partido da sua posição para servir interesses individuais, evitando que os seus interesses 

privados colidam com as suas funções públicas; 

Solicitar ou aceitar qualquer vantagem não devida, para si para terceiro, como contrapartida do 

exercício das suas funções, nomeadamente ofertas/presentes. 

 

Face ao exposto e considerando os diplomas legais em vigor que suportam e norteiam a atividade 

do SICAD (Decreto-Lei n.º 17/2012, de 26 de Janeiro, Despacho n.º 8816/2012, de 3 de julho de 201 

e a Portaria n.º154/2012, de 22 de Maio), segue em anexo I, A e B, o PPRCIC do SICAD, incluindo as 

CDT. 

  

                                                      
 
 
 
4 Ver ANEXO IV - Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas – Do Trabalho em funções públicas 
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ANEXO I - PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E 
INFRAÇÕES CONEXAS 

 

A) Plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações, por cada unidade 
orgânica do SICAD 

 

B) Plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, comum a todas 
as CDT 

 

 
  



Relatório de execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2018 
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ANEXO I 
 

A) Plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações, por cada unidade orgânica do SICAD 
ESCALA DE RISCO 

PROBABILIDADE DA OCORRÊNCIA (PO) GRAVIDADE DA CONSEQUÊNCIA (GC) GRADUAÇÃO DO RISCO (GR) 

1 BAIXO; 2 MÉDIO; 3 ALTO 1 BAIXO; 2 MÉDIO; 3 ALTO 1 BAIXO; 2 MÉDIO; 3 ALTO 

 
Unidade Orgânica DPI, Direção de Serviços de Planeamento e Intervenção. Responsável: Dra. Graça Vilar 

Divisão : 2 DPIC – Dra. Patrícia Pissarra; DIT – Dr. Domingos Duran 

Objetivos / Atribuições Principais 
Funções/Atividades Identificação dos Riscos PO GC GR Medidas de Prevenção 

Desenvolvimento de modelos e programas de 
intervenção adequados, dirigidos a grupos e/ou 
contextos específicos. 

Dinamização e 
monitorização do serviço 
telefónico (linha 1414) e do 
site tualinhas.pt em canal 
direto com o cidadão. 

 Risco de enviesamento  ou 
favorecimento nas 
indicações / referenciações 
relativas a recursos de 
apoio na área dos CAD. 

1 3 2 

1. Código de Ética MS – em conformidade ao Despacho Nº 9456C/2014. 

2. Reforço dos mecanismos de controlo interno. 

3. Atualização da base de dados de suporte à referenciação. 

 Deficiências ao nível da 
proteção de dados dos 
utilizadores. 

2 3 2 
4. Código de Ética do MS (divulgação). 

5. Duplo controle interno; parametrização da aplicação informática. 

 Desarticulação do conteúdo 
das respostas fornecidas 
pelos diferentes técnicos 

2 2 2 6. Criação de canais de comunicaçáo digital direto e imediato 

Promoção da criação e da implementação de uma 
rede de recursos de saúde, numa lógica de 
proximidade do cidadão e à comunidade, com 
vista à definição das respostas prestadas ao nível 
dos CAD. 

Monitorização das 
intervenções. 

 Riscos de não cumprimento 
de circuitos e 
procedimentos legais. 

1 2 1 7. Validação dos procedimentos por diferente Unidade Orgânica. 
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Objetivos / Atribuições Principais 
Funções/Atividades Identificação dos Riscos PO GC GR Medidas de Prevenção 

8. Reforço dos Mecanismos de acompanhamento e avaliação e de 
difusão  do conhecimento da rede de referenciação / articulação no 
âmbito dos CAD. 

 Favorecimento  de acordos 
com entidades privadas que 
não reúnam as condições 
exigidas para o efeito. 

1 2 1 

9. Código de Ética MS. 

10.  Avaliação técnicacientífica rigorosa dos programas/respostas 

Monitorização dos circuitos 
implementados relativos ao 
cloridrato de metadona. 

  1 3 2 

11. Procedimentos uniformes para ampla e acessível divulgação da 
abertura dos procedimentos. 

12. Guia de Apoio às diferentes fases do processo. 
13. Guia de Apoio às Entidades Proponentes. 
14. Guia de Apoio ao preenchimento dos formulários de candidatura. 
15. Guia de Apoio às Comissões de Seleção/Júri. 
16. Subscrição de Declaração de Interesses por parte de todos os 

membros do Júri. 
17. Rotatividade dos elementos integrantes das Comissões de 

Seleção/Júri. 
18. Articulação com outras unidades orgânicas (p. ex. DGR) 
19. Segregação de funções. 
20. Inclusão  de elementos diferenciados externos ao SICAD na 

composição do juri. 
21. Aferição de procedimentos em caso de desqualificação da matéria 

prima 

Circuito e formato de 
validação documental em 
teletrabalho 

 Risco de perda de 
documentos físicos 

 
1 2 1 

22. Criação de Pasta partilhada para enumeração de toda a 
documentação movimentada 
 
23. Definição de Procedimentos  pela Direção da DPI e envio para os 
colaboradores. 

 Validação de assinaturas 
legalmente necessária 1 2 2 

24. Utilização da Assinatura Digital com autenticação GoV, pela Direção 
da DPI. 
 
25.Dupla confirmação dos documentos a despacho pelo secretariado da 
DPI  
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Unidade Orgânica DMI, Direção de Serviços de Monotorização e Informação. Responsável: Dra. Alcina Ló 

Divisão : 2 DEI – Dra Carla Ribeiro; DIC – Dra Sónia Ferreira  

Objetivos / Atribuições Principais 
Funções/Atividades Identificação dos Riscos PO GC GR Medidas de Prevenção 

Assegurar a recolha, tratamento e divulgação dos 
dados e informação dos serviços públicos e das 
entidades privadas com intervenção nos CAD 

Tratamento dos dados e 
elaboração de relatórios e 
documentos técnicos. 

