
PO (1) GC (2) GR (3) 
Concurso e seleção de pessoal 
docente:
Favorecimento de candidato; 
Violação dos princípios gerais de 
contratação;
Abuso de poder;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Trafego de Influências;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Intervenção em processo de 
impedimento.

1 2 1 Aplicar a legislação relativamente a procedimento
concursal para recrutamento de professores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Nomeação de júris diferenciados para cada concurso.

Garantir o 
cumprimento dos 
normativos legais  de 
recrutamento e 
contratação do 
pessoal docente e a 
transparência dos 
procedimentos.

Ao longo do ano 
letivo.

Conselho 
Executivo

Provas de recrutamento e 
seleção de pessoal não docente 
Favorecimento de candidato:
Corrupção passiva;
Favorecimento;
Abuso de poder.

2 3 3 Criar rotatividade dos júris de seleção e elaborar critérios de 
seleção predefinidos.
Nomeação de júris diferenciados para cada concurso.

Garantir o 
cumprimento dos 
normativos legais  de 
recrutamento e 
contratação do 
pessoal não docente e 
a transparência dos 
procedimentos.

Sempre que se 
verique 
necessidade de 
aquisição.

Conselho 
Executivo

Registo e controlo da 
assiduidade/pontualidade e 
justificação de faltas: 
Considerar uma falta como 
justificada indevidamente;
Conluio;
Favorecimento;
Falsificação.

2 2 2 Reporte da assiduidade/ pontualidade aos superiores hierárquicos, 
validação das justificações apresentadas, para além da segregação 
de funções e validação por, pelo menos, dois níveis diferentes.
Criação de mecanismos para verificação e constatação do rigor e 
sua legalidade.

Garantir o 
cumprimento dos 
normativos legais e 
regras estabelecidas 
para a justificação de 
faltas.                                                                

Ao longo do ano. Conselho 
Executivo e 
Serviços 
Administrativos

Comunicação de faltas para 
processamento de vencimentos 
e abonos:
Conluio;
Corrupção;
Abuso de poder;
Pagamentos indevidos. 

2 2 2 Confronto e validação da informação a ser carregada no PFP, com o 
registo da assiduidade/justificação de faltas;
Segregação e validação por, pelo menos, dois níveis diferentes.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Assegurar que o 
funcionário usufrua 
dos dias de férias a 
que tem direito 
respeitando os 
normativos legais.

Ao longo do ano. Serviços 
Administrativos

Mapa de férias:
Atribuição de dias de férias 
superiores ou inferiores ao que 
funcionário tem direito.
Conluio;
Favorecimento;
Falsificação.

2 2 2 Validação da informação, confrontando com os dados da 
assiduidade.
Segregação e validação por, pelo menos, dois níveis diferentes.
Verificação dos dias de férias a que o funcionário tem direito em 
articulação com as faltas.
Elaboração e afixação do mapa de férias para consulta de todos.

Assegurar que o 
funcionário usufrua 
dos dias de férias a 
que tem direito 
respeitando os 
normativos legais.

Em abril de cada 
ano civil

Conselho 
Executivo e 
Serviços 
Administrativos

Unidade Resultados 
esperados 

Calendarização
Identificação dos Potenciais Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e Medidas Preventivas, por Unidade/Atividade

Área Atividade/Âmbito Identificação do Risco Classificação do Risco Medida Preventiva/ Minimização do risco Responsável

Recursos 
Humanos

Recrutamento

Assiduidade e Férias

CE/CA/SA



PO (1) GC (2) GR (3) 
Unidade Resultados 

esperados 
Calendarização

Identificação dos Potenciais Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e Medidas Preventivas, por Unidade/Atividade
Área Atividade/Âmbito Identificação do Risco Classificação do Risco Medida Preventiva/ Minimização do risco Responsável

Processamento de 
remunerações/ abonos

Falhas nos processamentos de 
vencimentos e pagamentos 
indevidos;
Incumprimento da legislação em 
vigor.

2 2 2 Promover a verificação/ conferência das folhas de processamento 
dos vencimentos, com validação de, pelo menos, dois níveis 
diferentes.                                                                                                     
Revisão das regras de funcionamento do serviço;
Todos os procedimentos devem ser fundamentados pela legislação 
em vigor.  

