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NOTA INTRODUTÓRIA 

O Instituto de Avaliação Educativa, I.P., apresenta o seu Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas (PGRCIC), em cumprimento das Recomendações1 do Conselho de Prevenção da 

Corrupção (CPC), e tomando em consideração a documentação e os estudos disponibilizados2 por 

esta entidade administrativa independente que funciona junto do Tribunal de Contas e que 

desenvolve a sua atividade no domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas. 

O PGRCIC do Instituto de Avaliação Educativa, I.P. (doravante designado por IAVE), agora 

apresentado, além de compilar formalmente o conjunto de procedimentos instituídos e 

interiorizados em matéria de controlo interno, identifica áreas transversais e processos de gestão 

geral a merecer particular atenção. 

Elaborado com o envolvimento dos dirigentes superiores, intermédios e dos chefes das equipas 

multidisciplinares, pretende-se que o PGRCIC seja entendido, na prática, como um instrumento de 

gestão dinâmico e que seja do conhecimento de todos os trabalhadores. 

Ainda que a divulgação, o acompanhamento, a avaliação e a atualização anuais das medidas 

previstas no PGRCIC estejam a cargo dos dirigentes e dos superiores hierárquicos, os objetivos 

últimos deste PGRCIC (isto é, a cultura de responsabilidade, de observância das regras éticas e 

deontológicas, conformes à lei, o ambiente de melhoria contínua) só serão logrados com a 

participação ativa dos trabalhadores e com a sensibilização dos mesmos para as matérias em causa 

na gestão de riscos de corrupção e infrações conexas. 

O PGRCIC do IAVE encontra-se estruturado em duas partes: na primeira, faz-se a caracterização do 

Instituto; e, na segunda, procede-se à identificação dos potenciais riscos de corrupção e infrações 

conexas e das respetivas medidas preventivas. Em anexo, apresentam-se os “Princípios gerais da 

atividade administrativa” (Código do Procedimento Administrativo) e a identificação dos crimes de 

corrupção e infrações conexas cometidos no exercício de funções públicas (Código Penal). Estes dois 

anexos com a identificação dos conceitos que informam o PGRCIC irão ser divulgados junto dos 

trabalhadores e serão plasmados no Código de Conduta do IAVE, a elaborar a curto prazo, em 

conformidade com o Código de Conduta do Governo, aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros nº 53/2016, de 8 de setembro, publicada no Diário da República, 1ª série, Nº 182, de 21 de 

setembro. 

O Presidente do Conselho Diretivo, 

 

  

                                                           
1
 Recomendações de 1 de julho de 2009 (nº 1/2009), de 7 de abril de 2010 (nº 1/2010), de 7 de novembro de 2012, de 7 de 

janeiro de 2015, e de 1 de julho de 2015. 
2 Refira-se que constituíram objeto de discussão/reflexão os seguintes documentos: Guião de boas práticas para a 

prevenção e o combate à corrupção na Administração Pública, de novembro de 2011; Prevenir a corrupção no Setor Público 

– Uma experiência de 5 anos, de 15 de junho de 2015. 
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I. CARACTERIZAÇÃO DO IAVE 

1. Missão e atribuições 

Criado pelo Decreto-Lei nº 102/2013, de 25 de julho, o IAVE é um instituto público de regime 

especial, integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia pedagógica, científica, 

administrativa e financeira e de património próprio, que tem por missão o planeamento, a conceção 

e validação dos instrumentos de avaliação externa dos alunos dos ensinos básico e secundário, o 

tratamento e a divulgação de informação relevante para a tomada de decisões que concorram para 

incrementar a qualidade, eficácia e eficiência do sistema educativo nacional, assegurar a 

coordenação da participação nacional em estudos internacionais de avaliação externa de alunos, 

bem como a elaboração de provas de certificação de conhecimentos e capacidades específicas para 

outros fins e outros graus de ensino, quando solicitado. 

De acordo com o número 2 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 102/2013, as atribuições do IAVE são as 

seguintes3: 

a) Planear, conceber e validar os instrumentos de avaliação externa de alunos, nomeadamente, 

provas de aferição, provas finais e exames nacionais, definindo os respetivos critérios de 

classificação; 

b) Conceber e validar os instrumentos de avaliação para comprovação de conhecimentos e 

capacidades específicos; 

c) Acompanhar o processo de aplicação e de classificação dos instrumentos de avaliação externa, 

no âmbito da missão que lhe está atribuída, em articulação com os demais serviços e 

organismos do Ministério de Educação (ME); 

d) Emitir informações de natureza pedagógica no âmbito das suas atribuições, previamente 

concertadas com a Direção-Geral da Educação, quando necessário, para os estabelecimentos 

de ensino básico e secundário; 

e) Analisar e proceder ao tratamento dos resultados dos instrumentos de avaliação externa de 

alunos disponibilizados pelos serviços competentes do ME; 

f) Constituir e gerir a bolsa de professores classificadores de provas de avaliação externa de 

alunos, sem prejuízo das atribuições conferidas a outros serviços do ME; 

g) Conceber e organizar programas de formação de professores classificadores no domínio 

específico da avaliação externa; 

h) Promover a realização de estudos e relatórios que visem o diagnóstico e a avaliação do sistema 

de avaliação externa, designadamente para a tomada de decisões que concorram para 

incrementar a sua qualidade, eficácia e eficiência; 

i) Promover e difundir práticas inovadoras no domínio da avaliação e no domínio da recolha, 

tratamento e divulgação dos resultados, atendendo aos estudos nacionais e internacionais 

dedicados aos temas de avaliação educativa; 

j) Realizar, no âmbito da respetiva área de atuação, estudos e elaborar pareceres a solicitação 

dos serviços e organismos do ME; 

                                                           
3
  Refira-se que se procedeu à eliminação da alínea b) cujo teor era «Conceber e validar os instrumentos de avaliação 

externa para fins de certificação profissional de docentes dos ensinos básico e secundário», em virtude da publicação da 
Lei nº 16/2016, de 17 de junho, que revogou a prova de avaliação de conhecimentos e capacidades. 



 

IAVE — PGRCIC 2019  6 
 

k) Promover a cooperação institucional com os serviços e organismos do ME e entidades 

nacionais e internacionais cuja atividade se relacione com o ensino e com a formação 

profissional de docentes; 

l) Desenvolver atividades de cooperação nacional e internacional que visem o desenvolvimento 

científico e técnico no âmbito das suas atribuições; 

m) Coordenar a participação nacional em estudos e projetos internacionais de avaliação externa 

de alunos, em articulação com os demais serviços competentes do ME; 

n) Prestar serviços na área da avaliação educativa de acordo com condições a estabelecer por via 

contratual. 

Enquanto instituto público de regime especial, integrado na administração indireta do Estado, o IAVE 

(que, em 2014, sucedeu ao Gabinete de Avaliação Educacional – GAVE), é responsável pela conceção 

e validação dos instrumentos de avaliação que lhe são solicitados pelo membro do Governo 

responsável pela área da educação, em conformidade com o calendário estabelecido para a 

realização de provas e exames. Especificamente em relação a este serviço, e em articulação com os 

demais organismos do Ministério da Educação, o IAVE acompanha o processo de aplicação e de 

classificação dos instrumentos de avaliação externa, produzindo obrigatoriamente relatórios de 

análise dos resultados das provas de avaliação externa de alunos no final de cada ano escolar. 

