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1 DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1.1 Enquadramento legal e regulamentar 

A corrupção é um sério obstáculo ao normal funcionamento das instituições. Quer no setor público, quer no 

setor privado, trata-se de um fenómeno que assume caráter transnacional, e que constitui, uma das grandes 

preocupações não apenas dos diversos Estados, mas também de organizações internacionais de âmbito 

global e regional. Revela-se como uma ameaça aos Estados de direito democrático e prejudica gravemente 

a fluidez das relações entre os cidadãos e a Administração do Estado, bem como obsta ao desejável 

desenvolvimento das economias e ao normal funcionamento dos mercados. No sentido de prevenir e 

combater a corrupção, foi criado pela Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro, o Conselho de Prevenção da 

Corrupção (doravante denominado ‘CPC’). O CPC trata-se de uma entidade administrativa independente, 

a funcionar junto do Tribunal de Contas, que desenvolve uma atividade de âmbito nacional no domínio da 

prevenção da corrupção e infrações conexas. 

No seguimento das suas atribuições e competências, o CPC, na sua recomendação n.º 1/2009 aprovou 

uma recomendação aos órgãos dirigentes máximos das entidades gestoras de dinheiros, valores ou 

patrimónios públicos, seja qual for a sua natureza, para elaboração de um Plano de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas (doravante denominado ‘PGRCIC’).  

Desde então, o CPC tem vindo a emitir Recomendações relacionadas com a necessidade de intensificação 

de esforços no controlo e mitigação dos riscos de corrupção e infrações conexas, garantindo a todos os 

momentos que as instituições se mantêm contextualizadas às tendências de mercado no que concerne à 

gestão dos mesmos.  

Nesse sentido, e dado o clima atual, é de salientar as recentes recomendações do CPC no combate ao 

presente contexto de instabilidade, especificamente, a recomendação n.º 2/2020 do CPC relativa ao 

contexto pandémico e a sua relevância para a intensificação dos riscos de corrupção e infrações conexas. 

A recomendação aborda as necessidades dos decisores e operadores no domínio da gestão pública em 

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. Nomeadamente, o CPC 

recomenda, ao abrigo do Artigo 2.º da lei n.º 54/2008, que as instituições 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; 

• 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 
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de irregularidades, por forma a salvaguardar a legalidade, a correta aplicação dos recursos e a 

sua afetação às finalidades previstas. 

 

Igualmente, num passado próximo, o CPC reiterou e reforçou a motivação subjacente à recomendação n.º 

5/2012 do CPC através da publicação da recomendação n.º 3/2020 do CPC, relativamente à gestão de 

conflitos de interesses no setor público. A recomendação apresenta particular enfâse na questão das 

‘revolving doors’1 e à particularidade que esta vem enaltecer, relativa à dimensão temporal que deve ser 

considerada na análise de eventuais conflitos de interesses, suscetível de gerar dúvidas sobre eventuais 

sobreposições do interesse particular sobre o interesse público, e nas medidas reforçadas a considerar 

nestas instituições. A recomendação vem também reforçar os temas sobre a prevenção de riscos de 

corrupção na contratação pública, inicialmente apresentadas na recomendação n.º 4/2019 do CPC, 

assinalando a necessidade de formalizar as decisões para a contratação e todos os detalhes relevantes 

por forma a garantir a sua transparência, a adoção de instrumentos para o efeito, a intensificação de 

formação e capacitação de recursos humanos nos temas de contratação pública e a implementação de 

mecanismos de controlo para temas que dai originem eventos de conflito de interesses. 

No âmbito do reforço do CPC na gestão da temática de conflitos de interesse e por forma a garantir 

cumprimento com as últimas recomendações, o Banco Português de Fomento, S.A. (doravante designado 

por “Sociedade” ou “BPF”) implementou, um Código de Conduta, uma Política de Prevenção, Comunicação 

e Sanação de Conflitos de Interesses dos Colaboradores e Órgãos Sociais, e ainda uma Política de 

Participação de Irregularidades. Estes documentos são fundamentais para a mitigação de situações de 

conflito de interesses, sendo do conhecimento de todos os colaboradores, e publicitados no sítio da internet, 

onde esta temática está devidamente abordada, nomeadamente:  

• Identificação de possíveis situações de conflito de interesses; 

• Regras de aceitação de ofertas por terceiros; 

• Modo de resolução de conflitos de interesses; 

• Regime disciplinar perante infração ao Código de Conduta. 

 

Este tema revela-se também de crucial importância dentro do BPF, que na sua qualidade de sociedade 

financeira, sujeita à supervisão do BdP, se encontra inserida num setor de atividade que tem como pilares 

fundamentais valores como a confiança, transparência e ética.  

Nesta ótica, tanto no PGRCIC como no Relatório Anual de Execução, o BPF faz menção à gestão de conflito 

de interesses e identificação das situações de conflitos de interesses relativamente a cada Unidade 

Orgânica. Nesse sentido, o BPF considera as recomendações referidas no presente Plano como forma de 

robustecimento do seu PGRCIC, e consequentemente do seu sistema de controlo interno. 

 
1 Conflitos de interesse originados pelo desempenho de cargos privados num momento anterior ao exercício de determinado cargo 

público, ou vice-versa. 
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1.2 Âmbito e objetivo do normativo interno 

A implementação, execução e avaliação do PGRCIC, enquanto instrumento de gestão de riscos, é da 

responsabilidade dos Órgãos de Administração do BPF, sem prejuízo dos responsáveis de cada Unidade 

Orgânica deverem ser igualmente responsabilizados pelo seu cumprimento. No entanto o PGRCIC é 

aplicável a toda a realidade do BPF, pelo que se pretende que nele estejam envolvidos, a todos os níveis, 

todos os colaboradores que aqui desenvolvam a sua atividade profissional.  

Para garantir a homogeneidade na abordagem realizada para elaboração do PGRCIC, recorreram-se às 

deliberações e recomendações do CPC e ao guia explicativo sobre a corrupção e crimes conexos elaborado 

pelo Gabinete para as Relações Internacionais Europeias e de Cooperação do Ministério da Justiça, para 

apoio na clarificação e tipificação dos conceitos de Risco, Corrupção e Infrações Conexas. 

Importa considerar que, para o CPC consideram-se riscos os factos, acontecimentos, situações ou 

circunstâncias suscetíveis de gerar corrupção ou uma infração conexa. Estes poderão ser identificados e 

classificados quanto à probabilidade da sua ocorrência e quanto ao impacto das suas consequências. 

A definição de corrupção, enquanto crime, consta do Código Penal e demais legislação, onde estão 

previstos os diferentes tipos de corrupção bem como outros crimes conexos. A corrupção implica sempre 

um comportamento, verificado ou prometido, ou a ausência deste, que, numa dada circunstância, constitui 

um crime.  

De acordo com a lei, não devem existir quaisquer vantagens indevidas ou mesmo a mera promessa destas 

para o assumir de um determinado comportamento, seja ele lícito ou ilícito, ou através de uma ação ou uma 

omissão. A corrupção pode assim resumir-se na prática de um qualquer ato ou a sua omissão, seja lícito 

ou ilícito, contra o recebimento ou a promessa de uma qualquer compensação que não seja devida, para o 

próprio ou para terceiro. A título de exemplo destacam-se os seguintes crimes: 

a) Corrupção ativa: dar ou prometer a funcionário, ou a terceiro, com o conhecimento daquele, por 

si, ou por interposta pessoa, vantagem patrimonial ou não patrimonial, que a este não seja devida, 

quer seja para a prática de um ato lícito ou ilícito; 

b) Corrupção passiva para ato ilícito: solicitar ou aceitar, por si ou por interposta pessoa, vantagem 

patrimonial ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial, para si ou para terceiro, 

para a prática de um qualquer ato ou omissão contrários aos deveres do cargo; 

c) Corrupção passiva para ato lícito: solicitar ou aceitar, por si ou por interposta pessoa, vantagem 

patrimonial ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial, para si ou para terceiro, 

para a prática de um qualquer ato ou omissão não contrários aos deveres do cargo. 
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Existem outros crimes conexos à prática da corrupção, igualmente prejudiciais ao bom funcionamento das 

instituições e dos mercados, que têm em comum a obtenção de uma vantagem (ou compensação) não 

devida. A título de exemplo, destacam-se ainda os seguintes crimes: 

a) Abuso de poder: abuso 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; 

b) Concussão: 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; 

c) Participação económica em negócio: 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;  

d) Peculato: apropriação ilegítima, em proveito próprio ou de outra pessoa, de dinheiro ou qualquer 

coisa móvel, pública ou particular, que lhe tenha sido entregue, esteja na sua posse ou lhe seja 

acessível em razão das suas funções; 

e) Suborno: convencer ou tentar convencer outra pessoa, através de dádiva ou promessa de 

vantagem patrimonial ou não patrimonial, a prestar falso depoimento ou declaração em processo 

judicial, ou a prestar falso testemunho, perícia, interpretação ou tradução, sem que estes venham 

a ser cometidos; 

f) Tráfico de influência: solicitar ou aceitar, por si ou por interposta pessoa, com o seu 

consentimento ou ratificação, 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.  

