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Projeto de Decreto-Lei que cria o Mecanismo Nacional Anticorrupção 

(MENAC), entidade administrativa independente, com personalidade jurídica 

de direito público e poderes de autoridade, dotada de autonomia 

administrativa e financeira, que desenvolve atividade de âmbito nacional no 

domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas e aprova o regime 

geral da prevenção da corrupção (RGPC) 

 

– Contributo da CIP –  

 

a) 

O preâmbulo do Projeto de Decreto-Lei (doravante PDL) enquadra e apresenta as propostas 

nele contidas, a saber: 

 

“A fonte da presente iniciativa legislativa é, por conseguinte, a Estratégia, e seu objetivo é o de 

concretizar a proposta de criação de um regime geral de prevenção da corrupção. 

 

Este regime geral de prevenção da corrupção permitirá retirar do domínio da soft law, em 

termos gerais, a implementação de instrumentos como os programas de cumprimento 

normativo, os quais deverão incluir os planos de prevenção ou gestão de riscos, os códigos de 

ética e de conduta, programas de formação, os canais de denúncia e a designação de um 

responsável pelo cumprimento normativo. Para o efeito, propõe-se que sejam previstas 

sanções, nomeadamente contraordenacionais, aplicáveis quer ao setor público, quer ao setor 

privado. 

 

Este regime determina também a implementação de sistemas de controlo interno que 

assegurem a efetividade dos instrumentos integrantes do programa de cumprimento 

normativo, bem como a transparência e imparcialidade dos procedimentos e decisões, 

prevendo-se igualmente um regime sancionatório próprio. 
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Importa proceder, igualmente, a alterações ao regime jurídico da atividade de inspeção da 

administração direta e indireta do Estado, por forma a adequá-lo à filosofia subjacente ao 

presente diploma. 

 

Com vista à adaptação de todas as entidades abrangidas por este regime, estabelece-se a sua 

entrada em vigor e produção de efeitos de forma faseada. 

 

Por outro lado, tal como previsto na Estratégia, é criado o Mecanismo Nacional Anticorrupção 

(MENAC), que assume a natureza de entidade administrativa independente, com personalidade 

jurídica de direito público e poderes de autoridade, dotada de autonomia administrativa e 

financeira, e que tem por missão a promoção da transparência e da integridade na ação 

pública e a garantia da efetividade de políticas de prevenção da corrupção e de infrações 

conexas.” (sublinhados nossos). 

 

b) 

Como a CIP já referiu, nomeadamente no âmbito da consulta pública sobre Estratégia Nacional 

de Combate à Corrupção // 2020-2024, a vertente preventiva deve ser erigida como vetor 

essencial de qualquer estratégia no domínio do combate à corrupção.  

 

c) 

A corrupção constitui um tema atual, complexo e multidisciplinar que, como todos sabemos, 

impõe, desde há muito, uma solução estruturada, concertada e eficaz. 

 

Assim sendo, espera-se que a Estratégia, onde se inclui o PDL ora em análise, constitua um 

catalisador para um quadro, de necessária natureza multidisciplinar, que possibilite suplantar 

os importantes desafios criados pelo tema.   

 

Por outro lado, a CIP associa a corrupção no domínio económico, sendo que é esta a que mais 

afeta as empresas, à informalidade, ou seja, ao desenvolvimento de atos individuais ou 

coletivos, de forma continuada ou não, que ocorrem fora ou com desrespeito do quadro legal 

vigente.       
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d)  

Também como já referimos no passado, sem prejuízo de outras preocupações, a concorrência 

desleal advinda da corrupção económica, ocupa, para a CIP, um lugar de destaque. 

 

E, para a CIP, este é um aspeto fundamental da análise a efetuar dado que as empresas são 

manifestamente prejudicadas por aqueles que atuam na dita na informalidade, seja ela total 

ou parcial. 

 

De facto, as empresas que exercem a sua atividade na economia formal estão sujeitas a uma 

concorrência desleal (v.g: por exemplo, os custos acrescidos da sua atividade, desde os custos 

com o pessoal aos custos associados ao cumprimento das suas obrigações fiscais, contributivas 

e burocráticas), circunstância que condiciona naturalmente o preço dos serviços e bens 

transacionados e, assim, a quota de mercado que ocupam ou poderiam vir a ocupar.       

 

No que às obrigações fiscais diz respeito, cumpre ressaltar, a título de mero exemplo, que, de 

acordo com Estudo sobre a Carga Fiscal em Portugal, que a CIP desenvolveu em parceria com a 

EY Portugal e a Sérvulo & Associados, o qual foi objeto de apoio do POISE e apresentado 

publicamente no dia 6 de outubro de 2020, em Portugal são cobradas inúmeras taxas, às quais 

se tem de associar toda a burocracia inerente à análise e respetivo pagamento das mesmas.   

 

e)  

Um combate eficaz à corrupção pressupõe um conhecimento aprofundado das razões que 

justificam o fenómeno. 

 

Neste âmbito, na perspetiva da CIP são várias as razões ou fatores promotores do fenómeno 

que queremos combater. 