Assegurar que todos 
os funcionários 
recebem o vencimento 
a que tem direito 
cumprindo todos os 
trâmites legais

Todos os meses Serviços 
Administrativos



PO (1) GC (2) GR (3) 
Unidade Resultados 

esperados 
Calendarização

Identificação dos Potenciais Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e Medidas Preventivas, por Unidade/Atividade
Área Atividade/Âmbito Identificação do Risco Classificação do Risco Medida Preventiva/ Minimização do risco Responsável

Avaliação do desempenho  Não 
Docente - SIADAP:
Corrupção passiva;
Favorecimento;
Abuso de poder.

2 3 3 Sensibilizar os dirigentes para a monitorização da avaliação e dos 
critérios estipulados, aquando da afixação dos objetivos e 
competências, com frequência, pelo menos, semestral. 

Assegurar que se 
regista sempre que 
ocorre um 
incumprimento ou 
algo de relevante.

Anual. Conselho 
Executivo;
Coordenadora 
Técnica;
Encarregada 
Operacional.

Avaliação do desempenho 
docente:
Corrupção passiva;
Favorecimento;
Abuso de poder.

1 1 1 Sensibilizar os avaliadores para a monitorização da avaliação e dos 
critérios estipulados com frequência anual. 
Divulgar, anualmente, as regras junto de avaliadores e avaliandos, 
designadamente, a possibilidade de declaração de 
incompatibilidades e a possibilidade de recorrer da avaliação.

Assegurar que a 
informação está 
amplamente divulgada 
junto de todos os 
intervenientes.

Anual. Conselho 
Executivo; SADD.

Alterações de escalões/posições 
remuneratórias:
Corrupção passiva;
Favorecimento;
Abuso de poder.

1 1 1 Informação da situação aos interessados, sempre que ocorra 
alteração da lei relativa a esta matéria.

Assegurar que todo o 
pessoal é informado.

Anual. Serviços 
Administrativos

Acumulação de funções

Pedidos de acumulação de 
funções:
Corrupção passiva; 
Abuso de poder;
Discricionariedade ou 
favorecimento; 
Funcionários a acumular 
funções sem a respetiva 
autorização;
Incompatibilidades /conflito de 
interesses.

2 2 2 Análise e acompanhamento de todos os pedidos de acumulação de 
funções;
Verificação de que o trabalhador exerce ou não qualquer função 
pública ou privada, em regime de acumulação de funções através 
de declaração;
Declaração de inexistência de conflito de interesses;
Cumprimento da legislação aplicável.

Cumprimento da 
legislação em vigor.

Sempre que 
necessário.

Presidente do 
Conselho 
Executivo; 
Serviços 
Administrativos.

Falta de registo de 
documentação/ 
correspondência.

1 1 1 Estabelecer/implementar procedimentos de controlo ao nível do 
registo de documentação/correspondência;
Toda a correspondência rececionada vai a despacho;
Após o despacho do superior hierárquico, o funcionário cumpre as 
orientações do despacho e  efetua os registos no sistema de gestão 
documental.

Assegurar que todos 
os documentos 
recebidos são 
registados.

Diariamente Conselho 
Executivo e 
Serviços 
Administrativos

Avaliação e respetivos 
efeitos

Recursos 
Humanos

CE/CA/SA



PO (1) GC (2) GR (3) 
Unidade Resultados 

esperados 
Calendarização

Identificação dos Potenciais Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e Medidas Preventivas, por Unidade/Atividade
Área Atividade/Âmbito Identificação do Risco Classificação do Risco Medida Preventiva/ Minimização do risco Responsável

Acesso indevido a documentos, 
dados pessoais ou a 
informações confidenciais

2 2 2 Acesso aos processos individuais restrito aos trabalhadores da área 
de RH e a interessados legitimados;
Garantir a eficaz utilização do sistema de gestão documental para 
toda a documentação produzida e recebida na Escola, com medidas 
de segurança e procedimentos de acesso restrito;
Realizar ações regulares de verificação do cumprimento dos 
procedimentos e normas definidos referentes ao arquivo de 
documentação em suporte de papel, acondicionamento e 
conservação, com identificação dos incumprimentos.

Assegurar o 
cumprimento de 
normas legais e o 
controlo de acesso ao 
arquivo e à 
documentação

Diariamente Serviços 
Administrativos

Aquisição de bens ou serviços ao 
mesmo fornecedor.

