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O Conselho de Prevenção da Corrupção (doravante designado 

por Conselho ou CPC), criado pela Lei n.º 54/2008, de 4 de 

setembro, constitui 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 âmbito da sua atividade, o CPC, em 1 de julho de 2009, 

aprovou a sua primeira recomendação, estabelecendo que os 

órgãos dirigentes máximos das entidades gestoras de dinheiro, 

valores ou patrimónios públicos devem dispor de planos de 

gestão de riscos de corrupção e infrações conexas, contendo, 

designadamente: a identificação, relativamente a cada área ou 

departamento, dos riscos de corrupção e infrações conexas; a 

indicação das medidas a implantar que previnam a sua 

ocorrência; a definição e identificação dos responsáveis 

envolvidos na gestão do plano, sob a direção do órgão dirigente 

máximo; e a elaboração anual de um relatório sobre a execução 

do plano. 

Em cumprimento da supramencionada recomendação do CPC, 

a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro elaborou o seu 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, 

como um instrumento de gestão que se pretende dinâmico e 

constantemente recetivo a sugestões de aperfeiçoamento. 

Acresce referir que, na elaboração do seu Plano de Gestão de 

Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, a Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) não deixou de atender ao 

teor da Recomendação n.º 5, proferida por aquele Conselho, 

em 7 de novembro de 2012, a propósito da gestão de conflitos 

de interesses. 

Pela importância do seu objeto, passamos a transcrever parte 

do texto vertido na aludida Recomendação n.º 5/2012 do CPC: 

... o Conselho de Prevenção da Corrupção recomenda que os 

gestores e órgãos de direção de todas as entidades do Setor 

Público, incluindo os que a qualquer título ou sob qualquer 

forma tenham de gerir dinheiros, valores ou património 

públicos, criem e apliquem nas suas organizações medidas que 

previnam a ocorrência de conflitos de interesses, tais como: 

a) Manuais de boas práticas e códigos de conduta 

relativamente a todas as áreas de atuação, incluindo o período 

que sucede ao exercício de funções públicas, em conformidade 

com o quadro legal e os valores éticos da organização; 

b) Identificação de potenciais situações de conflitos de 

interesses relativamente a cada área funcional da sua estrutura 

orgânica; 

c) Identificação de situações que possam dar origem a um 

conflito real, aparente ou potencial de interesses que envolvam 

trabalhadores que deixaram o cargo público para exercerem 

funções privadas como trabalhadores, consultores ou outras; 

d) Promoção de medidas adequadas a prevenir e gerir conflitos 

de interesses relativamente a situações que envolvam 

trabalhadores que aceitem cargos em entidades privadas que 

foram abrangidas por decisões em que, direta ou indiretamente, 

aqueles participaram no exercício de funções públicas, ou 

porque, por via desse exercício, tiveram acesso a informação 

privilegiada com interesse para a entidade privada ou, ainda, 

que possam ter influência na entidade pública onde exerceram 

funções, através de ex-colaboradores; 

ENQUADRAMENTO LEGAL 
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e) Identificação e caracterização de áreas de risco, 

designadamente as que resultem das situações de acumulação 

de funções, cujo tratamento deve ser efetuado no âmbito e nos 

mesmos termos do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 

infrações conexas; 

f) Identificação das situações concretas de conflitos de 

interesses e respetiva sanção aplicável aos infratores, em 

conformidade com o quadro punitivo existente; 

g) Promoção de uma cultura organizacional na qual impere forte 

intolerância relativamente às situações de conflitos de 

interesses; 

h) Promoção da responsabilidade individual de todos os 

trabalhadores, reconhecendo e destacando as boas práticas e 

os bons exemplos de serviço público e promovendo atitudes 

ativas de recusa de contacto e processamento relativamente a 

procedimentos administrativos em que, sob qualquer forma, 

tenham um interesse, ainda que através de terceiro; 

i) Desenvolvimento de ações de formação profissional de 

reflexão e sensibilização sobre esta temática, junto de todos os 

trabalhadores dos serviços; 