 

Em termos genéricos, considera-se que muita da corrupção tem origem na dificuldade de 

acesso e exercício de atividade na economia estruturada, bem como os elevados custos de 

contexto da economia formal, designadamente da carga administrativa e burocrática.    

 

Em particular, são vários os fatores que se podem identificar:  
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✓ Fatores económicos: i) A excessiva carga fiscal e contributiva; ii) O elevado nível de 

desemprego; iii) O nível excessivo de dívida soberana; iv) O desequilíbrio das finanças 

públicas; v) As recessões económicas. 

 

✓ Fatores sociais: As perceções e valores partilhados pela sociedade civil. 

 

✓ Fatores políticos: i) A excessiva carga administrativa e burocrática imposta aos cidadãos e 

empresas; ii) A também excessiva carga regulamentar sobre a atividade económica; iii) 

Alguma rigidez da legislação laboral; iv) A inadequação das políticas públicas; v) A 

ineficácia da Justiça. 

 

Aos fatores identificados acresce, com inegável relevância, que a quase totalidade do tecido 

empresarial português é constituído por micro e pequenas empresas, o que impõe especial 

dificuldade em “navegar” no excessivamente complexo e moroso quadro legal que conforma 

a atividade empresarial.  

 

No que diz respeito aos desafios identificados, o PDL não dá qualquer resposta ! 

 

f)  

Independentemente da avaliação que cada um possa fazer dos fatores estruturais e 

conjunturais que estão a conduzir para a proliferação do fenómeno, e das propostas concretas 

que são apresentadas em diversos domínios, é importante realçar que a maior preocupação 

da CIP passa por enquadrar determinados comportamentos na economia formal. 

 

Na perspetiva da CIP, a conceção de uma qualquer estratégia deve estar imbuída dos 

seguintes princípios:   

 

• O Estado deve combater a corrupção quer de forma preventiva, através de uma 

regulamentação clara e eficiente e de uma carga fiscal, contributiva e burocrática 

adequada, quer de forma repressiva, através da utilização de controlos e sanções eficazes. 

 

• A CIP, em geral, defende que deve ser dada primazia à promoção da vertente preventiva e 

à criação de verdadeiros incentivos ou estímulos à economia formal.    
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• Qualquer plano ou estratégia que venha a ser adotado pelo Estado deve ser obtido através 

do diálogo social – é através do diálogo social, designadamente através da concertação 

social, que poderão encontrar-se as melhores soluções.    

 

Por outro lado, no âmbito dos princípios agora referidos, a CIP considera que o Estado deve, 

em geral, com colaboração com os Parceiros Sociais: 

 

• Simplificar a legislação fiscal, tornando mais fácil o cumprimento das obrigações, em geral; 

• Simplificar a regulamentação relativa à atividade empresarial; 

• Reduzir as taxas e contribuições; 

• Facilitar o processo de legalização de empresas informais; 

• Reduzir os custos excessivos das transações comerciais; 

• Desenvolver serviços de apoio ao dispor de pequenos operadores; 

• Tornar o mercado de trabalho mais flexível, designadamente ao nível da organização do 

tempo de trabalho, com base no conceito de flexigurança; 

• Divulgar informação aos operadores da economia informal; 

• Criar condições que facilitem o acesso ao financiamento, à tecnologia, e às redes e outros 

recursos; 

• Promover políticas que promovam o ensino e a qualificação; 

• Promover o empreendedorismo no âmbito das políticas ativas de emprego (PAE); 

• Desenvolver campanhas de sensibilização; 

• Reforçar a troca de informações entre as várias entidades públicas.  

 

Aspeto essencial é conceber e levar a cabo intervenções que atendam plenamente às 

necessidades e expectativas das unidades económicas e que tenham efetivamente impacto 

nas restrições e nos incentivos que afetam o seu comportamento. 

 

g) 

O PDL em análise suscita os seguintes comentários, observações e reparos críticos:  
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➢ MECANISMO NACIONAL ANTICORRUPÇÃO (MENAC) 

 

1. 

Analisada a missão e atribuições do Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC), vertidas no 

artigo 2.º (Missão e atribuições), constata-se que a vertente inspetiva e sancionatória 

encontra-se muitíssimo mais presente do que a vertente preventiva.  

 

Sem prejuízo da necessária ação inspetiva e sancionatória, é entendimento da CIP, pelos 

motivos já expostos anteriormente, que o MENAC deve acentuar ou privilegiar mais a vertente 

preventiva.  

 

2. 

Na perspetiva da CIP, parece faltar um sistema de controlo da atividade do MENAC e de 

garantia e proteção dos particulares, sejam empresas sejam os cidadãos comuns.  

 

Permite-se-lhe pedir tudo o que entender necessário sem a intervenção de qualquer 

Magistrado que avalie a bondade do pedido mesmo que estejam em causa dados pessoais, 

informações sobre as quais existam deveres de confidencialidade ou sigilo, informações de 

negócio cruciais para as empresas, devassa da vida privada, etc…, tudo sem as garantias 

próprias e adequadas do processo criminal. 