2 2 2 Estabelecer procedimentos de controlo de, pelo menos, dois níveis, 
segregando assim as funçóes ao nível da avaliação e decisão;
A aquisição de serviços ou bens deve ser precedida de informação 
escrita descrevendo e justificando/ fundamentando a necessidade;
Promover a consulta a pelo menos 3 fornecedores no mercado 
(fundamentar nos casos em que não seja possível, por inexistência 
de mais fornecedores);                        
Validação/decisão sobre a informação para aquisição de serviços 
ou bens.

Assegurar a eficácia, 
economia e 
transparência dos 
contratos adjudicados. 
Cumprimento da 
legislação em vigor.

Sempre que 
ocorra uma 
aquisição.

Conselho 
Administrativo; 
Serviços 
Administrativos

Autorização de despesa não 
justificada ou insuficientemente 
justificada.

2 2 2 Qualquer aquisição deve ser precedida de informação escrita 
descrevendo e justificando/fundamentando a necessidade;
Elaboração de minuta de Informação Interna para aquisição de 
bens e serviços, com a definição da informação mínima que deverá 
constar para fundamentar a aquisição;
Validação/decisão sobre a informação para aquisição de serviços 
ou bens.

Assegurar a eficácia, 
economia e 
transparência dos 
contratos adjudicados. 
Cumprimento da 
legislação em vigor.

Sempre que 
ocorra uma 
aquisição.

Conselho 
Administrativo; 
Serviços 
Administrativos

Não respeitar os procedimentos 
de contratação correspondentes 
ao valor da despesa a contrair.

2 2 2 Qualquer aquisiçâo deve ser precedida de informação escrita 
descrevendo a situação e justificando/ fundamentando a 
necessidade;
A informação deve permitir ao dirigente máximo saber o 
procedimento de contratação a adotar.

Assegurar a eficácia, 
economia e 
transparência dos 
contratos adjudicados.
Cumprimento da 
legislação em vigor.

Sempre que 
ocorra uma 
aquisição.

Conselho 
Administrativo; 
Serviços 
Administrativos

Gestão de 
Recursos 

Financeiros e 
Patrimoniais

Gestão Documental

Aquisição de bens e 
serviços

CE/CA/SA



PO (1) GC (2) GR (3) 
Unidade Resultados 

esperados 
Calendarização

Identificação dos Potenciais Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e Medidas Preventivas, por Unidade/Atividade
Área Atividade/Âmbito Identificação do Risco Classificação do Risco Medida Preventiva/ Minimização do risco Responsável

Nâo verificação e conferência 
dos bens entrados na escola.

2 2 2 Implementação e divulgação de procedimentos de verificação e 
conferência de bens adquiridos;
Segregação de funções entre quem verifica e confere e quem 
requer os bens.

Assegurar que todos 
os bens adquiridos são 
recebidos em 
conformidade.

Sempre que 
ocorra uma 
aquisição.

Serviços 
Administrativos

Inobservância de formalidades 
prévias ao início do 
procedimento pré- contratual 
e/ou dos requisitos legais 
definidos para a adoção do tipo 
de procedimento; falta ou 
insuficiente definição de 
critérios, normativos e/ou 
técnicos, nos cadernos de 
encargos/especificações 
técnicas, no modelo de 
avaliação das propostas e na 
aplicação do critério de 
adjudicação.

2 2 2 Assegurar que a escolha do procedimento pré-contratual seja 
devidamente fundamentada, bem como que as peças do 
procedimento sejam objeto de validação técnica e aprovação pelo 
órgão competente;
Garantir que a adjudicação se encontra devidamente 
fundamentada em relatórios/informações com a aplicação clara do 
critério de adjudicação e dos eventuais fatores e subfactores que o 
densificam;

Assegurar a eficácia, 
economia e 
transparência dos 
contratos adjudicados.

Sempre que 
ocorra uma 
aquisição.

Conselho 
Administrativo; 
Serviços 
Administrativos

Aquisição de bens e 
serviços

Deficiente gestão, 
acompanhamento, 
monitorização e controlo do 
cumprimento dos contratos.

2 2 2 Instituir mecanismos de acompanhamento regular do desempenho 
dos fornecedores na execução dos contratos, e de alertas para a 
renovação dos contratos;
Uniformizar os procedimentos de validação da entrega de bens, da 
prestação de serviços, nos termos dos contratos estabelecidos e 
dos valores faturados e a pagar;
Garantir o cumprimento dos prazos legais e contratuais para a 
vigência dos contratos.

Aumentar a eficiência, 
a eficácia e o rigor na 
execução física e 
financeira dos 
contratos.