O IAVE é igualmente responsável pela coordenação da participação de Portugal nos principais 

estudos internacionais de avaliação de alunos (PISA, TIMSS 4º ano, TIMSS 8º ano, PIRLS e ICILS, 

observando as exigências e especificações técnicas estipuladas pelos consórcios internacionais, em 

conformidade com os cronogramas estabelecidos em função do ciclo de desenvolvimento de cada 

estudo (3, 4 ou 5 anos). 

Nos termos da Portaria nº 176/2014, de 11 de setembro, e em articulação com os serviços 

ministeriais competentes, o IAVE assegura a aplicação eletrónica da Prova do Conhecimento da 

Língua Portuguesa para Aquisição de Nacionalidade (PaN). 

Além das atribuições atrás referidas, o Instituto também presta serviços na área da avaliação 

educativa de acordo com condições a estabelecer por via contratual. 
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2. Estrutura orgânica 

São órgãos do IAVE, tal como definidos na sua lei orgânica, o Conselho Diretivo, o Fiscal Único, o 

Conselho Geral e o Conselho Científico. 

Em conformidade com a Resolução nº 37/2019, de 7 de fevereiro, publicada no Diário da República, 

1ª série, Nº 35, de 19 de fevereiro, o Conselho Diretivo é presidido por Luís Miguel Pereira dos 

Santos, tendo como vogais Anabela Barreira Antunes Serrão e Manuel António Carvalho Gomes. 

Compete ao Conselho Diretivo: 

 Definir as diretrizes que devem orientar a organização e o funcionamento do IAVE, com vista 

à realização da sua missão e à prossecução das suas atribuições;  

 Elaborar os planos anuais e plurianuais de atividades e orçamentos e assegurar a respetiva 

execução;  

 Definir a composição das equipas responsáveis pelos instrumentos de avaliação;  

 Acompanhar e avaliar sistematicamente a atividade desenvolvida, designadamente 

responsabilizando os respetivos serviços pela utilização dos meios postos à sua disposição e 

pelos resultados atingidos;  

 Gerir os recursos humanos, materiais e financeiros do IAVE, tendo em conta os instrumentos 

de gestão aprovados;  

 Aprovar os regulamentos que se mostrem necessários à prossecução das atribuições do 

IAVE; 

 Arrecadar e gerir as receitas e autorizar as despesas; 

 Contratar com terceiros a prestação de serviços de apoio ao IAVE, com vista ao adequado 

desenvolvimento da sua atividade; 

 Promover a colaboração com os serviços e organismos do ME no sentido da definição de 

normas e procedimentos de segurança e sigilo necessários ao desenvolvimento dos 

processos de elaboração dos instrumentos de avaliação externa;  

 Praticar os demais atos de gestão – decorrentes da aplicação dos estatutos – necessários ao 

bom funcionamento dos serviços; 

 Exercer as demais competências que lhe sejam delegadas. 

O Conselho Geral, órgão colegial de apoio e participação na definição das linhas gerais de atuação do 

Instituto e nas tomadas de decisão do Conselho Diretivo, é constituído por 12 elementos designados 

por resolução do Conselho de Ministros, sob proposta do membro do Governo responsável pela área 

da educação (Resolução do Conselho de Ministros nº 166/2018, de 22 de novembro, publicada no 

Diário da República, 1ª série, Nº 235, de 6 de dezembro, que, em anexo, republica a Resolução nº 

24/2013, de 12 de setembro, publicada no Diário da República, 2ª série, Nº 182, de 20 de setembro). 

Compete ao Conselho Geral: 

 Apresentar, ao membro do Governo responsável pela área da educação, uma lista de seis 

personalidades de reconhecido mérito e experiência para a composição do Conselho 

Diretivo, tendo em atenção as atribuições do IAVE; 

 Apreciar a atuação do Conselho Diretivo, emitindo pareceres ou recomendações sobre as 

linhas gerais de atuação deste órgão; 
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 Dar parecer, até 15 de dezembro de cada ano, sobre o orçamento e plano de atividades do 

IAVE para o ano seguinte; 

 Dar parecer sobre o relatório de gestão e as contas do exercício do ano transato; 

 Emitir parecer sobre qualquer assunto que o Conselho Diretivo submeta à sua consideração; 

 Propor a exoneração dos membros do Conselho Diretivo; 

 Apresentar propostas e recomendações destinadas a fomentar ou aperfeiçoar a atividade do 

IAVE, zelando pela implementação das melhores práticas de avaliação; 

 Aprovar a aceitação de heranças, doações, legados ou quaisquer outras liberalidades. 

O Conselho Científico, órgão de consulta e apoio técnico-científico em matéria de avaliação, é 

composto por um representante de cada uma das associações e sociedades científicas e pedagógicas 

das disciplinas a que respeitam os instrumentos de avaliação a elaborar pelo IAVE, sendo os seus 

membros igualmente designados por despacho do membro do Governo responsável pela área da 

educação, sob proposta das entidades representadas. Atualmente, o Conselho Científico do IAVE é 

constituído por 34 elementos (Despacho nº 2058/2019, publicado no Diário da República, 2ª série, 

Nº 42, de 28 de fevereiro, que, em anexo, republica o Despacho nº 11664/2013, de 2 de setembro, 

publicado no Diário da República, 2ª série, Nº 173, de 9 de setembro). 

Compete ao Conselho Científico: 

 Emitir pareceres prévios sobre provas de avaliação externa de alunos e outras provas de 

certificação de conhecimentos e capacidades específicos, contribuindo para o seu rigor 

científico; 

 Pronunciar-se sobre os relatórios técnicos apresentados pelo Conselho Diretivo relativos às 

provas de avaliação externa de alunos realizadas em cada ano letivo; 

 Propor a realização de estudos, seminários ou demais iniciativas conducentes à investigação 

e à divulgação dos respetivos resultados em matérias relativas ao impacto da avaliação na 

melhoria do sistema educativo nacional; 

 Apresentar ao Conselho Diretivo recomendações e sugestões no âmbito das atribuições do 

IAVE; 

 Emitir parecer sobre qualquer assunto que o Conselho Diretivo submeta à sua consideração. 
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3. Estrutura interna 

De acordo com os Estatutos, aprovados em anexo à Portaria nº 99/2015, publicada no Diário da 

República, 2ª série, Nº 64 de 1 de abril, a estrutura interna do IAVE é constituída por duas unidades 

orgânicas nucleares (Direção de Serviços de Avaliação Externa e Direção de Serviços de Formação e 

Supervisão), por uma unidade orgânica flexível (Divisão de Gestão e Administração, criada pela 

Deliberação nº 1151/2015, de 28 de abril, publicada no Diário da República, 2ª série, Nº 118, de 19 

de junho) e por duas equipas multidisciplinares (atualmente, a Equipa Multidisciplinar de Estudos 

Internacionais de Avaliação de Alunos e a Equipa Multidisciplinar de Comunicação, Inovação e 

Modernização Administrativa). 