 

3. 

No que diz respeito ao artigo 2º, nº 3, alínea d), considera-se que a atribuição do MENAC 

descrita na citada alínea, que contempla a emissão de orientações e diretivas relativas à 

implementação do programa de conformidade, abrange, ou deve abranger, orientações 

solicitadas por entidades do setor privado. 

 

Assim sendo, propõe-se que se acrescente, no final da frase, o seguinte: “pelas pessoas 

coletivas obrigadas ao cumprimento do RGPC.” 

 

4. 

A plataforma mencionada no artigo 2º, nº 3, alínea h) deve ser usada como canal de 

comunicação com as entidades do setor privado, nomeadamente para os efeitos descritos na 

recomendação descrita na alínea d) do nº 3 do Artigo 2º, ou para o exercício das atribuições do 
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MENAC relativas à supervisão e fiscalização da implementação do programa de cumprimento 

normativo. 

 

Neste contexto, propõe-se acrescentar, no final da frase, o seguinte: “(...), e com as entidades 

do setor privado no âmbito da prossecução das suas atribuições de controlo e fiscalização do 

RGPC e emissão de orientações e diretivas de relativas à implementação do programa de 

cumprimento normativo;”. 

 

5. 

De acordo com a alínea l) do n.º 1 do artigo 12.º do PDL (Composição do Conselho Estratégico) 

integra o Conselho Estratégico “Um/a representante de federação, união ou confederação de 

organizações empresariais, cooptado pelos demais membros, por um mandato de três anos.”. 

 

Na perspetiva da CIP, a solução proposta não se revela a mais adequada e suscita mesmo 

dúvidas: A cooptação é feita pelo membros do Conselho ? São os membros do Conselho, quase 

todos representantes do setor público, que vão escolher o representante as empresas ? 

 

Seguramente que não será essa a intenção do Governo. 

 

Neste contexto a alínea l) do n.º 1 do artigo 12.º deve ser reformulada da seguinte forma:  

 

“Um/a representante indicado pelas organizações de empregadores com assento na 

Comissão Permanente de Concertação Social de federação, união ou confederação de 

organizações empresariais, cooptado pelos demais membros, por um mandato de três anos.”. 

 

Por outro lado, o n.º 2 do artigo em análise refere o seguinte: “O/a Presidente MENAC pode 

convidar a estar presentes nas reuniões do Conselho Estratégico, sem direito a voto, 

personalidades ou representantes de instituições cujo contributo considere importante para as 

matérias a apreciar em cada reunião.”. (sublinhado nosso), 

 

Na perspetiva da CIP, é muito importante que os membros do Conselho também disponham 

da capacidade para propor ao Presidente do MENAC a presença de “personalidades ou 

representantes de instituições cujo contributo considere importante para as matérias a 

apreciar em cada reunião.”. 
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6. 

O n.º 1 e a alínea a) do n.º 2 do artigo 19.º (Regime de receitas e despesas) referem o seguinte:   

 

“1 - O MENAC dispõe das receitas provenientes de dotações que lhe forem atribuídas no 

Orçamento do Estado. 

2 - O MENAC dispõe, ainda, das seguintes receitas próprias: 

a) O produto das coimas cobradas que, nos termos da lei, revertam a seu favor;”  

b) Os subsídios, doações, heranças, legados e quaisquer liberalidades feitas a seu favor 

por entidades púbicas ou privadas, aceites em termos legais; (sublinhado nosso). 

 

A filosofia ou estratégia inerente à supratranscrita alínea a), presente, diga-se, em muitas ou, 

eventualmente, em todas as organizações inspetivas, não deve, em momento algum, 

promover ou estimular ações motivadas por meros critérios orçamentais e/ou economicistas 

resultantes dos conhecidos constrangimentos orçamentais.  

 

Por outro lado, no que concerne à alínea b), deve ser reavaliada a permissibilidade de 

entidades públicas ou privadas subsidiarem ou de alguma forma apoiarem financeiramente o 

MENAC (“subsídios, doações, heranças, legados e quaisquer outras liberdades(...)”).  

 

Este organismo deve ser independente, livre de influências e ónus de terceiras entidades. 

 

 

➢ REGIME GERAL DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO 

 

1. 

O preâmbulo do PDL refere o seguinte: “Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.° da 

Constituição, o Governo decreta o seguinte (…)”. 

 

Do transcrito conclui-se que se trata de um diploma do Governo.  

 

Contudo, o regime geral da prevenção da corrupção, que é suposto ser aprovado por este 

diploma, prevê um capítulo específico sobre o “Regime Sancionatório”, onde são tipificadas 

algumas infrações e previsto, entre outros aspetos, o respetivo processo.  
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Ora, de acordo com a alínea d), do n.º 1, do art.º 165º da CRP “É da exclusiva competência da 

Assembleia da República legislar sobre as seguintes matérias, salvo autorização ao Governo:  

(…) 

d) Regime geral de punição das infracções disciplinares, bem como dos actos ilícitos de mera 

ordenação social e do respectivo processo;”.  