 

Quanto aos objetivos deste documento, pretende-se a identificação, relativamente a cada área ou 

departamento, dos riscos de corrupção e infrações conexas, a indicação de medidas que previnam a sua 

ocorrência, e também a definição e identificação dos responsáveis envolvidos na gestão do PGRCIC, sob 

a direção do órgão dirigente máximo.  

O âmbito do PGRCIC abrange assim todas as Unidades de Estrutura do BPF de modo a identificar, prevenir 

e mitigar a ocorrência de riscos de corrupção e infrações conexas conforme requerido pelo CPC na 

recomendação de 1 de julho de 2015. Nesse sentido, o Plano visa a descrição de todas as atividades 

realizadas pelas diferentes Unidades de Estrutura no âmbito das suas competências organizacionais e 

funcionais internas que se identifiquem como possíveis fontes de corrupção ou infrações conexas. 

Igualmente, o presente documento apresenta a metodologia de suporte à avaliação do risco de corrupção 

e infrações conexas afetas a cada atividade previamente identificada. Através da avaliação dos riscos 
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identificados e dos mecanismos existentes para a sua prevenção e/ou mitigação, verificam-se se as 

situações potenciadoras de fenómenos corruptivos e práticas conexas são devidamente geridas e tratadas 

de uma forma aceitável para o BPF, em alinhamento com o seu apetite pelo risco e recomendações 

regulamentares. 

 

Na identificação dos riscos dessas atividades, devem ser reconhecidas as vulnerabilidades associadas a 

determinadas funções que têm de ser geridas por criarem situações que geram risco. Todos os riscos são 

associados às atividades que se identificam como passiveis de portar risco, tendo estas de ser controladas 

e geridas numa ótica de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas.  

Por fim, deve ser efetuada a catalogação dos instrumentos, medidas e mecanismos de mitigação para cada 

risco identificado. 

1.3 O BPF 

O BPF tem como visão contribuir para um Portugal competitivo, inspirados num futuro mais inovador e 

sustentável, tendo nascido em novembro de 2020 tendo a sua origem em três sociedades de partilhavam 

um objetivo comum de apoio à economia, a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, SA (SPGM), a PME 

Investimentos, SA (PMEI) e a Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD). 

O objetivo do BPF é apoiar o desenvolvimento económico e social de Portugal, através da criação e 

disponibilização de soluções inovadoras, competitivas e adequadas às necessidades e desafios do 

ecossistema empresarial, potenciando a capacidade empreendedora, o investimento e a criação de 

emprego, e promovendo a sustentabilidade e a coesão económica, social e territorial do país. 

O BPF assenta em três pilares: 

• Crescimento – Promover o empreendedorismo, a internacionalização e a inovação, fomentando a 

criação de emprego; 

• Sustentabilidade – Financiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono e resilientes 

do ponto de vista climático; 

• Estabilidade – Desempenhar um papel anti cíclico, permitindo a recuperação económica em 

períodos de crise. 

 

A cultura empresarial do BPF assenta nos valores da confiança, agilidade, sustentabilidade e cooperação 

no sentido de apoiar o desenvolvimento da economia através da disponibilização de soluções inovadoras 

e com condições equivalentes às melhores referências do mercado internacional. Esta cultura passa ainda 

pelo fomento à modernização das empresas, potenciando de forma sustentável o empreendedorismo, a 

investigação, o investimento e a criação de emprego, assim como na promoção da sustentabilidade 

empresarial e a coesão económica, social e territorial em Portugal. 

A atividade do BPF visa cinco áreas-chave da economia portuguesa, tal como definido nos seus estatutos: 
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• Financiamento a PME – Foco em PME, Mid Caps e grandes empresas industriais; 

• Projetos de inovação – Transição digital, empreendedorismo e inovação; 

• Green finance – Infraestruturas sustentáveis, transporte e neutralidade carbónica; 

• Impacto social – Saúde, cuidados de longa duração, educação e habitação social; 

• Infraestruturas – Projetos de investimento desenvolvidos a nível nacional/local. 

 

2 MODELO DE GOVERNAÇÃO 

Apresentam-se de seguida as principais responsabilidades afetas ao Conselho de Administração, à Direção 

de Auditoria Interna, às Direções de Risco e Conformidade, e às Unidades de Estrutura de primeira linha 

do BPF. 

2.1 Conselho de Administração 

O Conselho de Administração do BPF, tem no âmbito da gestão de riscos de corrupção e infrações conexas, 

as seguintes responsabilidades: 

a) Assegurar a revisão e aprovação do PGRCIC; 

b) Analisar e aprovar o Relatório Anual de Execução sobre o cumprimento das ações de 

implementação do PGRCIC, elaborado pela Direção de Conformidade. 

2.2 Direção de Conformidade 

A Direção de Conformidade do BPF, tem no âmbito da gestão de riscos de corrupção e infrações conexas, 

as seguintes responsabilidades: 

a) Assegurar o desenvolvimento do PGRCIC; 

b) Assegurar o desenvolvimento do Relatório Anual de Execução sobre o cumprimento das ações de 

implementação do PGRCIC; 

c) Avaliar o ambiente de risco e a suficiência e adequação da moldura de mitigação descrita, com 

base na informação reportada pelas Unidades de Estrutura; 

d) Assegurar a coordenação com as restantes funções de controlo na avaliação do Relatório Anual 

de Execução, e respetiva submissão ao Conselho de Administração; 

e) Assegurar a interação com as funções de primeira linha com vista à adequada identificação, 

avaliação, acompanhamento e controlo dos riscos de corrupção e infrações conexas; 

f) Assegurar, com o apoio da Direção de Recursos Humanos a elaboração de ações de formação 

para os trabalhadores do BPF, com conteúdos de temas de combate e sensibilização da 

corrupção, infrações conexas e conflito de interesses; 
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g) Verificar, de acordo com a natureza das mesmas, se as diversas Unidades de Estrutura dispõem 

e aplicam efetivamente o PGRCIC, mencionando tal facto nos seus relatórios. 

2.3 Direção de Auditoria Interna 

A Direção de Auditoria Interna do BPF, tem no âmbito da gestão de riscos de corrupção e infrações conexas, 

as seguintes responsabilidades: 

a) Garantir a monitorização na execução do PGRCIC; 

b) Emitir parecer sobre o Relatório Anual de Execução sobre o cumprimento das ações de 

implementação do PGRCIC. 

2.4 Direção de Risco 

A Direção de Risco do BPF, tem no âmbito da gestão de riscos de corrupção e infrações conexas, as 

seguintes responsabilidades: 

a) Apoiar a Direção de Conformidade na elaboração do PGRCIC; 

b) Monitorizar riscos identificados pelas Unidades de Estrutura e acompanhar as medidas de 

mitigação (excetuando as categorias de risco de conformidade e reputacional, sob alçada da 

Direção de Conformidade); 

c) Apreciar de forma a avaliar a necessidade da incorporação de informação complementar no 

Relatório Anual de Execução; 

d) Emitir parecer sobre o Relatório Anual de Execução sobre o cumprimento das ações de 

implementação do PGRCIC; 

e) Complementar, caso necessário, a avaliação do ambiente de risco e suficiência e adequação da 

moldura de mitigação submetida pela Direção de Conformidade, no Relatório Anual de Execução; 

f) Verificar, de acordo com a natureza das mesmas, se as diversas Unidades de Estrutura dispõem 

e aplicam efetivamente o PGRCIC, mencionando tal facto nos seus relatórios. 

2.5 Unidades de Estrutura 

Responsabilização pela gestão de ricos de corrupção e infrações conexas, ao nível de cada uma das 

Unidades de Estrutura do BPF: 

a) Recolher e reportar informação sobre as atividades que se encontram expostas a riscos de 

corrupção e infrações conexas; 

b) Identificar e reportar comportamentos que envolvam atos de corrupção, destacando-se as 

alterações que se possam ter verificado ao nível de novos riscos, alteração na criticidade, e riscos 

eliminados; 
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c) Implementar e reportar as medidas de mitigação destacadas no PGRCIC de modo a minimizar a 

probabilidade de ocorrência de eventos que venham a materializar os riscos identificados. 

 

3 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE RISCOS 

De modo a verificar se as situações que potenciam eventos de corrupção e infrações conexas são geridas 

e abordadas de forma correta pelo BPF, devem-se avaliar as atividades que comportem risco desta tipologia 

a fim de calcular o seu grau de exposição. Consequentemente, após aferição do risco para as atividades 

identificadas, medidas de correção devem ser elaboradas por forma a garantir a devida mitigação dos riscos 

identificados.  

Assim sendo, e tendo por base a deliberação do CPC sobre a avaliação de gestão de riscos de corrupção 

e infrações conexas, foi efetuada uma classificação do risco quanto à probabilidade da sua ocorrência e 

impacto, em concordância com a metodologia disposta na Política de Gestão de Riscos do BPF. Deve-se 

considerar que a determinação da probabilidade de ocorrência e impacto do risco é baseada no 

conhecimento dos recursos humanos das Unidades de Estrutura do BPF assim como noutros dados 

relativos ao risco inerente, mediante orientação da Direção de Risco e Direção de Conformidade. 