À data de validação deste PGRCIC, os cargos de dirigentes intermédios de 1º grau e de 2º grau e os 

de chefes das equipas disciplinares (equiparados, para efeitos remuneratórios, a dirigentes 

intermédios de 2º grau) são assegurados pelos seguintes trabalhadores: 

 Paula Cristina Roseira Simões – Direção de Serviços de Avaliação Externa (Despacho nº 

284/2018, de 27 de dezembro, publicado no Diário da República, 2ª série, Nº 4, de 5 de 

janeiro); 

 Rui Miguel Santos Silva Pires – Direção de Serviços de Formação e Supervisão (Despacho nº 

7360/2019, de 16 de julho, publicado no Diário da República, 2ª série, Nº 158, de 20 de 

agosto); 

 Ana Cristina Marques Gomes Tavares – Divisão de Gestão e Administração (Despacho nº 

6629/2017, de 6 de julho, publicado no Diário da República, 2ª série, Nº 147, de 1 de agosto); 

 Ana Cristina Cabral de Freitas Martins Monteiro – Equipa Multidisciplinar de Comunicação, 

Inovação e Modernização Administrativa (Deliberação nº 682/2019, de 8 de maio, publicada 

no Diário da República, 2ª série, Nº 110, de 7 de junho, e Deliberação do Conselho Diretivo, 

de 22 de julho de 2019); 

 Vanda Maria dos Santos Lourenço – Equipa Multidisciplinar de Estudos Internacionais de 

Avaliação de Alunos (Deliberação nº 598/2017, de 9 de junho, publicada no Diário da 

República, 2ª série, Nº 125, de 30 de junho, e Deliberação nº 683/2019, de 10 de maio, 

publicada no Diário da República, 2ª série, Nº 110, de 7 de junho). 

Em conformidade com o previsto nos Estatutos e nas deliberações que criaram a unidade orgânica 

flexível e as duas equipas multidisciplinares, apresentam-se seguidamente as competências destas 

cinco áreas funcionais. 

À Direção de Serviços de Avaliação Externa (DSAE) compete: 

 Planear, conceber e validar os instrumentos de avaliação externa de alunos, nomeadamente, 

provas de aferição, provas finais de ciclo e exames finais nacionais do ensino secundário, 

definindo os respetivos critérios de avaliação; 

 Conceber e validar instrumentos de avaliação para comprovação de conhecimentos e 

capacidades específicos; 

 Assegurar a cooperação com o Conselho Científico no que se refere às atribuições definidas 

nas alíneas a) e b) do artigo 16º do Decreto-Lei nº 102/2013, de 25 de julho, a saber, 

respetivamente: «Emitir pareceres prévios sobre provas de avaliação externa de alunos e 

outras provas de certificação de conhecimentos e capacidades específicos, contribuindo para 
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o seu rigor científico» e «Pronunciar-se sobre os relatórios técnicos apresentados pelo 

Conselho Diretivo relativos às provas de avaliação externa de alunos realizadas em cada ano 

letivo»; 

 Emitir informações de natureza pedagógica no âmbito das atribuições do IAVE, previamente 

concertadas com a Direção-Geral da Educação, quando necessário, para os estabelecimentos 

de ensino básico e secundário; 

 Prestar serviços na área da avaliação educativa de acordo com condições a estabelecer por 

via contratual. 

De acordo com as suas competências, e em articulação com os serviços ministeriais competentes, a 

DSAE é responsável pela gestão e aplicação eletrónica da Prova do Conhecimento da Língua 

Portuguesa para Aquisição de Nacionalidade (PaN), nos termos da Portaria nº 176/2014, de 11 de 

setembro. 

No âmbito das suas atribuições, compete também à DSAE:  

 Planear, promover e controlar o fluxo de informação no processo de elaboração dos 

instrumentos de avaliação externa; 

 Proceder ao levantamento dos recursos humanos e financeiros necessários à elaboração dos 

instrumentos de avaliação externa; 

 Acompanhar o processamento de pagamentos às equipas disciplinares; 

 Assegurar a gestão da Livraria Online do IAVE. 

À Direção de Serviços de Formação e Supervisão (DSFS) compete: 

 Acompanhar o processo de aplicação e de classificação dos instrumentos de avaliação 

externa, em articulação com os demais serviços e organismos do Ministério da Educação; 

 Constituir e gerir bolsas de professores classificadores de provas de avaliação externa, sem 

prejuízo das atribuições conferidas a outros serviços do Ministério da Educação; 

 Conceber e organizar programas de formação de professores no domínio específico da 

avaliação; 

 Promover ou apoiar a realização de conferências, seminários, workshops ou outros eventos 

que contribuam para a divulgação e inovação de práticas no domínio da avaliação; 

 Promover a cooperação institucional com os serviços e organismos do Ministério da 

Educação e entidades nacionais e internacionais cuja atividade se relacione com o ensino e 

com a formação profissional de docentes. 

No âmbito das suas atribuições, compete também à DSFS:  

 Proceder ao levantamento dos recursos humanos e financeiros necessários ao cumprimento 

das atribuições que lhe estão cometidas; 

 Acompanhar o processamento de pagamentos a supervisores, a formadores e, quando 

aplicável, a classificadores. 

 

À Divisão de Gestão e Administração (DGA) compete: 

 Proceder à elaboração do projeto de orçamento anual; 
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 Assegurar a execução do orçamento; 

 Instruir os processos relativos a despesas resultantes do orçamento gerido pelo IAVE, 

informar quanto à sua legalidade e cabimento e efetuar processamentos, liquidações e 

pagamentos; 

 Instruir e acompanhar processos de contratação pública; 

 Fornecer relatórios pormenorizados e atualizados da evolução da execução do orçamento; 

 Desenvolver a contabilidade analítica; 

 Organizar e proceder à apresentação da conta anual de gerência; 

 Assegurar a gestão patrimonial e de aprovisionamento; 

 Emitir pareceres na área da gestão dos recursos humanos; 

 Organizar os processos de gestão do pessoal, designadamente o processamento de 

vencimentos, o registo dos dados de pessoal no Sistema de Informação da Organização do 

Estado (SIOE), a elaboração e avaliação do Plano Anual de Formação, a elaboração do 

Balanço Social e a preparação da proposta do Mapa de Pessoal; 

 Assegurar o expediente relativo a processamento de remunerações; 

 Assegurar as tarefas inerentes à receção, classificação, expedição e arquivo de 

correspondência e outros documentos; 

 Propor ações de formação de acordo com o levantamento de necessidades; 

 Promover a recolha, compilação, sistematização e tratamento de documentação com 

interesse para os recursos humanos do IAVE. 

À Equipa Multidisciplinar de Estudos Internacionais de Avaliação de Alunos (EMEIAA) compete: 

 Assegurar a participação de Portugal nos estudos internacionais de avaliação de alunos, 

competindo-lhe, neste âmbito: 

 Participar nas reuniões e nas ações de formação promovidas pelos consórcios 

internacionais responsáveis pelos estudos; 

 Proceder à tradução e adaptação de todos os materiais produzidos internacionalmente; 

 Cumprir os requisitos técnicos definidos internacionalmente no que se refere à seleção 

das amostras de escolas e de alunos; 

 Coordenar e supervisionar a aplicação dos testes nas escolas aleatoriamente 

selecionadas; 

 Garantir a qualidade da informação registada nas bases de dados; 

 Colaborar na preparação dos relatórios internacionais e assegurar a elaboração dos 

relatórios nacionais, de artigos e de outras publicações científicas. 