 

Neste contexto, questiona-se: Existe autorização ao Governo por parte da Assembleia da 

República ? 

 

2. 

Na perspetiva da CIP, é incompreensível que o regime geral de prevenção da corrupção (RGPC) 

não se aplique aos tribunais, ao Ministério Público e aos gabinetes de apoio de membros do 

Governo, das regiões Autónomas e das Autarquias Locais, em particular face às situações que 

mais têm marcado a nossa sociedade e também face àquelas que são conhecidas como as 

organizações onde a corrupção mais prolifera e donde resulta o sentimento mais generalizado 

dum ambiente corrupto.  

 

Ao invés, coloca-se o ónus e o anátema sobre as empresas. 

 

Como se referiu, não se compreende.  

 

3. 

No que diz respeito ao artigo 4.º (Acompanhamento e competência) é preciso clarificar que, 

sem prejuízo desmaterialização das comunicações, será possível às empresas comunicarem 

pela via tradicional (papel, correio, etc.) e, caso optem por comunicar pela via eletrónica, se 

ficam ou não obrigadas a dispor das certificações referidas nos números 3 e 4 deste artigo. 

 

4. 

O n.º 2 do artigo 5.º (Programa de cumprimento normativo e responsável pelo cumprimento 

normativo) suscita dúvidas e deve, assim, ser clarificada: O “responsável” pelo cumprimento 

normativo tem que desempenhar funções na empresa ? Ou pode ser externo à mesma (por 

exemplo, uma pessoa de outra empresa do mesmo grupo empresarial) ? 
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Questiona-se também: O “responsável” tem que ser uma pessoa singular ou pode ser um 

conjunto de pessoas singulares ou até mesmo uma pessoa coletiva ? 

 

5. 

Entre os artigos 5.º a 10.º do PDL estão previstos um conjunto de obrigações sobre as 

empresas, cuja dimensão, complexidade e mesmo densificação nos parece desadequada, por 

excessivamente custosa, nomeadamente no contexto de crise atual. 

 

Vejamos, então, qual o quadro de obrigações que se pretende imputar às empresas. 

 

 O artigo 5.º (Disposições gerais) prevê o seguinte: 

 

“Programa de cumprimento normativo e responsável pelo cumprimento normativo 

 

1 - Às entidades abrangidas implementam um programa de cumprimento normativo que 

inclua, pelo menos, um plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas (PPR), 

um código de conduta, um programa de formação e um canal de denúncias, a fim de 

prevenirem, detetarem e sancionarem atos de corrupção e infrações conexas, levados a cabo 

contra ou através da entidade. 

 

2 - As entidades abrangidas designam, como elemento da direção superior ou equiparado, um 

responsável pelo cumprimento normativo, que garante e controla a aplicação do programa 

previsto no número anterior, exercendo as suas funções de modo independente e com 

autonomia decisória.” (sublinhados nossos). 

 

Por sua vez, o artigo 6.º (Plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas) 

prevê: 

 

“1 - As entidades abrangidas adotam e implementam um plano de prevenção de riscos de 

corrupção e infrações conexas (PPR) que abranja toda a sua organização e atividade, incluindo 

áreas de administração, de direção, operacionais ou de suporte, e que contenha: 

a) A identificação, análise e classificação dos riscos e das situações que possam expor a 

entidade a atos de corrupção e infrações conexas, incluindo aqueles associados ao exercício de 
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funções pelos titulares, dos órgãos de administração e direção, considerando a realidade do 

setor e as áreas geográficas em que a entidade atua; 

b) Medidas preventivas e corretivas que permitam reduzir a probabilidade de ocorrência e o 

impacto dos riscos e situações identificados. 

2 - Do PPR devem constar: 

a) As áreas de atividade da entidade com risco de prática de atos de corrupção e infrações 

conexas; 

b) A probabilidade de ocorrência e o impacto previsível de cada situação, de forma a permitir a 

graduação dos riscos; 

c) Medidas preventivas e corretivas que permitam reduzir a probabilidade de ocorrência e o 

impacto dos riscos e situações identificados; 

d) Nas situações de risco elevado ou máximo, as medidas de prevenção mais exaustivas, sendo 

prioritária a respetiva execução; 

e) A designação do responsável geral pela execução, controlo e revisão do PPR, que pode ser o 

responsável pelo cumprimento normativo. 

3 - A execução do PPR está sujeita a controlo, efetuado nos seguintes termos: 

a) Elaboração, no mês de outubro, de relatório de avaliação intercalar nas situações 

identificadas de risco elevado ou máximo; 

b) Elaboração, no mês de abril do ano seguinte a que respeita a execução, de relatório de 

avaliação anual, contendo nomeadamente a quantificação do grau de implementação das 

medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como a previsão da sua plena 

implementação. 

4 - O PPR está sujeito a revisão periódica de três em três anos, ou sempre que se opere uma 

alteração nas atribuições ou na estrutura orgânica ou societária da entidade. 