 Falta de transparência e 
imparcialidade. 
 

 Omissão ou deturpação na 
produção e análise dos 
dados ou resultados. 

1 2 1 

26. Equipas com segregação de funções. 
 

27. Tripla revisão da documentação (dupla a nível interno e uma pelos 
serviços fonte dos dados). 

Desenvolver, promover e estimular a 
investigação 
científica  

Elaboração de documentos 
com resultados de estudos.   1 2 1 28. Dupla revisão da documentação. 

Formação: 
Desenvolver competências nos profissionais 
intervenientes na área dos CAD  

Desenvolvimento e aplicação 
de diagnósticos de 
necessidades formativas. 

 Discricionariedade no que 
respeita a falhas de 
inserção de dados, sua 
análise e consequente 
avaliação. 

1 1 1 

29. Instrumento de recolha de dados de apoio ao Diagnóstico de 
Necessidades Formativas em CAD e respetivo relatório síntese; 
Avaliação pós formação de cada ação de formação e diagnósticos de 
necessidades de formação. 

Elaboração da 
fundamentação 
técnicopedagógica de apoio 
e enquadramento à decisão. 

 Discricionariedade no que 
respeita à análise. 1 1 1 30. Submissão das informações à consideração superior. 

Elaboração de Plano de 
Formação,da oferta 
formativa e das 
Videoconferências SICAD, e 
divulgação. 

 Discricionariedade no que 
respeita a falhas de 
inserção de dados, sua 
análise e consequente 
avaliação. 

1 1 1 31. Ações de formação e Videoconferências SICAD. Conteúdos 
disponíveisno site do SICAD. 

Bolsa de Formadores do 
SICAD. Seleção e 
recrutamento de 
Formadores/as. 

 Discricionariedade no que 
respeita a falhas de 
inserção de dados, sua 
análise e consequente 
avaliação. 

1 1 1 32. Definição de requisitos de seleção e definição do perfil do formador. 
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Objetivos / Atribuições Principais 
Funções/Atividades Identificação dos Riscos PO GC GR Medidas de Prevenção 

Seleção de Formandos/as e 
de público das 
videoconferências SICAD. 

 Discricionariedade  e 
quebra de imparcialidade. 1 1 1 

33. Adopção de procedimentos que observem requisitos de 
transparência no processo de divulgação e seleção de 
formandos/participantesdas ações de formação, (conforme  
Regulamento de Formação) e das Videoconferências SICAD. 

Assegurar aquisição de serviços de comunicação 
necessários e eficientes 

Levantamento das 
necessidades, solicitação e 
escolha de propostas de 
fornecedores  

 Enviesamento na avaliação 
das necessidades e na 
seleção das propostas. 

2 2 2 
34. Implementação de sistema de avaliação das necessidades; 
35. Auscultação de vários fornecedores; 
36. Elaboração do processo, com a justificação da escolha; 
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Unidade Orgânica DGR_RH, Direção de Gestão de Recursos. Responsável: Dra. Maria José Ribeiro 

Objetivos / Atribuições Principais 
funções/atividades Identificação dos Riscos PO GC GR Medidas de Prevenção 

Garantir a Gestão dos Recursos Humanos de 
forma contínua e eficiente. 

Recrutamento de pessoal. 

 Utilização de critérios de 
recrutamento com uma 
excessiva margem de 
discricionariedade. 

1 2 1 37. Guia de Apoio ao Júri. 

 Utilização de critérios 
preferenciais pouco 
objetivos. 

1 1 1 38. Nota interna sobre procedimentos concursais a uniformizar o 
processo administrativo. 

 Inexistência de mecanismos 
que obriguem à rotatividade 
dos elementos integrantes 
dos Júris. 

2 2 1 39. Designação de um profissional para a gestão administrativa do 
procedimento e identificação do respetivo contacto. 

 Intervenção no 
procedimento de seleção ou 
no procedimento de 
avaliação do pessoal de 
elementos com relações de 
proximidade, relações 
familiares ou de parentesco 
com os candidatos. 

1 2 1 40. Procedimentos de recrutamento e de nomeação de júris 
diferenciados. 

 Não disponibilização, aos 
interessados, de mecanismos 
de acesso facilitado e célere 
a informação procedimental 
relativa aos processos de 
seleção de pessoal, por parte 
dos interessados. 

1 1 1 41. Rotatividade dos elementos integrantes do Júri. 

 Ausência ou deficiente 
fundamentação dos atos de 
seleção de pessoal. 

1 1 1 
42. Disponibilização de formuláriostipo relativos aos pedidos de 

informação procedimental e audiência prévia, que facilitem a 
utilização deste tipo de instrumento. 

1 1 1 

43. Sensibilizar os intervenientes decisores no âmbito dos 
procedimentos de recrutamento e seleção ou outros atos de 
gestão de pessoal, para a necessidade de fundamentação das 
suas decisões. 

Relação profissional dos 
trabalhadores. 