j) Subscrição, por todos os trabalhadores, de declarações de 

inexistência de conflitos de interesse relativamente a cada 

procedimento que lhe seja confiado no âmbito das suas funções 

e no qual, de algum modo, tenha influência; 

l) Subscrição, por todos os funcionários que se encontrem em 

regime de acumulação de funções, de uma declaração 

atualizada em que assumam de forma inequívoca que as 

funções acumuladas não colidem sob forma alguma com as 

funções públicas que exercem, nem colocam em causa a 

isenção e o rigor que deve pautar a sua ação; 

m) Declarações relativas a ofertas no exercício das funções; 

n) Promoção de mecanismos de monitorização da aplicação 

destas medidas, bem como do respetivo sancionamento. 

Pese embora, até à data, a inexistência de um Plano de Gestão 

de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, merece especial 

relevância o esforço global que vem sendo desenvolvido pela 

UTAD, no sentido de implantar procedimentos básicos de 

segurança e controlo internos, divulgando, na página 

institucional, informação relevante, nomeadamente, o Plano de 

Atividades, o Relatório de Atividades e Contas, procedimentos 

concursais relativos aos recursos humanos, bem como, no 

domínio da contratação pública, o recurso a auditorias externas, 

além de que a gestão patrimonial e financeira é controlada por 

um fiscal único, designado nos termos do artigo 117.º da Lei n.º 

62/2007, de 10 de setembro.
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DEZ PRINCÍPIOS ÉTICOS DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

Princípio do Serviço Público 

Os funcionários encontram-se ao serviço exclusivo da 

comunidade e dos cidadãos, prevalecendo sempre o interesse 

público sobre os interesses particulares ou de grupo. 

Princípio da Legalidade 

Os funcionários atuam em conformidade com os princípios 

constitucionais e de acordo com a lei e o direito. 

Princípio da Justiça e da Imparcialidade 

Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem tratar de 

forma justa e imparcial todos os cidadãos, atuando segundo 

rigorosos princípios de neutralidade. 

Princípio da Igualdade 

Os funcionários não podem beneficiar ou prejudicar qualquer 

cidadão em função da sua ascendência, sexo, raça, língua, 

convicções políticas, ideológicas ou religiosas, situação 

económica ou condição social. 

Princípio da Proporcionalidade 

Os funcionários, no exercício da sua atividade, só podem exigir 

aos cidadãos o indispensável à realização da atividade 

administrativa. 

 

 

 

 

Princípio da Colaboração e da Boa-Fé 

Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem colaborar 

com os cidadãos, segundo o princípio da Boa-Fé, tendo em 

vista a realização do interesse da comunidade e fomentar a sua 

participação na realização da atividade administrativa. 

Princípio da Informação e da Qualidade 

Os funcionários devem prestar informações e/ou 

esclarecimentos de forma clara, simples, cortês e rápida. 

Princípio da Lealdade 

Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem agir de 

forma leal, solidária e cooperante. 

Princípio da Integridade 

Os funcionários regem-se segundo critérios de honestidade 

pessoal e de integridade de carácter. 

Princípio da Competência e Responsabilidade 

Os funcionários agem de forma responsável e competente, 

dedicada e crítica, empenhando-se na valorização profissional.

CARTA ÉTICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
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DAS SITUAÇÕES DE CORRUPÇÃO 

Corrupção Passiva para ato ilícito | O trabalhador, com 

contrato de trabalho em funções públicas, que solicite ou aceite, 

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, pratica o crime de corrupção 

passiva para ato ilícito. 

Corrupção Passiva para ato lícito | O trabalhador, com 

contrato de trabalho em funções públicas, que solicite ou aceite, 

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, pratica o crime de 

corrupção passiva para ato lícito. 

Corrupção Ativa | Qualquer pessoa que por si, ou por 

interposta pessoa, der ou prometer ao trabalhador, com 

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

conhecimento daquele, vantagem patrimonial ou não 

patrimonial, que a este não seja devida, quer seja para a prática 

de um ato lícito ou ilícito, pratica o crime de corrupção ativa. 

