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NOTA INTRODUTÓRIA 

A atividade de gestão e administração de dinheiros, valores e património públicos 

deve, nos termos da Constituição da República e da lei, pautar-se por princípios de 

prossecução do interesse público, da igualdade, proporcionalidade, transparência, 

justiça, imparcialidade, boa-fé e da boa administração. 

Considerando que o “fenómeno” da corrupção constitui uma violação clara de tais 

princípios, o Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), deliberou aprovar a 

Recomendação n.º 1/2009, de 1 de julho que determina que órgãos dirigentes 

máximos das entidades gestoras de dinheiro, valores ou património públicos 

elaborem “Planos de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas” e, 

anualmente, um Relatório sobre a execução do Plano. 

O Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. (INEM), enquanto organismo do 

Ministério da Saúde responsável por coordenar o funcionamento, no território de 

Portugal continental, de um Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) e, 

tendo presente a importância inequívoca da sua Missão - Garantir a prestação de 

cuidados de emergência médica - considera que os Planos de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas são um fator de gestão fundamental e um 

instrumento que permite aferir eventuais responsabilidades que possam ocorrer na 

gestão dos recursos públicos. 

Deste modo, sendo o INEM um organismo que se rege por princípios de prossecução 

do interesse público, e dando cumprimento à referida Recomendação do CPC, 

apresenta, tal como nos anos anteriores, a atualização do Plano de Gestão de 

Riscos de Corrupção e Infrações Conexas para o triénio 2020/2022. 

Dando igualmente cumprimento à Recomendação n.º 1/2010, de 7 de abril, e 

promovendo uma política de transparência na gestão pública, o INEM tem 

publicado no seu site oficial os Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas e os correspondentes Relatórios anuais de execução. 

Decorridos mais de cinco anos sobre as primeiras recomendações, que incidem 

sobre a necessidade de os dirigentes máximos adotarem e divulgarem os Planos de 

Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, e do acompanhamento 

realizado pelo CPC, aos riscos identificados pelas entidades nos respetivos Planos, e 

das medidas destinadas à sua prevenção, e com vista ao aperfeiçoamento do 
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trabalho desenvolvido, o CPC aprova uma nova recomendação, a 

Recomendação de 1 de julho de 2015, que determina: 

 As entidades devem identificar de modo exaustivo os riscos de gestão, 

incluindo os de corrupção, bem como as correspondentes medidas 

preventivas. 

 Os riscos devem ser identificados relativamente às funções, ações e 

procedimentos realizados por todas as unidades da estrutura orgânica das 

entidades, incluindo os gabinetes, as funções e os cargos de direção de topo 

mesmo quando decorram de processos eletivos. 

 Os planos devem designar responsáveis setoriais e um responsável geral pela 

execução e monitorização, bem como pela elaboração dos 

correspondentes relatórios de atividades das entidades a que respeitam. 

 As entidades devem realizar ações de formação, de divulgação, reflexão e 

esclarecimento dos seu Planos junto dos(as) trabalhadores(as) e que 

contribuam para o seu envolvimento numa cultura de prevenção de riscos. 

 Os planos devem ser publicados nos sítios da internet, de modo a consolidar 

a promoção de uma política de transparência na gestão pública. 

Considerando ainda, a relevância dos contratos públicos na economia e, em 

particular, na despesa do Estado e demais entidades gestoras de recursos públicos, 

o CPC sublinha que os riscos de corrupção aumentam na medida dos elementos 

materiais presentes e da sua relevância financeira e económica, como vem sendo 

sublinhado por Organizações Internacionais. Estes riscos de corrupção e infrações 

conexas apresentam especificidades que exigem conhecimento teórico e prático 

dos procedimentos, à luz, nomeadamente, do Código dos Contratos Públicos e das 

Diretivas europeias aplicáveis. É neste sentido que a Recomendação n.º 4 de 2019, 

de 2 de dezembro, que revoga a Recomendação de 7 de janeiro de 2015, 

relacionada com a prevenção de riscos de corrupção na contratação pública, é 

dirigida a todas as entidades que celebram contratos públicos e, determina: 

 Reforçar a atuação na identificação, prevenção e gestão de riscos de 

corrupção e infrações conexas nos contratos públicos, quanto à sua 

formação e execução, devendo, em especial, fundamentar a decisão de 

contratar, a escolha do procedimento, a estimativa do valor do contrato e a 

escolha do adjudicatário. 
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 Adotar instrumentos de planeamento específicos em matéria de 

contratação pública. 

 Incentivar a existência de recursos humanos com formação adequada para 

a elaboração e aplicação das peças procedimentais respetivas, em 

especial, do convite a contratar, do programa do concurso e dos cadernos 

de encargos. 

 Assegurar o funcionamento dos mecanismos de controlo de eventuais 

conflitos de interesse na contratação pública, designadamente os previstos 

no CCP e no Código do Procedimento Administrativo. 

 Privilegiar o recurso a procedimentos concorrenciais em detrimento da 

consulta prévia e do ajuste direto. 

 Nos casos de recurso à consulta prévia ou ao ajuste direto, adotar 

procedimentos de controlo interno que assegurem o cumprimento dos limites 

à formulação de convites às mesmas entidades. 

 Garantir a transparência nos procedimentos de contratação pública, 

nomeadamente o cumprimento da obrigação de publicitação no portal da 

contratação pública. 

 Assegurar que os gestores do contrato são possuidores dos conhecimentos 

técnicos que os capacitem para o acompanhamento permanente da 

execução dos contratos e para o cabal cumprimento das demais 

obrigações decorrentes da lei. 

Referir ainda, a Recomendação n.º 2/2020, de 14 de maio, publicada no âmbito das 

medidas de resposta ao surto pandémico da COVID-19. 

Com efeito, adoção das medidas adotadas de prevenção, contenção, mitigação 

e tratamento da infeção epidemiológica da COVID -19 implica a mobilização de 

avultados montantes para a aquisição de equipamentos e medicamentos 

hospitalares, entre outros, bem como a adoção de soluções no âmbito das 

prestações sociais e dos auxílios públicos às empresas e outras entidades privadas, 

tendo em vista o relançamento da atividade económica e assegurar a coesão 

social. E, neste âmbito, não podem ser ignorados os riscos associados às 

intervenções do Estado no setor público empresarial e em entidades privadas, 

porquanto este quadro de exceção é propício ao desenvolvimento de fenómenos 

fraudulentos e de corrupção, os quais devem ser combatidos de forma a garantir 

que o enorme esforço realizado não é enfraquecido e que é garantido o normal 



Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 
 2020-2022 

 

Página 7 de 61 
Versão novembro 2020 

 

funcionamento das instituições. Assim, e face à necessidade de manter os cuidados 

próprios de uma cultura promotora dos mais elevados índices de transparência, de 

ética e de integridade, mediante a adoção de medidas de prevenção e mitigação 

de riscos no âmbito das suas condutas, incluindo o reforço dos instrumentos de 

controlo interno, o CPC determinou que as entidades públicas e a todas as demais 

entidades, independentemente da sua natureza, que intervenham na gestão ou 

controlo de dinheiros e outros valores públicos devem: 

 Assegurar o controlo necessário para garantir a inexistência de conflitos de 

interesses, a transparência dos procedimentos de contratação pública e a 

integridade na execução dos contratos públicos, em especial, nas áreas da 

saúde e das infraestruturas. 

 Reforçar os meios e instrumentos necessários para garantir a transparência, 

imparcialidade e integridade na atribuição de auxílios públicos e de 

prestações sociais, com o eventual recurso a plataformas de informação 

digital ou a portais de transparência. 

 Garantir a criação de instrumentos de monitorização e de avaliação 

concomitante da aplicação dos auxílios públicos, em obediência ao 

princípio da eficiência e da eficácia na aplicação de dinheiros públicos. 

 Exercer um controlo efetivo sobre as operações de intervenção pública no 

Setor Empresarial e noutras Entidades Privadas beneficiárias, considerando, 

em especial, os sinais de alerta de risco de irregularidades, por forma a 

salvaguardar a legalidade, a correta aplicação dos recursos e a sua 

afetação às finalidades previstas. 

Por último, referir a recente Resolução da Assembleia da República n.º 4/2021, de 

25 de janeiro, que traduz um reforço das medidas já refletidas na anterior 

recomendação citada, no âmbito da prevenção de riscos de corrupção durante a 

pandemia por COVID -19. 

 

Terminado o ano de 2019, face à avaliação efetuada nos anos anteriores e tendo 

presente as Recomendações do CPC, apresenta-se para o triénio 2020/2022 a 

atualização do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas que 

se caracteriza: 
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 Por um lado, pela identificação de situações potenciadoras de riscos de 

corrupção e infrações conexas ao nível das áreas e processos do INEM com 

clara identificação das Unidades Orgânicas responsáveis pelos mesmos.  

 Por outro lado, pela identificação das medidas preventivas e corretivas a 

adotar que possibilitem a eliminação desses riscos ou minimizem a 

probabilidade da sua ocorrência. 

Por último recordar os objetivos dos Planos de Gestão de Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas: 

 Sensibilizar Dirigentes, Responsáveis e Trabalhadores(as) para a problemática 

dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas. 

 Fomentar uma cultura de integridade e intolerável com a corrupção. 

 Promover a transparência de processos e procedimentos. 

 Identificar as áreas nas quais se considera poderem ocorrer ações que 

configurem estas situações.  

 Instituir procedimentos preventivos. 

 Facilitar a comunicação de práticas de corrupção. 

 Adaptar, sempre que necessário, os Manuais de Procedimentos e Controlo 

Interno. 

 Contribuir para a implementação do Sistema de Gestão Anticorrupção. 
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CAP. I - CARACTERIZAÇÃO DO INEM 

O INEM é um instituto público integrado na administração indireta do Estado, 

dotado de autonomia administrativa e financeira e património próprio, que 

prossegue as atribuições do Ministério da Saúde (MS), sob superintendência e tutela 

do respetivo Ministro.  

Ao INEM compete coordenar o funcionamento, no território de Portugal continental, 

de um Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM), para  garantir aos 

sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e correta prestação de cuidados 

de saúde, designadamente através da prestação de socorro no local da 

ocorrência, do transporte assistido das vítimas para a Unidade de Saúde adequada 

e de articulação entre os vários estabelecimentos hospitalares, conforme disposto 

na Lei Orgânica do INEM, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 34/2012, de 14 de fevereiro, 

na sua versão atual. 

 

1. MISSÃO, VISÃO E VALORES 

Por forma a que o planeamento estratégico do INEM para o triénio (2020-2022) seja 

realizado de acordo com a política da Instituição, foi revista a Missão, a Visão e 

Valores do INEM, permitindo um alinhamento a curto, médio e longo prazo. 

Pretende-se introduzir na cultura do INEM a procura permanente de melhorias de 

atuação, desenvolvendo novas ideias, processos, competências e capacidades 

dos/as profissionais e avaliando sempre os resultados, incorporando nos valores 

institucionais os processos de Melhoria Continua.  
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A Missão, Visão e Valores do INEM foram, assim, revistos: 

Missão 

(Para que servimos, qual é 

nossa razão de ser. A Missão 

deve sempre responder 

àquela que é a sua 

responsabilidade perante o 

cidadão) 

Garantir o funcionamento eficaz e o 

desenvolvimento sustentável do Sistema 

Integrado de Emergência Médica (SIEM) 

Visão 

(Onde queremos chegar 

como Instituição. A Visão 

deve perspetivar o futuro que 

é desejado para o Instituto) 

Ser uma organização inovadora, sustentável e 

de referência na prestação de cuidados de 

emergência médica extra-hospitalar, 

assumindo-se como uma marca de 

excelência no setor da saúde 

Valores 

(Quais são as nossas premissas 

quanto às atitudes para 

alcançar a nossa visão. Os 

Valores devem transparecer 

os comportamentos, atitudes 

e decisões a assumir) 

Ambição 

Humanismo 

Inovação 

Ética 

Competência 

Eficiência 

Responsabilidade 

 

2. ATRIBUIÇÕES 

 

São atribuições do INEM, conforme disposto no artigo 3.º na respetiva Lei Orgânica, 

definir, organizar e coordenar as atividades e o funcionamento do SIEM, 

assegurando a sua articulação com os serviços de urgência e ou emergência nos 

estabelecimentos de saúde, no que respeita a: 

 Prestação de cuidados de emergência médica em ambiente pré-

hospitalar, na vertente medicalizada e não medicalizada, e respetiva 

articulação com os serviços de urgência/emergência. 

 Referenciação e transporte de urgência/emergência. 

 Receção hospitalar e tratamento urgente/emergente. 
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 Formação em emergência médica. 

 Planeamento civil e prevenção. 

 Rede de telecomunicações de emergência. 

São, ainda, de acordo com a Lei Orgânica, atribuições do INEM:  

 Coordenar no Ministério da Saúde as atividades conducentes à definição 

de políticas nos domínios da emergência médica e do transporte de 

urgência/emergência; 

 Assegurar o atendimento, triagem, aconselhamento das chamadas que lhe 

sejam encaminhadas pelo número telefónico de emergência e 

acionamento dos meios de emergência médica apropriados; 

 Assegurar a prestação de cuidados de emergência médica em ambiente 

pré-hospitalar e providenciar o transporte para as unidades de saúde 

adequadas; 

 Promover a resposta integrada ao doente urgente/emergente; 

 Promover a correta referenciação do doente urgente/emergente; 

 Promover a adequação do transporte inter-hospitalar do doente 

urgente/emergente; 

 Colaborar com a Direção-Geral da Saúde (DGS) na elaboração de normas 

de orientação clínica relativas à atividade de emergência médica; 

 Definir, planear, coordenar e certificar a formação em emergência médica 

dos elementos do SIEM, incluindo dos estabelecimentos, instituições e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS); 

 Colaborar na elaboração dos planos de emergência/catástrofe com as 

Administrações Regionais de Saúde, com a DGS e com a Autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no âmbito das respetivas 

leis reguladoras; 

 Orientar a atuação coordenada dos agentes de saúde nas situações de 

catástrofe ou calamidade, integrando a organização definida em planos 

de emergência/catástrofe, sem prejuízo das atribuições de outras 

entidades; 

 Desenvolver ações de sensibilização e informação dos(as) cidadãos(ãs) no 

que respeita ao SIEM; 
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 Definir os critérios e requisitos necessários ao exercício da atividade de 

transporte de doentes, incluindo os dos respetivos veículos, e proceder ao 

licenciamento desta atividade e dos veículos a ela afetos; 

 Fiscalizar a atividade de transporte de doentes, sem prejuízo da 

competência sancionatória atribuída a outros organismos; 

 Homologar os curricula dos cursos ou estágios que versem sobre 

emergência médica; 

 Assegurar a representação internacional, no domínio das suas 

competências e atribuições específicas e promover a cooperação com as 

comunidades lusófonas, sem prejuízo das competências próprias do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, sob coordenação da DGS, enquanto 

entidade responsável pela coordenação da atividade do MS no domínio 

das relações internacionais; 

 Contribuir, em articulação com a DGS, para a definição e atualização das 

políticas de planeamento civil de emergência na área da saúde. 