 Situações de acumulação de 
funções públicas com 2 3 2 44. Todos os funcionários que se encontram em regime de 

acumulação de funções devem solicitar autorização à Direção. 
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Objetivos / Atribuições Principais 
funções/atividades Identificação dos Riscos PO GC GR Medidas de Prevenção 

atividades privadas e 
respetivos conflitos de 
interesses. 

45. Controlo efetivo das situações de acumulação de funções 
públicas com atividades privadas e respetivos conflitos de 
interesses. 

Registo individual dos 
trabalhadores. 

 Risco de acesso indevido às 
informações e quebra de 
sigilo. 

1 2 1 46. Medidas de segurança nos arquivos dos processos individuais. 

 Risco de falhas no registo da 
informação das bases de 
dados do pessoal. 

2 2 1 47. Acesso restrito aos trabalhadores da DGR_RH. 

Assiduidade. 

 Discricionariedade no 
tratamento dos 
trabalhadores com risco de 
benefício. 

1 2 1 48. Controlo e Gestão da aplicação do relógio de ponto. 

Processos de aposentação. 
 Falta de transparência nos 
processos de tomada de 
decisão administrativa. 

1 2 1 

49. Disponibilização, através das novas tecnologias de informação, 
de toda a informação de carácter administrativo, nos termos 
do estabelecido na Lei de Acesso aos Documentos 
Administrativos. 

Gestão do Programa de 
Formação. 

 Risco de baixa execução do 
programa de formação 
interna. 

1 1 1 50. Envolvimento de todas as unidades no planeamento e 
execução das necessidades formativas. 

 Risco de ineficiência da 
formação externa. 1 1 1 

51. Controlo rigoroso da pontualidade e assiduidade dos 
formandos; avaliação do processo formativo. 

Assegurar uma gestão financeira e patrimonial 
eficaz e eficiente 

Processamento de 
remuneração, outros abonos 
e descontos. 

 Risco de deficiente 
processamento das 
retribuições, outros abonos e 
descontos. 

2 2 2 52. Conferência da informação intermédia e final, segregação de 
funções e responsabilidade das operações. 

Contratação Pública. 

 Enviesamento na avaliação 
das necessidades. 1 2 1 

53. Implementação de sistema de avaliação das necessidades; 

54. Plano Anual de Compras (PAC). 

 Tratamento deficiente das 
estimativas de custos. 2 2 2 55. Base de dados interna com informação relevante sobre 

aquisições anteriores. 

 Vícios nos procedimentos. 1 2 1 56. Instruções reguladoras de procedimentos. 
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Objetivos / Atribuições Principais 
funções/atividades Identificação dos Riscos PO GC GR Medidas de Prevenção 

 Participação dos mesmos 
intervenientes na negociação 
e redação de contratos. 

2 2 1 57. Diversificação na constituição dos júris. 

 Controlo Interno deficiente. 2 2 1 
58. Segregação de funções. 

59. Melhorias do Controlo Interno. 

 Conflito de interesses na 
contratação pública. 2 2 2 60. Obtenção de declarações dos interesses privados dos 

profissionais envolvidos na contratação pública. 

Validação de despesa e 
Pagamento de Despesas 

 Não conformidade entre o 
documento de despesa e a 
adjudicação. 

1 1 1 61. Segregação de funções entre aprovisionamento e 
contabilidade. 

 Falta de fundamentação ou 
inadequação da mesma 
relativa à  despesa paga pelo 
Fundo de Maneio. 

1 2 1 62. Segregação de funções entre Tesouraria e Contabilidade. 

 Enviesamento na 
hierarquização de 
pagamentos. 

1 2 1 63. Normalização de procedimentos respeitantes à observância 
contratual e prazos. 

 Risco de apresentação de 
despesas irregulares. 2 2 2 

64. Sujeição à verificação dos procedimentos formais para a 
confirmação da despesa. 

Operações contabilísticas e 
de tesouraria 

 Risco de desvio de dinheiros 
e valores. 2 2 2 

65. Conferência da informação intermédia e final. 

66. Segregação de funções e responsabilidade das operações. 

67. Acompanhamento e supervisão da atividade pelos dirigentes. 

  Notas de encomenda 
incorretas. 3 3 2 68. Confrontar autorizações de compra com as notas de 

encomenda. 

 Inventário físico de 
consumíveis/imobilizado 
deficiente. 

3 3 2 69. Inventariação anual. 

 Apropriação indevida de 
bens públicos. 1 3 3 70. Verificação aleatória, da existência física dos bens, efetuada 

periodicamente. 

 Abates sem autorização. 1 3 2 71. Verificar as autorizações para a realização de abates. 

 Pagamentos indevidos, 
nomeadamente: 
 . Despesas que não foram 
efetivamente realizadas 

3 3 2 72. Verificar o procedimento de conferência de contas a pagar. 
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Objetivos / Atribuições Principais 
funções/atividades Identificação dos Riscos PO GC GR Medidas de Prevenção 

 . Valor pago diferente do 
faturado; 
 . Sem decisão relativa ao 
visto do TC 
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Unidade Orgânica DRI, Divisão de Relações Internacionais. Responsável: Dra. Sofia Santos 

Objetivos/ 
Atribuições Principais funções/atividades Identificação dos Riscos PO GC GR Medidas de Prevenção 

Assegurar o cumprimento das obrigações do SICAD 
enquanto Ponto Focal Nacional da rede REITOX 
(Rede Europeia de informação sobre 
Toxicodependências do OEDT). 

Garantir a execução do 
Acordo de Subvenção 
REITOX. 