 

 

 

 

 

Corrupção com prejuízo do comércio internacional | Quem, 

por si ou por interposta pessoa, der ou prometer ao trabalhador, 

com contrato de trabalho em funções públicas, ou a titular de 

cargo político, nacional ou estrangeiro, ou a terceiro com o 

conhecimento daqueles, vantagem patrimonial ou não 

patrimonial para obter ou conservar um negócio, um contrato 

ou outra vantagem indevida no comércio internacional, pratica 

o crime de corrupção com prejuízo do comércio internacional. 

DAS INFRACÇÕES CONEXAS 

Abuso de Poder | Comportamento do trabalhador, com 

contrato de trabalho em funções públicas, que 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. 

Peculato | Conduta do trabalhador, com contrato de trabalho 

em funções públicas, que ilegitimamente se apropriar, em 

proveito próprio ou de outra pessoa, de dinheiro ou qualquer 

coisa móvel, pública ou particular, que lhe tenha sido entregue, 

esteja na sua posse ou lhe seja acessível em razão das suas 

funções. 

 

 

 

 

 

GLOSSÁRIO 
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Participação económica em negócio | Comportamento do 

trabalhador, com contrato de trabalho em funções públicas, 

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. 

Concussão | Conduta do trabalhador, com contrato de trabalho 

em funções públicas, 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. 

Tráfico de influência | Comportamento de 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. 

 

 

 

 

 

 

Suborno | Pratica um ato de suborno quem 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. 
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II. 

CARACTERIZAÇÃO DA UTAD 
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MISSÃO 

É missão da UTAD produzir, integrar, preservar e difundir 

conhecimento, servindo ativa e responsavelmente a sociedade 

através da formação integral dos seus estudantes e dos 

cidadãos em geral e do contributo para um desenvolvimento 

mais harmonioso e sustentável da região, do país e do planeta. 

VISÃO  

O Plano Estratégico da UTAD 2013-17 apresenta uma visão 

que traduz a ambição da Universidade se renovar, potenciando 

os seus recursos e reafirmando o seu papel e posicionamento, 

enquanto instituição de referência e agente de coesão 

territorial. Assim, a UTAD pretende: 

Afirmar-se com uma NOVA DINÂMICA, focada na construção 

de uma trajetória de Envolvimento Coletivo e de 

Sustentabilidade e no reforço do relacionamento com a cidade, 

a região e o país, com claro impacto nas trajetórias de 

desenvolvimento; 

Afirmar-se como uma COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM, 

intensa, colaborativa e inovadora, um espaço convivial, criativo 

e empreendedor, e um centro de saberes interdisciplinares, que 

celebrará a natureza, o ambiente, a cultura, as artes e a 

cidadania; 

Afirmar-se como uma UNIVERSIDADE SUSTENTÁVEL, 

ancorada num eco-campus e numa região com forte identidade, 

comprometida com o futuro dos seus estudantes, da região e 

do país, desenvolvendo as suas ações educativas, de 

investigação e extensão numa lógica interdisciplinar e 

mobilizadora de todas as suas áreas de conhecimento, com 

enfoque no desenvolvimento sustentável; 

Afirmar-se como uma UNIVERSIDADE EM REDE, instituição 

nacional, europeia e internacional que valoriza o trabalho em 

rede e em parceria, no plano interno e com Universidades e 

outras instituições de ciência, tecnologia e inovação, com 

instituições governamentais, escolas, empresas e 

organizações do terceiro sector. 

 

A visão da UTAD traduz-se na construção de uma 

ECO-UNIVERSIDADE, comprometida com o 

envolvimento da academia e da comunidade na 

formulação de respostas para os grandes desafios 

societais contemporâneos. 

 

VALORES 

O Plano Estratégico da UTAD 2013-17 tem subjacente um 

conjunto de valores centrais, que emanam dos seus Estatutos 

e traduzem princípios gerais assumidos por toda a comunidade 

académica e aplicados nas práticas quotidianas da instituição. 