A capacidade de resposta adequada, eficaz e em tempo oportuno dos sistemas 

de emergência médica, às situações de emergência, é um pressuposto essencial 

para o funcionamento da cadeia de sobrevivência.  

Os passos dados na resposta à emergência podem ser apresentados num ciclo de 

ações em termos de emergência médica, conforme se apresenta: 

Deteção: momento em que alguém se apercebe da existência de uma situação 

em que é necessário socorro, desenvolvendo ações que têm como objetivo evitar 

o agravamento da situação. 

FIGURA 1 - ESTRELA DA VIDA 
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Alerta: fase em que se contactam os meios de socorro. 

Pré-socorro: conjunto de gestos simples que podem ser concretizados até à 

chegada de socorro especializado. 

Socorro no local do acidente: início do tratamento efetuado às vítimas, com o 

objetivo de melhorar o seu estado ou evitar que este se agrave. 

Cuidados durante o transporte: transporte do doente desde o local da ocorrência 

até à unidade de saúde adequada, garantindo à vítima a continuação dos 

cuidados de emergência necessários. 

Transferência e tratamento definitivo: corresponde ao tratamento da vítima no 

serviço de saúde adequado e pode incluir a intervenção de uma unidade de saúde 

onde são prestados cuidados de estabilização e a posterior transferência para um 

hospital onde ocorre o tratamento mais adequado à situação. 

 

3. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

3.1. NATUREZA 

O INEM é um instituto público integrado na administração indireta do Estado, 

dotado de autonomia administrativa e financeira e património próprio, que 

prossegue as atribuições do Ministério da Saúde, sob superintendência e tutela do 

respetivo Ministro. 

 

3.2. JURISDIÇÃO TERRITORIAL E SEDE 

O INEM é um organismo central com jurisdição sobre o território continental, com 

sede em Lisboa. 

Dispõe de três serviços territorialmente desconcentrados, designados por 

Delegações Regionais:  

 Delegação Regional do Norte; 

 Delegação Regional do Centro; 

 Delegação Regional do Sul, que inclui Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e 

Algarve. 
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3.3. ÓRGÃOS 

São órgãos do INEM: 

 O Conselho Diretivo: composto por um presidente e um vogal. 

 O Fiscal Único: órgão fiscalizador responsável pelo controlo da legalidade, 

da regularidade e da boa gestão financeira e patrimonial do INEM, podendo 

ser um revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de 

contas. 

 A Comissão Técnico-Científica: é um órgão de consulta, de apoio e 

participação na definição das linhas gerais de atuação e nas tomadas de 

decisão do Conselho Diretivo. É constituída pelo presidente do Conselho 

Diretivo do INEM, que preside, um representante da Direcção-Geral de 

Saúde, um representante de cada uma das Administrações Regionais de 

Saúde, um representante da Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil, dois representantes das Faculdades de Medicina e duas 

personalidades de reconhecido mérito técnico-científico na área da 

emergência médica. 

 

3.4. ESTRUTURA ORGÂNICA 

De acordo com a organização interna definida nos atuais Estatutos (Portaria nº 

158/2012, de 22 de maio), a gestão operacional da atividade do INEM é assegurada 

pelos seus Serviços Desconcentrados, as Delegações Regionais, nas respetivas áreas 

geográficas, Norte, Centro e Sul (que engloba as regiões de Lisboa e Vale do Tejo, 

do Alentejo e do Algarve, em articulação com as restantes Unidades Orgânicas. 

Ainda de acordo com os Estatutos, o INEM tem os seus Serviços Centrais orientados 

para três grandes vertentes: a área operacional, a área de apoio e logística e a 

área de apoio à gestão.  
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•Emergência Médica

•Formação em Emergência Médica

Áreas Operacionais

•Gestão de Recursos Humanos
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Cada uma das Unidades dispõe de Departamentos e Gabinetes conforme se 

apresenta no Organograma seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Plano Estratégico, apresenta-se informação das atribuições, os objetivos 

operacionais das Unidades Orgânicas e o mapa de Recursos Humanos previsto para 

o triénio de cada uma das Unidades Orgânicas. Nos Planos Anuais de Atividades é 

apresentado para cada Unidade Orgânica um conjunto de informação detalhada, 

a saber: 

 Atividades previstas para o ano espelhadas nos objetivos operacionais. 

 Indicadores e metas de concretização dos mesmos. 

 Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR), cujos objetivos 

apresentam-se articulados com os objetivos estratégicos definidos no 

presente Plano Estratégico. 

 Mapa de Pessoal anual aprovado para cada Unidade Orgânica. 
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Nesta matéria, foi já identificada a necessidade de rever/clarificar as atribuições do 

INEM, bem como definir uma nova estrutura orgânica, designadamente: 

 Reativar a Delegação Regional do Algarve; 

 Reavaliar as atuais Unidades Orgânicas; 

 Clarificar os diferentes níveis funcionais e de responsabilidade que 

estabeleçam compromisso de desempenho; 

 Redefinir a articulação entre as Unidades Orgânicas; 

 Alterar a composição do Conselho Diretivo (atualmente composto por um 

Presidente e um Vogal, devendo passar a ter três elementos). 

Esta reorganização permitirá maior coerência e capacidade de resposta no 

desempenho das funções e atribuições, eliminando redundâncias, reconfigurando 

processos, reduzindo custos e estabelecendo uma organização interna coerente e 

devidamente atualizada face ao crescimento da atividade, aos desafios que se 

colocam à emergência médica e aos objetivos estratégicos futuros. 

A proposta, já apresentada em draft ao Ministério da Saúde, de revisão da atual Lei 

Orgânica e Estatutos teve por base o Mapa de Processos do INEM, apresentado 

detalhadamente no Capítulo II, que se estrutura em três grandes áreas, governação 

clínica, gestão operacional e gestão de suporte. 
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CAP. II – RECURSOS 

1. RECURSOS HUMANOS 

O mapa de pessoal do INEM para o triénio 2020/2022 representa e incorpora o 

número de recursos humanos necessários, para a prossecução das atribuições e 

atividades do INEM, atentos os objetivos a alcançar e os recursos financeiros 

envolvidos. Para os anos de 2021 e 2022, e face ao crescente aumento da 

atividade, pondera-se a necessidade de ajustar o mapa de Pessoal, 

nomeadamente na carreira de Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (TEPH). 

 

Categorias 
Nº Postos de Trabalho no Mapa de Pessoal 

Jun./20 2021 P 2022 
Previstos Ocupados Previstos Previstos 

Dirigentes Superiores 2 2 3 3 

Dirigentes Intermédios 22 15 22 22 

Médicos Assistente Graduado Sénior 5 2 4 4 

Médico Assistente/Assistente Graduado 38 8 38 38 

Enfermeiros 216 186 216 216 

Técnicos Superiores de Saúde 2 0 2 2 

Técnicos Superiores 87 53 88 88 

Técnico Superior - Psicólogo 24 17 28 28 

Especialistas em Informática 5 3 5 5 

Técnicos de Informática 10 7 10 10 

Coordenadores Técnicos 7 4 7 7 

Assistentes/ Encarregados Operacionais 9 6 9 9 

Assistentes Técnicos (back office) 98 66 98 98 

Assistentes Técnicos * 34 12 34 34 

Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (TEPH) 1.318 1.044 1.318 1.410 

Coordenador TEPH 27 11 27 27 

Totais 1.904 1.436 1.908 2.000 

* Com funções no CODU 

 

 

2. RECURSOS FINANCEIROS 
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Para fazer face aos encargos decorrentes da prossecução das suas atribuições, o 

INEM dispõe das seguintes receitas, sendo a quase totalidade da receita obtida 

através da transferência de uma percentagem dos prémios de determinado tipo 

de seguros, efetuada pelas companhias de seguros: 

 Da percentagem, atualmente de 2,5%, dos prémios ou contribuições relativas 

a contratos de seguros, em caso de morte, do ramo «Vida» e respetivas 

coberturas complementares, e contratos de seguros dos ramos «Doença», 

«Acidentes», «Veículos terrestres» e «Responsabilidade civil de veículos 

terrestres a motor», celebrados por entidades sediadas ou residentes no 

território continental português; 

 Provenientes de dotações que lhe forem atribuídas no Orçamento do Estado;  

 Das quantias cobradas pela prestação de serviços no âmbito das suas 

atribuições próprias; 

 Do produto da venda de publicações editadas; 

 Dos subsídios, subvenções e comparticipações de entidades públicas e 

privadas; 

 De percentagem do produto das coimas resultantes do exercício das suas 

atribuições, na proporção prevista nos termos da lei;  

 De quaisquer outras receitas que lhe sejam atribuídas por lei, contrato ou por 

outro título. 

O incremento da atividade do SIEM e as opções estratégias tomadas pelo Ministério 

da Saúde, têm exigido um aumento inevitável das despesas. Assim, há que garantir 

a sustentabilidade necessária e suficiente para assegurar o cumprimento dos 

exigentes objetivos estratégicos, designadamente: 

 Continuar a reajustar a oferta da rede de meios de emergência médica 

adaptada às características/necessidades das diferentes regiões do País. 

 A indispensável e consequente renovação de equipamentos, de tecnologia 

e, sobretudo, da frota do INEM (operada pelo próprio e pelos parceiros do 

SIEM), incluindo as viaturas de serviço. 

 A necessidade permanente de renovação das instalações incluindo as bases 

das Ambulâncias de Emergência Médica. 

 A aposta na formação aos profissionais. 

 A inovação no desenvolvimento e implementação de novos processos. 
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 E a inevitável contratação de recursos humanos necessária à prossecução 

das atribuições e Missão do Instituto. 

O orçamento de 2020 foi elaborado, no que respeita à receita, levando em conta 

que cerca de 97,4% da mesma resultará de 2,5% dos prémios ou contribuições 

relativas a contratos de seguros do ramo Vida e dos ramos Doença, Acidentes, 

Veículos Terrestres no âmbito continental. 

 

Rubricas 
Orçamento de Receita 

2020 2021 P 2022 
Corrigido* % Inicial % Inicial % 

Impostos indiretos -   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 

Taxas, multas e outras 
penalidades  

121 674 215 € 97,36% 126 853 816 € 98,04% 131 927 969 € 98,04% 

Rendimentos de 
propriedade 

-   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 

Transferências correntes 
- União Europeia 

1 622 223 € 1,30% 1 372 372 € 1,06% 1 427 267 € 1,06% 

Venda de bens e 
serviços 

537 067 € 0,43% 540 500 € 0,42% 562 120 € 0,42% 

Outras receitas 
correntes  

-   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 

Transferências de 
capital - União Europeia 

894 256 € 0,72% 271 809 € 0,21% 282 681 € 0,21% 

Outras receitas de 
capital  

195 200 € 0,16% 320 000 € 0,25% 332 800 € 0,25% 

Reposições não 
abatidas nos 
pagamentos 

53 270 € 0,04% 39 000 € 0,03% 40 560 € 0,03% 

TOTAL 124 976 231 € 100% 129 397 497 € 100% 134 573 397 € 100% 

* à data de 30 de junho 2020. 

 

A previsão do orçamento da despesa foi efetuada tendo em conta os objetivos 

estratégicos do Instituto, reforçando as relações com os parceiros do SIEM e as 

entidades do SNS, o Mapa de Pessoal, necessário à prossecução das atribuições, 

da Missão do Instituto, e dos demais dispositivos legais, no que respeita à 

contratação para a aquisição de bens e serviços. 
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Rubricas 

Orçamento de Despesa 

2020 P 2021 P 2022 

Corrigido* % Inicial % Inicial % 

Despesas com pessoal  45 676 032 €  23,32% 46 777 770 €  36,15%   48 648 881 €  36,15% 

Aquisição de bens e 
serviços correntes 

26 739 381 €  13,65% 25 514 973 €  19,72%  26 535 572 €  19,72% 

Juros e outros encargos              150 €  0,00%             100 €  0,00%              104 €  0,00% 

Transferências correntes ** 117 355 722 €  59,92%  47 102 377 €  36,40%   48 986 472 €  36,40% 

Outras despesas correntes  1 049 992 €  0,54%  3 862 756 €  2,99%     4 017 266 €  2,99% 

Aquisição de bens de 
capital 

  5 034 561 €  2,57%  6 139 521 €  4,74%     6 385 102 €  4,74% 

Transferências de capital                  -   €  0,00%                  -   €  0,00%                -   €  0,00% 

TOTAL 195 855 838 € 100% 129 397 497 € 100% 134 573 397 €  100% 
* à data de 30 de junho 2020. 
** o valor mais significativo de 117.355.722€ em 2020, justifica-se pela necessidade do reforço da situação financeira 
do MS, para fazer face às necessidades originadas pela pandemia por COVID-19. Este crédito foi aplicado através 
do saldo de gerência de anos anteriores, sendo entregue cerca de 3,7M€ e 67,2M€, para o INSA e para a DGS, 
respetivamente. 