5 - As entidades abrangidas asseguram a publicidade do PPR e dos relatórios previstos no n.º 3 

aos seus trabalhadores, devendo fazê-lo através da Intranet e na sua página oficial na Internet, 

caso as tenham, no prazo de 10 dias contados desde a sua implementação e respetivas 

revisões ou elaboração. 

6 - As entidades públicas abrangidas comunicam aos membros do Governo, para 

conhecimento, e aos serviços de inspeção da respetiva área governativa, bem como ao 

MNNAC, o PPR e os relatórios previstos no n.º 3 no prazo de 10 dias contados desde a sua 

implementação e respetivas revisões ou elaboração. 

7 - A comunicação prevista no número anterior é feita através de plataforma eletrónica a criar 

para o efeito, gerida pelo MENAC.” (sublinhados nossos). 
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Por outro lado, o artigo 7.º (Código de conduta) estabelece o seguinte: 

 

“1 - As entidades abrangidas adotam um código de conduta que estabeleça o conjunto de 

princípios, valores e regras de atuação de todos os dirigentes e trabalhadores em matéria de 

ética profissional, tendo por base a definição de comportamentos suscetíveis de integrar atos 

de corrupção ou infrações conexas e os riscos a que cada entidade está exposta. 

2 - No código de conduta são identificadas as sanções aplicáveis por incumprimento das regras 

nele contidas. 

3 - Por cada infração é elaborado um relatório do qual consta a identificação das regras 

violadas, da sanção aplicada, bem como das medidas adotadas ou a adotar, nomeadamente 

no âmbito do sistema de controlo interno previsto no artigo 16°. 

4 - O código de conduta está sujeito a revisão periódica, de três em três anos, ou sempre que se 

opere alteração rias atribuições ou na estrutura orgânica ou societária da entidade. 

5 - As entidades abrangidas asseguram a publicidade do código de conduta aos seus 

trabalhadores, devendo fazê-lo através da Intranet e na sua página oficial na Internet, caso as 

tenham, no prazo de 10 dias contados desde a sua implementação e respetivas revisões. 

6 - As entidades públicas abrangidas comunicam aos membros do Governo, para 

conhecimento, e aos serviços de inspeção da respetiva área governativa, bem como ao MENAC, 

o seu código de conduta e o relatório previsto no n.º 5 no prazo de 10 dias contados desde a 

sua implementação e respetivas revisões ou elaboração. 

7 - A comunicação prevista no número anterior é feita através de plataforma eletrónica a criar 

para o efeito, gerida pelo MENAC.” (sublinhados nossos). 

 

E continua: O artigo 8.º (Canais de denúncia): 

 

“1 - As entidades abrangidas dispõem de canais de denúncia interna e dão seguimento a 

denúncias de atos de corrupção e infrações conexas nos termos do disposto na legislação que 

transpõe a Diretiva (UE) 2019/1937, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 

de 2019, relativa à proteção das pessoas que denunciam violações do direito da União. 

2 - As entidades abrangidas respondem pelas contraordenações previstas na legislação que 

transpõe a Diretiva (LE) 2019/1937, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 

de 2019, relativa à proteção das pessoas que denunciam violações do direito da União, 
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designadamente no que respeita ao incumprimento do disposto no número anterior, nos 

termos previstos em tal legislação.”  (sublinhado nosso). 

 

Mais: o artigo 9.º (Formação e comunicação) propõe o seguinte: 

 

“1 - As entidades abrangidas asseguram a realização de programas de formação interna a 

todos os seus dirigentes e trabalhadores, com vista a que estes conheçam e compreendam as 

políticas e procedimentos de prevenção da corrupção e infrações conexas implementados. 

2 - O conteúdo e a frequência da formação dos dirigentes e trabalhadores têm em conta a 

diferente exposição dos dirigentes e trabalhadores aos riscos identificados. 

3 - As entidades abrangidas diligenciam no sentido de dar a conhecer às entidades com as 

quais se relacionam as políticas e procedimentos referidos no n.º 1.” (sublinhados nossos). 

 

Por fim, o artigo 10.º (Sistemas de avaliação) refere o seguinte: “As entidades abrangidas 

implementam mecanismos de avaliação do programa de cumprimento normativo, abrangendo 

os controlos previstos nos artigos 6.º, 15.º e 17.º, conforme aplicável, visando avaliar a 

respetiva eficácia e garantir a sua melhoria.” (sublinhado nosso). 

 

Vejamos ou tentemos, então, verificar todo o repositório de obrigações que sobre as empresas 

se pretende impor: 

 

De acordo com o quadro exposto, as empresas são obrigadas a implementar um programa de 

cumprimento normativo.  

 

Tal programa, no mínimo, tem de incluir: 

 

- Um plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas (PPR) 

 

Este Plano tem de: 

 

• Abranger toda a sua organização e atividade;  

• Identificar, analisar e classificar os riscos e as situações que possam expor a entidade a 

atos de corrupção e infrações conexas, considerando a realidade do setor e as áreas 

geográficas em que a empresa atua; 
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• Elaborar medidas preventivas e corretivas que permitam reduzir a probabilidade de 

ocorrência e o impacto dos riscos e situações identificados. 