Universidade | Um espaço de pensamento livre, reflexivo e 

crítico que valoriza a inteligência e aprendizagem coletivas, a 

criatividade e a inovação, o empreendedorismo, a inclusão e o 

exercício da cidadania. 

MISSÃO, VISÃO E VALORES 
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Pessoas | São o principal ativo, devendo ser promovida a 

participação de todos os atores da comunidade académica e 

incentiva a sua valorização intelectual e profissional, o bom 

desempenho e o reconhecimento do mérito. 

Governação | Implica respeito por elevados valores éticos, 

partilha de poder, prestação de contas, envolvimento dos 

stakeholders, orientação para o consenso, transparência, 

eficiência e eficácia, e responsabilidade perante a sociedade. 

Investigação | Ciência e inovação são vetores essenciais do 

desenvolvimento, sendo de promover a construção e 

transferência de conhecimento e tecnologia adequada, com 

retorno económico e impacto social e territorialmente positivo. 

Ensino e formação | Baseados em ambientes facilitadores da 

aprendizagem e em metodologias ativas que formem jovens e 

adultos empreendedores e com espírito de cidadania, que se 

integrem numa sociedade do conhecimento globalizada e em 

rápida transformação. 

Cidade e região | A Universidade é universal, mas tem raízes. 

A UTAD nasceu em Vila Real e está no Douro e em Trás-os-

Montes, cidade e região com as quais se identifica e com o 

futuro das quais mais diretamente se compromete. 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento | Um processo multidimensional centrado no 

território e nos seus atores, com preocupações de 

competitividade, coesão e sustentabilidade ambiental, 

económica e social, assumindo-se a Universidade como um 

agente proactivo e um dinamizador privilegiado. 

Redes e parcerias | Uma cultura de trabalho colaborativo, em 

rede, com base em plataformas, consórcios e outros meios de 

interface dentro da Universidade e entre a Universidade e o 

mundo científico, a envolvente empresarial, os poderes 

públicos e autárquicos, o tecido associativo, as infraestruturas 

tecnológicas e os serviços. 

Campus | Um ecossistema verde, empreendedor e inteligente, 

de aprendizagem e inovação, um centro de cultura e bem-estar, 

que articula dimensões estéticas, artísticas, desportivas, 

paisagísticas e ambientais. 

Mundo | Uma Universidade que parte do campus, de Trás-os-

Montes e Alto Douro e de Portugal, para o Mundo, que pensa 

“global” e age local e globalmente, com uma atenção particular 

à lusofonia. 

  



 

12 PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS  

UTAD 2016 

UTAD 2016 

A UTAD é uma instituição de Ensino Superior Público dotada 

de autonomia estatutária, pedagógica, científica, cultural, 

administrativa, financeira, patrimonial e disciplinar, orientada 

para a criação, transmissão e difusão da cultura, do saber e da 

ciência e da tecnologia, através da articulação do estudo, do 

ensino, da investigação e do desenvolvimento experimental. 

São membros da Universidade todos os estudantes nela 

inscritos e os docentes, investigadores e pessoal não docente 

e não investigador que tenham um vínculo contratual, 

independentemente da sua natureza, com a Universidade ou 

com qualquer uma das suas unidades.  

São órgãos da Universidade: 

a) O Conselho Geral; 

b) O Reitor; 

c) O Conselho de Gestão; 

d) O Provedor do Estudante; 

e) O Conselho Académico. 

As competências dos órgãos universitários estão definidas em 

pormenor nos Estatutos e a sua composição atual disponível na 

página web da instituição: 

(http://www.utad.pt/vPT/Area2/autad/orgaos_utad/Paginas/default.aspx) 

A UTAD organiza-se em unidades distintas quanto aos 

objetivos, estrutura, autonomia e natureza: 

a) Unidades de Ensino e Investigação - Escolas; 

b) Unidades de Investigação - Centros de Investigação; 

c) Serviços; 

d) Estruturas Especializadas; 

e) Outras Unidades. 

Atualmente, a UTAD tem cinco Escolas, quatro de natureza 

universitária (Ciências Agrárias e Veterinárias, Ciências 

Humanas e Sociais, Ciência e Tecnologia e Vida e Ambiente) e 

uma de natureza politécnica (Escola Superior de Enfermagem). 