 

No que respeita ao orçamento da despesa, destaca-se a expressividade da rubrica 

referente a “Transferências correntes” que contém a dotação prevista para fazer 

face aos protocolos estabelecidos com as entidades que constituem o Sistema 

Integrado de Emergência Médica, nomeadamente os protocolos com os meios de 

emergência médica pré-hospitalar integrados nos serviços de urgência 

(Ambulâncias SIV e VMER) e os protocolos TIP, bem como os Postos de Emergência 

Médica (PEM em AHBV, BM e CVP). No ano de 2020, esta rubrica tem uma 

expressividade superior, motivado pela necessidade do reforço da situação 

financeira do MS, em cerca de 70,9M€, para fazer face às necessidades originadas 

pela pandemia por COVID-19. Este crédito foi aplicado através do saldo de 

gerência de anos anteriores, sendo entregue cerca de 3,7M€ e 67,2M€, para o INSA 

e para a DGS, respetivamente. 

 

3. PRINCÍPIO APLICÁVEL À GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS 

O orçamento do INEM contém, em cada ano, a afetação dos recursos humanos e 

financeiros, devendo ser aplicado na gestão de riscos, o princípio da otimização 

dos recursos em consonância com a gravidade, a manutenção da avaliação do 

risco, as medidas de prevenção, o serviço público, a legalidade, a integridade e a 

imparcialidade.   
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CAP. III - METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para a elaboração e monitorização do Plano de Gestão 

de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas é fundamentada pela necessidade 

de uniformizar os procedimentos de apreciação e tratamento do risco, em toda a 

abrangência das suas atividades.  

Deste modo, o INEM adota não só as orientações e recomendações do Conselho 

de Prevenção da Corrupção, conforme já referido na nota introdutória, mas 

também dois referenciais normativos, 

 A norma NP ISO 31000 – Gestão do Risco (Princípios e linhas de orientação), 

já aplicada no INEM; 

 A norma NP ISO 37001 – Sistemas de Gestão Anticorrupção (Requisitos e 

orientação para a sua utilização). 

O INEM tem em vista a implementação do Sistema de Gestão Anticorrupção, a 

partir de 2021, incluído no sistema de gestão integrado, visando dispor de 

ferramentas complementares para controlo e monitorização de riscos de corrupção 

e infrações conexas.  

A elaboração do PGRCIC teve ainda em consideração, 

 O contexto interno e externo; 

 O enquadramento legal; 

 O Plano Estratégico 2020 – 2022; 

 As funções e responsabilidades dentro da organização; 

 A revisão da matriz de avaliação de riscos de corrupção e medidas de 

prevenção; 

 

1. INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

O INEM desenvolve a sua atividade com suporte nos vários instrumentos de gestão 

a que está legalmente obrigado: 

 Plano Estratégico: instrumento que procura definir de um modo coerente e 

realista os objetivos a alcançar pelo INEM, bem como as linhas orientadoras 

do esforço da instituição e a monitorização das ações a implementar para o 
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atingimento daqueles objetivos, tendo por base a análise da situação da 

instituição e do seu enquadramento externo e as perspetivas da sua 

evolução. 

 Plano Anual de Atividades: documento estruturante, que em articulação 

com o orçamento, permite um melhor acompanhamento do ciclo de gestão 

anual. 

 Orçamento anual 

 Mapa de Pessoal 

 Relatório de Atividades e Contas: documento que regista o percurso da 

atividade anual face ao que tinha sido estabelecido no Plano de Atividades 

e que é objeto de verificação por auditor. Este Relatório inclui a 

autoavaliação proposta pela Instituição. 

 Balanço Social: instrumento privilegiado de apoio ao planeamento e gestão 

e que reúne um conjunto de informação relativa às áreas sociais e de 

recursos humanos. 

 Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR): que integra os objetivos 

estratégicos e operacionais e respetivas metas de concretização do INEM, 

apresentando, no final do ano, os resultados alcançados e os 

correspondentes desvios. 

 Manual do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade, Ambiente, Segurança 

e Formação Profissional: documento de topo da estrutura documental que 

suporta o Sistema de Gestão da Qualidade, estabelece o envolvimento e 

empenhamento de toda a organização, e que se constitui como uma 

ferramenta de gestão potenciadora de práticas de melhoria contínua da 

qualidade e de respeito para com a segurança e os aspetos ambientais 

associados à atividade. 

 

Impõe-se ainda uma referência ao sistema de Controlo Interno. Com efeito, o INEM 

não dispõe de uma estrutura orgânica interna com funções ou atribuições 

equiparáveis a um serviço de auditoria interna que assegure o sistema de controlo 

interno. No entanto, de modo a contribuir para a garantia do desempenho 

eficiente, o INEM possui um programa anual de auditorias, sob a responsabilidade 

do Gabinete de Qualidade, bem como as auditorias através do Fiscal Único que, 

em conjunto, promovem esse controlo.  
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Para além disso o INEM dispõe de um conjunto de procedimentos que permitam 

assegurar o desenvolvimento das suas atividades com vista à otimização da gestão. 

Por outro lado, o INEM considera que a avaliação anual das medidas identificadas 

no Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, contribui para a 

implementação de um Sistema de Controlo Interno. 

Referir igualmente o Controlo Externo, que se traduz em procedimentos definidos 

com o objetivo de monitorizar e controlar atividades externas em que a reputação 

da marca INEM possa ser colocada em causa face a atitudes ou comportamentos 

de outrem que, em nome da instituição ou por ela autorizada, possa desenvolver 

ações diversas no âmbito da comunicação integrada.  

O INEM também suporta a sua atividade num conjunto de instrumentos de 

planeamento estratégico, eficazes e adequados ao controlo de Gestão e que 

servem de suporte às tomadas de decisão e avaliação da atividade do INEM: 

 Plano de Formação em Emergência Médica e de Carácter Geral. 

 Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) para cada Unidade 

Orgânica. 

 Calendarização das Atividades. 

 Manuais de Procedimentos. 

 Relatório Mensal da Atividade Operacional. 

 Programa de Auditorias Internas no âmbito do Sistema de Gestão Integrado. 

  



Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 
 2020-2022 

 

Página 25 de 61 
Versão novembro 2020 

 

CAP. IV - IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS 

1. CONCEITO DE RISCO E DE GESTÃO DO RISCO 

O risco, no seu conceito lato, pode ser definido como um evento, situação ou 

circunstância futura, mas com probabilidade de ocorrência e com um potencial 

efeito positivo ou negativo na realização dos objetivos de uma organização.  

Deste modo, podemos assumir que a gestão do risco é um processo metódico 

implementado numa organização, que analisa os riscos associados a cada área e 

a cada atividade, permitindo assim, alcançar uma vantagem competitiva em cada 

uma das suas atividades, sendo uma parte integrante de todos os processos 

organizacionais.  

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas é assim, parte 

integrante da política de gestão de risco, onde a abordagem sistemática, 

atempada e estruturada contribui para a eficiência e para resultados consistentes, 

comparáveis e fiáveis, baseados na melhor informação disponível.  

O INEM, através de uma abordagem pró-ativa, mantém uma análise constante das 

áreas de risco das suas atividades, que assenta num registo para cada serviço e/ou 

UO que evidencia a forma sistematizada a graduação dos riscos identificados em 

função de duas variáveis: 

 Probabilidade, que consiste na análise de o quão provável é, a ocorrência 

das situações que comportam o risco, ou seja, o quão fácil ou difícil é que 

determinado risco possa acontecer; 

 Impacto Previsível, que faz referência às consequências das infrações que 

pode suscitar, ou seja, quais serão os prejuízos ou danos causados caso o risco 

incida de facto. 

A - Probabilidade de Ocorrência: 

 Elevada: o risco decorre de um processo corrente e frequente da 

organização (pelo menos uma vez por mês); 

 Moderada: o risco está associado a um processo esporádico da organização 

que se admite que venha a ocorrer ao longo do ano (pelo menos uma vez 

por ano); 

 Baixa: o risco decorre de um processo que apenas ocorrerá em 

circunstâncias excecionais (pelo menos uma vez entre um a dois anos). 
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B - Impacto Previsível: 

 Elevado: quando da situação de risco identificada podem decorrer prejuízos 

financeiros significativos para a organização e a violação grave dos 

princípios associados ao interesse público, lesando a credibilidade do 

organismo e do próprio Estado. 

 Moderado: a situação de risco pode comportar prejuízos financeiros para a 

organização e perturbar o normal funcionamento do organismo. 

 Baixo: a situação de risco em causa não tem potencial para provocar 

prejuízos financeiros da organização, não sendo as infrações suscetíveis de 

ser praticadas causadoras de danos relevantes na imagem e 

operacionalidade da instituição. 

Da conjugação das duas variáveis é possível estabelecer um nível de significância 

que se traduz em três níveis – Elevado, Moderado e Fraco, calculado pela seguinte 

fórmula: 

𝑷 × 𝑰𝑷 = 𝑵𝑺 

 

Importa ainda mencionar que, paralelamente a esta metodologia de análise, 

existem requisitos legais que determinam, entre outros, o impedimento de acesso a 

vantagens ou promessas de vantagens para assumir um determinado 

comportamento, por ação ou por omissão, seja ele lícito ou ilícito.  
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No Anexo I ao presente plano encontra-se um levantamento das principais 

situações de corrupção, infrações conexas e de conflito de interesses legalmente 

consagradas. 

 

2. FATORES DE RISCO 

Existem vários fatores que potenciam a ocorrência de riscos e que levam a que, o 

desenvolvimento de uma determinada atividade, integre maior ou menor risco.  

De entre esses fatores, o INEM destaca os seguintes: 

 Recrutamento, para o exercício de funções públicas, de pessoal com perfil 

técnico e comportamento adequado. 

 Cultura de responsabilização dos dirigentes. 

 Formação/sensibilização no domínio da ética e conduta e a insuficiente 

consciencialização para os riscos de corrupção inerentes ao desempenho 

de determinada função. 

 Motivação dos(as) trabalhadores(as) no exercício das suas funções. 

 Qualidade dos sistemas de gestão da qualidade, ambiente, segurança, 

formação profissional. 

 Qualidade do sistema de controlo interno. 

 Comunicação 

 

3. ÁREAS DE RISCO 

O INEM considera as seguintes áreas como potenciadoras de ocorrências de maior 

risco:  

 A gestão financeira 

 A contratação pública. 

 A gestão de recursos humanos, principalmente no que se prende com 

processos de recrutamento, avaliação de desempenho, processamento de 

vencimentos e, eventual conflito de interesses entre colaboradores internos e 

entidades externas clientes, no âmbito da formação. 

 Os sistemas de tecnologias e informação. 

 O relacionamento com o exterior. 
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 A gestão logística e de infraestruturas. 

 Auditoria e Controlo. 

 A gestão administrativa. 

 As atividades transversais a toda a organização. 

 

4. COMUNICAÇÃO INTERNA 

Os(as) trabalhadores(as) e colaboradores(as) do INEM, encontram-se ao abrigo do 

regime de denúncia obrigatória previsto no artigo 242º do Código de Processo 

Penal, quanto a crimes de que tomem conhecimento no decorrer das suas funções 

e/ou por causa delas, mesmo que, os sujeitos do crime não sejam conhecidos. Caso 

seja identificada a prática, ou suspeição, de crimes, a denúncia é obrigatoriamente 

reportada ao Gabinete Jurídico.  

4.1 PRÁTICAS IRREGULARES 

O INEM garante a monitorização de denúncias de eventuais casos ou suspeitas de 

corrupção interna, que além de permitir o controlo de riscos, permite dotar o INEM 

de uma considerável fonte de informação sobre irregularidades comportamentais 

que concorrem para a gestão de riscos de corrupção.  

No INEM o Gabinete Jurídico é a Unidade Orgânica responsável pela análise e o 

adequado seguimento de denúncias que envolvam condutas suscetíveis de 

constituírem práticas de corrupção ou infrações conexas. 

No INEM o Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão é a Unidade Orgânica 

responsável pela análise e monitorização da matriz de riscos de corrupção e 

infrações conexas.  

4.2 COMUNICAÇÃO SEGURA 

O sistema de notificações do INEM, como plataforma de gestão do risco, assenta 

em princípios como a Confidencialidade, Independência, Não Punição, 

Credibilidade, entre outros, garantindo a existência de um sistema de comunicação 

facilitador e estimulador de denúncias não anónimas de delitos ou práticas 

irregulares assegurando a proteção dos denunciantes, de acordo com o estatuído 

no artigo 4º da Lei n.º 19/2008, de 21 de abril. 
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4.3 RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES 

O INEM assume as reclamações e sugestões transmitidas pelos utentes dos seus 

serviços como oportunidades de identificação de atos particulares de corrupção 

ou de má conduta e como auxílio na identificação de oportunidades de melhoria. 

Deste modo, prevê-se um aumento da comunicação interna e externa que agilize 

o processo de reporte de situações anómalas. 

 

5. IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS 

Identificados os riscos, torna-se necessário determinar quais as medidas a colocar 

em curso de modo a que o risco não venha a ocorrer ou seja minimizado no caso 

de ser impossível evitá-lo.  

As medidas preventivas a aplicar para cada risco podem ser de natureza diversa e 

destinam-se a dar uma resposta ao risco com vista a: 

a) Evitar o risco, eliminando a sua causa; 

b) Prevenir o risco, procurando minimizar a probabilidade de ocorrência do 

risco ou do seu impacto negativo; 

c) Aceitar o risco e os seus efeitos; 

d) Partilhar o risco com outra(as) parte(es). 