Neste sentido, deve ser tida em consideração a existência ou não de controlos de risco identificados e a 

sua eficiência, atendendo nomeadamente à complexidade, criticidade e frequência das atividades 

realizadas, perfil dos colaboradores, número de colaboradores envolvidos, entre outros. 

3.1 Descrição da probabilidade de ocorrência 

A classificação da probabilidade de ocorrência é aferida com base na frequência em que o evento se 

verifica, ou pode vir a verificar, no horizonte de análise, que deve sempre corresponder a 1 ano. Para isto, 

são definidos 4 eixos de probabilidade de ocorrência de forma a garantir alinhamento com os níveis 

definidos na Instrução n.º 18/2020 do Banco de Portugal.  

Muito Alta: O risco decorre de processo continuado e muito frequente da sociedade: >250 vezes por ano 

(diariamente ou mais frequente); 

Alta: O risco decorre de processo corrente e frequente da sociedade: entre 250 e 52 vezes por ano (até 

semanal); 

Média: O risco decorre de processo esporádico da sociedade, mas que se admite que venha a ocorrer ao 

longo do ano: entre 52 e 12 vezes por ano (até mensal); 

Baixa: O risco decorre de processo que só ocorrerá em circunstâncias excecionais: < 12 vezes por ano 

(superior a mensal). 
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3.2 Descrição do impacto 

A classificação do impacto mede a influência que o evento terá na situação financeira da instituição, a nível 

de requisitos de fundos próprios, governo interno, liquidez, alavancagem, modelo de negócio, gestão e 

controlo de riscos. Esta pode ser aferida de forma quantitativa ou qualitativa. A abordagem quantitativa deve 

ser adotada caso exista informação quantitativa em relação ao impacto do evento face ao montante dos 

fundos próprios e seja possível quantificar a materialidade do impacto em valor absoluto. No caso de não 

existir informação quantitativa, a atribuição do impacto deve ser aferida de forma qualitativa de modo a 

apurar a materialidade do evento. Para isto, são definidos 4 eixos de forma a garantir o alinhamento com 

os níveis definidos na Instrução n.º 18/2020 do Banco de Portugal.  

Muito Alta: A situação de risco identificada pode provocar prejuízos financeiros muito elevados podendo 

colocar em causa a solvabilidade e sustentabilidade da instituição; 

Alta: A situação de risco identificada pode provocar prejuízos financeiros significativos e violação grave dos 

princípios associados ao interesse público, lesando a credibilidade da instituição e seus acionistas; 

Média: A situação de risco pode comportar prejuízos financeiros e perturbar o normal funcionamento da 

instituição; 

Baixa: A situação de risco em causa não tem potencial para provocar prejuízos financeiros, não sendo as 

infrações suscetíveis de ser praticadas causadoras de danos relevantes na imagem e operacionalidade da 

instituição.  

 

3.3 Grau de severidade de risco final 

Da conjugação das variáveis apresentadas, e tendo em consideração a atividade desenvolvida e a estrutura 

da sociedade, para efeitos do PGRCIC do BPF, foram considerados somente 4 graus de severidade de 

risco distintos. 

  
 PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA 

 
SEVERIDADE 

DO RISCO Baixa (1) Média (2) Alta (3) Muito Alta (4) 

IM
P

A
C

TO
 

Muito Alto (4) Elevado (3) Elevado (3) Elevado (3) Severo (4) 

Alto (3) Moderado (2) Moderado (2) Elevado (3) Elevado (3) 

Médio (2) Reduzido (1) Moderado (2) Moderado (2) Elevado (3) 

Baixo (1) Reduzido (1) Reduzido (1) Moderado (2) Moderado (2) 
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Severo: Situação extrema com probabilidade de ocorrência muito alta que poderá levar a perdas financeiras 

muito elevadas, violação grave da estratégia, políticas e valores da sociedade, danos consideráveis na 

reputação/prestígio da sociedade e grave incumprimento nas disposições legais e regulamentares;  

Elevado: Situação grave que poderá levar a perdas financeiras substanciais, incumprimento da estratégia, 

políticas e valores da sociedade, danos na reputação/prestígio da sociedade e incumprimento nas 

disposições legais e regulamentares; 

Moderado: Situação que poderá levar a perdas financeiras e/ou resultar em danos na reputação/prestígio 

da sociedade; 

Reduzido: Situação com probabilidade de ocorrência média/baixa e com impacto financeiro e reputacional 

limitado para a sociedade. 

 

4 IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE INCIDÊNCIA  

Tendo em consideração a atividade desenvolvida pelo BPF e as recomendações do CPC para identificação, 

relativamente a cada área, dos riscos de corrupção e infrações conexas, e a constatação daquele 

organismo que estes aumentam na medida dos elementos materiais presentes e da sua relevância 

financeira e económica, foram identificadas e caracterizadas como áreas sujeitas a potenciais riscos, as 

que desenvolvem as seguintes atividades: 

a) Aquisição de bens e serviços: 

Inclui tarefas de realização de consultas ao mercado, negociação, adjudicação, celebração de contratos, 

acompanhamento da execução do contrato e pagamento a fornecedores, com riscos potenciais de 

participação económica em negócio, suborno e utilização de informação privilegiada. 

b) Gestão de produtos: 

Inclui tarefas de enquadramento de operações de crédito, verificação de cumprimento de condições dos 

protocolos, reporte e controlo de informação e bonificações com riscos potenciais de manipulação de 

informação para favorecimento de terceiros, suborno e peculato. 

c) Gestão de Fundos: 

Inclui tarefas de execução de transações que envolvem novas dotações e/ou reforços de capital dos Fundos 

e tratamento das contragarantias a favor das SGM no caso do FCGM, com riscos potenciais de peculato 

por apropriação indevida de bens públicos, favorecimento de terceiros e suborno. 

d) Gestão dos recursos financeiros e patrimoniais: 

Inclui tarefas de gestão dos recursos bancários e de tesouraria, controlo orçamental e processamento 

contabilístico, com riscos potenciais associados à manipulação e/ou omissão de informação de modo a 
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facilitar o pagamento de valores indevidos, suborno e peculato; e tarefas de alienação e/ou rentabilização 

de património e gestão de inventários e viaturas, com riscos de aquisição ou desvio de bens para proveito 

próprio, peculato e utilização indevida de recursos públicos. 

e) Gestão dos recursos humanos: 

Inclui tarefas do processo de recrutamento, seleção e progressão de recursos humanos, com riscos 

potenciais de favorecimento ilícito na escolha dos recursos, abuso de poder e tráfico de influências; tarefas 

do processo de avaliação de desempenho, com riscos potenciais associados à aceitação de favores e/ou 

favorecimentos ilícitos em troca da concessão de vantagens indevidas, falsificação de documentos, abuso 

de poder e tráfico de influências; e tarefas do processamento de remunerações, abonos e descontos, com 

riscos potenciais de manipulação de informação de modo a facilitar o pagamento indevido de benefícios e 

compensações, suborno e peculato. 

É da responsabilidade das Unidades de Estrutura responsáveis pelas atividades acima referidas, recolher 

e reportar informação sobre as que estão mais expostas a riscos de corrupção e infrações conexas, 

identificar e comunicar comportamentos que envolvam atos de corrupção e desenvolvimentos acerca de 

riscos, assim como implementar as medidas de mitigação de modo a minimizar a probabilidade de 

ocorrência de eventos de risco. O processo que decorre desde a identificação até à resolução dos riscos 

deverá ser acompanhado pela Direção de Conformidade. 

No capítulo seguinte, apresentam-se para cada área, os principais riscos que podem conduzir à prática de 

atos de corrupção e infrações conexas, classificados de acordo com os graus de risco estabelecidos no 

BPF, em função do grau de probabilidade de ocorrência conjugada com o impacto das suas consequências. 

De modo a apresentar graus de risco mais próximos da realidade, a classificação é efetuada tendo em 

consideração a existência de medidas preventivas adotadas internamente, para prevenir a sua ocorrência 

e mitigar o seu impacto. 



 
 

14 
 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

 

5 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Aquisição de bens e serviços / Contratação Pública      

       

Principais Atividades Identificação dos Riscos 

Classificação dos Riscos 

Medidas Preventivas Normativo Interno 

PO I GR 

Consulta, Negociação e Adjudicação 

Favorecimento de fornecedores de bens e/ou serviços para obtenção de 
benefícios próprios ou para terceiros, participação económica em negócio, 
suborno e utilização de informação privilegiada: 

B A M 

- Normas consignadas no Código de Conduta; 
- Proceder periodicamente à recolha de informação e escolha 
dos fornecedores, com atualização do histórico de cumprimento 
de contratos ou encomendas; 
- Acompanhamento e supervisão dos desenvolvimentos 
negociais por parte da unidade orgânica responsável pela 
condução dos processos de aquisição de bens e serviços; 
- Segregação de funções no processo de avaliação e decisão da 
aquisição (hierarquia de decisão). 

- Código De Conduta; 
- Política De Subcontratação; 
- Política de Prevenção, Comunicação e 
Sanação de Conflitos de Interesses dos 
Colaboradores e Órgãos Sociais; 
- Procedimentos internos relativos a 
contratação pública (e.g. Contratação 
Pública de Bens e Serviços). 

• Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência dos 
procedimentos; 

B A M 

• Convite a fornecedores que não reúnem as condições mínimas exigidas para o 
fornecimento do bem ou a prestação do serviço pretendido; 

B M R 

• Deficiente ou inadequada condução dos processos de aquisição de bens e 
serviços; 

M M M 

• Adjudicações autorizadas por órgão sem competência para o efeito. B A M 

Celebração e Execução de Contratos 

Supressão dos procedimentos obrigatórios e incumprimento dos princípios gerais 
de contratação, suborno: 

B A M 
- Definição de regras para a formalização de contratos escritos a 
celebrar previamente ao início da entrega do bem ou prestação 
do serviço; 
- Aplicação de penalizações por incumprimento contratual de 
acordo com a enunciação no caderno de encargos; 
- Acompanhamento e avaliação regular do desempenho dos 
fornecedores e prestadores de serviço. 

- Política de Subcontratação; 
- Procedimentos internos relativos a 
contratação pública (e.g. Contratação 
Pública de Bens e Serviços). 

• Inexistência de formalização atempada de contratos, que assegurem o 
cumprimento das condições de fornecimento do bem ou prestação do serviço; 

B A M 

• Inexistência de aplicação de penalizações por incumprimento ou cumprimento 
defeituoso de contratos; 

M M M 

• Incumprimento de boa e atempada execução dos contratos por parte dos 
fornecedores e prestadores de serviços. 

B A M 

Encomenda de Bens e Serviços 

Existência de conluio entre os intervenientes e de eventual corrupção entre os 
mesmos, participação económica em negócio: 

B A M 
- Fundamentação devida da necessidade das aquisições com 
aprovação pela estrutura hierárquica; 
- Despistagem de valores contratados anormalmente elevados e 
verificação de eventual concentração nos mesmos fornecedores; 
- Monitorização das aquisições de bens e serviços pela área 
responsável pelas compras, com análise periódica pela estrutura 
hierárquica. 

- Procedimentos internos relativos a bens e 
serviços (Requisição e Aquisição de Bens e 
Serviços, Receção e Validação de Bens e 
Serviços, Aquisição de Bens e Serviços 
Informáticos); 
- Procedimentos internos relativos a 
contratação pública (e.g. Contratação 
Pública de Bens e Serviços). 

• Deficiente ou inadequada condução dos processos de encomenda de bens e 
serviços; 

   

• Aquisições de bens e serviços não enquadradas em planeamento de 
necessidades reais. 

B M R 

       

 

 
Classificação dos Riscos: PO – Probabilidade de Ocorrência (MA - Muito Alta; A - Alta; M – Média; B – Baixa); GC – Gravidade da Consequência (MA - Muito Alta; A - Alta; M – Média; B – Baixa); GR – Grau de Risco (S - Severo; E - Elevado; M – Moderado; R – Reduzido). 

Classificação dos Riscos: PO – Probabilidade de Ocorrência (MA - Muito Alta; A - Alta; M – Média; B – Baixa); I – Impacto (MA - Muito Alto; A - Alto; M – Médio; B – Baixo); GR – Grau de Risco (S - Severo; E - Elevado; M – Moderado; R – Reduzido). 
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Aquisição de bens e serviços (cont.)      

       

Principais Atividades Identificação dos Riscos 

Classificação dos Riscos 

Medidas Preventivas Normativo Interno 

PO I GR 

Receção de Bens e Serviços 

Desvio ou não entrega dos bens contratados, não prestação dos serviços 
contratado, peculato: 

B A M 

- Implementação de rotinas de controlo especializado pela área 
responsável pelas compras; 
- Segregação de funções nas várias etapas do processo de 
aquisição de bens e serviços. 

- Procedimentos internos relativos a bens e 
serviços (Requisição e Aquisição de Bens e 
Serviços, Receção e Validação de Bens e 
Serviços, Aquisição de Bens e Serviços 
Informáticos); 
- Procedimentos internos relativos a 
contratação pública (e.g. Contratação 
Pública de Bens e Serviços). 

• Deficiente controlo da quantidade e qualidade dos bens recebidos e serviços 
prestados; 

B A M 

• Realização de pagamento de bens e serviços sem que exista a entrega dos 
bens ou a Realização dos serviços. 

B M R 

 

      

 

 

Gestão de Produtos      

       

Principais Atividades Identificação dos Riscos 

Classificação dos Riscos 

Medidas Preventivas Normativo Interno 

PO I GR 

Enquadramento de Operações 

Favorecimento de terceiros associado à concessão de apoios públicos, suborno: B M R 

Automatização do processo de enquadramento das operações. 

- Política de Governação e Comercialização 
de Produtos; 
- Procedimentos internos relativos a 
enquadramento de operações (e.g. Decisão 
e Enquadramento de Reestruturação de 
Operações). 

• Falhas na validação dos critérios de elegibilidade de acesso às linhas de crédito; B  M 

• Erros no cálculo do valor percentual máximo da garantia das SGM e/ou da 
contragarantia do FCGM, face aos auxílios de minimis disponíveis pela entidade. 

B A M 

Monitorização e Acompanhamento 

Deficiências na fiscalização do cumprimento das condições previstas nos 
protocolos que regulam as Linhas Especiais: 

B M R - Ações periódicas de controlo e monitorização das operações 
para verificação de alterações às condições de enquadramento; 
- Implementação dos circuitos de reporte de incidentes previstos 
nos protocolos elaborados com as IC. 

- Política de Governação e Comercialização 
de Produtos; 
- Procedimentos internos relativos a 
enquadramento de operações (e.g. Decisão 
e Enquadramento de Reestruturação de 
Operações). 

• Omissão e/ou incorreta verificação de cumprimento de condições previstas nos 
protocolos. 

B A M 

Pagamento de Bonificações 

Manipulação de informação de modo a alterar a devolução de bonificações de 
juro e comissões de garantia, em caso de incidente: 

M M M 
- Segregação de funções e responsabilidade das operações; 
- Validação automática do carregamento das listagens de 
bonificações de juros e de comissões de garantia; 
- Ações periódicas de controlo e monitorização das bonificações 
pagas para deteção de valores injustificados. 

- Política de Governação e Comercialização 
de Produtos; 
- Procedimentos internos relativos a 
bonificações (e.g. Controlo das 
Bonificações). 

• Erros no carregamento das listagens de bonificações de juros e de comissões 
de garantia enviados pelas IC e SGM. 

   

• Erros no pagamento de bonificações de juros e de comissões de garantia às IC 
e SGM. 

B M R 
 

      

Classificação dos Riscos: PO – Probabilidade de Ocorrência (MA - Muito Alta; A - Alta; M – Média; B – Baixa); GC – Gravidade da Consequência (MA - Muito Alta; A - Alta; M – Média; B – Baixa); GR – Grau de Risco (S - Severo; E - Elevado; M – Moderado; R – Reduzido). 

Classificação dos Riscos: PO – Probabilidade de Ocorrência (MA - Muito Alta; A - Alta; M – Média; B – Baixa); GC – Gravidade da Consequência (MA - Muito Alta; A - Alta; M – Média; B – Baixa); GR – Grau de Risco (S - Severo; E - Elevado; M – Moderado; R – Reduzido). 
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Gestão de Produtos (Aplicações Financeiras)      

       

Principais Atividades Identificação dos Riscos 

Classificação dos Riscos 

Medidas Preventivas Normativo Interno 

PO I GR 

Consulta preliminar ao mercado 

Inexistência de critérios formalizados para a consulta B M R 

Política de contratação de aplicações financeiras aprovada e 
revista periodicamente pelo Conselho de Administração  

- Política de Governação e Comercialização 
de Produtos; 
- Procedimentos internos relativos a 
aplicações financeiras (e.g. Análise e 
Decisão de Aplicações Financeiras) 

Não verificação do cumprimento das condições B A M 

Favorecimento B M R 

Elaboração da Proposta 

Uso de informação privilegiada e/ou confidencial sobre o BPF para obtenção de 
vantagens para si próprio e/ou para outrem 

M M M 

Sensibilização para o cumprimento estrito do Código de Conduta 

- Política de Governação e Comercialização 
de Produtos; 
- Procedimentos internos relativos a 
aplicações financeiras (e.g. Análise e 
Decisão de Aplicações Financeiras) 

Condicionamento da decisão, através de omissão/ manipulação de informação 
para benefício próprio e/ou de terceiros 

B A M 

Tráfico de Influência B A M 

Decisão 

Parcialidade na atribuição B M R 

Mecanismos de controlo na execução da mesma e adequada 
segregação de funções. 

- Política de Governação e Comercialização 
de Produtos; 
- Procedimentos internos relativos a 
aplicações financeiras (e.g. Análise e 
Decisão de Aplicações Financeiras) 

Decisor da atribuição ter interesses com a entidade beneficiada    

Atribuição de vantagens a terceiros    

Contratação 

 

Tráfico de Influência B M R 
- Prévia definição de regras para a formalização de contratos; 
- Fiscalização de Auditores Externos. 