 Desenvolver estudos e análises estatísticas relativos ao desempenho do sistema educativo 

nacional, por referência aos de outros países, concretizando, designadamente, as seguintes 

tarefas: 

 Disponibilizar indicadores de desempenho do sistema educativo nacional que possam 

apoiar os decisores públicos na formulação de políticas educativas e no planeamento 

estratégico e operacional; 

 Definir um plano eficiente e eficaz de comunicação estatística dos resultados dos Estudos 

Internacionais às escolas e à restante comunidade educativa; 

 Promover a divulgação de itens libertos dos Estudos Internacionais para utilização em 

contextos de avaliação de alunos de natureza formal e informal nas escolas; 
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 Elaborar trabalhos de suporte à representação e à promoção do IAVE, em diversas 

instâncias e foros no que diz respeito à participação de Portugal nos Estudos 

Internacionais; 

 Promover a articulação com a Direção de Serviços de Avaliação Externa com vista à 

criação de espaços de partilha de informação e conhecimentos técnicos especializados 

em matéria de avaliação, designadamente no que toca à construção de novos itens e à 

constituição das equipas de classificadores; 

 Promover a colaboração com outras entidades do Ministério da Educação quer para a 

recolha de informação para a condução dos Estudos Internacionais (constituição da 

amostra de escolas e de alunos) quer para a realização de estudos de interesse para a 

área da Educação; 

 Promover a utilização das estatísticas produzidas no âmbito dos Estudos Internacionais 

junto da comunidade científica, nomeadamente para conferir maior visibilidade aos 

estudos PISA, TIMSS, PIRLS, e ICILS. 

No âmbito destas atribuições, compete ainda à Chefe da Equipa Multidisciplinar de Estudos 

Internacionais de Avaliação de Alunos: 

 Proceder ao levantamento dos recursos humanos e financeiros necessários ao cumprimento 

das atribuições cometidas à equipa; 

 Assegurar a formação dos aplicadores de teste; 

 Acompanhar o processamento de pagamentos aos codificadores e aplicadores de teste. 

À Equipa Multidisciplinar de Comunicação, Inovação e Modernização Administrativa (EMCIMA) 

compete: 

 Promover a comunicação interna e externa; 

 Promover a investigação e a reflexão no domínio de técnicas e de suportes no âmbito da 

avaliação; 

 Promover a eficiência e a modernização administrativa; 

 Desenvolver sistemas informáticos que visem o controlo de qualidade e a minimização de 

riscos de corrupção e infrações conexas; 

 Articular com as outras unidades orgânicas do IAVE. 
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4. Recursos 

4.1. Recursos humanos 

Dos 38 postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal do IAVE, encontram-se por ocupar 8. Aos 30 

trabalhadores efetivos que integram o Mapa de Pessoal, há a acrescentar o número de docentes que 

exercem funções no IAVE, em regime de mobilidade total (10), e em regime de mobilidade parcial 

(127). 

Dada a especificidade das principais atividades desenvolvidas pelo Instituto, as duas unidades 

orgânicas nucleares (Direção de Serviços de Avaliação Externa e Direção de Serviços de Formação e 

Supervisão) são maioritariamente compostas por professores dos ensinos básico e secundário, os 

quais se encontram afetos ao IAVE em regime de mobilidade total ou parcial, em conformidade com 

o disposto no artigo 18º do Decreto-Lei nº 102/2013, de 25 de julho. 

 

4.2. Recursos financeiros 

Na Tabela 1, apresenta-se o orçamento do IAVE para o ano de 2019, conforme registado no Plano de 

Atividades. 

 

Tabela 1 – Orçamento do IAVE, I.P., 2019 

Atividade 
2019 

Aprovado 

Exames e Bolsa [200] 915 365 € 

Estudos Internacionais [201] 625 758 € 

Gestão Administrativa [258] 2 058 273 € 

SAMA [254] 240 577 € 

TOTAL OE 3 840 000 € 

Receita 570 106 € 

Fonte: IAVE, I.P., Dotações orçamentais 

 

 

5. Instrumentos de gestão 

Nos termos da lei, o IAVE efetua o reporte da informação relativa à formação profissional realizada, 

assim como assegura o reporte da informação relativa à gestão orçamental/financeira, além de 

disponibilizar na respetiva página eletrónica os principais instrumentos de gestão (Plano de 

Atividades, QUAR, Relatório de Atividades e de Autoavaliação, Mapa de Pessoal). 
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II. IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSOS DE RISCO E MEDIDAS PREVENTIVAS 

Feita a caracterização do IAVE, passa-se à identificação das áreas e dos processos expostos a 

situações de risco de corrupção e infrações conexas, das medidas preventivas em vigor e das 

medidas a melhorar ou a implementar. 

Para a classificação e graduação do risco (isto é, de ameaças ao sucesso), tomou-se como referência 

o documento FERMA – Norma de Gestão de Riscos, de 2003 (conforme ISO/IEC Guide 73).  

Tal como se lê na referida norma, o «risco pode ser definido como a combinação da probabilidade de 

um acontecimento e das suas consequências». Os riscos podem ser perspetivados e analisados em 

função de múltiplos fatores e níveis de complexidade, de acordo com as necessidades dos 

organismos e da respetiva dimensão/capacitação. 

No PGRCIC do IAVE, os riscos são classificados nos termos do Quadro 1 e do Quadro 2, a seguir 

apresentados: 

Quadro 1 – Critérios de classificação do risco 

Probabilidade 
de ocorrência 

BAIXA (1) MÉDIA (2) ALTA (3) 

Fatores de 
graduação 

Sem possibilidade de 
ocorrência em cada dez 
anos ou hipótese de 
ocorrência inferior a 2%. 

Com possibilidade de 
ocorrência em cada dez anos 
ou hipótese de ocorrência 
inferior a 25%. 

Com possibilidade de 
ocorrência todos os anos ou 
hipótese de ocorrência 
superior a 25%. 

Gravidade da 
consequência 

BAIXA (1) MÉDIA (2) ALTA (3) 

Fatores de 
graduação 

Impacto baixo sobre a 
estratégia ou as atividades 
operacionais da 
organização. 

Impacto moderado sobre a 
estratégia ou as atividades 
operacionais da organização. 
Comporta prejuízos 
financeiros. 
Perturba o normal 
funcionamento da 
organização. 

Impacto significativo sobre a 
estratégia ou as atividades 
operacionais da organização. 
Comporta prejuízos 
financeiros significativos.  
Lesa a credibilidade da 
organização e do próprio 
Estado. 