Estão sedeados na UTAD seis centros de Investigação: Centro 

de Ciência Animal e Veterinária; Centro de Estudos 

Transdisciplinares para o Desenvolvimento; Centro de 

Investigação de Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano; 

Centro de Investigação e de Tecnologias Agroambientais e 

Biológicas; Centro de Estudos em Letras; e Centro de Química. 

Nos termos dos Estatutos, os serviços da UTAD são: 

Académicos; Documentação e Bibliotecas; Financeiros e 

Patrimoniais; Informática e Comunicações; e Recursos 

Humanos. 

A UTAD dispõe ainda de Serviços de Ação Social, os quais 

gozam de autonomia administrativa e financeira.  

A estrutura formal da organização, incluindo as relações de 

hierarquia e/ou interdependência entre órgãos e unidades, 

encontra-se expressa na figura seguinte. 

 

 

  

ESTRUTURA DA UTAD 
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Figura 1. Organograma da UTAD 
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As tabelas seguintes apresentam, de forma esquematizada, a 

descrição das principais atividades da UTAD particularmente 

prementes à existência de risco de corrupção e infrações 

conexas, considerando as seguintes áreas de risco: 

 Gestão de topo; 

 Áreas de suporte à gestão (recursos humanos, 

financeira e patrimonial e assessoria jurídica); 

 Ensino; 

 Propriedade intelectual e patentes. 

Para cada área, descreve-se a atividade e os riscos de 

corrupção e infrações conexas, classificados quanto ao grau de 

risco que representam para a instituição - Fraco, Moderado ou 

Elevado - mediante uma matriz de risco que considera os graus 

de ocorrência e de gravidade da situação potencial. 

Paralelamente, são identificadas as medidas para a eliminação 

ou minimização do risco, de forma preventiva.

GESTÃO DE TOPO 

DESCRIÇÃO 
RISCO DE CORRUPÇÃO OU INFRAÇÃO 

CONEXA 
GRAU DE 

RISCO 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Definição de estratégias e objetivos 

organizacionais; 

Decisões e aprovações administrativas e 

financeiras. 

Abuso de poder; 

Tráfico de influência; 

Corrupção passiva para ato ilícito; 

Peculato; 

Favorecimento indevido. 

Fraco Transparência na informação; 

Auditorias Externas; 

Definição e cumprimento dos níveis de 

responsabilidade; 

Acompanhamento e avaliação do Plano de Gestão de 

Riscos e Infrações Conexas. 

ÁREAS DE SUPORTE À GESTÃO 

 RECURSOS HUMANOS 

DESCRIÇÃO 
RISCO DE CORRUPÇÃO OU INFRAÇÃO 

CONEXA 
GRAU DE 

RISCO 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Recrutamento por procedimento 

concursal: pessoal docente, pessoal não 

docente, investigadores e bolseiros; 

Recrutamento de docentes convidados. 

Favorecimento de candidato;  

Abuso de poder; 

Corrupção passiva para ato ilícito; 

Corrupção passiva para ato lícito; 

Tráfico de influência. 

Fraco Cumprimento estrito do disposto legalmente, quer no 

âmbito da lei geral quer em regulamentos internos; 

Regulamento interno para a contratação de docentes 

convidados. 

Processamento de remunerações; 

Processamento de abonos variáveis e 

Pagamentos indevidos; 

Corrupção ativa/passiva para ato ilícito;  

Fraco Cumprimento estrito do disposto legalmente, quer no 

âmbito da lei geral quer em regulamentos internos; 

MEDIDAS PREVENTIVAS POR ÁREA DE RISCO 
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DESCRIÇÃO 
RISCO DE CORRUPÇÃO OU INFRAÇÃO 

CONEXA 
GRAU DE 

RISCO 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

eventuais; 

Processamento de descontos; 

Elaboração de guias de reposição. 

Peculato; 

Não elaboração das guias de reposição das 

importâncias abonadas indevidamente. 