Com base em todas estas informações, o levantamento de situações que 

potenciam riscos de corrupção, a avaliação, a resposta e as medidas de 

prevenção são vertidas numa matriz com a seguinte estrutura: 

 

Atividade UO Risco PO IP NS Medidas de prevenção 

 

Em que, 

PO – Probabilidade de Ocorrência: 1 = Baixa | 2 = Média | 3 = Alta 

IP – Impacto Previsível: 1 = Baixo | 2 = Médio | 3 = Alto 

NS – Nível de Significância: ≤ 2 = Fraca | ≥ 3 ≤ 5  = Moderada | ≥ 6 = Elevada 

O INEM teve, ainda, em linha de conta na apresentação das medidas de 

prevenção as situações mais críticas identificadas nas revisões legais de contas, e 
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nas recomendações dos relatórios de auditorias realizadas por entidades externas 

e que potenciam situações de risco. 

No Anexo II é apresentada a matriz de avaliação de riscos segundo a metodologia 

agora apresentada, agrupadas nas seguintes atividades: 

Nº Atividade UO 

1 Liquidação das taxas de registo, de contribuição regulatória e de vistoria DGF 

2 Documentos pagos por meio de cheque DGF 

3 Autorização e pagamento de despesa DGF 

4 Aquisição de bens e serviços 
GGCCP e 

Gestores de 
Contrato 

5 Competências técnicas DGRH 

6 Recrutamento e seleção de pessoal DGRH 

7 Registo individual dos trabalhadores DGRH 

8 Gestão e controlo de assiduidade DGRH 

9 Processamento de vencimentos e outras compensações DGRH 

10 Avaliação de desempenho DGRH 

11 Formação profissional e de Emergência Médica DGRH e DFEM 

12 Acesso aos sistemas de informação e plataformas digitais GSTI 

13 Tratamento de reclamações/exposições/prestação de informações GMC 

14 
Atividade de contencioso e representação do INEM em processos 
judiciais 

GJ 

15 Tratamento de processos de contraordenação GJ 

16 Divulgação de informação GMC 

17 Relação com a imprensa GMC 

18 Segurança física e utilização de bens públicos GGI e GLO 

19 Transferência de bens 
GGI, GLO e 

GGCCP 

20 Abates GGCCP 

21 Controlo da qualidade GQ 

22 Auditorias 
GQ, GPCG, DEM, 
DR, DFEM, GLO, 

GSTI e DGF 

23 Acompanhamento de recomendações na área da gestão financeira GPCG, GQ e GJ 

24 
Tramitação de processos de licenciamento/certificação em regime 
ordinário 

GLO, DFEM e CD 

25 Dispensa e aferição do cumprimento de requisitos 

GLO, DFEM, 
DGRH, GQ, 

GGCCP, GPCG e 
GSTI 
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26 Realização de vistorias ou auditorias a entidades externas 
GLO, DFEM, 

GPCG, GGCCP e 
GSTI 

27 Fiscalizações 
DFEM, DEM e 

GLO 

28 Prestação de cuidados de Emergência Médica DEM, DR e GQ 

29 Tratamento de processos administrativos 
DR, DGRH, GMC 

e GJ 

30 Tratamento de correspondência DGF 

31 Transversais a todas as atividades Todas 

32 Aquisição de bens e serviços na área da contratação pública Todas 

33 
Prestação de serviços por entidades externas na área da contração 
pública 

Todas 

34 
Exercício das competências do Conselho Diretivo, previstas no artigo 5º 
da lei orgânica do INEM CD 

35 Exercício das competências dos cargos de direção intermédia Todas 

36 
Gestão e controlo da assiduidade na área da gestão de recursos 
humanos 

Todas 

37 Deslocações na área de gestão de recursos humanos Todas 

38 Avaliação de desempenho na área de gestão de recursos humanos Todas 

39 
Atendimentos presenciais ou telefónicos na área de relacionamento 
com o exterior 

Todas 

40 
Emissão de pareceres e informações diversas a pedido de entidades 
externas na área de relacionamento com o exterior Todas 

41 
Procedimento de resolução de conflitos na área de relacionamento 
como exterior 

Todas 

42 
Segurança física e utilização de bens públicos na área de gestão 
logística e infraestruturas 

Todas 

43 Transferência de bens na área da gestão logística e infraestruturas Todas 

44 Abates na área de gestão logística e infraestruturas Todas 

45 Secretariado Todas 

46 Utilização de viaturas Todas 

47 Acompanhamento de Recomendações da IGF Todas 
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6. ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO 

6.1 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas será monitorizado 

pelo CD e assessorado pelo Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão 

(GPCG), no sentido de verificar se está a ser garantido o cumprimento das regras 

do Plano e os seus objetivos.  

Para efeitos desta monitorização serão implementadas as seguintes medidas: 

 Elaboração de cronograma de implementação do Plano. 

 Realização de auditorias internas para avaliação do grau de cumprimento 

das Medidas de Prevenção. 

 Acompanhamento para balanço das Medidas de Prevenção. 

 Elaboração de Relatório Anual onde deverá ser dada indicação, sempre que 

tal se revele necessário, de recomendações para atualização do Plano. 

O objetivo do acompanhamento do Plano é o de criar mecanismos que diminuam 

a probabilidade de ocorrência de situações que potenciem os riscos bem como 

dotar o INEM de capacidade, por um lado, para atenuar falhas nas áreas mais 

expostas ao risco, e por outro lado, de dar resposta imediata em caso de ocorrência 

de situações de corrupção, por via das responsabilidades e funções bem definidas. 

6.2 REVISÃO E ATUALIZAÇÃO 

O processo de revisão e atualização encontra-se definido no ponto 3 – Funções e 

Responsabilidades.  

Tendo em vista a consolidação das medidas de prevenção do plano o INEM prevê 

a atualização do seu plano com a implementação do sistema de gestão 

anticorrupção baseado na norma europeia ISO 37001 no triénio 2020-2023. 

Com base na monitorização e processos de auditoria interna ou externa, o GPCG 

deve garantir a atualização do PGRCIC, sempre que se revelar necessário, não 

obstante das revisões e atualização previstas e programadas.   
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CAP. V - FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES 

O presente plano apresenta a indicação clara e precisa sobre a função e 

responsabilidade de cada interveniente, bem como, dos recursos 

necessários/disponíveis e as formas adequadas de comunicação interna. 

Assim, apresenta-se no quadro seguinte os intervenientes neste processo, com a 

indicação das respetivas funções e responsabilidades. 

Decisores Função e responsabilidade 

CD 

 Gestor do Plano 

 Define a política e objetivos anticorrupção, 

garantindo que se encontra alinhada com a 

estratégia do INEM. 

 Promover os recursos necessários e adequados 

à implementação do sistema de gestão 

anticorrupção. 

 Toma as medidas necessárias, inseridas na sua 

competência, no que respeita a práticas 

irregulares.  

Coordenador do GPCG 

 Apoia o CD na conceção e definição da 

política e objetivos de gestão de riscos e 

implementação do sistema de gestão. 

 Promove a comunicação com as Unidades 

Orgânicas no âmbito do sistema de gestão. 

 Apoia a monitorização e execução das 

medidas previstas e identificadas através do 

sistema de gestão. 

 Revê o Plano e elabora o Relatório Anual. 

 Promove a atualização do Sistema de Gestão. 

 Acompanha a execução das medidas 

previstas. 

 Elabora o relatório anual e de 

acompanhamento. 
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 Monitoriza e acompanha a execução das 

medidas previstas e identificadas através do 

sistema de gestão. 

 Executa auditorias internas do sistema a todas 

as áreas de risco identificadas.  

 Acompanha auditorias externas para 

avaliação do grau de cumprimento. 

Coordenador do GQ 

 Realizar programa de auditorias internas para 

avaliação do grau de cumprimento, de 

acordo com os requisitos do sistema. 

Gabinete Jurídico 

 Identifica e revê os requisitos legais no âmbito 

da corrupção e infrações conexas. 

 Recebe as denuncias de práticas, ou suspeitas 

de crimes. 

 Procede às diligências necessárias para dar 

resposta às comunicações de práticas 

irregulares. 

 Colabora com o coordenador do GPCG na 

análise de sugestões e reclamações, bem 

como, na promoção de comunicações 

seguras.  

Diretores/Coordenadores

/Responsáveis das 

Unidades 

Orgânicas/Áreas 

 Identificar e comunicar ao CD a ocorrência 

de risco. 

 Aplicar as medidas previstas no plano nas 

respetivas áreas de intervenção. 

 Responsabilizam-se pela eficácia das medidas 

de controlo do risco na sua esfera de 

atuação.  
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CAP. VI - ANEXOS 

1. ANEXO I – LISTA DE INFRAÇÕES  

Corrupção 

Infração Tipo | Norma Legal 

Art.º 203 do 

Código Penal 

Furto 

1 - Quem, com ilegítima intenção de apropriação para si ou para outra pessoa, 

subtrair coisa móvel alheia, é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena 

de multa. 

2 - A tentativa é punível. 

3 - O procedimento criminal depende de queixa. 

Art.º 204 do 

Código Penal 

Furto qualificado 

1 - Quem furtar coisa móvel alheia: 

a) De valor elevado; 

b) Colocada ou transportada em veículo ou colocada em lugar destinado ao 

depósito de objetos ou transportada por passageiros utentes de transporte coletivo, 

mesmo que a subtração tenha lugar na estação, gare ou cais; 

c) Afeta ao culto religioso ou à veneração da memória dos mortos e que se 

encontre em lugar destinado ao culto ou em cemitério; 

d) Explorando situação de especial debilidade da vítima, de desastre, acidente, 

calamidade pública ou perigo comum; 

e) Fechada em gaveta, cofre ou outro recetáculo equipados com fechadura ou 

outro dispositivo especialmente destinado à sua segurança; 

f) Introduzindo-se ilegitimamente em habitação, ainda que móvel, 

estabelecimento comercial ou industrial ou espaço fechado, ou aí permanecendo 

escondido com intenção de furtar; 

g) Com usurpação de título, uniforme ou insígnia de empregado público, civil ou 

militar, ou alegando falsa ordem de autoridade pública; 

h) Fazendo da prática de furtos modo de vida; ou 

i) Deixando a vítima em difícil situação económica; 

é punido com pena de prisão até 5 anos ou com pena de multa até 600 dias. 

j) Impedindo ou perturbando, por qualquer forma, a exploração de serviços de 

comunicações ou de fornecimento ao público de água, luz, energia, calor, óleo, 

gasolina ou gás; 

2 - Quem furtar coisa móvel alheia: 

a) De valor consideravelmente elevado; 

b) Que possua significado importante para o desenvolvimento tecnológico ou 

económico; 

c) Que por sua natureza seja altamente perigosa; 

d) Que possua importante valor científico, artístico ou histórico e se encontre em 

coleção ou exposição públicas ou acessíveis ao público; 
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e) Penetrando em habitação, ainda que móvel, estabelecimento comercial ou 

industrial ou outro espaço fechado, por arrombamento, escalamento ou chaves 

falsas; 

f) Trazendo, no momento do crime, arma aparente ou oculta; ou 

g) Como membro de bando destinado à prática reiterada de crimes contra o 

património, com a colaboração de pelo menos outro membro do bando; 

é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. 

3 - Se na mesma conduta concorrerem mais do que um dos requisitos referidos nos 

números anteriores, só é considerado para efeito de determinação da pena 

aplicável o que tiver efeito agravante mais forte, sendo o outro ou outros valorados 

na medida da pena. 

4 - Não há lugar à qualificação se a coisa furtada for de diminuto valor. 

Art.º 372º do 

Código Penal 

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. 

Art.º 373 do 

Código Penal 

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 ato 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 ato 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. 

Art.º 374 do 

Código Penal 

Corrupção ativa 

1 - Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, 

der ou prometer a funcionário, ou a terceiro por indicação ou com conhecimento 

daquele, vantagem patrimonial ou não patrimonial com o fim indicado no n.º 1 do 

artigo 373.º, é punido com pena de prisão de um a cinco anos. 

2 - Se o fim for o indicado no n.º 2 do artigo 373.º, o agente é punido com pena de 

prisão até três anos ou com pena de multa até 360 dias. 

3 - A tentativa é punível. 
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Infrações Conexas 

Infração 
Tipo | Norma Legal 

Art.º 235º do 

Código Penal 

Administração danosa 

1 - Quem, infringindo intencionalmente normas de controlo ou regras económicas 

de uma gestão racional, provocar dano patrimonial importante em unidade 

económica do sector público ou cooperativo é punido com pena de prisão até 5 

anos ou com pena de multa até 600 dias. 

2 - A punição não tem lugar se o dano se verificar contra a expectativa fundada 

do agente. 

Artigo 335.º 

do Código 

Penal 

Tráfico de influências 

1 - 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 pública, é punido: 

a) Com pena de prisão de 1 a 5 anos, se pena mais grave lhe não couber por força 

de outra disposição legal, se o fim for o de obter uma qualquer decisão ilícita 

favorável; 

b) 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, se o fim for o de obter uma 

qualquer decisão lícita favorável. 

2 - Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou 

ratificação, der ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial às pessoas 

referidas no número anterior para os fins previstos na alínea a) é punido com pena 

de prisão até 3 anos ou com pena de multa. 

Artigo 358.º 

do Código 

Penal 

 

Usurpação de funções 

Quem: 

a) Sem para tal estar autorizado, exercer funções ou praticar atos próprios de 

funcionário, de comando militar ou de força de segurança pública, arrogando-se, 

expressa ou tacitamente, essa qualidade; 

b) Exercer profissão ou praticar ato próprio de uma profissão para a qual a lei exige 

título ou preenchimento de certas condições, arrogando-se, expressa ou 

tacitamente, possuí-lo ou preenchê-las, quando o não possui ou não as preenche; 

ou 

c) Continuar no exercício de funções públicas, depois de lhe ter sido oficialmente 

notificada demissão ou suspensão de funções; 

é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias. 

Artigo 363.º 

do Código 

Penal 

 

Suborno 

Quem convencer ou tentar convencer outra pessoa, através de dádiva ou 

promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial, a praticar os factos 
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previstos nos artigos 359.º ou 360.º, sem que estes venham a ser cometidos, é punido 

com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias.  