 

Quadro 2 – Matriz de risco 

MATRIZ DE RISCO 
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA 

BAIXA (1) MÉDIA (2) ALTA (3) 

GRAVIDADE DA CONSEQUÊNCIA 

ALTA (3) 2 3 3 

MÉDIA (2) 1 2 3 

BAIXA (1) 1 1 2 

 

O Nível de Risco (NR) traduzir-se-á na seguinte escala: 1 – Baixo; 2 – Médio; 3 – Alto. 
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1. Processos de risco nas atividades da Direção de Serviços de Avaliação Externa 

Processo Elaboração dos instrumentos de avaliação 
Escala de risco 

PO GC NR 

Potenciais riscos 

Violação do dever de sigilo 3 3 3 

Conflito de interesses 3 2 2 

Erros/desconformidades nos instrumentos de avaliação 3 2 2 

Erros/desconformidades na elaboração dos documentos financeiros 2 2 2 

Não cumprimento de prazos 1 2 2 

Discricionariedade excessiva na seleção dos elementos das equipas disciplinares 1 1 1 

Discricionariedade no pagamento de tarefas similares 1 1 1 

Uso indevido de dados pessoais 1 2 1 

Responsável Diretor de Serviços de Avaliação Externa 

Intervenientes 
Coordenadores, equipas disciplinares e equipas de auditores do IAVE. Representantes designados pelo 
Conselho Científico para as auditorias das provas. Equipa de Design Gráfico do IAVE. Editorial do 
Ministério da Educação. 

Medidas em 
vigor 

Manual do Coordenador (perfis funcionais e normas para os diferentes intervenientes no processo de 
elaboração e validação das provas) 

Regulamento das Auditorias do Conselho Científico 

Relatórios das auditorias (internas e externas) 

Relatórios anuais das equipas disciplinares 

Cronograma de percurso de prova 

Listas de Verificação Final 

Manual de Normas Gráficas 

Declaração prévia de inexistência de conflito de interesses/de impedimentos 

Divulgação da Carta de Solicitação do Ministério da Educação na página eletrónica do IAVE 

Tabela de pagamentos 

Segregação de funções (diferenciação de funções atribuídas aos intervenientes no processo de 
elaboração das provas) 

Observância do Regulamento Geral de Proteção de Dados 

Medidas a 
melhorar/ 
implementar 

Implementação do Sistema Automático de Monitorização 
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Processo Gestão e aplicação da PaN 
Escala de risco 

PO GC NR 

Potenciais riscos 

Violação do dever de sigilo 3 2 2 

Conflito de interesses 1 1 1 

Não cumprimento das condições para acesso à Prova/à Prova Oral, podendo 
favorecer candidatos em detrimento de outros 

1 3 2 

Erros na classificação do item de escrita 2 1 1 

Atraso na disponibilização dos resultados obtidos na Prova 1 3 2 

Atraso na entrega do certificado de aprovação na Prova 1 1 1 

Anomalias informáticas no decurso da realização da prova 1 3 2 

Uso indevido de dados pessoais dos candidatos 1 2 1 

Responsáveis 
Diretor de Serviços de Avaliação Externa 

Diretor de Serviços de Formação e Supervisão 

Intervenientes 

Equipas de assessoria técnico-pedagógica da Direção de Serviços de Avaliação Externa e da Direção de 
Serviços de Formação e Supervisão. 

Elementos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (nos dias de aplicação da prova) 

Medidas em 
vigor 

Publicação do aviso de abertura do procedimento de inscrição para a prova do conhecimento da língua 
portuguesa para aquisição de nacionalidade no Diário da República, 2ª série 

Disponibilização de informação detalhada na página eletrónica do IAVE 

Plataforma eletrónica para gestão da aplicação da prova (inscrição dos candidatos; pagamento da 
inscrição, comunicação/notificação dos candidatos) 

Aplicação da prova na modalidade de e-Assessment 

Classificação da prova na modalidade de e-Marking 

Avaliação da fiabilidade da classificação do item de escrita (número de reapreciações registado) 

Realização da prova em condições especiais para pessoas que não sabem ler/escrever, que têm graves 
problemas de saúde ou incapacidades (cegueira, baixa visão, incapacidade motora) 

Observância do Regulamento Geral de Proteção de Dados 

Medidas a 
melhorar/ 
implementar 

As medidas em vigor têm-se revelado eficazes, pelo que se mantêm. 
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Processo Gestão da Livraria Online 
Escala de risco 

PO GC NR 

Potenciais riscos 

Falhas no stock 2 2 2 

Erros/desconformidades no registo dos destinatários 2 2 2 

Atraso na entrega das publicações vendidas 1 1 1 

Utilização/apropriação indevida de publicações 1 1 1 

Uso indevido de dados pessoais dos utilizadores da Livraria Online 1 2 1 

Responsáveis 
Diretor de Serviços de Avaliação Externa  

Chefe da Divisão de Gestão e Administração 

Intervenientes 
Equipa de assessoria técnico-pedagógica da Direção de Serviços de Avaliação Externa e trabalhadores 
afetos à Divisão de Gestão e Administração e à Equipa Multidisciplinar de Comunicação, Inovação e 
Modernização Administrativa. 

Medidas em 
vigor 

Implementação de estrutura de back office (com novo sistema de faturação automática) 

Sistema de Gestão de Stocks, com verificação periódica 

Realização do inventário em suporte informático, com verificações físicas anuais 

Centralização da função de expedição 

Livros armazenados com acesso restrito 

Relatório anual de venda de publicações 

Observância do Regulamento Geral de Proteção de Dados 

Medidas a 
melhorar/ 
implementar 

As medidas em vigor têm-se revelado eficazes, pelo que se mantêm. 
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2. Processos de risco nas atividades da Direção de Serviços de Formação e Supervisão 

Processo Supervisão da classificação das provas de avaliação externa 
Escala de risco 

PO GC NR 

Potenciais riscos 

Violação do dever de sigilo 3 2 2 

Falta de qualidade no atendimento às equipas IAVE, a professores supervisores 
e a professores classificadores 

1 2 1 

Falhas técnicas na gestão da Plataforma Moodle 2 2 2 

Entrada tardia ou não entrada dos classificadores no processo de supervisão 3 3 3 

Não cumprimento das normas de supervisão por parte dos supervisores (por 
exemplo, não publicação dos esclarecimentos das Equipas IAVE) 

3 3 3 

Uso indevido de dados pessoais dos professores supervisores e dos 
professores classificadores 

1 2 1 

Discricionariedade excessiva na seleção de professores supervisores 1 1 1 

Discricionariedade no pagamento de tarefas similares 1 1 1 

Responsável Diretor de Serviços de Formação e Supervisão 

Intervenientes 

Trabalhadores afetos à Direção de Serviços de Formação e Supervisão, à Direção de Serviços de 
Avaliação Externa e Equipas IAVE. Professores supervisores. Professores classificadores designados 
pelo Júri Nacional de Exames. 

Júri Nacional de Exames. 