Verificação mensal pelos Serviços Financeiros e 

Patrimoniais em sede de pagamento de vencimentos e 

de integração da matriz contabilística; 

Pedidos de interpretação legal internos à assessoria 

jurídica; 

Partilha de informação entre instituições para 

validação/confirmação dos procedimentos adotados. 

Registo e controle de assiduidade; 

Análise de justificação de faltas e 

licenças; 

Elaboração e cumprimento do mapa de 

férias; 

Processamento de ajudas de custo; 

Processos de acumulação de funções. 

Registos fictícios;  

Considerar faltas como justificadas 

indevidamente; 

Considerar indevidamente que se 

encontram cumpridos os requisitos de 

justificação de faltas, licenças e pedidos de 

acumulação de funções; 

Atribuição de dias de férias em número 

superior ao que o trabalhador tem direito; 

Acumulações de funções sem prévia 

autorização; 

Corrupção ativa/passiva para ato ilícito. 

Fraco Cumprimento estrito do disposto legalmente, quer no 

âmbito da lei geral quer em regulamentos internos; 

Implementação de registos biométricos de controlo de 

efetividade; 

Utilização de meios de divulgação internos (despachos 

e /ou notas de serviço) que auxiliam a disseminação de 

informação para o cumprimento das disposições 

legais. 

Cedência de interesse público; 

Mobilidade interna. 

Favorecimento de candidatos; Abuso de 

poder; 

Corrupção passiva para ato ilícito; 

Corrupção passiva para ato lícito; 

Tráfico de influência. 

Fraco Cumprimento estrito do disposto legalmente, quer no 

âmbito da lei geral, quer em regulamentos internos. 
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FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

DESCRIÇÃO 
RISCO DE CORRUPÇÃO OU INFRAÇÃO 

CONEXA 
GRAU DE 

RISCO 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Contratação de bens, serviços e obras 

públicas. 

Violação dos princípios e regulamentos de 

contratação; 

Favorecimento de fornecedor; 

Corrupção para ato ilícito; 

Tráfico de influência; 

Participação económica em negócio; 

Abuso de poder. 

Moderado Conferências de informação intermédia e final; 

Segregação de funções e rotatividade de funções; 

Medidas para controlo dos prazos; 

Acompanhamento e supervisão da atividade pelo 

dirigente.  

Gestão de recursos financeiros e 

patrimoniais. 

Risco de perda de valores ativos; 

Corrupção passiva para ato ilícito; 

Tráfico de influência. 

Moderado Conferências de informação intermédia e final; 

Segregação de funções; 

Acompanhamento e supervisão da atividade pelo 

diretor. 

Emissão de fatura/ recibos; 

Prestação de serviços ao exterior. 

Não registo da receita; 

Prestação de serviços sem faturação dos 

mesmos; 

Corrupção passiva para ato ilícito;  

Peculato;  

Abuso de poder. 

Moderado Medidas de controlo interno – Manual de controlo 

interno; 

Realização de auditorias externas. 

 

ASSESSORIA JURÍDICA 

DESCRIÇÃO 
RISCO DE CORRUPÇÃO OU INFRAÇÃO 

CONEXA 
GRAU DE 

RISCO 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Realização de estudos, emissão de 

pareceres, prestação de informações de 

natureza jurídica; 

Prestação de apoio jurídico em matéria 

de processos disciplinares, inquérito e 

averiguações; 

Colaboração na preparação de 

Abuso de poder, apreciações jurídicas 

discricionárias contrárias ao interesse 

público e violação dos princípios gerais de 

direito, nomeadamente, da igualdade de 

tratamento, proporcionalidade, justiça, 

boa-fé, responsabilidade e competência;  

Corrupção passiva para ato ilícito; 

Moderado 

 

Formação contínua em diferentes áreas jurídicas; 

Estabelecimento de critérios e procedimentos de 

fundamentação coerente; 

Acompanhamento e supervisão pelos dirigentes do 

rigoroso cumprimento dos princípios e normas éticas 

inerentes às funções; 