Art.º 367º do 

Código Penal 

Favorecimento Pessoal 

1 - Quem, total ou parcialmente, impedir, frustrar ou iludir atividade probatória ou 

preventiva de autoridade competente, com intenção ou com consciência de 

evitar que outra pessoa, que praticou um crime, seja submetida a pena ou medida 

de segurança, é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa. 

2 - Na mesma pena incorre quem prestar auxílio a outra pessoa com a intenção ou 

com a consciência de, total ou parcialmente, impedir, frustrar ou iludir execução 

de pena ou de medida de segurança que lhe tenha sido aplicada. 

3 - A pena a que o agente venha a ser condenado, nos termos dos números 

anteriores, não pode ser superior à prevista na lei para o facto cometido pela 

pessoa em benefício da qual se atuou. 

4 - A tentativa é punível. 

5 - Não é punível: 

a) O agente que, com o facto, procurar ao mesmo tempo evitar que contra si seja 

aplicada ou executada pena ou medida de segurança; 

b) O cônjuge, os adotantes ou adotados, os parentes ou afins até ao 2.º grau ou a 

pessoa, de outro ou do mesmo sexo, que viva em situação análoga à dos cônjuges 

com aquela em benefício da qual se atuou. 

Art.º 368º do 

Código Penal 

Favorecimento pessoal praticado por funcionário 

Quando o favorecimento previsto no artigo anterior for praticado por funcionário 

que intervenha ou tenha competência para intervir no processo, ou por quem 

tenha competência para ordenar a execução de pena ou de medida de 

segurança, ou seja incumbido de a executar, o agente é punido com pena de 

prisão até 5 anos. 

Art.º 368º A 

do Código 

Penal 

Branqueamento 

1 - Para efeitos do disposto nos números seguintes, consideram-se vantagens os 

bens provenientes da prática, sob qualquer forma de comparticipação, dos factos 

ilícitos típicos de lenocínio, abuso sexual de crianças ou de menores dependentes, 

extorsão, tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, tráfico de armas, 

tráfico de órgãos ou tecidos humanos, tráfico de espécies protegidas, fraude fiscal, 

tráfico de influência, corrupção e demais infrações referidas no n.º 1 do artigo 1.º 

da Lei n.º 36/94, de 29 de setembro, e no artigo 324.º do Código da Propriedade 

Industrial, e dos factos ilícitos típicos puníveis com pena de prisão de duração 

mínima superior a seis meses ou de duração máxima superior a cinco anos, assim 

como os bens que com eles se obtenham. 

2 - Quem converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão 

ou transferência de vantagens, obtidas por si ou por terceiro, direta ou 

indiretamente, com o fim de dissimular a sua origem ilícita, ou de evitar que o autor 

ou participante dessas infrações seja criminalmente perseguido ou submetido a 



Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 
 2020-2022 

 

Página 39 de 61 
Versão novembro 2020 

 

uma reação criminal, é punido com pena de prisão de 2 a 12 anos. 

3 - Na mesma pena incorre quem ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, 

origem, localização, disposição, movimentação ou titularidade das vantagens, ou 

os direitos a ela relativos. 

4 - A punição pelos crimes previstos nos n.os 2 e 3 tem lugar ainda que se ignore o 

local da prática do facto ou a identidade dos seus autores, ou ainda que os factos 

que integram a infração subjacente tenham sido praticados fora do território 

nacional, salvo se se tratar de factos lícitos perante a lei do local onde foram 

praticados e aos quais não seja aplicável a lei portuguesa nos termos do artigo 5.º 

5 - O facto é punível ainda que o procedimento criminal relativo aos factos ilícitos 

típicos de onde provêm as vantagens depender de queixa e esta não tiver sido 

apresentada. 

6 - A pena prevista nos n.os 2 e 3 é agravada de um terço se o agente praticar as 

condutas de forma habitual. 

7 - Quando tiver lugar a reparação integral do dano causado ao ofendido pelo 

facto ilícito típico de cuja prática provêm as vantagens, sem dano ilegítimo de 

terceiro, até ao início da audiência de julgamento em 1.ª instância, a pena é 

especialmente atenuada. 

8 - Verificados os requisitos previstos no número anterior, a pena pode ser 

especialmente atenuada se a reparação for parcial. 

9 - A pena pode ser especialmente atenuada se o agente auxiliar concretamente 

na recolha das provas decisivas para a identificação ou a captura dos responsáveis 

pela prática dos factos ilícitos típicos de onde provêm as vantagens. 

10 - A pena aplicada nos termos dos números anteriores não pode ser superior ao 

limite máximo da pena mais elevada de entre as previstas para os factos ilícitos 

típicos de onde provêm as vantagens. 

Artigo 369.º 

do Código 

Penal 

Denegação de justiça e prevaricação 

1 - O funcionário que, no âmbito de inquérito processual, processo jurisdicional, por 

contraordenação ou disciplinar, conscientemente e contra direito, promover ou 

não promover, conduzir, decidir ou não decidir, ou praticar ato no exercício de 

poderes decorrentes do cargo que exerce, é punido com pena de prisão até 2 

anos ou com pena de multa até 120 dias. 

2 - Se o facto for praticado com intenção de prejudicar ou beneficiar alguém, o 

funcionário é punido com pena de prisão até 5 anos. 

3 - Se, no caso do n.º 2, resultar privação da liberdade de uma pessoa, o agente é 

punido com pena de prisão de 1 a 8 anos. 

4 - Na pena prevista no número anterior incorre o funcionário que, sendo para tal 

competente, ordenar ou executar medida privativa da liberdade de forma ilegal, 

ou omitir ordená-la ou executá-la nos termos da lei. 
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5 - No caso referido no número anterior, se o facto for praticado com negligência 

grosseira, o agente é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de 

multa. 

Art.º 375.º do 

Código Penal 

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 objetos referidos no número anterior forem de diminuto valor, 

nos termos da alínea c) do artigo 202.º, o agente é punido com pena de prisão até 

3 anos ou com pena de multa. 

3 - Se o funcionário der de empréstimo, empenhar ou, de qualquer forma, onerar 

valores ou objetos referidos no n.º 1, é punido com pena de prisão até 3 anos ou 

com pena de multa, se pena mais grave lhe não couber por força de outra 

disposição legal. 

Art.º 376.º do 

Código Penal 

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. 

2 - Se o funcionário, sem que especiais razões de interesse público o justifiquem, der 

a dinheiro público destino para uso público diferente daquele a que está 

legalmente afetado, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de 

multa até 120 dias. 

Art.º 377.º do 

Código Penal 

Participação económica em negócio 

1 - O funcionário que, com intenção de obter, para si ou para terceiro, participação 

económica ilícita, lesar em negócio jurídico os interesses patrimoniais que, no todo 

ou em parte, lhe cumpre, em razão da sua função, administrar, fiscalizar, defender 

ou realizar, é punido com pena de prisão até 5 anos. 

2 - O funcionário que, por qualquer forma, receber, para si ou para terceiro, 

vantagem patrimonial por efeito de ato jurídico-civil relativo a interesses de que 

tinha, por força das suas funções, no momento do ato, total ou parcialmente, a 

disposição, administração ou fiscalização, ainda que sem os lesar, é punido com 

pena de prisão até 6 meses ou com pena de multa até 60 dias. 

3 - A pena prevista no número anterior é também aplicável ao funcionário que 

receber, para si ou para terceiro, por qualquer forma, vantagem patrimonial por 

efeito de cobrança, arrecadação, liquidação ou pagamento que, por força das 

suas funções, total ou parcialmente, esteja encarregado de ordenar ou fazer, posto 
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que não se verifique prejuízo para a Fazenda Pública ou para os interesses que lhe 

estão confiados. 

Art.º 379.º do 

Código Penal 

Concussão 

1 - O funcionário que, no exercício das suas funções ou de poderes de facto delas 

decorrentes, por si ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou 

ratificação, receber, para si, para o Estado ou para terceiro, mediante indução em 

erro ou aproveitamento de erro da vítima, vantagem patrimonial que lhe não seja 

devida, ou seja superior à devida, nomeadamente contribuição, taxa, 

emolumento, multa ou coima, é punido com pena de prisão até 2 anos ou com 

pena de multa até 240 dias, se pena mais grave lhe não couber por força de outra 

disposição legal. 

2 - Se o facto for praticado por meio de violência ou ameaça com mal importante, 

o agente é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos, se pena mais grave lhe não 

couber por força de outra disposição legal. 

Art.º 381.º do 

Código Penal 

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 

do Código 

Penal 

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 383.º 

do Código 

Penal 

 

Violação de segredo 

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 3 anos ou com pena de multa. 

2 - Se o funcionário praticar o facto previsto no número anterior criando perigo para 

a vida ou para a integridade física de outrem ou para bens patrimoniais alheios de 

valor elevado é punido com pena de prisão de um a cinco anos. 

3 - O procedimento criminal depende de participação da entidade que 

superintender no respetivo serviço ou de queixa do ofendido. 

Artigo 385.º 

do Código 

Penal 

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 
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Conflitos de Interesses 

Infração Tipo | Norma Legal 

Artigo 69.º do 

Código de 

Procedimento 

Administrativo 

Casos de impedimento 

1 - Salvo o disposto no n.º 2, os titulares de órgãos da Administração Pública e os 

respetivos agentes, bem como quaisquer outras entidades que, 

independentemente da sua natureza, se encontrem no exercício de poderes 

públicos, não podem intervir em procedimento administrativo ou em ato ou 

contrato de direito público ou privado da Administração Pública, nos seguintes 

casos: 

a) Quando nele tenham interesse, por si, como representantes ou como gestores 

de negócios de outra pessoa; 

b) Quando, por si ou como representantes ou gestores de negócios de outra 

pessoa, nele tenham interesse o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 

condições análogas às dos cônjuges, algum parente ou afim em linha reta ou até 

ao segundo grau da linha colateral, bem como qualquer pessoa com quem vivam 

em economia comum ou com a qual tenham uma relação de adoção, tutela ou 

apadrinhamento civil; 

c) Quando, por si ou como representantes ou gestores de negócios de outra 

pessoa, tenham interesse em questão semelhante à que deva ser decidida, ou 

quando tal situação se verifique em relação a pessoa abrangida pela alínea 

anterior; 

d) Quanto tenham intervindo no procedimento como perito ou mandatário ou 

hajam dado parecer sobre questão a resolver; 

e) Quando tenha intervindo no procedimento como perito ou mandatário o seu 

cônjuge ou pessoa com quem viva em condições análogas às dos cônjuges, 

parente ou afim em linha reta ou até ao segundo grau da linha colateral, bem 

como qualquer pessoa com quem vivam em economia comum ou com a qual 

tenham uma relação de adoção, tutela ou apadrinhamento civil; 

f) Quando se trate de recurso de decisão proferida por si, ou com a sua 

intervenção, ou proferida por qualquer das pessoas referidas na alínea b) ou com 

intervenção destas. 

2 - Excluem-se do disposto no número anterior: 

a) As intervenções que se traduzam em atos de mero expediente, designadamente 

atos certificativos; 

b) A emissão de parecer, na qualidade de membro do órgão colegial competente 

para a decisão final, quando tal formalidade seja requerida pelas normas 

aplicáveis; 

c) A pronúncia do autor do ato recorrido, nos termos do n.º 2 do artigo 195.º 

3 - Sob pena das sanções cominadas pelos n.os 1 e 3 do artigo 76.º, não pode haver 

lugar, no âmbito do procedimento administrativo, à prestação de serviços de 
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consultoria, ou outros, a favor do responsável pela respetiva direção ou de 

quaisquer sujeitos públicos da relação jurídica procedimental, por parte de 

entidades relativamente às quais se verifique qualquer das situações previstas no 

n.º 1, ou que hajam prestado serviços, há menos de três anos, a qualquer dos 

sujeitos privados participantes na relação jurídica procedimental. 

4 - As entidades prestadoras de serviços no âmbito de um procedimento devem 

juntar uma declaração de que se não encontram abrangidas pela previsão do 

número anterior. 

5 - Sempre que a situação de incompatibilidade prevista no n.º 3 ocorrer já após o 

início do procedimento, deve a entidade prestadora de serviços comunicar desde 

logo o facto ao responsável pela direção do procedimento e cessar toda a sua 

atividade relacionada com o mesmo. 

Art.º 70º do 

Código do 

Procedimento 

Administrativo  

Arguição e declaração do impedimento 

1 - Quando se verifique causa de impedimento em relação a qualquer titular de 

órgão ou agente da Administração Pública, deve o mesmo comunicar desde logo 

o facto ao respetivo superior hierárquico ou ao presidente do órgão colegial, 

consoante os casos. 

2 - Quando a causa de impedimento incidir sobre outras entidades que, sem a 

natureza daquelas a quem se refere o n.º 1, se encontrem no exercício de poderes 

públicos, devem as mesmas comunicar desde logo o facto a quem tenha o poder 

de proceder à respetiva substituição. 

3 - Até ser proferida a decisão definitiva ou praticado o ato, qualquer interessado 

pode requerer a declaração do impedimento, especificando as circunstâncias de 

facto que constituam a sua causa. 

4 - Compete ao superior hierárquico ou ao presidente do órgão colegial conhecer 

da existência do impedimento e declará-lo, ouvindo, se considerar necessário, o 

titular do órgão ou agente. 

5 - Tratando-se do impedimento do presidente do órgão colegial, a decisão do 

incidente compete ao próprio órgão, sem intervenção do presidente. 

6 - O disposto nos n.os 3 a 5 aplica-se, com as necessárias adaptações, às situações 

referidas no n.º 2. 