 Riscos de não execução das 
obrigações decorrentes do 
Acordo de Subvenção 
REITOX 

1 3 1 

73. Monitorização mensal da execução do Acordo de Subvenção REITOX 

74. Monitorização final (anual) da execução financeira do Acordo de 
Subvenção REITOX 

1 A monitorização final tem sempre lugar no ano seguinte ao da implementação. 
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Unidade Orgânica EMSI, Equipa Multidisciplinar para os Sistemas de Informação. Responsável: Dr. Francisco Bolas 

Objetivos/ 
Atribuições Principais Funções/Atividades Identificação dos Riscos PO GC GR Medidas de Prevenção 

Disponibilizar os meios tecnológicos para suporte 
e desenvolvimento da atividade da Direção Geral 
e outras instituições do Ministério da Saúde. 

Gestão e administração da 
infraestrutura tecnológica. 

 Indisponibilização dos 
serviços 1 2 1 

75. Acessos físicos ao Data Center controlado e restringido. 

76. Garantir a manutenção e suporte para os equipamentos existentes 
no Data Center. 

77. Garantir a manutenção e gestão da rede de dados. 

Gestão e administração das 
aplicações informáticas, 
sistemas, hardware e 
comunicações;  
Assegurar o apoio aos 
utilizadores na exploração 
dos recursos existentes. 

 Manipulação da 
Informação. 

 Acesso e utilização indevida 
dos sistemas. 

 Fuga de informação. 
 Gestão dos acessos 
remotos. 

1 3 1 

78. Ações de sensibilização dos Recursos Humanos, para as temáticas da 
Cibersegurança. 

79. Normas de funcionamento. 

80. Possibilidade de consulta dos logs do sistema/aplicações disponíveis. 

   81. Disponibilização de software, para a prevenção de ataques 
maliciosos, dupla autenticação, proteção ao nível do DNS. 

   
82. Monitorização e atualização do cumprimento da Política de 

Segurança da Informação, sempre que se verificar a necessidade de 
alterações. 

Processos de aquisição de 
serviços de consultadoria 
informática, software e 
hardware. 

 Favorecimento  1 3 1 
83. Divisão de competências: 
 O processo de avaliação e decisão da aquisição pertence à EMSI. 
 O processo administrativo de aquisição é conduzido pela DGR. 
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Unidade Orgânica 
EMCAD, Equipa Multidisciplinar para a Coordenação da Área da Dissuasão, criada pelo Despacho Nº 1733/2017,  com efeitos a partir de 01/01/2017. 
Responsável: Dra. Sofia Albuquerque 

Objetivos/ 
Atribuições Principais Funções/Atividades Identificação dos Riscos PO GC GR Medidas de Prevenção 

Coordenar e apoiar o funcionamento das CDT  

Garantia do bom 
funcionamento do Sistema 
de Gestão e Informação 
Processual (SGIP), em 
cumprimento da Lei 30/2000 
e da Portaria 604/2001 
Recolha e análise dos dados 
sobre os processos de 
contraordenação, para 
reporte interno e externo e 
produção de conhecimento. 

 Discricionariedade no  que 
diz respeito ao registo, 
análise dos dados e 
consequente avaliação. 

 Quebra da confidencialidade 
e de anonimato dos 
indiciados. 

1 2 1 84. Apoiar o registo, a recolha e o tratamento de dados, assegurando 
mecanismos de segurança do SGIP. 

1 2 1 85. Orientar e uniformizar conceitos na utilização do SGIP. 

1 2 1 
86. Implementar normas e orientações técnicas que permitam a 

harmonização de procedimentos, uniformização de critérios de 
avaliação e a equidade das respostas interventivas das CDT.  

1 2 1 
87. Apoiar e supervisionar a utilização da base dados SGIP mediante o 

apoio direto às solicitações efetuadas. 

1 2 1 88. Disseminação de orientações técnicas e normativas para uma correta 
utilizaçao do sistema. 

1 2 1 89. Criação de perfis de utilizadores, para efeitos de registo e edição de 
dados,  consoante as funções e níveis de responsabilidade. 

1 2 1 90. Histórico dos acessos e das atividades de todos os utilizadores no 
sistema. 

1 1 1 
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Objetivos/ 
Atribuições Principais Funções/Atividades Identificação dos Riscos PO GC GR Medidas de Prevenção 

Sistematização e 
harmonização de práticas e 
procedimentos entre CDT 
Implementação de um 
sistema de monitorização e 
avaliação da atividade das 
CDT. 

 Ausência de harmonização 
e equidade na 
intervenção/resposta das 
CDT. 

91. Disseminação e implementação de orientações técnicas e normativas 
tendo em vista a harmonização do funcionamento e atividade das 
CDT. 
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B) Plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, comum a todas as CDT 
 

Unidades Distritais CDT , Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência de Aveiro a Viseu ( 18 distritos) 

Objetivos / 
Atribuições Principais Funções/Atividades Identificação dos Riscos PO GC GR Medidas de Prevenção 

Processamento das contraordenações e 
aplicação das respetivas sanções ou medidas de 
acompanhamento, ao abrigo da lei 30/2000 de 
29 de Novembro e do previsto no DL n.º 130
A/2001 de 23 de Abril, no âmbito da dissuasão 
dos consumos e protecção sanitária e social das 
pessoas que consomem estupefacientes e 
substâncias  psicoativas, sem prescrição médica. 

Inserção/atualização dos 
dados processuais no 
Sistema de Gestão e 
Informação Processual 
(SGIP) nos termos da lei. 