 

Mais, do Plano devem constar:  

 

• As áreas de atividade da entidade com risco de prática de atos de corrupção e infrações 

conexas; 

• A probabilidade de ocorrência e o impacto previsível de cada situação, de forma a permitir 

a graduação dos riscos; 

• As medidas preventivas e corretivas que permitam reduzir a probabilidade de ocorrência e 

o impacto dos riscos e situações identificados; 

• Em situações de risco elevado ou máximo, as medidas de prevenção mais exaustivas, 

sendo prioritária a respetiva execução. 

 

Para além do conteúdo do Plano, o legislador vai mais longe e define as regras de controlo de 

execução do citado documento, a saber:  

 

• Elaboração, no mês de outubro, de relatório de avaliação intercalar nas situações 

identificadas de risco elevado ou máximo; 

• Elaboração, no mês de abril do ano seguinte a que respeita a execução, de relatório de 

avaliação anual, contendo nomeadamente a quantificação do grau de implementação das 

medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como a previsão da sua plena 

implementação; 

• Revisão periódica de três em três anos do Plano, ou sempre que se opere uma alteração 

nas atribuições ou na estrutura orgânica ou societária da entidade; 

• Obrigação de publicidade do Plano dos relatórios aos seus trabalhadores. 

 

- Um código de conduta 

 

Também se pretende que o Código de conduta esteja sujeito a várias regras, a saber: 

 

• O Código deve estabelecer o conjunto de princípios, valores e regras de atuação de todos 

os dirigentes e trabalhadores em matéria de ética profissional; 
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• Identificação das sanções aplicáveis por incumprimento das regras nele contidas; 

• Elaboração, por cada infração, de um relatório do qual conste a identificação das regras 

violadas, da sanção aplicada, bem como das medidas adotadas ou a adotar. 

 

Tal como no Plano de Prevenção, o legislador não resistiu também aqui a prever regras de 

acompanhamento do Código. 

 

Assim: O código de conduta está sujeito a revisão periódica, de três em três anos, ou sempre 

que se opere alteração nas atribuições ou na estrutura orgânica ou societária da entidade, e o 

mesmo deve ser obrigatoriamente publicitado junto dos trabalhadores, no prazo de 10 dias 

contados desde a sua implementação e respetivas revisões. 

 

- Um canal de denúncias  

 

As empresas têm de criar um canal de denúncia interna. 

 

- Um programa de formação 

 

As empresas são obrigadas a: 

 

• Realizar programas de formação interna a todos os seus dirigentes e trabalhadores; 

• O conteúdo e a frequência da formação dos dirigentes e trabalhadores têm em conta a 

diferente exposição dos dirigentes e trabalhadores aos riscos identificados; 

• As entidades abrangidas diligenciam no sentido de dar a conhecer às entidades com as 

quais se relacionam as políticas e procedimentos de formação. 

 

Para terminar todo este somatório de obrigações, o legislador exige, igualmente, que as 

empresas implementem mecanismos de avaliação do programa de cumprimento normativo. 

 

Tal como já dissemos no início deste ponto, o amplo, diverso e densificado conjunto de 

obrigações sobre as empresas não nos parece adequado, nomeadamente em tempos de crise 

como aquele que atravessamos, por excessivamente oneroso.  
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Não obstante as obrigações previstas não abrangerem as pequenas (“pequena empresa é 

definida como uma empresa que emprega menos de 50 pessoas e cujo volume de negócios 

anual ou balanço total anual não excede 10 milhões de euros”) e micro empresas (“uma micro 

empresa é definida como uma empresa que emprega menos de 10 pessoas e cujo volume de 

negócios anual ou balanço total anual não excede 2 milhões de euros), conforme definido pelo 

Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro (v. alínea a) n.º 1 do artigo 2.º do PDL),  as 

obrigações previstas e identificadas parecem excessivas. 

 

Na perspetiva da CIP, o Executivo não evitou a habitual e injustificada tentação de criar 

conteúdos normativos obrigatórios complexos, burocráticos e excessivamente onerosos face 

aos objetivos que se pretende alcançar.    

 

Neste âmbito, colocam-se algumas questões em particular: 

 

O plano de prevenção não consome o código de conduta ou vice-versa ? 

 

O programa de formação conta para efeitos das horas anuais de formação previstas no Código 

do Trabalho ? 

 

Quem paga os custos, não só da elaboração mas, especialmente, os associados ao 

acompanhamento ?   

 

Pela análise das obrigações, existe uma elevada probabilidade de as empresas serem 

obrigadas a contratar uma ou mais pessoas apenas para cumprir as obrigações no domínio em 

análise.  

 

Estamos perante uma das maiores crises humanas, sociais e económicas da nossa história, 

com um profundo impacto na saúde financeira e na rentabilidade das empresas, cuja 

recuperação será lenta e difícil. 