- Política de Governação e Comercialização 
de Produtos; 
- Procedimentos internos relativos a 
aplicações financeiras (e.g. Análise e 
Decisão de Aplicações Financeiras) 

Favorecimento B M R 

       

 

 

 

 

 

Classificação dos Riscos: PO – Probabilidade de Ocorrência (MA - Muito Alta; A - Alta; M – Média; B – Baixa); GC – Gravidade da Consequência (MA - Muito Alta; A - Alta; M – Média; B – Baixa); GR – Grau de Risco (S - Severo; E - Elevado; M – Moderado; R – Reduzido). 
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Gestão de Produtos (on-lending) 

     

Principais Atividades Identificação dos Riscos 

Classificação dos Riscos 

Medidas Preventivas Normativo Interno 

PO I GR 

Recolha das Propostas 
Não verificação do cumprimento das condições de elegibilidade. B M R 

Rigorosa análise dos documentos recebidos na Manifestação de 
Interesse e determinação da elegibilidade dos Intermediários 
Financeiros, tendo por base as condições previstas no Aviso 
publicado para este procedimento. 

- Procedimentos internos relativos ao on-
lending (Qualificação de potenciais 
intermediários financeiros, Proposta de 
alocação a intermediários financeiros, 
Proposta de alocação a intermediários 
financeiros, Monitorização e 
acompanhamento (Reportes)); 
- Documentação contratual das operações. Favorecimento B A M 

Avaliação das Propostas 

Favorecimento de terceiros para obtenção de benefícios próprios ou para 
terceiros, participação económica em negócio, suborno e utilização de informação 
privilegiada: 

B M R 
- Métrica e condições para a atribuição de pontuação definidas 
antecipadamente e disponibilizadas aquando do lançamento do 
concurso; 
- Processo de candidatura totalmente desenvolvido usando uma 
plataforma eletrónica creditada. 

- Procedimentos internos relativos ao on-
lending (Qualificação de potenciais 
intermediários financeiros, Proposta de 
alocação a intermediários financeiros, 
Proposta de alocação a intermediários 
financeiros, Monitorização e 
acompanhamento (Reportes)); 
- Documentação contratual das operações. 

Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência dos 
procedimentos; 

B A M 

Interferência política na atribuição de financiamentos B A M 

Alocação 

Condicionamento da decisão, através de omissão/ manipulação de informação 
para benefício próprio e/ou de terceiros 

B M R 

- Critérios de seleção de carater objetivo e definidos 
antecipadamente; 
- Procedimentos internos de avaliação de candidaturas definidos 
e validados pelos órgãos competentes. 

- Procedimentos internos relativos ao on-
lending (Qualificação de potenciais 
intermediários financeiros, Proposta de 
alocação a intermediários financeiros, 
Proposta de alocação a intermediários 
financeiros, Monitorização e 
acompanhamento (Reportes)); 
- Documentação contratual das operações. 

Tráfico de Influência 

Decisor da atribuição ter interesses com a entidade beneficiada 

Contratualização 

Favorecimento de terceiros para obtenção de benefícios próprios ou para 
terceiros, participação económica em negócio, suborno e utilização de informação 
privilegiada: 

B M R 
- Acordos de financiamento elaborados pelo Departamento 
Jurídico do BPF; 
- Especificações dos Acordos de Financiamento definidas nas 
Fichas de Produto anexas aos Avisos de Concurso dos 
Instrumentos Financeiros; 
- Recorrer a modelos e minutas que promovam o rigor e 
objetividade; 
- Considerar conflitos de interesses na discussão das minutas 
Obtenção de pareceres de entidades externas 

- Procedimentos internos relativos ao on-
lending (Qualificação de potenciais 
intermediários financeiros, Proposta de 
alocação a intermediários financeiros, 
Proposta de alocação a intermediários 
financeiros, Monitorização e 
acompanhamento (Reportes)); 
- Documentação contratual das operações. 

Deficiente ou inadequada definição das condições dos acordos de financiamento.    

Desembolsos 
 
 

Riscos potenciais associados à manipulação e/ou omissão de informação de 
modo a facilitar o pagamento de valores indevidos, suborno e peculato: 

B A M 

- Conferência por 2.ª pessoa; 
- Segregação e rotação de funções; 
- Verificação aleatória de processos. 

- Procedimentos internos relativos ao on-
lending (Qualificação de potenciais 
intermediários financeiros, Proposta de 
alocação a intermediários financeiros, 
Proposta de alocação a intermediários 
financeiros, Monitorização e 
acompanhamento (Reportes)); 
- Documentação contratual das operações. 

• Efetivação de desembolsos sem a devida autorização prévia    

• Desembolso de valor indevido    

Monitorização e Acompanhamento 

Risco de corrupção sob a forma de suborno por favorecimento de terceiros 

 

M M M 
- Relatórios periódicos recebidos e analisados pelo BPF; 
- Realização de Auditorias. 

Procedimentos internos relativos ao on-
lending (Qualificação de potenciais 
intermediários financeiros, Proposta de 
alocação a intermediários financeiros, 
Proposta de alocação a intermediários 
financeiros, Monitorização e 
acompanhamento (Reportes)) 
- Documentação contratual das operações. 

Classificação dos Riscos: PO – Probabilidade de Ocorrência (MA - Muito Alta; A - Alta; M – Média; B – Baixa); GC – Gravidade da Consequência (MA - Muito Alta; A - Alta; M – Média; B – Baixa); GR – Grau de Risco (S - Severo; E - Elevado; M – Moderado; R – Reduzido). 
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Gestão de Produtos (Fundos de Fundos)      

       

Principais Atividades Identificação dos Riscos 

Classificação dos Riscos 

Medidas Preventivas Normativo Interno 

PO I GR 

Constituição e Regulamentação do Fundo 

Favorecimento de terceiros para obtenção de benefícios próprios ou para 
terceiros, participação económica em negócio, suborno e utilização de informação 
privilegiada. 

B A M 

- Eventuais contributos de operadores recebidos e avaliados 
pelo BPF, tendo em conta o interesse público da medida e a 
possibilidade de incorporação nos instrumentos financeiros a 
criar; 
- Considerar conflitos de interesses na discussão dos 
regulamentos; 
- Obtenção de apoio jurídico externo. 

- Procedimentos internos relativos aos 
fundos (e.g. Dotações dos Fundos); 
- Política de Prevenção, Comunicação e 
Sanação de Conflitos de Interesses dos 
Colaboradores e Órgãos Sociais. 

Recolha das Propostas 
Não verificação do cumprimento das condições de elegibilidade. B M R 

- Rigorosa análise dos documentos recebidos na Manifestação 
de Interesse e determinação da elegibilidade dos Intermediários 
Financeiros, tendo por base as condições previstas no Aviso 
publicado para este procedimento. 

Informação contratual dos fundos 

Favorecimento B A M 

Avaliação das Propostas 

Favorecimento de terceiros para obtenção de benefícios próprios ou para 
terceiros, participação económica em negócio, suborno e utilização de informação 
privilegiada: 

B M R 

- Métrica e condições para a atribuição de pontuação definidas 
antecipadamente e disponibilizadas aquando do lançamento do 
concurso; 
- Processo de candidatura totalmente desenvolvido usando uma 
plataforma eletrónica creditada. 

Informação contratual dos fundos Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência dos 
procedimentos; 

Interferência política na atribuição de financiamentos 

Alocação 

Condicionamento da decisão, através de omissão/ manipulação de informação 
para benefício próprio e/ou de terceiros 

B M R 
- Critérios de seleção de carater objetivo e definidos 
antecipadamente; 
- Procedimentos internos de avaliação de candidaturas definidos 
e validados pelos órgãos competentes. 

Informação contratual dos fundos Tráfico de Influência    

Decisor da atribuição ter interesses com a entidade beneficiada    

Contratualização 

Favorecimento de terceiros para obtenção de benefícios próprios ou para 
terceiros, participação económica em negócio, suborno e utilização de informação 
privilegiada: 

B M R 
- Acordos de financiamento elaborados pelo Departamento 
Jurídico do BPF; 
- Especificações dos Acordos de Financiamento definidas nas 
Fichas de Produto anexas aos Avisos de Concurso dos 
Instrumentos Financeiros; 
- Recorrer a modelos e minutas que promovam o rigor e 
objetividade; 
- Considerar conflitos de interesses na discussão das minutas; 
- Obtenção de pareceres de entidades externas; 

- Política de Prevenção, Comunicação e 
Sanação de Conflitos de Interesses dos 
Colaboradores e Órgãos Sociais; 
- Informação contratual dos fundos. Deficiente ou inadequada definição das condições dos acordos de financiamento.    

Verificação de Elegibilidade de Operações em 

Beneficiários Finais 

Riscos potenciais de favorecimento ilícito, suborno, abuso de poder e tráfico de 
influências: 

B A M 

- Decisão colegial; 
- Definição de critérios mais precisos e explícitos, com menor 
possibilidade de discricionariedade; 
- Sistema de Informação com validações automáticas dos 
requisitos exigidos; 
- Promoção de verificações aleatórias, por amostragem 

Não aplicável • Enquadramento de operações não elegíveis; 

• Deficiente ou inadequada definição das condições da elegibilidade 

Monitorização e Acompanhamento do Fundo e 

das Contrapartes 

Risco de corrupção sob a forma de suborno por favorecimento de terceiros 
Fraude 

M M M 
- Relatórios periódicos recebidos e analisados pelo BPF; 
- Realização de Auditorias. 