Medidas em vigor 

Perfis funcionais do professor supervisor, do professor classificador e Equipa IAVE 

Critérios de seleção dos professores supervisores 

Declarações com cláusulas de confidencialidade e de inexistência de conflito de interesses 

Manual de utilização da Plataforma Moodle 

Monitorização das turmas constituídas na Plataforma Moodle (durante e após a conclusão da 
supervisão) 

Análise dos questionários de avaliação/satisfação disponibilizados a professores supervisores, 
professores classificadores e Equipas IAVE 

Relatório anual de atividades  

Observância do Regulamento Geral de Proteção de Dados 

Tabela de pagamentos 

Medidas a 
melhorar/ 
implementar 

Desenvolvimento de aplicação que aproveite e otimize as ferramentas atualmente em uso 
Concertação de procedimentos com o Júri Nacional de Exames no que respeita às bases de dados de 
professores classificadores 
Formação dos recursos humanos para desenvolvimento de competências digitais 
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Processo 
Conceção e realização de programas de formação na área da avaliação das 
aprendizagens 

Escala de risco 

PO GC NR 

Potenciais riscos 

Discricionariedade excessiva na seleção de formadores e de formandos 1 2 1 

Falta de equidade na avaliação dos formandos 1 2 1 

Erros/desconformidades na elaboração dos dossiês pedagógicos 1 2 1 

Erros/desconformidades na elaboração dos documentos financeiros 2 3 2 

Falta de qualidade no atendimento aos formadores e formandos 1 2 1 

Erros/desconformidades na emissão de certificados (por exemplo, atribuição 
indevida de certificados) 

1 3 2 

Atraso na entrega do certificado de formação 1 1 1 

Erros na gestão e no tratamento de dados 1 2 1 

Discricionariedade no pagamento de tarefas similares 1 1 1 

Uso indevido de dados pessoais dos formandos e dos formadores 1 2 1 

Responsável Diretor de Serviços de Formação e Supervisão 

Intervenientes 
Trabalhadores afetos à Direção de Serviços de Formação e Supervisão, à Direção de Serviços de 
Avaliação Externa, e à Equipa Multidisciplinar de Comunicação, Inovação e Modernização 
Administrativa. Equipas IAVE. Formadores e formandos. 

Medidas em vigor 

Perfis funcionais do formador  

Critérios de seleção dos formandos (publicitados no aviso de abertura da inscrição para a ação de 
formação, quando aplicável) 

Contratos com cláusulas de confidencialidade 

Declaração de acumulação de funções 

Consulta prévia ao INA 

Manual de utilização da Plataforma Moodle 

Verificação dos certificados de formação por outro trabalhador, antes da expedição dos mesmos 

Análise dos questionários de avaliação/satisfação disponibilizados a formadores e formandos 

Cumprimento dos procedimentos relativos a reclamações de acordo com o CPA 

Relatório das atividades de formação 

Observância do Regulamento Geral de Proteção de Dados 

Tabela de pagamentos 

Medidas a 
melhorar/ 
implementar 

Desenvolvimento de aplicação que aproveite e otimize as ferramentas atualmente em uso 
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3. Processos de risco nas atividades de coordenação da participação de Portugal nos 

estudos internacionais de avaliação de alunos 

Processo Gestão e aplicação dos estudos internacionais 
Escala de risco 

PO GC NR 

Potenciais riscos 

Violação do dever de sigilo 3 3 3 

Incumprimento dos requisitos de participação de escolas e de alunos 3 3 3 

Desconformidades na tradução e adaptação de materiais 2 2 2 

Desconformidades na gestão da aplicação de teste  2 2 2 

Desconformidades na codificação de respostas  2 2 2 

Erros na gestão e no tratamento de dados 1 2 1 

Anomalias informáticas no decurso da realização do teste 3 1 2 

Erros/desconformidades na elaboração dos documentos financeiros 2 2 2 

Discricionariedade excessiva na seleção de aplicadores e de codificadores de 
teste 

1 1 1 

Divulgação de informação estatística de resultados incorreta ou inadequada 2 2 2 

Discricionariedade no pagamento de tarefas similares 1 1 1 

Uso indevido de dados pessoais dos alunos/encarregados de 
educação/professores 

2 3 2 

Responsáveis 
Chefe da Equipa Multidisciplinar de Estudos Internacionais de Avaliação de Alunos 

Conselho Diretivo 

Intervenientes 
Trabalhadores afetos à equipa de estudos internacionais. Codificadores e Aplicadores de teste. 
Professores designados pelas escolas participantes. Equipa de Design Gráfico do IAVE. Empresa 
gráfica. 

Medidas em vigor 

Formação de Aplicadores e Codificadores 

Perfil do Aplicador de teste 

Perfil do Codificador de teste 

Monitorizações nacionais e internacionais da qualidade das aplicações de teste  

Manual do Aplicador de Teste  

Manual do Coordenador de Escola 

Utilização da Extranet do IAVE para a gestão de informação com as escolas 

Tutoriais de acesso à Extranet do IAVE 

Declarações de compromisso e confidencialidade 

Relatórios nacionais  

Materiais e bases de dados submetidos à validação dos consórcios internacionais, em plataformas 
digitais geridas pelos consórcios 

Dupla inserção de dados e dupla codificação de respostas 

Tabela de pagamentos 

Observância do Regulamento Geral de Proteção de Dados 

Medidas a 
melhorar/ 
implementar 

Medidas de sensibilização à participação de escolas e de alunos 
Vídeo conferência com coordenadores de escolas  
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4. Processos de risco nas atividades de gestão e administração 

Processo Gestão de recursos humanos 
Escala de risco 

PO GC NR 

Potenciais riscos 

Discricionariedade excessiva nos critérios/fatores de seleção 1 1 1 

Recurso a trabalho suplementar ou a prestações de serviços como forma de 
suprir necessidades permanentes dos serviços 

1 1 1 

Erros/desconformidades na instrução de processos de candidaturas a 
financiamento para programas de formação, e no acompanhamento da sua 
execução 

2 2 2 

Acumulação de funções públicas/privadas ilegais ou sem autorização superior 1 1 1 

Arbitrariedade do superior hierárquico na justificação de faltas/falhas de 
pontualidade 

1 1 1 

Baixa execução do Plano Anual de Formação 1 1 1 

Falta de equidade no processo de avaliação dos trabalhadores 1 2 1 

Falhas/irregularidades no processamento de vencimentos e abonos dos 
trabalhadores 

1 2 2 

Sistema de controlo de assiduidade e pontualidade deficiente 1 2 1 

Violação do dever de sigilo 1 2 1 

Responsáveis 
Chefe da Divisão de Gestão e Administração 

Dirigentes intermédios e chefes das equipas multidisciplinares 

Medidas em vigor 

Observância dos normativos que regulamentam a tramitação dos procedimentos concursais 

Regulamento Interno do IAVE 

Registo de todos os pedidos de acumulação de funções 

Controlo da assiduidade através de livro de ponto 

Utilização do SRH 

Utilização de plataforma para processamento das ajudas de custo (Plataforma Bit) 

Elaboração do Plano Anual de Formação 

Sistema de impressão digital no acesso aos processos individuais 

Medidas a 
melhorar/ 
implementar 

Promover a rotatividade dos trabalhadores designados para constituição de júris 

Melhorar planeamento anual RH 

Alterar procedimento de autorização dos pedidos de acumulação de funções  

Redefinição de procedimentos a observar em matéria de assiduidade e pontualidade (rever sistema 
de controlo de assiduidade e pontualidade e revisão do Regulamento Interno do IAVE) 

Promover reuniões de monitorização no âmbito do SIADAP 3 
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Processo Contratação pública – aquisição de bens e serviços 
Escala de risco 