Artigo 73.º do 

Código de 

Procedimento 

Administrativo 

 

Fundamento da escusa e suspeição 

1 - Os titulares de órgãos da Administração Pública e respetivos agentes, bem como 

quaisquer outras entidades que, independentemente da sua natureza, se 

encontrem no exercício de poderes públicos devem pedir dispensa de intervir no 

procedimento ou em ato ou contrato de direito público ou privado da 

Administração Pública quando ocorra circunstância pela qual se possa com 

razoabilidade duvidar seriamente da imparcialidade da sua conduta ou decisão 

e, designadamente: 

a) Quando, por si ou como representante ou gestor de negócios de outra pessoa, 

nele tenha interesse parente ou afim em linha reta ou até ao terceiro grau da linha 
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colateral, ou tutelado ou curatelado dele, do seu cônjuge ou de pessoa com quem 

viva em condições análogas às dos cônjuges; 

b) Quando o titular do órgão ou agente, o seu cônjuge ou pessoa com quem viva 

em condições análogas às dos cônjuges, ou algum parente ou afim na linha reta, 

for credor ou devedor de pessoa singular ou coletiva com interesse direto no 

procedimento, ato ou contrato; 

c) Quando tenha havido lugar ao recebimento de dádivas, antes ou depois de 

instaurado o procedimento, pelo titular do órgão ou agente, seu cônjuge ou pessoa 

com quem viva em condições análogas às dos cônjuges, parente ou afim na linha 

reta; 

d) Se houver inimizade grave ou grande intimidade entre o titular do órgão ou 

agente, ou o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições análogas às 

dos cônjuges, e a pessoa com interesse direto no procedimento, ato ou contrato; 

e) Quando penda em juízo ação em que sejam parte o titular do órgão ou agente, 

o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições análogas às dos cônjuges, 

parente em linha reta ou pessoa com quem viva em economia comum, de um 

lado, e, do outro, o interessado, o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 

condições análogas às dos cônjuges, parente em linha reta ou pessoa com quem 

viva em economia comum. 

2 - Com fundamento semelhante, pode qualquer interessado na relação jurídica 

procedimental deduzir suspeição quanto a titulares de órgãos da Administração 

Pública, respetivos agentes ou outras entidades no exercício de poderes públicos 

que intervenham no procedimento, ato ou contrato. 

Art.º 19 da Lei 

Geral do 

Trabalho em 

Funções 

Públicas 

Incompatibilidades e impedimentos 

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. 

Artigo 21.º da 

Lei Geral do 

Trabalho Em 

Funções 

Públicas 

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;  

b) Participação em conselhos consultivos e em comissões de fiscalização ou outros 

órgãos colegiais de fiscalização ou controlo de dinheiros públicos;  
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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 da 

Lei Geral do 

Trabalho Em 

Funções 

Públicas 

 

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.  

Artigo 24.º da 

Lei Geral do 

Trabalho Em 

Funções 

Públicas 

Proibições específicas 

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; 
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b) Exerçam poderes por ele delegados ou subdelegados; 

c) Tenham sido por ele instituídos, ou relativamente a cujo titular tenha intervindo 

como representante do empregador público, para o fim específico de intervir nos 

procedimentos em causa; 

d) Sejam integrados, no todo ou em parte, por trabalhadores por ele designados; 

e) Cujo titular ou trabalhadores neles integrados tenham, há menos de um ano, sido 

beneficiados por qualquer vantagem remuneratória, ou obtido menção relativa à 

avaliação do seu desempenho, em cujo procedimento ele tenha tido intervenção; 

f) Com ele colaborem, em situação de paridade hierárquica, no âmbito do mesmo 

órgão ou serviço. 

4 - Para efeitos das proibições constantes dos n.os 1 e 2, é equiparado ao 

trabalhador: 

a) O seu cônjuge, não separado de pessoas e bens, ascendentes e descendentes 

em qualquer grau, colaterais até ao segundo grau e pessoa que com ele viva em 

união de facto; 

b) A sociedade em cujo capital o trabalhador detenha, direta ou indiretamente, 

por si mesmo ou conjuntamente com as pessoas referidas na alínea anterior, uma 

participação não inferior a 10 %. 

5 - A violação dos deveres referidos nos n.os 1 e 2 constitui infração disciplinar grave. 

6 - Para efeitos do disposto no Código do Procedimento Administrativo, os 

trabalhadores devem comunicar ao respetivo superior hierárquico, antes de 

tomadas as decisões, praticados os atos ou celebrados os contratos referidos nos 

n.os 1 e 2, a existência das situações referidas no n.º 4. 

7 - É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 51.º do Código 

do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 

novembro, na redação atual. 
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2. ANEXO II – SITUAÇÕES DE RISCO E MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CORREÇÃO A ADOTAR PARA PREVENÇÃO DE 

RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

Legenda: 

 PO – Probabilidade de Ocorrência: 1 = Baixa | 2 = Média | 3 = Alta 

Probabilidade, que consiste na análise de o quão provável é, a ocorrência das situações que comportam o risco, ou seja, o quão fácil ou difícil é que 

determinado risco possa acontecer; 

 IP – Impacto Previsível: 1 = Baixo | 2 = Médio | 3 = Alto 

Impacto Previsível, que faz referência às consequências das infrações que pode suscitar, ou seja, quais serão os prejuízos ou danos causados caso o 

risco incida de facto. 

 NS – Nível de Significância: ≤ 2 = Fraca | ≥ 3 ≤ 5  = Moderada | ≥ 6 = Elevada 

Significância, que consiste na conjugação da probabilidade e impacto previsível.  

 

Na área de Gestão Financeira 

Nº Atividade UO Nº Risco PO IP NS Medidas de prevenção 

1 

Liquidação das 

taxas de registo, de 

contribuição 

regulatória e de 

vistoria 

DGF 
1.1 

Discrepância entre o valor 
constante no documento 
contabilístico e o valor devido pelos 
prestadores, por transmissão de 
“informações privilegiadas 
confidenciais”. 

3 2 6 Realização de auditorias de controlo financeiro 

2 
Documentos pagos 

por meio de cheque 
DGF 

2.1 Valores cobrados e não 
depositados. 3 3 9 

Depósito diário dos valores recebidos com registo nos 
sistemas informáticos de suporte. 

3 DGF 
3.1 

Pagamento sem entrega do bem 
ou prestação do serviço ou antes 
da respetiva autorização. 

3 3 9 
Antes do pagamento é confirmado que o bem foi 
devidamente recebido ou o serviço prestado, nos termos da 
adjudicação. 
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Autorização e 

pagamento de 

despesa 

DGF 
3.2 Risco de falhas na gestão de 

dinheiros e valores públicos. 3 3 9 
Conferência da informação/Controlo interno da atividade 
relacionada com a Gestão Financeira. 

DGF 
3.3 

Pagamento de despesas sem 
verificação da situação tributária e 
contributiva do beneficiário do 
pagamento. 

3 3 9 
São solicitadas e efetuado o controlo das certidões da 
situação tributária e contributiva. 

DGF 
3.4 

Despesas não documentadas e 
que não se enquadram neste tipo 
de pagamentos e omissões na 
prestação de contas do 
movimento de operações de 
tesouraria. 

2 3 6 

Monitorização do cumprimento do regulamento de fundo de 
maneio fazendo atualizações ao mesmo em função de 
verificação de necessidade de alterações. 
 

DGF 
3.5 

Assunção e pagamento de 
despesas sem prévio cabimento e 
compromisso orçamental 

2 3 6 Implementação de política de controlo interno. 

DGF 
3.6 

Erro de processamento nas tarefas 
(ex.: classificação da despesa, 
cálculo de valores, erro do 
destinatário de transferência, etc…) 
com benefício terceiro. 

3 3 9 

Implementação de política de controlo interno. 
Segregação de funções; 
Formação contínua/sensibilização sobre corrupção e 
infrações conexas; 
Registo exaustivo de todos os atos sujeitos a pagamento no 
sistema informático da contabilidade. 

DGF 
3.7 Prestação de atos sujeitos a 

pagamento sem emissão de fatura 3 3 9 

Segregação de funções; 
Formação contínua/sensibilização sobre corrupção e 
infrações conexas; 
Registo exaustivo de todos os atos sujeitos a pagamento no 
sistema informático da contabilidade. 

DGF 
3.8 

Pagamento de horas de abonos e 
compensações, sem autorização 
prévia e devidamente 
fundamentada. 

3 2 6 
Recurso a dupla validação rigorosa do processamento 
mensal de vencimentos e compensações. 
Validação hierárquica dos processamentos. 

Na área de Contratação Pública 

Nº Atividade UO Nº Risco PO IP NS Medidas de prevenção 

4 
Aquisição de bens e 

serviços 

GGCCP 
4.1 Escolha do procedimento e valor 

do contrato. 3 3 9 
Garantir que o procedimento é adequado ao valor do 
contrato. 

GGCCP 
4.2 Respeito pelas várias fases do 

procedimento aquisitivo 3 3 9 Aplicação rigorosa do Código dos Contrato Públicos. 
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GGCCP 
4.3 

Insuficiente justificação do tipo de 
procedimento adotado quando 
restritivo da concorrência. 

3 3 9 
Exigir fundamentação objetiva da escolha de outro tipo de 
procedimento mais restritivo da concorrência. 

GGCCP 
4.4 Ajuste direto com base em critérios 

materiais. 3 3 9 
Garantir que quando o ajuste direto é baseado em critérios 
materiais o mesmo é rigorosamente justificado e 
documentado. 

GGCCP 
4.5 

Repetição do procedimento ao 
longo do tempo ao mesmo 
fornecedor com fracionamento da 
despesa. 

3 3 9 

Implementação de sistema de controlo de montantes totais 
adjudicados em ajustes diretos por fornecedor. 
Plano anual de compras de acordo com as necessidades 
dos serviços; 
Levantamento de necessidade prévio. 

GGCCP 
4.6 Verificação de documentos de 

habilitação de fornecedores. 3 3 9 Aplicação rigorosa do Código dos Contrato Públicos. 

GGCCP e 
Gestores 

de 
Contrato 

4.7 

Não Controlo da execução de 
contratos de aquisição de bens 
e/ou serviços tendo em conta os 
prazos contratados para as 
contraprestações; Não 
Cumprimento integral dos 
serviços/bens contratados, limite 
legal estabelecido e eventuais 
sanções por atraso. 

3 3 9 

Análise e cumprimento das obrigações contratuais inerentes 
aos contratos/prestações em curso. Definição clara no 
processo de gestão de compras e contratação pública, das 
circunstâncias que podem determinar a concessão de 
prorrogações, suspensões ou outras figuras que impliquem a 
alteração dos calendários e prazos estabelecidos tendo em 
consideração o tipo e natureza do contrato. 
Obrigatoriedade de ser objeto de informação a justificação 
clara e precisa dos factos que determinem a alteração dos 
calendários e prazos estabelecidos para o fornecimento de 
bens e serviços. 
Aplicação de multas e outras sanções previstas na lei e no 
caderno de encargos para o não cumprimento das 
obrigações contratuais e da calendarização ou prazos das 
aquisições de bens ou serviços. 

4.8 

Inexistência de uma avaliação 
corrente e à posteriori do nível de 
qualidade e do preço dos bens e 
serviços adquiridos aos diversos 
fornecedores/prestadores. 

3 3 9 

Definir no contrato os elementos responsáveis pela gestão, 
acompanhamento e validação final dos serviços prestados / 
bens fornecidos; 
Estabelecimento de procedimentos que impliquem a 
participação dos sectores utilizadores na validação dos 
serviços prestados / bens fornecidos. 

4.9 

Acumulação e indefinição das 
responsabilidades dos 
intervenientes com inexistência de 
segregação de funções nas 
diversas fases. 

3 3 9 
Processo de gestão de compras e contratação pública. 
Implementação de política de controlo interno. 
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4.10 

Existência de falhas no controlo de 
custos do contrato tendo por 
pressuposto os valores 
orçamentados anualmente. 

3 3 9 
Monitorização do processo interno de gestão de contrato 
fazendo atualizações em função de verificação de 
necessidade de alterações. 

4.11 

Inexistência de critérios e 
fundamentação escassa na 
escolha de entidades a convidar a 
apresentar proposta, por 
inexistência de avaliação de 
desempenho contratual. 

3 3 9 
Auditoria a fornecedores; 
Processo de avaliação de fornecedores. 

4.12 
Aquisição de vantagens por parte 
dos responsáveis pela execução 
contratual. 

3 3 9 

Segregação de funções; 
Formação contínua/sensibilização sobre corrupção e 
infrações conexas; 
Validação hierárquica dos procedimentos; 
Distribuição aleatória de processos pelos diferentes 
colaboradores. 
Garantia do respeito integral, pelos colaboradores, dos 
procedimentos. 
Código de Ética dos profissionais. 
Obrigatoriedade de atuação com plena isenção; 
Comunicação de qualquer impedimento para o tratamento 
de assuntos que lhe tenha sido atribuído, por força da 
existência de qualquer relação com as entidades 
intervenientes. 

Na área de Gestão de Recursos Humanos 

Nº Atividade UO Nº Risco PO IP NS Medidas de prevenção 

5 
Competências 

técnicas 
DGRH 5.1 

Risco de inadequação do perfil 
técnico e comportamental ao 
exercício das funções 

2 2 4 

Partilha de conhecimentos, experiências e informação 
técnica; adequação das necessidades formativas ao perfil 
exigido, motivação individual e dos grupos de trabalho; 
rotatividade do pessoal; mecanismos de aferição externa 
dos comportamentos no exercício das funções. 

6 
Recrutamento e 

seleção de pessoal 
DGRH 6.1 

Critérios de recrutamento com 
margem de discricionariedade e 
critérios preferenciais pouco 
objetivos; Favorecimento ou 
prejuízo na escolha dos candidatos. 

2 3 6 
Elaboração rigorosa e objetiva de critérios de recrutamento 
e reforço da fundamentação das decisões de contratar; 
Aplicação rigorosa da lei; 
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7 
Registo individual 

dos trabalhadores 
DGRH 7.1 Acesso indevido a informação 

pessoal; Quebra de sigilo. 3 2 6 

Os processos individuais apenas estão acessíveis ao 
Conselho Diretivo e aos elementos do DGRH, aos elementos 
das Delegações Regionais com funções de secretariado de 
recursos humanos. 