Procedimentos internos relativos aos fundos 
(e.g. Relatório de Contas dos Fundos sob 
Gestão do BPF) 

 

Classificação dos Riscos: PO – Probabilidade de Ocorrência (MA - Muito Alta; A - Alta; M – Média; B – Baixa); GC – Gravidade da Consequência (MA - Muito Alta; A - Alta; M – Média; B – Baixa); GR – Grau de Risco (S - Severo; E - Elevado; M – Moderado; R – Reduzido). 
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Gestão de Produtos (Qualificação intermediários financeiros)      

       

Principais Atividades Identificação dos Riscos 

Classificação dos Riscos 

Medidas Preventivas Normativo Interno 

PO I GR 

Manifestação de Interesse 

Não verificação do cumprimento das condições de elegibilidade. B M R 

- Critérios de seleção de carater objetivo e definidos 
antecipadamente; 
- Rigorosa análise dos documentos recebidos na Manifestação 
de Interesse e determinação da elegibilidade dos Intermediários 
Financeiros, tendo por base as condições previstas no Aviso 
publicado para este procedimento; 
- Sistema de Informação com validações automáticas dos 
requisitos exigidos 

Procedimentos internos sobre 
intermediários financeiros (e.g. A2 - 
Qualificação de Potenciais Intermediários 
Financeiros, A3 - Envio de Convite aos 
Intermediários Financeiros, A5 - Proposta 
de Alocação a Intermediários Financeiros, B 
- Contratos com Intermediários Financeiros) 

Favorecimento B M R 

Know Your Customer 

Uso de informação privilegiada e/ou confidencial para obtenção de vantagens 
para si próprio e/ou para outrem 

B M R - Sensibilização para o cumprimento estrito do Código de 
Conduta; 
- Verificação aleatória e independente da informação recolhida e 
tratada; 
- Aplicação das regras quanto à gestão de informação 
confidencial e classificada. 

Procedimentos internos sobre 
intermediários financeiros (e.g. A2 - 
Qualificação de Potenciais Intermediários 
Financeiros, A3 - Envio de Convite aos 
Intermediários Financeiros, A5 - Proposta 
de Alocação a Intermediários Financeiros, B 
- Contratos com Intermediários Financeiros) 

Condicionamento da decisão, através de omissão/ manipulação de informação 
para benefício próprio e/ou de terceiros 

B A M 

Tráfico de Influência B A M 

Avaliação de Contraparte 

Parcialidade na avaliação B M R 

- Definição de critérios mais precisos e explícitos, com menor 
possibilidade de discricionariedade; 
- Métrica e condições para a atribuição de pontuação definidas 
antecipadamente e disponibilizadas aquando do lançamento do 
concurso; 
- Procedimentos internos de avaliação de candidaturas definidos 
e validados pelos órgãos competentes. 

Procedimentos internos sobre 
intermediários financeiros (e.g. A2 - 
Qualificação de Potenciais Intermediários 
Financeiros, A3 - Envio de Convite aos 
Intermediários Financeiros, A5 - Proposta 
de Alocação a Intermediários Financeiros, B 
- Contratos com Intermediários Financeiros) 

Decisor ter interesses com a entidade beneficiada    

Atribuição de vantagens a terceiros    

Interferência política na atribuição de financiamentos    

Apreciação de Qualificação 

Favorecimento de terceiros para obtenção de benefícios próprios ou para 
terceiros, participação económica em negócio, suborno e utilização de informação 
privilegiada: 

B M R 

- Exigência de rigor e completude na informação e 
fundamentação proporcionada; 
- Aplicação do “four eyes principle”. 

Procedimentos internos sobre 
intermediários financeiros (e.g. A2 - 
Qualificação de Potenciais Intermediários 
Financeiros, A3 - Envio de Convite aos 
Intermediários Financeiros, A5 - Proposta 
de Alocação a Intermediários Financeiros, B 
- Contratos com Intermediários Financeiros) 

• Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência dos 
procedimentos; 
• Influenciar e/ou condicionar a emissão da proposta. 

B M R 

 
 
 
 
 
 
  

      

 
 
  

Gestão do fundo de contragarantia mútuo      

Classificação dos Riscos: PO – Probabilidade de Ocorrência (MA - Muito Alta; A - Alta; M – Média; B – Baixa); I – Impacto (MA - Muito Alto; A - Alto; M – Médio; B – Baixo); GR – Grau de Risco (S - Severo; E - Elevado; M – Moderado; R – Reduzido). 
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Principais Atividades Identificação dos Riscos 

Classificação dos Riscos 

Medidas Preventivas Normativo Interno 

PO I GR 

Dotações e Reforços de Capital 

Manipulação e/ou omissão de informação de modo a facilitar a apropriação 
indevida de fundos, peculato: 

B A M 
- Acompanhamento e monitorização contínua da execução das 
tarefas; 
- Reconciliações bancárias; 
- Monitorização da aplicação de normas, procedimentos e 
regulamentos legais associados à gestão do FCGM. 

Procedimentos internos associados à 
gestão do FCGM (e.g. recebimentos do 
FCGM, faturação do FCGM, dotações do 
FCGM, devoluções FCGM, entre outros) 

• Os recebimentos e/ou pagamentos inadequados por erro de processamento ou 
cálculo; 

   

• Erros/falhas na disponibilização de informação adequada e necessária para a 
gestão do fundo. 

B M R 

Gestão de Contragarantias 

Favorecimento de terceiros associado à concessão de apoios públicos, suborno: B A M 
- Segregação de funções; 
- Supervisão que garanta a autorização prévia à concessão de 
contragarantias; 
- Acompanhamento e monitorização contínua da execução das 
tarefas; 
- Reconciliações bancárias. 
 

Procedimentos internos associados à 
gestão do FCGM (e.g. recebimentos do 
FCGM, faturação do FCGM, dotações do 
FCGM, devoluções FCGM, pedido de 
reforço de garantias, entre outros) 
 

• Erros/falhas na documentação ou registo das contragarantias concedidas; B A M 

• Erros/falhas na validação dos montantes a receber pelo FCGM no âmbito das 
recuperações de crédito. 

B A M 
 

 

Gestão dos recursos financeiros e patrimoniais      

       

Principais Atividades Identificação dos Riscos 

Classificação dos Riscos 

Medidas Preventivas Normativo Interno 

PO I GR 

Controlo Orçamental 

Manipulação e/ou omissão de informação da situação financeira da Sociedade: B M R 

Controlo regular da execução orçamental. 
 
 

Modelo de Planeamento Estratégico de 
Negócio Capital e de Liquidez 
Processos relativos ao plano de atividades 
e orçamento (do BPF e dos Fundos sob 
Gestão do BPF) 

• Erros ou detalhe insuficiente na elaboração do Plano de Atividades e 
Orçamento; 

   

• Inexistência de avaliação de resultados reais vs resultados orçamentados no 
Orçamento. 

B M R 

Processamento Contabilístico 

Deficiências na qualidade da informação contabilística: B M R 
- Acompanhamento e monitorização contínua da execução das 
tarefas; 
- Atuação do Técnico Oficial de Contas, Revisor Oficial de 
Contas e da Auditoria Externa. 
 

Processos relativos ao plano de atividades 
e orçamento (do BPF e dos Fundos sob 
Gestão do BPF) 

• Erros/falhas na preparação das demonstrações financeiras a serem divulgadas 
por não incluírem informação suficiente e/ou fiável; 

B A M 

• Aplicação indevida de princípios contabilísticos. B A  

 

 

Classificação dos Riscos: PO – Probabilidade de Ocorrência (MA - Muito Alta; A - Alta; M – Média; B – Baixa); GC – Gravidade da Consequência (MA - Muito Alta; A - Alta; M – Média; B – Baixa); GR – Grau de Risco (S - Severo; E - Elevado; M – Moderado; R – Reduzido). 

Classificação dos Riscos: PO – Probabilidade de Ocorrência (MA - Muito Alta; A - Alta; M – Média; B – Baixa); GC – Gravidade da Consequência (MA - Muito Alta; A - Alta; M – Média; B – Baixa); GR – Grau de Risco (S - Severo; E - Elevado; M – Moderado; R – Reduzido). 
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Gestão dos recursos financeiros e patrimoniais (cont.)      

       

Principais Atividades Identificação dos Riscos 

Classificação dos Riscos 

Medidas Preventivas Normativo Interno 

PO I GR 

Gestão Financeira 

Manipulação e/ou omissão de informação de modo a facilitar o pagamento de 
valores indevidos, suborno e peculato: 

M M 
M 
R - Prévia validação pela Unidade Orgânica adquirente da fatura 

do fornecedor; 
- Introdução pagamentos nas plataformas homebanking desde 
que devidamente suportados; 
- Supervisão que garanta a autorização prévia ao pagamento 
pelo órgão com competência para o efeito; 
- Ações periódicas de controlo e monitorização para cruzamento 
entre os registos contabilísticos e os elementos 
tangíveis/intangíveis das operações; 
- Níveis de responsabilidade diferenciados para a autorização de 
documentos retificativos. 