Sempre que 
ocorra uma 
aquisição.

Conselho 
Administrativo; 
Serviços 
Administrativos

Realização da despesa

Existência de despesas sem 
cabimento prévio, compromisso, 
fundos disponíveis ou 
autorização de responsável.

2 2 2 Segregação de funções e definição dos níveis de responsabilidade;
Assegurar a monitorização do processo pelos diferentes níveis 
hierárquicos.

Assegurar o 
cumprimento das 
normas legais e 
regulamentares.

Sempre que 
ocorra uma 
aquisição.

Coordenadora 
Técnica;
Serviços 
Administrativos.

Pagamento

Proceder a pagamentos sem 
respeitar as normas em rigor;
Proceder a pagamentos sem a 
devida anuência do Conselho 
Administrativo;
Pagamentos indevidos;
Pagamentos em duplicado.

2 2 2 Estabelecer procedimentos de verificação do cumprimento das 
normas em vigor;
Implementar procedimentos através de segregação de funções na 
verificação dos documentos a pagamento.

Inexistência de erros 
nos pagamentos.

Sempre que 
ocorra um 
pagamento.

Serviços 
Administrativos

Gestão de 
Recursos 



PO (1) GC (2) GR (3) 
Unidade Resultados 

esperados 
Calendarização

Identificação dos Potenciais Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e Medidas Preventivas, por Unidade/Atividade
Área Atividade/Âmbito Identificação do Risco Classificação do Risco Medida Preventiva/ Minimização do risco Responsável

Elaboração de protocolos 
e acordos

Eventuais falhas de 
acompanhamento e 
monitorização por parte dos 
serviços, no cumprimentos da 
normas estabelecidas

1 1 1 Formalização de um protocolo tipo de colaboração, com regras e 
normas previamente estabelecidas;  assegurar a comunicação entre 
serviços, monitorização e cumprimento do protocolo, por diversos 
níveis de controlo, nomeadamente, conselho executivo e serviços 
administrativos.

Prevenir e evitar as 
falhas de 
cumprimento das 
normas estabelecidas.

Sempre que se 
realizem 
protocolos e 
acordos.

Conselho 
Executivo e 
Serviços 
Administrativos

Falhas na inventariação, no 
abate dos bens móveis e no 
controlo de materiais e 
equipamentos, que propiciem o 
furto ou outras condutas ilícitas 
em benefício próprio ou de 
terceiros.

1 1 1 Estabelecer procedimentos de registo/inventariação de recursos 
materiais (equipamentos) afetos à Escola, com indicação do Iocal 
onde se encontram e respetivos destinatários/responsáveis;
Atualização do registo dos bens/recursos materiais, sempre que se 
verifique alterações/substituições.

Garantir o controlo na 
utilização dos bens 
móveis e na requisição 
de bens de consumo, 
de modo a evitar 
desvios entre os 
registos contabilísticos 
e as contagens físicas.

Sempre que se 
verifique 
alterações/abates
.

Conselho 
Executivo e 
Serviços 
Administrativos

Destruição e degradação dos 
equipamentos escolares por 
parte dos alunos e restante 
comunidade educativa.

2 2 2 Elaborar manual de procedimentos, com normas sobre os níveis de 
responsabilidade;
Assegurar a monitorização deste processo, com a articulação da 
comunidade escolar;
Responsabilizar financeiramente o autor dos eventuais danos.

Garantir e manter os 
bons níveis de 
operacionalização, do 
equipamento escolar.

Sempre que se 
verifique uma 
ocorrência

Conselho 
Executivo

Matrícula e renovação 
de matrícula

Inscrições:
Acesso a dados pessoais ou a 
informações confidenciais; 
Favorecimento;            
Pagamento de despesas 
(maiores de idade);
 Pagamento indevido de 
encargos.

2 2 2 Acesso aos processos individuais dos alunos restrito aos gestores 
de cada área e a interessados legitimados;
 Garantir a eficaz utilização do sistema de gestão documental para 
toda a documentação produzida e recebida na Escola, com medidas 
de segurança e procedimentos de acesso restrito;
Garantir o acesso restrito e controlado aos processos individuais de 
cada aluno;
Realizar verificações periódicas do cumprimento dos 
procedimentos e normas referentes ao arquivo de documentação 
em suporte de papel, acondicionamento e conservação, com 
identificação dos incumprimentos.
Assegurar o controlo das entradas e saídas, incluindo 
acompanhantes e visitantes;
Normalização e implementação de procedimentos de garantia de 
sigilo relativos ao ato de matrícula e de renovação de matrícula.                                                                                 
Controlo, prévio ao pagamento, dos requisitos dos documentos de 
despesa apresentados.