Observância de medidas destinadas à prevenção de 



 

18 
PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS  

UTAD 2016 

UTAD 2016 

DESCRIÇÃO 
RISCO DE CORRUPÇÃO OU INFRAÇÃO 

CONEXA 
GRAU DE 

RISCO 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

regulamentos e outros normativos 

internos, bem como de instrumentos 

jurídicos; 

Estudo de contratos de qualquer 

natureza, preparação de minutas, 

apresentação de sugestões de medidas a 

adotar para o melhor funcionamento dos 

serviços e estruturas da Universidade;  

Apoiar tecnicamente os procedimentos 

de contratação; 

Intervir em reclamações, recursos 

hierárquicos e processos de contencioso 

administrativo; 

Colaboração na preparação da defesa 

institucional da Universidade. 

Interpretação indevida do enquadramento 

legal; 

Tráfico de influência, favorecimento do 

requerente aquando da apreciação 

jurídica; 

Divulgação do teor de pareceres antes do 

proferimento de decisão superior; 

Situações de conflitos de interesses;  

Quebra do dever de sigilo e uso de 

informação privilegiada; 

Apreciação de exposições com prioridades 

injustificadas. 

 

 

 

quebra de sigilo; 

Preferência da colegialidade na realização de estudos e 

pareceres jurídicos; 

Declaração ética sobre conflito de interesses e 

impedimentos. 

 

ENSINO 

DESCRIÇÃO 
RISCO DE CORRUPÇÃO OU INFRAÇÃO 

CONEXA 
GRAU DE 

RISCO 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Emissão de cartas de curso, certidões, 

declarações e outros documentos de 

natureza académica. 

 

 

Falsificação de documento com prestação 

de falsas declarações; 

Corrupção passiva para ato ilícito;  

Abuso de poder. 

Moderado Emissão de documentação a partir do sistema 

informático de gestão académica; 

Conferência de documentação por mais do que um 

trabalhador. 

 

Matrícula, inscrição, renovação de 

inscrição. 

 

 

Inscrição de estudante prescrito; 

Matrícula e inscrição de estudante com 

débito de propinas.  

Corrupção passiva para ato ilícito;  

Abuso de poder. 

Moderado Estabelecimento de manual de procedimentos; 

Verificação aleatória dos processos. 
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DESCRIÇÃO 
RISCO DE CORRUPÇÃO OU INFRAÇÃO 

CONEXA 
GRAU DE 

RISCO 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Lançamento de classificações, 

creditações e equivalências. 

Lançamento de classificações alteradas; 

Falsificação de documento; 

Corrupção passiva para ato ilícito;  

Abuso de poder. 

Moderado Sensibilização sobre as consequências disciplinares 

pela prática de atos irregulares; 

Verificação aleatória dos processos. 

Processos de seriação de candidatos ao 

ingresso nas licenciaturas, mestrados e 

doutoramentos. 

Incorreta apreciação ou avaliação de 

documentos constantes dos processos de 

candidatura; 

Favorecimento de candidatos; 

Corrupção passiva para ato ilícito;  

Abuso de poder. 

Moderado Definição de critérios precisos e explícitos com vista à 

redução da discricionariedade da avaliação; 

Verificação aleatória dos processos. 

Nomeação de júris. 

 

 

 

Possibilidade de informar erradamente, 

conduzindo a nomeação irregular; 

Corrupção passiva para ato ilícito;  

Abuso de poder. 

Moderado Verificação aleatória dos processos. 

Registo de habilitação estrangeira. Registo de diploma não reconhecido. 

Corrupção passiva para ato ilícito;  

Abuso de poder. 

Moderado Estabelecimento de manual de procedimentos; 

Verificação aleatória dos processos. 

Pagamento de propinas e juros. Perdão não autorizado de propinas e juros 

de mora; 

Cobrança de propinas e de juros em 

montante inferior; 

Corrupção passiva para ato ilícito;  

Abuso de poder. 

Moderado Pré determinação dos valores a pagar no sistema de 

gestão académica; 

Verificação aleatória dos processos. 