Não aplicável 

• Pagamentos indevidos a terceiros relativamente a situações não previstas nos 
contratos; 

  

• Efetivação de pagamentos sem a devida autorização prévia; 

• Erros/falhas na introdução/processamento das notas de crédito ou outros 
ajustamentos em contas a pagar; 

• Existência de registos de transações sem que estas tenham ocorrido ou sua 
supressão ou omissão nos registos. 

Manipulação e/ou omissão de informação de modo a facilitar a emissão 
fraudulenta de documentos retificativos a valores faturados, concussão, conflito de 
interesses e participação económica em negócio: 

M M M - Níveis de responsabilidade diferenciados para a autorização de 
documentos retificativos; 
- Ações periódicas de controlo e monitorização para cruzamento 
entre os registos contabilísticos e os elementos 
tangíveis/intangíveis das operações. 

Não aplicável 

• Erros/falhas na introdução/processamento das faturas ou outros ajustamentos 
em contas a receber. 

B A M 

Aceitação de favores e/ou favorecimentos ilícitos em troca da concessão de 
vantagens e/ou benefícios, suborno e peculato: 

B B R 

- Validação de informação pelos vários níveis de 
responsabilidade; 
- Reconciliações bancárias; 
- Procedimentos de contratação de aplicações financeiras. 

- Procedimentos internos relativos a 
reconciliações bancárias; 
- Procedimentos internos relativos a análise 
e decisão de aplicações financeiras. 

• Erros/falhas/atrasos na disponibilização de informação relativa a recebimentos e 
pagamentos, nomeadamente quanto às operações realizadas; 

   

• Desvio de dinheiros e valores;    

• Erros/falhas no registo de investimentos e respetivas maturidades e retornos de 
investimento. 

   

 

 

 

 

 

Classificação dos Riscos: PO – Probabilidade de Ocorrência (MA - Muito Alta; A - Alta; M – Média; B – Baixa); GC – Gravidade da Consequência (MA - Muito Alta; A - Alta; M – Média; B – Baixa); GR – Grau de Risco (S - Severo; E - Elevado; M – Moderado; R – Reduzido). 
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Gestão dos recursos financeiros e patrimoniais (cont.)      

       

Principais Atividades Identificação dos Riscos 

Classificação dos Riscos 

Medidas Preventivas Normativo Interno 

PO I GR 

Gestão Patrimonial 

Manipulação de inventários de imobilizado propiciando o furto ou apropriação de 
bens para proveito próprio: 

B M 

R 

- Normativos sobre inventários e abate de bens; 
- Controlo periódico do património da sociedade. 

- Normativo sobre inventário e abate de 
bens; 
- Procedimentos internos relativos a 
imobilizado (e.g. Abate de Bens de 
Imobilizado, Alienação de Bens de 
Imobilizado, Transferência de Bens de 
Imobilizado e Inventariação). 

• Alienação de bens de modo a obter vantagens em benefício próprio ou de 
terceiros; 

  • Alienação de bens sem a adequada aprovação. 

 

• Apropriação indevida de bens por parte dos colaboradores. 

Avaliação desajustada das necessidades de intervenção na frota automóvel: B M R 

Monitorização permanente da utilização de veículos e planos de 
manutenção. 

Procedimentos internos associados aos 
veículos (e.g. Utilização de viaturas, revisão 
e inspeção de viaturas, entre outros) 

• Realização de serviços de manutenção, inspeção e reparação das viaturas fora 
do âmbito dos planos programados de manutenção sem a adequada aprovação; 

   

• Reparações resultantes de sinistros não abrangidas pelas coberturas previstas 
nas apólices de seguro sem a adequada aprovação. 

   

Apropriação de equipamento informático de modo a obter vantagens em benefício 
próprio ou de terceiros: 

B B R 
- Controlo sistemático do estado dos equipamentos informáticos; 
- Validação da realização de intervenções pelos vários níveis de 
responsabilidade; 
- Monitorização e registo detalhado das intervenções efetuadas; 
- Existência ferramentas de gestão do equipamento informático. 

Procedimentos internos sobre 
equipamentos informáticos (e.g. 
Manutenção de equipamentos informáticos, 
aquisição de bens e serviços informáticos, 
entre outros) 

• Alienação de equipamento informático não obsoleto;    

• Realização de intervenções injustificadas ao equipamento informático.    

 

 

 

 

 

 

Classificação dos Riscos: PO – Probabilidade de Ocorrência (MA - Muito Alta; A - Alta; M – Média; B – Baixa); GC – Gravidade da Consequência (MA - Muito Alta; A - Alta; M – Média; B – Baixa); GR – Grau de Risco (S - Severo; E - Elevado; M – Moderado; R – Reduzido). 
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Gestão dos recursos humanos      

       

Principais Atividades Identificação dos Riscos 

Classificação dos Riscos 

Medidas Preventivas Normativo Interno 

PO I GR 

Gestão Administrativa 

Manipulação de informação de modo a facilitar o pagamento indevido de 
benefícios e compensações, peculato e concussão: 

B A M 

- Interligação entre as bases dados de registos de colaboradores 
e de processamento de vencimentos; 
- Participação de diversos intervenientes nos processos de 
processamento de salários; 
- Segregação de funções e responsabilidade das operações; 
- Sistema de registo eletrónico das ausências dos colaboradores 
com circuito de aprovação pela hierarquia; 
- Sistema de autenticação e restrição de acessos às bases de 
dados. 

Procedimentos internos relativos a tema 
salariais (e.g. Processamento salarial, 
Processamento e Acertos da Faturação, 
Penhoras de Vencimentos e Abonos, entre 
outros) 

• Processamento de vencimentos sem aderência à assiduidade dos 
colaboradores e sua categoria profissional/remuneração contratual; 

B A M 

• Processamento de abonos e descontos não autorizados; B A M 

• Inadequado registo e controlo do tempo de trabalho e da assiduidade; B M R 

• Falhas no registo da informação das bases de dados dos colaboradores e 
divulgação de informação confidencial. 

B M R 

 

Gestão dos recursos humanos (cont.)      

       

Principais Atividades Identificação dos Riscos 

Classificação dos Riscos 

Medidas Preventivas Normativo Interno 

PO I GR 

Recrutamento e Seleção 

Favorecimento ilícito na escolha dos recursos humanos a contratar, abuso de 
poder e tráfico de influências: 

B B R - Obtenção de declaração de impedimento expressa e sob a 
forma escrita de não intervenção em processos de pessoas com 
relações de proximidade dos candidatos; 
- Definição de critérios e métodos, para a seleção de candidatos; 
- Avaliação dos candidatos envolvendo várias fases com triagem 
dos candidatos independente da seleção e realização de 
entrevistas; 
- Exigência de fundamentação de propostas de recrutamento; 
- Registo das decisões de contratação devidamente 
fundamentadas; 
- Elaboração e divulgação de normas para prevenção de 
conflitos de interesse. 
 

Política de Recrutamento e Seleção de 
Colaboradores 
Procedimentos internos relativos a 
recrutamento (e.g. Identificação das 
Necessidades de Recrutamento, 
Recrutamento e Seleção de Trabalho a 
Contrato, Recrutamento, Seleção e 
Contratação de Trabalho Temporário, entre 
outros) 

• Intervenção no processo de recrutamento de pessoas com relações de 
proximidade dos candidatos; 

   

• Utilização de critérios de seleção discricionários, sem respeito pelo princípio da 
equidade; 

   

• Utilização de critérios de avaliação pouco objetivos, sem respeito pelo princípio 
da equidade; 

   

• Ausência ou deficiente fundamentação dos resultados de seleção;    

• Ausência de mecanismos que identifiquem e impeçam a ocorrência de conflitos 
de interesse. 

B M R 

Formação 

Favorecimento ou prejuízo ilícito na gestão dos programas de formação: B M R 

- Identificação das necessidades de formação e implementação 
das respectivas ações; 
- Existência de diversos níveis de aprovação na instrução dos 
processos de contratação da formação; 
- Elaboração de relatórios de execução da formação. 

Procedimentos internos relativos a 
formação (e.g. Frequência em Ações de 
Formação, entre outros) 

• Ações de formação inadequadas às funções a desempenhar pelos 
colaboradores; 

B A M 

• Contratação de entidades formadoras sem habilitação adequada;    

• Não execução na integra de planos de formação aprovados para os 
colaboradores. 

B A  

Classificação dos Riscos: PO – Probabilidade de Ocorrência (MA - Muito Alta; A - Alta; M – Média; B – Baixa); GC – Gravidade da Consequência (MA - Muito Alta; A - Alta; M – Média; B – Baixa); GR – Grau de Risco (S - Severo; E - Elevado; M – Moderado; R – Reduzido). 
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6 CONTROLO E MONITORIZAÇÃO DO PLANO  

A aplicação prática da implementação e manutenção das medidas constantes do presente Plano está a 

cargo dos dirigentes das diversas Unidades de Estrutura do BPF, que devem assegurar o controlo 

sistemático e contínuo das atividades que lhes estão atribuídas, de forma adequada, de modo a reforçar e 

melhorar a eficácia e eficiência na utilização de recursos, salvaguardar os ativos da sociedade, verificar a 

fiabilidade e exatidão da informação e o cumprimento das políticas estabelecidas. 