 Insuficiente inserção 
/atualização dos dados 
processuais. 

1 3 1 92. Identificação de campos de registo obrigatório e atualização de 
dados. 

 Não inserção intencional / 
alteração de dados 
falseando informação em 
benefício do 
consumidor/infrator. 

1 3 1 

93. Controlo semestral da informação registada para reporte ao SICAD. 

 Indicação para eliminação 
indevida de processos. 

 Facultar a terceiros, dados 
constantes do registo 
central/SGIP, em violação 
do dever de sigilo. 

94. Envio de listagens mensais para eliminação de processos mediante o 
controlo do responsável da CDT.  

 Atribuição de acesso e/ou 
utilização indevida SGIP. 1 3 1 

95. Implementação de mecanismos de controlo automático da inserção 
de todo e qualquer registo de informação no sistema. 

96. Implementação de mecanismos de controlo na permissão de acesso 
ao SGIP. 

Elaboração e envio de 
listagem mensal relativa aos 
processos a eliminar no 
SGIP, nos termos da portaria 
604/2001. 

 Erros na elaboração das 
listagens (inconformidade 
dos pedidos de eliminação 
nos termos da lei, o que 
implica consequências 
jurídicas para os indiciados, 
nomeadamente ao nível do 

1 3 2 

97. Contolo automático da reincidência aquando da abertura do 
processo no sistema, mediante o registo dos elementos de 
identificação civil relativos ao indiciado identificado no expediente 
elaborado pelas autoridades policiais/judiciais. 
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Objetivos / 
Atribuições Principais Funções/Atividades Identificação dos Riscos PO GC GR Medidas de Prevenção 

registo prévio e/ou 
reincidência). 

Garantir, nos terms do DL Nº 
130A/2001 de 23 de Abril e 
DL 15/93, a destruição da 
droga apreendida e colocada 
à ordem do processo de 
contraordenação por 
consumo, aquando do 
arquivamento e/ou extinção 
dos mesmos. 

 Erros nos pedidos de 
destruição ou pedidos 
inoportunos. 

1 3 2 98. Supervisionamento/controlo por outro elemento que não o que 
realizou a tarefa. 

Fomentar a execução judicial 
das coimas aplicadas, em 
situação de incumprimento. 

 O não cumprimento 
atempado, poderá implicar 
a desresponsabilização do 
indiciado pelo seu 
comportamento de uso e a 
situações de 
favorecimento. 
 

1 2 2 
99. Monitorização regular, dos procedimentos acordados com as 

autoridades policiais e judiciais. 

Entrevista preliminar. 

 Possibilidade de falta de 
objetividade/favorecimento 
caso o indiciado seja do 
círculo familiar/social da 
técnica. 

1 3 2 
100. Não realização da entrevista preliminar pela técnica em 

questão e atribuição do processo a outra técnica. 

Tomada da decisão. 
 Decisão não coletiva, 
devidamente partilhada e 
discutida entre membros. 

1 3 2 101. Garantir que a decisão seja assinada e datada pelo quórum. 

Redação de ata de decisão. 
 Alteração intencional e 
indevida de decisão do 
quórum. 

1 3 2 102. Garantir que a decisão seja assinada e datada pelo quórum. 

Aplicação de serviços 
gratuitos ou contribuição 
monetária a favor da 
comunidade.  

 Favorecimento de 
determinadas entidades. 3 3 3 103. Evitar a seleção de entidades relativamente às quais a equipa 

da CDT tenha alguma participação pessoal. 

Elaboração de decisões. 
 Falta intencional de 
impulso processual para 
atempada tomada de 

1 2 1 104. Mecanismo de controlo automático dos prazos para a realização 
de decisões processuais e controlo prescricional. 
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Objetivos / 
Atribuições Principais Funções/Atividades Identificação dos Riscos PO GC GR Medidas de Prevenção 

decisão com risco de 
ocorrência do prazo 
prescricional. 

 
 
Garantir o Planeamento, a gestão e a avaliação 
da CDT 

 Gestão e avaliação de 
pessoas e bens. 

 Aquisição de bens e de 
serviços que desrespeite a 
legislação em vigor.  

1 1 1 105. As CDT não possuem autonomia finaceira, devendo articular com a 
DGR/SICAD. 

 Acumulação de funções 
sem autorização. 1 1 1 106. Solicitar autorização para acumulação de funções. 

 Registo de tempo de 
trabalho e controlo de 
assiduidade inadequado. 

1 1 1 107. Implementação de mecanismos de controlo da assiduidade de 
todos os funcionários das CDT. 

 Ocorrência de furtos/desvios 
de material/equipamento. 1 1 1 108. Colocação do material em local de acesso restrito. 

 Utilizar ou permitir a 
utilização dos equipamento/ 
instalações / material, para 
fins estranhos ao serviço.  

1 1 1 109. Verificação física, periódica, do material/equipamento existente. 

 Fornecimento, ao 
Avaliador/SICAD, de 
dados/informações que 
não correspondam à 
realidade, por forma a 
alterar a avaliação em sede 
de SIADAP. 

1 2 1 
110. Cruzamento dos dados facultados ao Avaliador, com os constantes 

do SGIP. 
111. Elaboração de Relatórios SIADAP2. 

 Avaliação, em sede de 
SIADAP, que não 
corresponda ao 
desempenho do 
trabalhador. 