Assegurar o 
cumprimento de 
normas legais e o 
controlo de acesso aos 
processos individuais 
dos alunos e à 
documentação 
entregue no ato da 
(renovação) matrícula.                              
Assegurar o 
cumprimento dos 
requisitos inerentes a 
qualquer despesa 
efetuada.

Junho / Início de 
julho (após o 
término das 
aulas) 

Diretores de 
turma/ 
Coordenador dos 
cursos EFA;
Gestoras das 
turmas;
Coordenadora 
Técnica e
Conselho 
Executivo.

Recursos 
Financeiros e 
Patrimoniais

Gestão dos 
Equipamentos

CE/CA/SA



PO (1) GC (2) GR (3) 
Unidade Resultados 

esperados 
Calendarização

Identificação dos Potenciais Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e Medidas Preventivas, por Unidade/Atividade
Área Atividade/Âmbito Identificação do Risco Classificação do Risco Medida Preventiva/ Minimização do risco Responsável

Elaboração de turmas

Acesso a dados pessoais ou a 
informações confidenciais; 
Isenção e imparcialidade na 
inserção de alunos na turma.

1 2 2 Garantir o acesso restrito e controlado aos processos de matrícula;
Normalização e implementação de procedimentos de garantia de 
sigilo.  
Divulgação pública de todas as turmas; 
Implementação de critérios específicos para a inserção de alunos 
nas turmas;
Monitorização por parte da direção da escola.

Garantir que os 
procedimentos sejam 
transparentes.

Julho Professores que 
integram a equipa 
de elaboração de 
turmas e
Conselho 
Executivo.

Mudanças de curso e 
transferências

Acesso a dados pessoais ou a 
informações confidenciais;
Favorecimento;
Inobservância de formalidades 
prévias ao início do 
procedimento.                                                

1 1 1 Garantir o acesso restrito e controlado ao pedido de transferência;
 Assegurar a fundamentação do procedimento e a sua validação e 
aprovação por parte das entidades competentes; 
Assegurar o cumprimento dos normativos legais.

Garantir o 
cumprimento dos 
normativos legais e a 
transparência dos 
procedimentos.

Ao longo do ano 
letivo

Serviços 
Administrativos
e Conselho 
Executivo.

Emissão de certificados, 
declarações e certidões

Falsificação de declarações ou 
certidões por funcionário 
(conteúdo falso ou alterado) a 
pedido de amigos/familiares ou 
troca de bens; Falsificação ou 
contrafação de documento.

1 3 3 Previsão de regras sobre o processo de emissão de 
declarações/certidões, incluindo a verificação aleatória das 
declarações/certidões emitidas por um funcionário diferente 
daquele que as emitiu e a junção, aquando da assinatura, do 
suporte da informação;
Promoção de verificações aleatórias por amostragem, a um mínimo 
de certidões emitidas em cada ano letivo;
Adoção de um sistema informático que não permita modificações 
das classificações e dos documentos a emitir.

Garantir o 
cumprimento dos 
normativos legais e a 
transparência dos 
procedimentos.
Verificações aleatórias 
de documentos 
emitidos.

Ao longo do ano 
letivo

Serviços 
Administrativos
e Conselho 
Executivo.

Avaliação (registos)

Favorecimento ou prejuízo 
devido a laços familiares, 
amizade, inimizade ou outros, 
durante a frequência dos 
respetivos cursos.

2 3 3 Normalização e implementação de procedimentos de garantia de 
sigilo relativos a instrumentos de avaliação;
Divulgação publica de todos os critérios de avaliação gerais e 
especificos; 
Divulgação publica de todos os resultados de ações de avaliação 
aquando os momentos formais de reuniões de conselho de turma 
de avaliação; 
Verificação periódica dos registos de faltas dos alunos.

Garantir o 
cumprimento dos 
normativos legais e a 
transparência dos 
procedimentos. 
Verificações 
semestrais das pautas 
das classificações.

Momentos de 
avaliação formal: 
avaliação 
intercalar e 
avaliação 
sumativa de final 
de semestre

Diretores de 
turma/ 
Mediadores e 
Conselho 
Executivo.

AlunosCE/CA/SA