PO GC NR 

Potenciais riscos 

Planeamento deficiente dos procedimentos, incluindo eventuais riscos e 
vicissitudes na execução  

1 2 2 

Adjudicação abusiva e tendenciosa ao abrigo do ajuste direto simplificado 1 1 1 

Não publicitação no portal dos contratos públicos dos ajustes diretos 1 1 1 

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

2 2 2 

Responsáveis 
Chefe da Divisão de Gestão e Administração 
Dirigentes intermédios e chefes das equipas multidisciplinares 

Medidas em vigor 
Cadernos de encargos e minutas dos contratos elaborados pela DGA 
Especificações técnicas desenvolvidas pelas unidades orgânicas 
Utilização de plataformas eletrónicas de compras públicas para gestão dos procedimentos 

Medidas a 
melhorar/ 
implementar 

Manual de contratação pública 
Definição de modelos tipo de contrato por tipo de serviço/bens a adquirir 
Definição de modelo tipo para ajuste direto 
Fundamentação/avaliação da relevância e oportunidade das aquisições  
Rotatividade dos elementos do Júri 
Plano de formação específica em contratação pública 
Declaração de inexistência de conflitos de interesse 

 

 

Processo Gestão financeira 
Escala de risco 

PO GC NR 

Potenciais riscos 

Manipulação da informação, deturpando a situação financeira e patrimonial 1 1 1 

Utilização indevida do fundo de maneio 2 3 3 

Quebra de sigilo e divulgação de informação a terceiros  1 2 1 

Pagamentos sem autorização, justificação ou confirmação da receção de bens 
e serviços 

2 3 3 

Incumprimento de prazos na submissão de informação orçamental junto das 
entidades externas 

1 2 1 

Responsáveis 
Conselho Diretivo 
Chefe da Divisão de Gestão e Administração 

Medidas em vigor 

Reporte interno periódico através de mapa de execução de orçamental  
Reconciliações bancárias mensais 
Manual de Controlo Interno 
Segregação de funções entre a receita e despesa (tarefas distribuídas anualmente aos trabalhadores 
da contabilidade)  
Segregação de funções ao nível da elaboração dos Pedidos de Pagamento (PAP), autorização do PAP e 
pagamento do PAP no Homebanking  
Limitação do valor disponível de fundo de maneio e controlo rigoroso da sua movimentação 
respeitando as regras do Manual do Fundo de Maneio  

Medidas a 
melhorar/ 
implementar 

Proceder à revisão do Manual de Controlo Interno 
Prática de colegialidade de decisão 
Implementação de procedimentos internos de verificação 
Calendário mensal dos prazos a cumprir 
Processo formal de autorização dos processos aquisitivos e de autorização de despesa e 
procedimento para validação de faturas ou documentos equivalentes 
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Processo Gestão do património 
Escala de risco 

PO GC NR 

Potenciais riscos 

Aquisição e desvio de bens ou serviços para proveito próprio ou de terceiros  1 2 1 

Manipulação do inventário de modo a facilitar o furto em benefício próprio ou 
de terceiros  

1 2 1 

Apropriação de bens do economato para proveito próprio ou de terceiros  1 2 1 

Responsável Chefe da Divisão de Gestão e Administração 

Medidas em vigor 

Segregação de funções em mais de um interveniente na aquisição ou adjudicação de bens e serviços  
Circuito de controlo de faturas 
Exigência de fundamentação nas propostas e aquisição de bens e serviços  
Validação da existência da necessidade de aquisição pelo Conselho Diretivo 
Realização do inventário em suporte informático, com verificações físicas anuais  

Medidas a 
melhorar/ 
implementar 

Sistema de Gestão de Stocks, com requisição eletrónica e registo de entradas e saídas  
Proceder à atualização no Sistema GeRFIP da localização dos bens por sala, e sua etiquetagem 

 

Processo Gestão das infraestruturas tecnológicas 
Escala de risco 

PO GC NR 

Potenciais riscos 

Acesso interno não autorizado a informação reservada 1 3 3 

Inexistência de plano de recuperação da informação e das operações em 
caso de desastre 

2 3 2 

Intrusões explorando vulnerabilidades dos sites que ponham em causa a 
disponibilidade dos mesmos ou a integridade da informação  

2 3 3 

Falhas na gestão de equipamentos e/ou infraestruturas 2 3 3 

Falhas na gestão de inventário de equipamentos 1 2 3 

Danos em equipamentos por ação humana 2 2 2 

Responsáveis 
Chefe da Equipa Multidisciplinar de Comunicação, Inovação e Modernização Administrativa 

Coordenador da Equipa de Informática 

M
ed

id
as

 e
m

 v
ig

o
r 

Gestão de 
identidades e 
perfis de acesso 

Existência de controlo de identidades 
Controlo de acesso a áreas partilhadas 

Continuidade do 
negócio 

Existência de cópias de segurança dos servidores e de algumas das máquinas virtuais em 
funcionamento 

Cibersegurança 

Existência de cópias de segurança 

Atualizações de segurança das máquinas realizadas periodicamente 

Validações de segurança por parte da entidade de alojamento 

Alojamento numa entidade com protocolos exigentes ao nível da segurança 

Gestão de 
equipamentos e 
infraestruturas 
tecnológicas 

Funções e responsabilidades partilhadas 
Software de inventariação com informação das características do equipamento e localização 

Medidas a implementar Elaborar Manual de Procedimentos 
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Anexo I – Princípios gerais da atividade administrativa (Código do Procedimento Administrativo) 

Princípio da legalidade (artigo 3º) 

1 – Os órgãos da Administração Pública devem atuar em obediência à lei e ao direito, dentro dos limites dos 

poderes que lhes forem conferidos e em conformidade com os respetivos fins. 

2 – Os atos administrativos praticados em estado de necessidade, com preterição das regras estabelecidas no 

presente Código, são válidos, desde que os seus resultados não pudessem ter sido alcançados de outro modo, 

mas os lesados têm o direito de ser indemnizados nos termos gerais da responsabilidade da Administração. 

 

Princípio da prossecução do interesse público e da proteção dos direitos e interesses dos cidadãos (artigo 4º) 

Compete aos órgãos da Administração Pública prosseguir o interesse público, no respeito pelos direitos e 

interesses legalmente protegidos dos cidadãos. 

 

Princípio da boa administração (artigo 5º) 

1 – A Administração Pública deve pautar-se por critérios de eficiência, economicidade e celeridade. 

2 – Para efeitos do disposto no número anterior, a Administração Pública deve ser organizada de modo a 

aproximar os serviços das populações e de forma não burocratizada. 

 

Princípio da igualdade (artigo 6º) 

Nas suas relações com os particulares, a Administração Pública deve reger-se pelo princípio da igualdade, não 

podendo privilegiar, beneficiar, prejudicar, privar de qualquer direito ou isentar de qualquer dever ninguém em 

razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, 

instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. 

 

Princípio da proporcionalidade (artigo 7º) 

1 – Na prossecução do interesse público, a Administração Pública deve adotar os comportamentos adequados 

aos fins prosseguidos. 

2 – As decisões da Administração que colidam com direitos subjetivos ou interesses legalmente protegidos dos 

particulares só podem afetar essas posições na medida do necessário e em termos proporcionais aos objetivos 

a realizar. 