8 
Gestão e controlo 

de assiduidade 
DGRH 8.1 Controlo, registo e verificação de 

faltas e ausências. 3 2 6 
Validação do registo biométrico dos colaboradores pelo 
superior hierárquico. 
Recurso à plataforma WebRHV. 

9 

Processamento de 

vencimentos e 

outras 

compensações 

DGRH 

9.1 Atribuição de remuneração ou 
compensações indevidas. 3 2 6 

Recurso a dupla validação rigorosa do processamento 
mensal de vencimentos e compensações. 
Validação hierárquica dos processamentos. 9.2 

Processamento de horas de abonos 
e compensações, sem autorização 
prévia e devidamente 
fundamentada.  

3 2 6 

10 
Avaliação de 

desempenho 
DGRH 10.1 

Ausência de dinamização do 
processo de avaliação do 
desempenho dos 
trabalhadores(as). 

2 2 4 
Implementação da ferramenta GEADAP – Gestão Integrada 
da avaliação de desempenho da administração pública. 
Processo de avaliação de desempenho. 

11 

Formação 

profissional e de 

Emergência Médica 

DGRH 11.1 Inexistência de critérios claros na 
escolha e seleção de cursos. 2 2 4 

Levantamento das necessidades formativas por trabalhador 
e UO; 
Plano Anual de Formação aprovado pelo CD. 

DFEM 11.2 
Eventual conflito de interesses entre 
colaboradores internos do INEM e 
entidades clientes. 

3 3 9 
Segregação de funções; 
Formação contínua/sensibilização sobre corrupção e 
infrações conexas; 
Validação hierárquica dos processos formativos; 
Distribuição aleatória de processos pelos diferentes 
colaboradores. 
Garantia do respeito integral, pelos colaboradores, dos 
procedimentos. 
Código de Ética dos profissionais. 
Obrigatoriedade de atuação com plena isenção; 
Comunicação de qualquer impedimento para o tratamento 
de assuntos que lhe tenha sido atribuído, por força da 
existência de qualquer relação com as entidades 
intervenientes. 

DFEM 11.3 Risco de favorecimento na seleção 
dos formadores. 3 2 6 

DFEM 11.4 

Risco na medida em que possa 
existir relação profissional ou 
comercial com os parceiros do SIEM 
ou outras entidades formadoras 
públicas e privadas acreditadas. 

3 3 9 

DFEM 11.5 

Risco de incumprimento dos 
procedimentos associados ao 
Sistema de Acreditação, para 
favorecimento pessoal ou de 
terceiros. 

3 3 9 

DFEM 11.6 
Risco de deficiências no controlo 
da atividade formativa 
desenvolvida pelas entidades 

3 3 9 



Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 
 2020-2022 

 

Página 52 de 61 
Versão novembro 2020 

 

formadoras acreditadas, podendo 
original favorecimentos de 
formandos e formadores. 

Na área de Sistemas e Tecnologias da Informação 

Nº Atividade UO Nº Risco PO IP NS Medidas de prevenção 

12 

Acesso aos sistemas 

de informação e 

plataformas digitais 

GSTI 12.1 

Acesso indevido e/ou não 
justificado a sistemas e plataformas 
digitais face à natureza das funções 
desempenhadas e 
responsabilidades dos 
trabalhadores. 

3 2 6 

Levantamento dos sistemas / aplicações informáticas, com 
identificação da natureza dos correspondentes acessos 
(administração, utilização, consulta, …) e análise critica face 
à natureza da informação e funções desempenhadas. 

GSTI 12.2 
Acesso ou utilização indevida da 
informação (fornecimento a 
terceiros). 

3 3 9 
Protocolos de acesso para fornecedores e rastreabilidade 
dos acessos. 

GSTI 12.3 Adulteração da informação 3 3 9 

GSTI 12.4 
Perda de controlo sobre os recursos 
disponibilizados pelas Tecnologias 
de Informação 

3 3 9 
Monitorização e atualização do cumprimento de Política de 
Segurança da Informação e Controlo de Acessos fazendo 
atualizações em função de verificação de necessidade de 
alterações; 
Interoperacionalidade das várias aplicações permitindo o 
cruzamento de informação. 

GSTI 12.5 

Acessos informáticos indevidos, 
particularmente quanto à garantia 
de confidencialidade de passwords 
e acessos a sistemas com 
informações com caracter 
reservado. 

3 3 9 

Na área de Relacionamento com o Exterior 

Nº Atividade UO Nº Risco PO IP NS Medidas de prevenção 

13 

Tratamento de 

reclamações/exposi

ções/prestação de 

informações 

GMC 13.1 
Ausência de isenção e de 
objetividade na realização das 
atividades. 

3 3 9 
Implementação, divulgação e sensibilização sobre regras de 
conduta, incluindo o segredo profissional. 

GMC 13.2 
Transmissão ou uso indevido de 
informação reservada ou 
confidencial. 

3 3 9 
Implementação, divulgação e sensibilização sobre regras de 
conduta, incluindo o segredo profissional. 



Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 
 2020-2022 

 

Página 53 de 61 
Versão novembro 2020 

 

14 

Atividade de 

contencioso e 

representação do 

INEM em processos 

judiciais 

GJ 14.1 

Tratamento discriminatório ou 
favorecimento das entidades 
visadas; Utilização indevida da 
informação; Fuga de informação; 
Quebra de sigilo. 

2 3 6 

Distribuição aleatória de processos pelos diferentes 
colaboradores. 
Dupla validação das análises efetuadas aos processos antes 
da conclusão. 
Sujeição a aprovação pelo Conselho Diretivo. 
Validação hierárquica dos trabalhos. 
Implementação, divulgação e sensibilização sobre regras de 
conduta, incluindo o segredo profissional. 

15 

Tratamento de 

processos de 

contraordenação 

GJ 15.1 

Possibilidade de intervenção 
desigual nos diferentes processos, 
em função do 
prestador/reclamante/exponente, 
envolvido. 

2 3 6 

Distribuição aleatória de processos pelos diferentes 
colaboradores. 
Garantia do respeito integral, pelos colaboradores, dos 
procedimentos. 
Código de Ética dos profissionais. 
Obrigatoriedade de atuação com plena isenção; 
Comunicação de qualquer impedimento para o tratamento 
de assuntos que lhe tenha sido atribuído, por força da 
existência de qualquer relação com as entidades 
intervenientes; 

GJ 15.2 Possibilidade de decurso de prazo 
de prescrição, deliberado ou não. 2 3 6 Controlo dos prazos de instrução durante o procedimento. 

16 
Divulgação de 

informação 

GMC 16.1 
Ausência deliberada, ou por 
omissão, de objetividade e isenção 
na comunicação. 

3 3 9 Validação superior do formato e conteúdo da informação. 

GMC 16.2 
Transmissão ou uso indevido de 
informação reservada ou 
confidencial. 

3 3 9 
Código de Ética dos profissionais. 
Obrigatoriedade de atuação com plena isenção; 
Formação contínua/sensibilização sobre corrupção e 
infrações conexas; 17 

Relação com a 

imprensa 
GMC 17.1 

Quebra de sigilo e divulgação a 
terceiros; Deturpação, 
manipulação, omissão ou utilização 
indevida da informação. 

3 3 9 

Na área de Gestão Logística e de Infraestruturas 

Nº Atividade UO Nº Risco PO IP NS Medidas de prevenção 

18 

Segurança física e 

utilização de bens 

públicos 

GGI 18.1 Extravio de bens por causa 
humana. 2 3 6 

Verificação periódica dos bens. 
Base de dados de bens atualizada. 

GLO 18.2 Risco de deficiências no controlo 
da gestão de Frota, por 3 3 9 

Dupla validação das análises efetuadas aos processos antes 
da conclusão; 
Sujeição a aprovação pelo Conselho Diretivo; 
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favorecimento pessoal ou de 
terceiros. 

Validação hierárquica dos trabalhos; 
Segregação de funções; 
Formação contínua/sensibilização sobre corrupção e 
infrações conexas. 

19 
Transferência de 

bens 

GGI  
GLO 

GGCCP 

19.1 

Tratamento discriminatório ou 
favorecimento das entidades 
visadas na transferência de 
propriedade de bens. 

2 3 6 

Distribuição aleatória de processos pelos diferentes 
colaboradores. 
Dupla validação das análises efetuadas aos processos antes 
da conclusão. 
Sujeição a aprovação pelo Conselho Diretivo. 
Validação hierárquica dos trabalhos. 

20 Abates GGCCP 20.1 Bem abatido continuar nos serviços; 
Abates sem autorização. 2 2 4 

Realização de conferências físicas periódicas, de modo a 
verificar se os bens abatidos já se encontram para 
reciclagem e; se a autorização de abate foi efetuada pelo 
órgão de gestão competente; se os bens abatidos foram 
isolados, em local de acesso restrito e controlado e se a 
justificação de abate foi devidamente efetuada. 

Na área de Auditoria e Controlo 

Nº Atividade UO Nº Risco PO IP NS Medidas de prevenção 

21 
Controlo da 

qualidade 
GQ 21.1 

Risco de falha do controlo de 
qualidade dos procedimentos e 
serviços 

3 2 6 
Supervisão e revisão dos procedimentos adotados e dos 
serviços propostos; adoção e difusão das melhores práticas 
e conhecimentos; segregação de funções. 

22 Auditorias 

GQ 
GPCG 
DEM 
DR 

DFEM 
GLO 
GSTI 
DGF 

22.1 Ausência de rigor, isenção e 
objetividade. 2 2 4 

Uniformização de comportamentos através de listas de 
verificação. Acompanhamento dos novos colaboradores 
por colaboradores antigos. 

DEM     
GQ 

GPCG 

22.2 
Ausência de rigor, isenção e 
objetividade nas auditorias da 
atividade operacional. 

3 3 9 
Uniformização de comportamentos através de listas de 
verificação. Acompanhamento dos novos colaboradores 
por colaboradores antigos. 

23 
Acompanhamento 

de recomendações 

GPCG   
GQ        
GJ 

23.1 
Não monitorização e 
acompanhamento das ações 
implementadas. 

2 3 6 
Monitorização sistemática e contínua do plano de ações e 
acompanhamento das atividades. 
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na área da gestão 

financeira 

24 

Tramitação de 

processos de 

licenciamento/certifi

cação em regime 

ordinário 

GLO 
 DFEM 

CD 

24.1 
Tratar determinados pedidos em 
detrimento de outros que foram 
apresentados em primeiro lugar 

3 3 9 

Controlo interdepartamental e ao nível do CD; Realização 
de reuniões de equipa nas quais são expostos casos 
concretos, esclarecidas dúvidas e divulgados os 
procedimentos a adotar; 
Controlo hierárquico do processo e dos documentos de 
suporte ao processo; 

25 

Dispensa e aferição 

do cumprimento de 

requisitos 

GLO 
DFEM 
DGRH 

GQ 
GGCCP 
GPCG 

GSTI 

25.1 

Facilitar/dispensar a observância 
do cumprimento de requisitos ou 
condições instituídas nos processos 
internos; 
Conflito de interesses na avaliação 
dos processos 

3 3 9 

Adoção de reuniões de equipas nas quais são expostos casos 
concretos, esclarecidas dúvidas e divulgados os 
procedimentos a adotar; Controlo hierárquico dos processos 
e dos documentos elaborados. 

26 

Realização de 

vistorias ou 

auditorias a 

entidades externas 

GLO 
DFEM 
GPCG 

GGCCP 
GSTI 

26.1 
Tratar determinados pedidos em 
detrimento de outros que foram 
apresentados em primeiro lugar 

2 3 6 
Controlo hierárquico dos pedidos; Registo de entradas de 
pedidos ou solicitações. 

26.2 
Não atuação em situação de 
irregularidades ou ilícitos, tendo 
conhecimento dos factos 

2 3 6 
Uniformização de comportamentos através de utilização de 
lista de verificações; Acompanhamento de novos 
colaboradores por colaboradores antigos; Formação 
contínua. 

26.3 Ausência de rigor, isenção e 
objetividade 2 2 4 

26.4 Discricionariedade na atuação 2 3 6 

26.5 Deturpação, manipulação ou 
omissão de informação 3 3 9 

Código de ética dos profissionais; Formação/sensibilização 
sobre corrupção e infrações conexas; 
Reforço da comunicação dos deveres dos trabalhadores; 
Perfil de funções; 

26.6 Adulteração de conclusões 2 3 6 
Relatórios elaborados por todos os elementos da equipa; 
Validação hierárquica de relatórios. 

26.7 Conflito de interesses 3 3 9 
Divulgação e cumprimento de normas sobre impedimentos 
e casos de pedido de escusa; Declaração de ausência de 
conflito de interesse, nos processos envolvidos. 
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27 Fiscalizações 

DFEM 
GLO 

27.1 
Não atuação em situação de 
irregularidades ou ilícitos, tendo 
conhecimento dos factos. 

2 3 6 

Uniformização de comportamentos através de utilização de 
listas de verificação; 
Acompanhamento de novos colaboradores por 
colaboradores antigos; 
Formação contínua/sensibilização sobre corrupção e 
infrações conexas; 

DFEM 
GLO 

27.2 

Risco na medida em que possa 
existir relação profissional ou 
comercial com os parceiros do SIEM 
ou outras entidades privadas de 
ambulâncias. 