1 2 1 112. Registo de dados na plataforma GEADAP. 
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ANEXO II 
 

Lista de Responsáveis pelo PPRCIC das CDT, por CDT  
 
CDT Presidente Vogais Observações 

Aveiro Dra. Sofia Almeida   

Beja Dr. José Pedro Oliveira   

Braga Dr. Jorge Tinoco Ferreira   

Bragança e Vila Real Dr. José Ferreira   Acumulação de funções como presidente, nas duas CDT  

Castelo Branco Dra. Cecília Dias   

Coimbra e Leiria Dra. Marta Eufrásio   Acumulação de funções como presidente, nas duas CDT 

Évora  
Dra. Maria José Capucho 
Dr. José António Sabino 

 Responsabilidade partilhada 

Faro  
Dr. Nuno Marreiros 
Dr. João Góis 

 Responsabilidade partilhada 

Guarda e Viseu Dra. Anabela Antunes    Acumulação de funções como presidente, nas duas CDT 

Lisboa Dr. Vasco Gomes   

Portalegre Dr. Rui Castro   

Porto Dra. Ana Cristina Fonseca   Despacho nº.2/2019 de 21 de fevereiro de 2019 – nomeação de 
substituição da Presidente Dra. Maria Eduarda Costa 

Santarém Dr. Manuel Brites   

Setúbal Dr. Américo Gegaloto   

Viana do Castelo  
Dra. Ana Maria Pereira 
Dra. Ana Cristina Reis  

 Responsabilidade partilhada 
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ANEXO III 
 

Código Penal – Dos crimes cometidos no exercício de funções públicas 
 
O Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de Março, com a sua redação atual, dispõe de um Capítulo referente aos crimes cometidos no exercício de funções 

públicas (Capítulo IV), e que se divide nas seguintes secções: 

 
 
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. 
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Artigo 374.º 

Corrupção activa 

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 - A tentativa é punível. 

 

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 respectivo 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 respectivo 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 actue nos termos do artigo 12.º é punido com a pena aplicável ao crime respectivo agravada em um terço nos 

seus limites mínimo e máximo. 

 

Artigo 374.º-B 

Dispensa ou atenuação de pena 

1 - O agente pode ser 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, desde que voluntariamente restitua 

a vantagem ou, tratando-se de coisa ou animal fungíveis, o seu valor; ou 
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b) Antes da prática do facto, voluntariamente repudiar o oferecimento ou a promessa que aceitara, ou restituir a vantagem, ou, tratando-se de coisa ou animal fungíveis, 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 acto a solicitação do funcionário, directamente 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 ou imóvel ou animal, públicos ou particulares, 

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. 

2 - Se os valores ou objectos 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 objectos 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 coisa imóvel, de veículos, de outras coisas móveis ou de 

animais 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. 



PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS DO SICAD (Revisão 2020) 

 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 52 
 

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 

afectado, 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 acto jurídico-civil relativo a interesses de que tinha, por força 

das suas funções, no momento do acto, 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 378.º 

Violação de domicílio por funcionário 

O funcionário que, abusando dos poderes inerentes às suas funções, praticar o crime previsto no n.º 1 do artigo 190.º, ou violar o domicílio profissional de quem, pela natureza 

da sua actividade, estiver vinculado ao dever de sigilo, é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa. 

 

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 
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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 380.º 

Emprego de força pública contra a execução da lei ou de ordem legítima 

O funcionário que, sendo competente para requisitar ou ordenar emprego da força pública, requisitar ou ordenar este emprego para impedir a execução de lei, mandado 

regular da justiça ou ordem legítima de autoridade pública, é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias. 

 

Artigo 381.º 

Recusa de cooperação 

O funcionário que, tendo recebido requisição legal de autoridade competente para prestar a devida cooperação à administração da justiça ou a qualquer serviço público, se 

recusar a prestá-la, ou sem motivo legítimo a não prestar, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias. 

 

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. 

 

Artigo 382.º-A 

Violação de regras urbanísticas por funcionário 

1 - O funcionário que informe ou decida favoravelmente processo de licenciamento ou de autorização ou preste neste informação falsa sobre as leis ou regulamentos aplicáveis, 

consciente da desconformidade da sua conduta com as normas urbanísticas, é punido com pena de prisão até três anos ou multa. 
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2 - Se o objecto da licença ou autorização incidir sobre via pública, terreno da Reserva Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional, bem do domínio público ou terreno 

especialmente protegido por disposição legal, o agente é punido com pena de prisão até cinco anos ou multa.” 

 

 

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 respectivo serviço ou de queixa do ofendido. 

 

Artigo 384.º 

Violação de segredo de correspondência ou de telecomunicações 

O funcionário de serviços dos correios, telégrafos, telefones ou telecomunicações que, sem estar devidamente autorizado: 

a) Suprimir ou subtrair carta, encomenda, telegrama ou outra comunicação confiada àqueles serviços e que lhe é acessível em razão das suas funções; 

b) Abrir carta, encomenda ou outra comunicação que lhe é acessível em razão das suas funções ou, sem a abrir, tomar conhecimento do seu conteúdo; 

c) Revelar a terceiros comunicações entre determinadas pessoas, feitas pelo correio, telégrafo, telefone ou outros meios de telecomunicações daqueles serviços, de que teve 

conhecimento em razão das suas funções; 

d) Gravar ou revelar a terceiro o conteúdo, total ou parcial, das comunicações referidas, ou tornar-lhe possível ouvi-las ou tomar delas conhecimento; ou 

e) Permitir ou promover os factos referidos nas alíneas anteriores; 

é punido com pena de prisão de 6 meses a 3 anos ou com pena de multa não inferior a 60 dias.” 
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SECÇÃO V – DO ABANDONO DE FUNÇÕES 

 
“Artigo 385.º 

Abandono de funções 

O funcionário que ilegitimamente, com intenção de impedir ou de interromper serviço público, abandonar as suas funções ou negligenciar o seu cumprimento é punido com 

pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias.” 