 

Princípios da justiça e da razoabilidade (artigo 8º) 

A Administração Pública deve tratar de forma justa todos aqueles que com ela entrem em relação, e rejeitar as 

soluções manifestamente desrazoáveis ou incompatíveis com a ideia de Direito, nomeadamente em matéria de 

interpretação das normas jurídicas e das valorações próprias do exercício da função administrativa. 

 

Princípio da imparcialidade (artigo 9º) 

A Administração Pública deve tratar de forma imparcial aqueles que com ela entrem em relação, 

designadamente, considerando com objetividade todos e apenas os interesses relevantes no contexto 

decisório e adotando as soluções organizatórias e procedimentais indispensáveis à preservação da isenção 

administrativa e à confiança nessa isenção. 
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Princípio da boa-fé (artigo 10º) 

1 – No exercício da atividade administrativa e em todas as suas formas e fases, a Administração Pública e os 

particulares devem agir e relacionar-se segundo as regras da boa-fé. 

2 – No cumprimento do disposto no número anterior, devem ponderar-se os valores fundamentais do Direito 

relevantes em face das situações consideradas, e, em especial, a confiança suscitada na contraparte pela 

atuação em causa e o objetivo a alcançar com a atuação empreendida. 

 

Princípio da colaboração com os particulares (artigo 11º) 

1 – Os órgãos da Administração Pública devem atuar em estreita colaboração com os particulares, cumprindo-

lhes, designadamente, prestar aos particulares as informações e os esclarecimentos de que careçam, apoiar e 

estimular as suas iniciativas e receber as suas sugestões e informações. 

2 – A Administração Pública é responsável pelas informações prestadas por escrito aos particulares, ainda que 

não obrigatórias. 

 

Princípio da participação (artigo 12º) 

Os órgãos da Administração Pública devem assegurar a participação dos particulares, bem como das 

associações que tenham por objeto a defesa dos seus interesses, na formação das decisões que lhes digam 

respeito, designadamente através da respetiva audiência nos termos do presente Código. 

 

Princípio da decisão (artigo 13º) 

1 – Os órgãos da Administração Pública têm o dever de se pronunciar sobre todos os assuntos da sua 

competência que lhes sejam apresentados e, nomeadamente, sobre os assuntos que aos interessados digam 

diretamente respeito, bem como sobre quaisquer petições, representações, reclamações ou queixas 

formuladas em defesa da Constituição, das leis ou do interesse público. 

2 – Não existe o dever de decisão quando, há menos de dois anos, contados da data da apresentação do 

requerimento, o órgão competente tenha praticado um ato administrativo sobre o mesmo pedido, formulado 

pelo mesmo particular com os mesmos fundamentos. 

3 – Os órgãos da Administração Pública podem decidir sobre coisa diferente ou mais ampla do que a pedida, 

quando o interesse público assim o exija. 

 

Princípios aplicáveis à administração eletrónica (artigo 14º) 

1 – Os órgãos e serviços da Administração Pública devem utilizar meios eletrónicos no desempenho da sua 

atividade, de modo a promover a eficiência e a transparência administrativas e a proximidade com os 

interessados. 

2 – Os meios eletrónicos utilizados devem garantir a disponibilidade, o acesso, a integridade, a autenticidade, a 

confidencialidade, a conservação e a segurança da informação. 

3 – A utilização de meios eletrónicos, dentro dos limites estabelecidos na Constituição e na lei, está sujeita às 

garantias previstas no presente Código e aos princípios gerais da atividade administrativa. 

4 – Os serviços administrativos devem disponibilizar meios eletrónicos de relacionamento com a Administração 

Pública e divulgá-los de forma adequada, de modo a que os interessados os possam utilizar no exercício dos 

seus direitos e interesses legalmente protegidos, designadamente para formular as suas pretensões, obter e 

prestar informações, realizar consultas, apresentar alegações, efetuar pagamentos e impugnar atos 

administrativos. 
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5 – Os interessados têm direito à igualdade no acesso aos serviços da Administração, não podendo, em caso 

algum, o uso de meios eletrónicos implicar restrições ou discriminações não previstas para os que se 

relacionem com a Administração por meios não eletrónicos. 

6 – O disposto no número anterior não prejudica a adoção de medidas de diferenciação positiva para a 

utilização, pelos interessados, de meios eletrónicos no relacionamento com a Administração Pública. 

 

Princípio da gratuitidade (artigo 15º) 

1 – O procedimento administrativo é tendencialmente gratuito, na medida em que leis especiais não 

imponham o pagamento de taxas por despesas, encargos ou outros custos suportados pela Administração. 

2 – Em caso de insuficiência económica, a Administração isenta, total ou parcialmente, o interessado do 

pagamento das taxas ou das despesas referidas no número anterior. 

3 – A insuficiência económica deve ser provada nos termos da lei sobre apoio judiciário, com as devidas 

adaptações. 

 

Princípio da responsabilidade (artigo 16º) 

A Administração Pública responde, nos termos da lei, pelos danos causados no exercício da sua atividade. 

 

Princípio da administração aberta (artigo 17º) 

1 – Todas as pessoas têm o direito de acesso aos arquivos e registos administrativos, mesmo quando nenhum 

procedimento que lhes diga diretamente respeito esteja em curso, sem prejuízo do disposto na lei em matérias 

relativas à segurança interna e externa, à investigação criminal, ao sigilo fiscal e à privacidade das pessoas. 

2 – O acesso aos arquivos e registos administrativos é regulado por lei. 

 

Princípio da proteção dos dados pessoais (artigo 18º) 

Os particulares têm direito à proteção dos seus dados pessoais e à segurança e integridade dos suportes, 

sistemas e aplicações utilizados para o efeito, nos termos da lei. 

 

Princípio da cooperação leal com a União Europeia (artigo 19º) 

1 – Sempre que o direito da União Europeia imponha à Administração Pública a obrigação de prestar 

informações, apresentar propostas ou de, por alguma outra forma, colaborar com a Administração Pública de 

outros Estados-membros, essa obrigação deve ser cumprida no prazo para tal estabelecido. 

2 – Na ausência de prazo específico, a obrigação referida no número anterior é cumprida no quadro da 

cooperação leal que deve existir entre a Administração Pública e a União Europeia. 
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Anexo II – Crimes de corrupção e infrações conexas, cometidos no exercício de funções públicas 

No presente anexo, indicam-se os crimes de corrupção e infrações conexas, cometidos no exercício de funções 

públicas, previstos e punidos nos termos do Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei nº 48/95, de 15 de 

março, na sua redação atual.                            

 

Constituem crimes de corrupção: 

Recebimento indevido de vantagem (artigo 372º) 

Corrupção passiva (artigo 373º) 

Corrupção ativa (artigo 374º) 

 

Constituem infrações conexas os seguintes crimes: 

Abuso de confiança (artigo 205º)  

Tráfico de influência (artigo 335º) 

Suborno (artigo 363º) 

Peculato (artigo 375º) 

Peculato de Uso (artigo 376º) 

Participação económica em negócio (artigo 377º) 

Concussão (artigo 379º) 

Abuso de poder (artigo 382º) 

Violação de segredo por funcionário (artigo 383º) 
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