 

Em 2020, Portugal produziu menos 15 438 milhões de euros do que em igual período de 2019: 

uma queda do PIB de 7,6%. A tendência de recuperação, já interrompida no final de 2020, 

inverteu-se claramente nos primeiros meses deste ano, com uma clara degradação do volume 

de negócios, não só nos setores diretamente afetados pelo regresso ao confinamento, mas 
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também na Indústria. Também no mercado de trabalho se observa a inversão da dinâmica de 

recuperação, com uma perda líquida de 116,5 mil postos de trabalho apenas nos meses de 

janeiro e fevereiro. 

 

Afigura-se razoável e mesmo prudente continuar, enquanto se mantiver este contexto, a 

pugnar por aumentos dos custos das empresas que não estão diretamente associados à 

geração de riqueza e à criação e manutenção do emprego ?   

 

Mais: Elaborou o Governo um estudo de impacto sobre as medidas propostas ?  

 

Em caso negativo, este exercício revela-se como absolutamente essencial.  

 

Mais: Na perspetiva desta Confederação, o PDL avança por soluções unilateralistas e 

incompreensivelmente simplistas.  

 

De facto, onde estão as medidas de combate aos verdadeiros e mais significativos 

impulsionadores da corrupção: i) A excessiva carga fiscal e contributiva; ii) A excessiva carga 

administrativa e burocrática imposta aos cidadãos e empresas; iii) A também excessiva carga 

regulamentar sobre a atividade económica; iv) Alguma rigidez da legislação laboral; v) A 

inadequação das políticas públicas; vi) A ineficácia da Justiça ? 

 

Sem prejuízo do que acabamos de referir, é entendimento da CIP que MENAC pode e deve 

desempenhar um importante papel no apoio à elaboração de alguns dos documentos 

propostos, nomeadamente através da elaboração de guias de apoio.  

 

6. 

O n.º 2 do artigo 5º prevê o seguinte: 

 

“As entidades abrangidas designam, como elemento da direção superior ou equiparado, um 

responsável pelo cumprimento normativo, que garante e controla a aplicação do programa 

previsto no número anterior, exercendo as suas funções de modo independente e com 

autonomia decisória.” 
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Deve ser fomentado o reporte direto do elemento da direção superior responsável pelo 

cumprimento do programa normativo à administração (tendo em conta a própria previsão de 

responsabilidade pessoal destas pessoas individuais). 

 

Neste contexto, propõe-se acrescentar no final da frase: “(…) e reporte direto aos órgãos da 

administração da entidade, devendo ter à sua disposição os recursos humanos e tecnológicos 

proporcionais e adequados à prossecução da sua função.”. 

 

7. 

Ainda no que concerne ao artigo 5.º, considera-se que deve existir uma previsão expressa que 

permita que grupos societários (na aceção do Código das Sociedades Comerciais) possuam um 

responsável único pelo cumprimento do programa normativo em todas as sociedades que 

integram o grupo. 

 

Assim sendo, propõe-se a inclusão de um novo, o nº 3, com a seguinte redação: “No caso das 

sociedades em relação de grupo, poderá ser designado um único elemento responsável pelo 

exercício das funções descritas no nº 2 para todas as sociedades que compõem o grupo.”. 

 

8. 

No âmbito do artigo 6.º, deve ser aplicada a mesma lógica usada no ponto anterior, ou seja, o 

artigo deve ser também aplicável a todas as sociedades que integram o grupo. 

 

Neste contexto, propõe-se a inserção de um novo número, o n.º 6, com a seguinte redação: 

“Para os efeitos previstos nos números anteriores, poderá ser adotado e implementado, no 

caso das sociedades em relação de grupo, um único PPR que abranja a totalidade da 

organização e das atividades das sociedades que integram o grupo.”. 

 

9. 

No que diz respeito ao n.º 4 do artigo 6.º, poderão existir circunstâncias em que a alteração na 

estrutura orgânica ou societária da entidade não justifiquem a revisão do PPR, motivo pelo 

qual deve ser incluído um elemento de razoabilidade no referido número. 

 

Assim, é necessário acrescentar no final da frase o seguinte: “(...) que justifique tal revisão”. 
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10. 

No n.º 2 do artigo 7.º, deve ser clarificado que as sanções a divulgar no código de conduta 

respeitam a matérias de corrupção e infrações conexas. 

 

Assim, é necessário acrescentar no final da frase o seguinte: “(...), relativamente a matérias 

de corrupção e infrações conexas”. 

 

11. 

No âmbito do n.º 3 do artigo 7.º, poderão existir circunstâncias em que a realização de um 

relatório por cada infração do código de conduta se traduza num elevado peso administrativo 

para as organizações, motivo pelo qual deve ser avaliada a realização de um relatório 

periodicamente, que agregue as infrações desse período. 

 

Assim, é necessário alterar parte inicial do parágrafo: “Semestralmente é elaborado um 

relatório do qual consta a identificação das regras violadas, as sanções aplicadas, bem como 

das medidas (...)”. 

 

12. 