Atendimento ao público. Atendimento parcial e diferenciado de 

estudantes; 

Corrupção passiva para ato ilícito;  

Abuso de poder. 

Moderado Divulgação dos princípios gerais da atividade 

administrativa; 

Sensibilização sobre as consequências disciplinares 

pela prática de atos irregulares. 

 

 



 

20 
PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS  

UTAD 2016 

UTAD 2016 

PROPRIEDADE INTELECTUAL & PATENTES 

DESCRIÇÃO 
RISCO DE CORRUPÇÃO OU INFRAÇÃO 

CONEXA 
GRAU DE 

RISCO 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Processo de transferência de tecnologia. Licenciamento/ aquisição de tecnologia a 

empresas de familiares dos trabalhadores. 

Fraco Regulamento de propriedade intelectual a seguir, que 

define direitos e deveres das partes.  

Propriedade intelectual. Incorreta apreciação ou avaliação, com 

dolo ou negligência, dos documentos 

constantes dos processos de candidatura; 

Abuso de poder; 

Corrupção passiva para ato ilícito; 

Tráfico de influência. 

Fraco Regulamento de propriedade intelectual, que define 

direitos e deveres; 

Contrato de confidencialidade com os técnicos da 

UTAD envolvidos.  

Registo de marcas/ patentes. Registos em que os direitos da UTAD, como 

detentora do registo, não são devidamente 

assegurados; 

Adulteração de material registado e 

apropriação dos direitos do detentor do 

registo. 

Fraco Regulamento de propriedade intelectual e de marcas; 

Contrato de confidencialidade com os técnicos da 

UTAD envolvidos. 

 

*Matriz de risco 

Quadro 1 - Descrição do Grau de Probabilidade de Ocorrência  Quadro 3 - Matriz de Graduação de Risco  

1 Baixa - 1 a 2 vezes por ano  Matriz de Graduação 

de Risco 

Gravidade da consequência 

2 Média - 1 a 2 vezes por mês  1 2 3 

3 Alta - 1 ou mais vezes por semana  
Probabilidade de 

ocorrência 

3 M E E 

   2 F M E 

   1 F F M 

Quadro 2 - Descrição do Grau de Gravidade da Ocorrência        

1 Baixa - Afeta os procedimentos da instituição sem impacto significativo no desempenho   F FRACO  

2 Média - Afeta o desempenho da organização, obrigando a reorganização de processos   M MODERADO  

3 Alta - Afeta a imagem, reputação e missão da organização   E ELEVADO  
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IV.  

ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E 

ATUALIZAÇÃO DO PLANO 
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O presente Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 

Atividades Conexas da UTAD abrange as áreas de risco 

agravado da instituição, cobrindo o Ensino, Investigação, 

Extensão e Prestação de Serviços e Atividades de Gestão, 

pilares fundamentais da missão da Universidade. 

Trata-se, no entanto, de um documento vivo, que evoluirá no 

sentido de um maior aprofundamento no detalhe dos riscos e 

das medidas preventivas correspondentes aos riscos 

identificados. 

O Plano será, numa fase inicial, amplamente divulgado junto da 

Academia e será continuamente melhorado com o contributo de 

todos, conforme vem sendo prática comum na UTAD. Em 

termos práticos, competirá a cada Unidade Orgânica da UTAD 

a revisão e validação anual do Plano, através de formulário 

criado para o efeito.  

A implementação do Sistema de Gestão da Qualidade na UTAD 

será também uma mais-valia para o aprimoramento do Plano, 

facilitando a identificação dos processos e dos procedimentos, 

bem como das inconformidades e respetiva gestão.   

 

 

 

 

 

 

 

Compete ao Conselho de Gestão o controlo periódico do Plano, 

verificando se está a ser assegurado o cumprimento do mesmo 

e os seus efeitos práticos. 

Anualmente, será elaborado um relatório de execução e 

avaliação do plano, com o apoio das Assessorias Jurídica e de 

Planeamento da Universidade, que incluirá sugestões para a 

sua revisão e melhoria contínua. 

 

ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO 
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