 
 
SECÇÃO VI – DISPOSIÇÃO GERAL 

 
“Artigo 386.º 

Conceito de funcionário 

1 - Para efeito da lei penal a expressão funcionário abrange: 

a) O funcionário civil; 

b) O agente administrativo; e 

c) Os árbitros, jurados e peritos; e 

D) Quem, mesmo provisória ou temporariamente, mediante remuneração ou a título gratuito, voluntária ou obrigatoriamente, tiver sido chamado a desempenhar ou a 

participar no desempenho de uma actividade compreendida na função pública administrativa ou jurisdicional, ou, nas mesmas circunstâncias, desempenhar funções em 

organismos de utilidade pública ou nelas participar. 

2 - Ao funcionário são equiparados os gestores, titulares dos órgãos de fiscalização e trabalhadores de empresas públicas, nacionalizadas, de capitais públicos ou com 

participação maioritária de capital público e ainda de empresas concessionárias de serviços públicos. 

3 - São ainda equiparados ao funcionário, para efeitos do disposto nos artigos 335.º e 372.º a 374.º: 

a) Os magistrados, funcionários, agentes e equiparados de organizações de direito internacional público, independentemente da nacionalidade e residência; 

b) Os funcionários nacionais de outros Estados, quando a infração tiver sido cometida, total ou parcialmente, em território português; 
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c) Todos os que exerçam funções idênticas às descritas no n.º 1 no âmbito de qualquer organização internacional de direito público de que Portugal seja membro, quando a 

infracção tiver sido cometida, total ou parcialmente, em território português; 

d) Os magistrados e funcionários de tribunais internacionais, desde que Portugal tenha declarado aceitar a competência desses tribunais; 

e) Todos os que exerçam funções no âmbito de procedimentos de resolução extrajudicial de conflitos, independentemente da nacionalidade e residência, quando a infração 

tiver sido cometida, total ou parcialmente, em território português; 

f) Os jurados e árbitros nacionais de outros Estados, quando a infração tiver sido cometida, total ou parcialmente, em território português. 

4 - A equiparação a funcionário, para efeito da lei penal, de quem desempenhe funções políticas é regulada por lei especial.”  
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ANEXO IV 
 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas – Do Trabalho em funções públicas 
 

A. Incompatibilidades e impedimentos dos trabalhadores em funções públicas 

 

O artigo 19.º da Lei n.º 35/2014, de 20/06, que aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, determina que: 

 

“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.” 

 

B. Exclusividade e acumulação de funções dos trabalhadores em funções públicas 

 

A Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, determina no seu artigo 20.º que as funções públicas são, em regra, exercidas em regime de exclusividade. 

 

Os artigos 21.º a 23.º estabelecem, exceções ao regime de exclusividade, permitindo a acumulação de funções em determinadas situações: 

 
“Artigo 21.º 

Acumulação com outras funções públicas 

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; 
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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. 

 

Artigo 22.º 

Acumulação com funções ou atividades privadas 

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. 

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.  

 

Artigo 23.º 

Autorização para acumulação de funções 

1 - A acumulação de funções nos termos previstos nos artigos anteriores depende de prévia autorização da entidade competente. 

2 - Do requerimento a apresentar para efeitos de acumulação de funções devem constar as seguintes indicações: 

a) Local do exercício da função ou atividade a acumular; 
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b) Horário em que ela se deve exercer, quando aplicável; 

c) Remuneração a auferir, quando aplicável; 

d) Natureza autónoma ou subordinada do trabalho a desenvolver e respetivo conteúdo; 

e) Justificação do manifesto interesse público na acumulação, quando aplicável; 

f) Justificação da inexistência de conflito com as funções públicas, quando aplicável; 

g) 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 respetiva comissão de serviço, nos termos do respetivo estatuto, verificar da existência de situações 

de acumulação de funções não autorizadas, bem como fiscalizar o cumprimento das garantias de imparcialidade no desempenho de funções públicas.” 

 

O artigo 24.º vem estabelecer proibições específicas, em que não é permitida a acumulação de funções: 

 

“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 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 colocados 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. 
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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.” 

 

C. Deveres dos trabalhadores em funções públicas 

 

A Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, no seu artigo 70.º vem estabelecer deveres gerais do empregador público e do trabalhador: 

“1 - O empregador público e o trabalhador, no cumprimento das respetivas obrigações, assim como no exercício dos correspondentes direitos, devem agir de boa-fé. 

2 - O empregador público e o trabalhador devem colaborar na obtenção da qualidade do serviço e da produtividade, bem como na promoção humana, profissional e social do 

trabalhador.” 

 

E prevê no artigo 73.º os deveres específicos do trabalhador: 

“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; 
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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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ANEXO V 
 

Estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado: 

Dos Dirigentes em funções públicas 

 
A. Princípios de actuação dos dirigentes em funções públicas 

 

A Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 128/2015, de 03/09, que aprovou o Estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da 

administração central, regional e local do Estado, estabelece no seu artigo 3.º que “É missão do pessoal dirigente garantir a prossecução das atribuições cometidas ao 

respectivo serviço, assegurando o seu bom desempenho através da optimização dos recursos humanos, financeiros e materiais e promovendo a satisfação dos destinatários 

da sua actividade, de acordo com a lei, as orientações contidas no Programa do Governo e as determinações recebidas do respectivo membro do Governo.” 