Na perspetiva da CIP, é necessário acrescentar no final do n.º 4 do artigo 7.º a seguinte 

referência: “(...) que justifique tal revisão”. 

 

13. 

No âmbito do n.º 1 do artigo 13.º, a comunicação da situação de conflito de interesses deve 

ser comunicada ao superior hierárquico e ao responsável pelo cumprimento normativo. 

 

14. 

Aos artigos 17.º e seguintes da Secção III (Disposições aplicáveis a pessoas coletivas de direito 

privado) aplicam-se muitos dos comentários já proferidos quanto aos custos associadas às 

obrigações que se pretende impor.   

 

Por outro lado, por forma a acelerar a aplicação e cumprimento do normativo, os Revisores 

Oficiais de Contas das pessoas coletivas de direito privado devem ter um papel ativo na 

verificação dos procedimentos e mecanismos internos de controlo, assim como na verificação 

dos relatórios produzidos pelas empresas (ver artigo 6º nº 3 e artigo 7º nº 3). 
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15. 

O artigo 20.º (Contraordenações) estabelece um leque alargado de contraordenações, cujos 

montantes podem alcançar o valor de € 44 891,81. 

 

Quadro excessivamente alargado e penalizador.   

 

16. 

O artigo 21.º (Responsabilidades pelas contraordenações) prevê o seguinte: 

 

“1 - Pela prática das contraordenações previstas no presente regime são responsáveis as 

pessoas singulares e pessoas coletivas ou equiparadas nos termos dos números seguintes. 

2 - As pessoas coletivas ou equiparadas são responsáveis pelas contraordenações previstas 

neste diploma quando os factos tiverem sido praticados pelos titulares dos seus órgãos, 

mandatários, representantes ou trabalhadores no exercício das respetivas funções ou em seu 

nome e por sua conta. 

3 - A responsabilidade da pessoa coletiva ou equiparada é excluída quando o agente atue 

contra ordens ou instruções expressas daquela.  

4 - Os titulares do órgão de administração ou dirigentes das pessoas coletivas ou equiparadas, 

o responsável pelo cumprimento normativo, bem como os responsáveis pela direção ou 

fiscalização de áreas de atividade em que seja praticada alguma contraordenação são 

responsáveis pelas contraordenações previstas neste diploma quando pratiquem os factos ou 

quando, conhecendo ou devendo conhecer a sua prática, não adotem as medidas adequadas 

para lhes pôr termo imediatamente. 

5 - A responsabilidade das pessoas coletivas não exclui a responsabilidade individual dos 

agentes referidos no número anterior, nem depende da sua responsabilização.” (sublinhados 

nossos). 

 

Por outro lado, o artigo 22.º (Responsabilidade subsidiária) estabelece o seguinte:   

 

“1 - Os titulares do órgão de administração ou dirigentes das pessoas coletivas ou equiparadas 

são subsidiariamente responsáveis:  

a) Pelo pagamento das coimas aplicadas por contraordenações praticadas no período do 

exercício do cargo, sem a sua oposição expressa; 
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b) Pelo pagamento das comias aplicadas por contraordenações praticadas anteriormente a 

esse período, quando por culpa sua o património da pessoa coletiva ou equiparada se tiver 

tornado insuficiente para o pagamento; 

c) Pelo pagamento das coimas aplicadas por contraordenações praticadas por factos 

anteriores ao mesmo período, quando a decisão definitiva que as aplicar for notificada durante 

o período de exercício do cargo e lhes seja imputável a falta de pagamento; 

d) Pelas custas processuais decorrentes dos processos instaurados no âmbito do presente 

regime. 

2 - Sendo várias as pessoas responsáveis nos termos do número anterior, é solidária a sua 

responsabilidade. 

3 - Presume-se a insuficiência de património, nomeadamente, em caso de declaração de 

insolvência e de dissolução e encerramento da liquidação.” 

 

Está também previsto a aplicação de sanções acessórias (v. artigo 23.°). 

 

Na perspetiva da CIP, a responsabilidade individual dos agentes e a responsabilidade 

subsidiárias apenas podem ter lugar em casos de comportamentos dolosos.  

 

Neste âmbito, cumpre relembrar que o princípio da culpa atravessa todo o sistema da 

responsabilidade civil. 

 

Solução diversa, como a proposta, cria situações injustas e pode ter o efeito perverso de 

responsabilizar quem nenhuma culpa teve na prática ou omissão de um ato.     

 

17. 

Para terminar, é perspetiva da CIP, que o regime geral da prevenção da corrupção (RGPC) deve 

ser de implementação paulatina, primeiro na Administração Pública. 

 

Passados 2 anos, deveria ser sujeito a avaliação “ex post” para aferir da sua praticabilidade e 

eficácia, e só depois disso, e caso se mostrasse eficaz na Administração Pública, alargado 

primeiro às grandes empresas, a que se seguiria nova avaliação “ex post” após 2 anos, e só 

então, mostrando-se eficaz, seria estendido às médias empresas. 

 

20.maio.2021 