2 3 6 

Distribuição aleatória de processos pelos diferentes 
colaboradores; 
Garantia do respeito integral, pelos colaboradores, dos 
procedimentos. Código de Ética dos profissionais. 
Formação contínua/sensibilização sobre corrupção e 
infrações conexas; 

DFEM   
DEM 
GLO 

27.3 Ausência de rigor, isenção e 
objetividade. 2 3 6 

Uniformização de comportamentos através de utilização de 
listas de verificação; 
Acompanhamento de novos colaboradores por 
colaboradores antigos; 
Formação contínua/sensibilização sobre corrupção e 
infrações conexas; 

28 

Prestação de 

cuidados de 

Emergência Médica 

DEM       
DR 
GQ 

28.1 
Arbitrariedade de tratamento e 
discricionariedade de tratamento 
de utentes. 

3 3 9 

Código de Ética dos profissionais. 
Obrigatoriedade de atuação com plena isenção; 
Formação contínua/sensibilização sobre corrupção e 
infrações conexas; 
Validação hierárquica das tarefas desempenhadas 
Avaliação de desempenho 

DEM       
DR 
GQ 

28.2 
Risco de não articulação com 
entidades que colaboram com o 
INEM. 

3 3 9 

Definição de procedimentos, monitorização 
das atividades, apresentação de propostas de melhoria no 
seu desempenho; 
Código de Ética dos profissionais. 
Obrigatoriedade de atuação com plena isenção; 
Formação contínua/sensibilização sobre corrupção e 
infrações conexas; 

DEM       
DR 
GQ 

28.3 

Tratamento discriminatório ou 
favorecimento das entidades 
parceiras do INEM na atribuição de 
serviço. 

3 3 9 

Segregação de funções; 
Formação contínua/sensibilização sobre corrupção e 
infrações conexas; 
Distribuição aleatória de serviços pelos diferentes 
colaboradores. 
Garantia do respeito integral, pelos colaboradores, dos 
procedimentos. 
Código de Ética dos profissionais. 
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Obrigatoriedade de atuação com plena isenção; 
Comunicação de qualquer impedimento para o tratamento 
de assuntos que lhe tenha sido atribuído, por força da 
existência de qualquer relação com as entidades 
intervenientes. 

DEM       
DR 
GQ 

28.4 Risco de deficiente supervisão de 
meios e da atividade operacional. 3 3 9 

Implementar política de controlo interno. 
Programa de auditorias. 
Programa de Acreditação CODU/Meios 

Na área de Gestão Administrativa 

Nº Atividade UO Nº Risco PO IP NS Medidas de prevenção 

29 
Tratamento de 

processos 
administrativos 

DR 
DGRH 
GMC     

GJ 

29.1 

Possibilidade de intervenção 
desigual nos diferentes processos 
administrativos, em função do 
prestador/reclamante/exponente, 
envolvido. 

3 3 9 

Distribuição aleatória de processos pelos diferentes 
colaboradores; 
Garantia do respeito integral, pelos colaboradores, dos 
procedimentos. Código de Ética dos profissionais. 

29.2 
Ausência de isenção e de 
objetividade na realização das 
atividades. 

3 3 9 
Implementação, divulgação e sensibilização sobre regras de 
conduta, incluindo o segredo profissional. 

30 Tratamento de 
correspondência 

DGF 30.1 

Violação da correspondência e do 
dever de sigilo; Desaparecimento 
da correspondência; Viciação da 
data de entrada. 

3 3 9 

Procedimento interno de tratamento de expediente. 
Código de Ética dos profissionais. 
Obrigatoriedade de atuação com plena isenção; 
Formação contínua/sensibilização sobre corrupção e 
infrações conexas; 

No âmbito de toda a organização 

Nº Atividade UO Nº Risco PO IP NS Medidas de prevenção 

31 
Transversais a todas 
as atividades 

Todas 

31.1 

Ausência de rigor, integridade, 
responsabilidade, transparência e 
isenção e objetividade no 
desempenho das funções e quebra 
de valores e deveres institucionais. 

3 2 6 

Implementação, divulgação e sensibilização sobre regras de 
conduta, incluindo o segredo profissional. 
Cumprimento da legislação aplicável, em particular no que 
respeita a incompatibilidades e impedimentos; deveres de 
diligência e sigilo e responsabilidade civil, criminal e 
disciplinar; Código de Ética; formação inicial; definição de 
responsabilidades; Auditorias aos processos e definição de 
procedimentos no âmbito do Sistema de Gestão Integrado 
de Qualidade, Ambiente e Segurança e Formação 

31.2 Deturpação, manipulação, 
omissão e fuga de informação. 3 3 9 

31.3 
Aceitação de favores ou 
favorecimentos ilícitos em troca de 
vantagens e/ou benefícios 

3 3 9 
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31.4 
Divulgação, eliminação, 
sonegação ou utilização indevida 
de informação.  

3 3 9 
Profissional; Política de Qualidade; Política de Segurança da 
Informação. 

32 

Aquisição de bens e 
serviços na área da 
contratação 
pública 

Todas 32.1 
Indefinição de critérios, normativos 
e/ou técnicos, nos cadernos de 
encargos na contratação pública. 

3 3 9 

Monitorização dos modelos de contratação pública fazendo 
atualizações em função de verificação de necessidade de 
alterações. 
Segregação de funções;  
Recurso à comissão de escolha para seleção do 
adjudicante.  

Todas 32.2 Situações de conflitos de interesses 
na contratação pública. 3 3 9 

Segregação de funções; 
Formação contínua/sensibilização sobre corrupção e 
infrações conexas; 
Validação hierárquica dos procedimentos; 
Distribuição aleatória de processos pelos diferentes 
colaboradores. 
Garantia do respeito integral, pelos colaboradores, dos 
procedimentos. 
Código de Ética dos profissionais. 
Obrigatoriedade de atuação com plena isenção; 
Comunicação de qualquer impedimento para o 
tratamento de assuntos que lhe tenha sido atribuído, por 
força da existência de qualquer relação com as entidades 
intervenientes. 

Todas 32.3 
Existência de situações de conluio 
entre os concorrentes e de eventual 
corrupção dos trabalhadores. 

3 3 9 

33 

Prestação de 
serviços por 
entidades externas 
na área da 
contração pública 

Todas 33.1 

Risco na medida em que possa 
existir uma relação profissional ou 
comercial com as entidades 
privadas prestadoras dos serviços  

3 3 9 

Segregação de funções; 
Formação contínua/sensibilização sobre corrupção e 
infrações conexas; 
Validação hierárquica dos processos formativos; 
Distribuição aleatória de processos pelos diferentes 
colaboradores. 
Garantia do respeito integral, pelos colaboradores, dos 
procedimentos. 
Código de Ética dos profissionais. 
Obrigatoriedade de atuação com plena isenção; 
Comunicação de qualquer impedimento para o 
tratamento de assuntos que lhe tenha sido atribuído, por 
força da existência de qualquer relação com as entidades 
intervenientes. 

34 
Exercício das 
competências do 

CD 34.1 Favorecimento ou prejuízo de 
entidades 3 3 9 

Cumprimento da legislação aplicável, em particular no que 
respeita à composição e designação; incompatibilidades e 
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Conselho Diretivo, 
previstas no artigo 5º 
da lei orgânica do 
INEM 

34.2 Interferência nas decisões dos 
departamentos 2 2 4 

impedimentos, mandato, funcionamento, deveres de 
diligência, reserva e sigilo e responsabilidade civil, criminal, 
disciplinar e financeira dos membros do conselho diretivo. 

34.3 
Deturpação, manipulação, 
omissão ou utilização indevida da 
informação 

3 3 9 

34.4 Abuso de poder 3 3 9 

35 

Exercício das 
competências dos 
cargos de direção 
intermédia 

Todas 

35.1 Favorecimento ou prejuízo de 
trabalhadores 3 2 6 

Cumprimento da legislação aplicável, em particular no que 
respeita à composição e designação; incompatibilidades e 
impedimentos, mandato, funcionamento, deveres de 
diligência, reserva e sigilo e responsabilidade civil, criminal, 
disciplinar e financeira. 

35.2 
Deturpação, manipulação, 
omissão ou utilização indevida da 
informação 

3 3 9 

35.3 Quebra de sigilo e divulgação da 
informação a terceiros 3 3 9 

35.4 Abuso de poder 3 3 9 

35.5 Interferência na avaliação de 
trabalhadores 3 2 6 

36 

Gestão e controlo 
da assiduidade na 
área da gestão de 
recursos humanos 

Todas 36.1 
Não cumprimento do horário de 
trabalho com registo biométrico 
efetuado.  

3 2 6 

Controlo biométrico de entradas e saídas; 
Regulamento de horários do INEM. 
Controlo hierárquico das atividades diárias dos 
trabalhadores. 

Todos 36.2 
Não autorização prévia de abonos 
e compensações, devidamente 
fundamentadas. 

3 2 6 
Prévia autorização de abonos e compensações pelo 
responsável hierárquico com respetiva fundamentação. 

37 
Deslocações na 
área de gestão de 
recursos humanos 

Todas 37.1 
Deslocações sem autorização 
prévia do dirigente e devidamente 
fundamentada. 

3 2 6 
Prévia autorização de deslocação pelo responsável 
hierárquico com preenchimento do boletim diário de 
serviço. 

38 

Avaliação de 
desempenho na 
área de gestão de 
recursos humanos 

Todas 38.1 

Potencial de discricionariedade no 
processo de fixação dos objetivos e 
dificuldade de sindicar a 
avaliação. 

2 3 6 
Garantir a aplicação de critérios objetivos e uniformes, 
nomeadamente através do Conselho Coordenador de 
Avaliação e da Monitorização. 

39 

Atendimentos 
presenciais ou 
telefónicos na área 
de relacionamento 
com o exterior 

Todas 39.1 

Transmissão de informações 
privilegiadas/confidenciais, apenas 
disponíveis/conhecidas 
internamente. 

3 3 9 
Elaboração de registo da atividade; Realização de reuniões 
de equipa semanais; Realização de ações de 
esclarecimento de normas jurídicas. 

40 
Emissão de 
pareceres e 

Todas 40.1 Possibilidade de o parecer, 
favorecer a entidade de oposição 2 3 6 

Uniformização da metodologia de análise, qualitativa e 
quantitativa, aplicada nos pareceres. 



Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 
 2020-2022 

 

Página 60 de 61 
Versão novembro 2020 

 

informações 
diversas a pedido 
de entidades 
externas na área de 
relacionamento 
com o exterior 

ou não oposição referente ao 
processo, não com base nos 
resultados da aplicação das 
metodologias de análise 
quantitativa e qualitativa, mas 
antes por motivação de corrupção 
do técnico responsável. 

Validação hierárquica dos trabalhos de análise. 
Arquivo digital, nos servidores do INEM, de todos os ficheiros 
de apoio utilizados para a extração das conclusões dos 
pareceres, bem como de outros documentos de apoio à 
análise da operação. 
Dupla validação das análises efetuadas que precedem a 
conclusão do parecer. 
Sujeição a aprovação pelo Conselho Diretivo. 

Todas 40.2 
Utilização indevida da informação; 
quebra de sigilo; Alteração das 
conclusões. 

2 3 6 

Distribuição aleatória de processos pelos diferentes 
colaboradores; 
Garantia do respeito integral, pelos colaboradores, dos 
procedimentos. Código de Ética dos profissionais. 

41 

Procedimento de 
resolução de 
conflitos na área de 
relacionamento 
como exterior 

Todas 41.1 
Tratamento discriminatório ou 
favorecimento das entidades 
intervenientes. 

3 3 9 

Obrigatoriedade de atuação com plena isenção; 
Comunicação de qualquer impedimento para o tratamento 
de assuntos que lhe tenha sido atribuído, por força da 
existência de qualquer relação com as entidades 
intervenientes; 
Garantia do respeito integral, pelos colaboradores, dos 
procedimentos. 
Código de Ética dos profissionais. 

42 

Segurança física e 
utilização de bens 
públicos na área de 
gestão logística e 
infraestruturas 

Todas 42.1 
Apropriação/utilização indevida de 
bens públicos, designadamente 
para fins privados. 

3 3 9 Controlo de utilização de bens e do destino dado aos 
mesmos. 
Cumprimento de regulamentos de uso e utilização de bens, 
equipamentos, instalações. Todas 42.2 

Risco de extravio dos equipamentos 
ou sua inutilização, por ação 
humana. 

3 2 6 

43 

Transferência de 
bens na área da 
gestão logística e 
infraestruturas 

Todas 43.1 

Transferência de bens entre 
diferentes salas e pisos, entenda-se 
localizações, sem comunicação e 
atualização do inventário. 

3 2 6 
Implementação de medidas de controlo permanente, 
designadamente de entrada e saída de bens da 
localização original. 

Todas 43.2 
Transferência de propriedade de 
bens sem comunicação e 
atualização do inventário. 

3 2 6 
Controlo de utilização de bens e do destino dado aos 
mesmos. 

44 
Abates na área de 
gestão logística e 
infraestruturas 

Todas 44.1 

Utilização indevida para fins 
privados de bens abatidos 
documentalmente no período que 
decorre até à sua eliminação física. 

2 1 2 

Realização de conferências físicas periódicas, de modo a 
verificar se os bens abatidos já se encontram para 
reciclagem e; se a autorização de abate foi efetuada pelo 
órgão de gestão competente; se os bens abatidos foram 
isolados, em local de acesso restrito e controlado e se a 
justificação de abate foi devidamente efetuada. 
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45 Secretariado Todas 45.1 

Quebra de sigilo e divulgação de 
informação indevidamente. 
Deturpação, manipulação, 
omissão ou utilização indevida da 
informação. 

3 3 9 

Elaboração de perfil de funções. 
Validação hierárquica das tarefas desempenhadas 
Código de Ética dos profissionais. 
Obrigatoriedade de atuação com plena isenção; 
Formação contínua/sensibilização sobre corrupção e 
infrações conexas; 

46 
Utilização de 
viaturas Todas 

46.1 Utilização indevida de viaturas. 3 3 9 Cumprimento do regulamento de uso veículos do INEM. 

47 
Acompanhamento 
de Recomendações 
da IGF 

Todas 47.1 

Não cumprimento das 
recomendações produzidas em 
relatório da Inspeção Geral das 
Finanças. 

2 3 6 Plano de ações corretivas 

 