 

Nos artigos 4.º e 5.º da mencionada lei são indicados os princípios que devem reger a atuação dos dirigentes em funções públicas, dividindo-se entre princípios de ética e de 

gestão: 

“Artigo 4.º 

Princípios gerais de ética 

Os titulares dos cargos dirigentes estão exclusivamente ao serviço do interesse público, devendo observar, no desempenho das suas funções, os valores fundamentais e 

princípios da actividade administrativa consagrados na Constituição e na lei, designadamente os da legalidade, justiça e imparcialidade, competência, responsabilidade, 

proporcionalidade, transparência e boa fé, por forma a assegurar o respeito e confiança dos trabalhadores em funções públicas e da sociedade na Administração Pública. 

 

Artigo 5.º 

Princípios de gestão 

1 - Os titulares dos cargos dirigentes devem promover uma gestão orientada para resultados, de acordo com os objectivos anuais e plurianuais a atingir, definindo os recursos 

a utilizar e os programas a desenvolver, aplicando de forma sistemática mecanismos de controlo e avaliação dos resultados. 
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2 - A actuação dos titulares de cargos dirigentes deve ser orientada por critérios de qualidade, eficácia e eficiência, simplificação de procedimentos, cooperação, comunicação 

eficaz e aproximação ao cidadão. 

3 - Na sua actuação, o pessoal dirigente deve liderar, motivar e empenhar os seus trabalhadores em funções públicas para o esforço conjunto de melhorar e assegurar o bom 

desempenho e imagem do serviço. 

4 - Os titulares dos cargos dirigentes devem adoptar uma política de formação que contribua para a valorização profissional dos trabalhadores em funções públicas e para o 

reforço da eficiência no exercício das competências dos serviços no quadro das suas atribuições.” 

 

B. Responsabilidade dos dirigentes em funções públicas  

 

O artigo 15.º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, prevê que “No exercício das suas funções, os titulares de cargos dirigentes são responsáveis civil, criminal, disciplinar e 

financeiramente, nos termos da lei.” 

 

C. Exclusividade e acumulação de funções dos dirigentes em funções públicas 

 

O artigo 16.º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, determina que: 

 

“1 - O exercício de cargos dirigentes é feito em regime de exclusividade, nos termos da lei. 

2 - O regime de exclusividade implica a renúncia ao exercício de quaisquer outras actividades ou funções de natureza profissional, públicas ou privadas, exercidas com carácter 

regular ou não, e independentemente da respectiva remuneração, sem prejuízo do disposto nos artigos 27.º a 29.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro.” 

 

O n.º 5 estabelece contudo que “Pode haver acumulação de cargos dirigentes do mesmo nível e grau, sem direito a acumulação das remunerações base.” 

 

O n.º 7 prevê que a “A violação do disposto no presente artigo constitui fundamento para dar por finda a comissão de serviço.” 
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D. Incompatibilidades, impedimentos e inibições dos dirigentes em funções públicas 

 

Estabelece o artigo 17.º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro: 

 

“1 - Para além do disposto no artigo anterior, a participação dos titulares dos cargos de direcção superior em órgãos sociais de pessoas colectivas só é permitida, nos termos 

da lei, quando se trate do exercício de funções em pessoas colectivas sem fins lucrativos. 

2 - O pessoal dirigente está sujeito ao regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previstos nas disposições reguladoras de conflitos de interesses resultantes do 

exercício de funções públicas, designadamente nas constantes da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, e nas dos artigos 44.º a 51.º do Código do Procedimento Administrativo. 

3 - Aos titulares dos cargos de direcção superior são ainda aplicáveis, com as necessárias adaptações, os artigos 5.º, 9.º, 9.º-A, 11.º, 12.º, 13.º, n.º 4, e 14.º da Lei n.º 64/93, 

de 26 de Agosto, na redacção em vigor. 

4 - Os titulares de cargos de direcção superior da Administração Pública e os membros dos gabinetes governamentais não podem desempenhar, pelo período de três anos 

contados da cessação dos respectivos cargos, as funções de inspector-geral e subinspector-geral, ou a estas expressamente equiparadas, no sector específico em que exerceram 

actividade dirigente ou prestaram funções de assessoria. 

5 - Exceptua-se do disposto no número anterior o regresso à actividade exercida à data da investidura no cargo, sem prejuízo da aplicação das disposições relativas a 

impedimentos constantes dos artigos 44.º a 51.º do Código do Procedimento Administrativo. 

6 - A violação do disposto no presente artigo constitui fundamento para dar por finda a comissão de serviço.” 

 

E. Deveres dos dirigentes em funções públicas 

 

O artigo 34.º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, vem identificar os deveres específicos dos dirigentes em funções públicas: 

“Para além dos deveres gerais dos trabalhadores do serviço e órgão em que exercem funções, o pessoal dirigente está sujeito aos seguintes deveres específicos: 

a) Dever de manter informado o Governo, através da via hierárquica competente, sobre todas as questões relevantes referentes aos serviços; 

b) Dever de assegurar a conformidade dos actos praticados pelo pessoal do respectivo serviço com o estatuído na lei e com os legítimos interesses dos cidadãos; 

c) Dever geral de assiduidade e cumprimento do período normal de trabalho, assim como o dever de a qualquer momento comparecer ao serviço quando chamado.” 
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