O PGRCIC pretende ser um instrumento de gestão dinâmico, que deve ser acompanhado na sua execução, 

no sentido de verificar a efetiva implementação das medidas preconizadas e simultaneamente proporcionar 

uma reflexão sobre a necessidade da sua revisão com eventuais contributos por parte da função de gestão 

de riscos, e devidamente monitorizado pela função de auditoria interna, em sede de auditoria. Assim, e 

seguindo a recomendação do CPC, de 1 de julho de 2009, compete às funções de controlo interno do BPF 

nas suas ações, verificar, de acordo com a natureza das mesmas, se as diversas Unidades de Estrutura 

dispõem e aplicam efetivamente o PGRCIC, mencionando tal facto nos seus relatórios.  

De forma a assegurar um acompanhamento robusto da implementação das medidas preconizadas no 

Plano, a função de conformidade assegura a monitorização da implementação das medidas preventivas 

elaboradas para cada um dos riscos identificados no âmbito das atividades geradoras de risco. 

Trimestralmente, a função de conformidade apresenta ao Conselho de Administração e Comissão de 

Auditoria, através do Relatório de Gestão de Conformidade, o progresso ao nível da implementação das 

medidas corretivas por parte das Unidades Orgânicas responsáveis pela sua implementação. 

Igualmente, a recomendação do CPC acima referida, entretanto reforçada pelo disposto no n.º 1 do artigo 

46.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, estabelece a obrigatoriedade de elaboração de um 

Relatório Anual de Execução do PGRCIC, com detalhe das ocorrências, ou risco de ocorrências, de factos 

de corrupção ativa ou passiva, de criminalidade económica e financeira, de branqueamento de capitais, de 

tráfico de influência, de apropriação ilegítima de bens públicos, de administração danosa, de peculato, de 

participação económica em negócio, de abuso de poder ou violação de dever de segredo, bem como de 

aquisições de imóveis ou valores mobiliários em consequência da obtenção ou utilização ilícitas de 

informação privilegiada, como previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 54/2008, de 4 de 

setembro.  

Nesse sentido, a função de conformidade, com o apoio da função de gestão de riscos, é responsável pela 

elaboração do referido Relatório Anual de Execução do Plano, que será posteriormente reencaminhado 

para emissão de parecer final por parte da Direção de Auditoria Interna. No final de cada ano de referência, 

é da responsabilidade da função de conformidade produzir o relatório com a sua devida avaliação da 

cobertura das atividades identificadas e medidas preventivas previstas para implementação, juntamente 

com uma avaliação do ambiente de risco e a suficiência e adequação da moldura de mitigação descrita.  

Subsequentemente, é da responsabilidade da função de gestão de riscos, após conclusão da função de 

conformidade, avaliar, complementar (caso necessário) e emitir o seu parecer acerca do Relatório Anual 

de Execução.  
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Cabe à função de auditoria, emitir parecer sobre o referido relatório em momento oportuno. A emissão de 

parecer por parte da função de auditoria interna visa avaliar a suficiência dos meios implementados e do 

próprio relatório emitido. Assim sendo, numa ótica de intervenção ex-post, a função de auditoria emitirá 

parecer sobre o desenho das medidas preventivas definidas, da adequação do plano e propriamente do 

relatório anual de execução elaborado, com as conclusões retiradas da avaliação interna do mesmo, e 

eventuais recomendações preconizadas com vista à melhoria do sistema de controlo instituído.  

Finalmente é de a responsabilidade da função de conformidade submeter o Relatório Anual de Execução 

ao Conselho de Administração para sua análise e aprovação. 

No que respeita à difusão e divulgação interna do PGRCIC, por forma a garantir os conhecimentos 

necessários para a sua devida implementação, o mesmo deve ainda ser divulgado e esclarecido em ações 

de formação realizadas pelo BPF com os seus trabalhadores, que permitam o seu envolvimento numa 

cultura de prevenção de riscos. Estas ações de formação devem ser garantidas pela Direção de 

Conformidade, com o apoio da Direção de Recursos Humanos, através da elaboração dos conteúdos da 

mesma, referente a temas de corrupção, infrações conexas e conflitos de interesses. 

Em relação à sua divulgação externa, o PGRCIC deve ainda ser publicado nos sítios da internet do BPF, 

excetuando as matérias e as vertentes que apresentem uma natureza reservada, de modo a consolidar a 

promoção de uma política de transparência na gestão pública.  

Para além do Relatório Anual de Execução, no âmbito do dever de colaboração com o CPC, é obrigação 

do BPF remeter ao mesmo todas as participações ou denúncias, decisões de arquivamento, de acusação, 

de pronúncia ou de não pronúncia, sentenças absolutórias ou condenatórias das ocorrências, ou risco de 

ocorrências mencionadas acima. Por fim, sempre que se identifiquem novos riscos ou se justifique a 

alteração das medidas propostas ou implementadas, o Conselho de Administração determinará a revisão 

do Plano, assegurada pela função de gestão de conformidade.  
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7 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

7.1 Aprovação e entrada em vigor 

De acordo com os procedimentos internos do BPF, o presente Plano deve ser aprovado pelo Conselho de 

Administração. 

7.2 Revisão e vigência 

Compete à Direção de Conformidade, enquanto responsável pelo Plano, apresentar à Comissão Executiva 

quaisquer propostas para a alteração ou atualização, sendo a sua aprovação da responsabilidade do 

Conselho de Administração. Este deverá ser revisto numa base, pelo menos, anual, sem prejuízo de a 

revisão poder ser antecipada sempre que se identifiquem novos riscos ou se justifique a alteração das 

medidas propostas ou implementadas.  

7.3 Divulgação 

É de a responsabilidade do Conselho de Administração assegurar que o Plano se encontra acessível e é 

divulgado internamente na página da intranet do BPF a todos os colaboradores, bem como a entidades 

reguladoras sempre que necessário. Por sua vez, o Relatório Anual de Execução deve ser publicado nos 

sítios da Internet do BPF e remetido para apreciação da Unidade Técnica de Acompanhamento e 

Monitorização do Setor Público Empresarial, através da Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF). 

 

  



 
 

27 
 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

ANEXO – LEGISLAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE 
SUPORTE 
 

• Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro (estabelece os princípios e regras aplicáveis ao setor público 

empresarial, incluindo as bases gerais do estatuto das empresas públicas);  

• Decreto-Lei n.º 298/92 de 31 de dezembro (Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades 

Financeiras), na sua versão republicada pela Lei n.º 23-A/2015 (regula o acesso à atividade e respetivo 

exercício por parte das instituições de crédito e das sociedades financeiras e o exercício da supervisão 

das instituições de crédito e das sociedades financeiras, respetivos poderes e instrumentos); 

• Decreto regulamentar n.º 1/2014, de 10 de fevereiro (estabelece a missão, as atribuições, a 

organização e o funcionamento da Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor 

Público Empresarial); 

• Decreto-Lei n.º 63/2020, de 7 de setembro (regula a atividade e funcionamento do Banco Português 

de Fomento, S. A., e aprova os respetivos Estatutos); 

• Lei n.º 54/2008 de 4 de setembro (criação do CPC); 

• Prevenir a Corrupção, Um Guia Explicativo sobre Corrupção e Crimes Conexos; Gabinete para as 

Relações Internacionais, Europeias e de Cooperação do Ministério da Justiça (GRIEC); janeiro de 

2007; 

• Recomendação n.º 1/2009 do CPC (estabelece a elaboração e aplicação de planos de gestão de riscos 

de corrupção e infrações conexas); 

• Recomendação n.º 1/2010 do CPC (estabelece a publicidade dos planos de prevenção de riscos de 

corrupção e infrações conexas nos sítios da internet das respetivas entidades); 

• Recomendação n.º 5/2012 do CPC (estabelece a inclusão nos relatórios sobre a execução dos planos 

de prevenção de riscos de uma referência sobre gestão de conflitos de interesse) (revogada); 

• Recomendação n.º 1/2015 do CPC (recomenda o reforço na identificação, prevenção e gestão de 

riscos de corrupção e infrações conexas na contratação pública) (revogada); 

• Recomendação n.º 3/2015 do CPC (emite recomendações com vista ao aperfeiçoamento dos planos 

de prevenção de riscos); 

• Recomendação n.º 4/2019 do CPC (recomenda o reforço na prevenção de riscos de corrupção na 

contratação pública – revoga a recomendação do CPC de 7 de janeiro de 2015); 

https://dre.tretas.org/dre/304722/
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• Recomendação n.º 3/2020 do CPC (atualização da recomendação sobre gestão de conflitos de 

interesse no setor público à luz das recentes alterações legislativas - revoga a recomendação n.º 

5/2012 do CPC) 

• Recomendação n.º 2/2020 do CPC (recomenda a prevenção de riscos de corrupção e infrações 

conexas no âmbito das medidas de resposta ao surto pandémico da Covid-19); 

• Recomendação n.º 4/2021 do CPC (Resolução da Assembleia da República nº4 de 2021 sobre a 

Prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas no âmbito das medidas de resposta ao surto 

pandémico da Covid-19). 
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