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Risco de corrupção na contratação 

pública e Covid-19 

O risco de corrupção na contratação pública 
Nas atividades das entidades públicas, uma das mais relevantes são as contratações, 
que permitem a atuação adequada destas entidades, além da relevância para a 
economia e despesas do Estado e demais entidades gestoras de recursos públicos. Por 
estas mesmas caraterísticas, trata-se de uma atividade com relevante risco de 
corrupção e infrações conexas.  

Recomendação do CPC 
O Conselho de Prevenção da Corrupção (“CPC”) emitiu as primeiras recomendações 
relativas a contratações públicas há 5 anos, considerando o risco elevado de corrupção e 
infrações conexas. Em outubro de 2019, atualizou essas recomendações refletindo as 
alterações ao Código de Contratos Públicos e demais diretrizes europeias. 

Mais recentemente, face à perspetiva de aumento das contratações públicas no 
contexto das medidas para combate ao Covid-19, o CPC emitiu novas recomendações 
publicadas no Diário da República n.º 94/2020, Série II de 14 de maio de 2020. Este 
documento está em linha com orientações de entidades internacionais para a 
contratação pública no contexto da pandemia, como, por exemplo, a GRECO (Corruption 
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Risks and Useful Legal  References in the context of COVID-19), pela OCDE (Public 
Integrity for an Effective COVID-19 Response and Recovery), pelo Fundo Monetário 
Internacional (IMF Special Seres on COVID-19 - Keeping the Receipts: Transparency, 
Accountability, and Legitimacy in Emergency Responses). 

As novidades das recomendações 
As recomendações recentes do CPC reforçam a importância de medidas de controlo, 
monitorização e transparência, detalhando-as face ao contexto atual do CCP e do 
Covid-19. No primeiro caso recomenda-se às entidades que celebrem contratos 
públicos que reforcem o controlo interno, nomeadamente através da: 

 Fundamentação das decisões de contratar, a escolha do procedimento – com 
preferência para os procedimentos concorrenciais –, estimativa de valor e escolha 
do adjudicatário; 

 Adoção de instrumentos de planeamento, como planos de compras; 

 Reforço da capacitação e competência técnica dos colaboradores envolvidos nos 
procedimentos de contratação; 

 Avaliação de conflitos de interesses ou limitação da formulação de convites às 
mesmas entidades; e 

 Transparência no procedimento de contratação por meio da utilização do portal 
da contratação pública ou outras plataformas de transparência. 

Por sua vez, as recomendações às medidas de resposta ao surto pandémico da Covid-
19 versam sobre reforço dos controlos para garantir a inexistência de conflitos de 
interesses, a transparência dos procedimentos de contratação e a integridade na 
execução dos contratos, em especial nas áreas da saúde e das infraestruturas.  

Como aplicar as recomendações 
Os documentos emitidos pelo CPC orientam as entidades públicas para prevenir a 
corrupção na contratação pública. No entanto, a metodologia para a aplicação e as 
medidas concretas a adotar ficam à discricionariedade de cada entidade. Para apoiar as 
entidades públicas na aplicação das recomendações, propomos que as mesmas 
considerem os seguintes pilares fundamentais: 

 

Com estes pilares em mente, é possível implementar com eficácia as recomendações 
do CPC nas contratações públicas. 
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Risco Controlo Formação 

Monitorização 

Analisar e identificar os riscos 
efetivamente enfrentados nas 
contratações da entidade 
(distintos por cada entidade). 

Avaliar a efetividade dos 
controlos atualmente 
utilizados e, se aplicável, 
aprimora-los (automatizar) 

Reforçar a capacitação dos 
colaboradores e promover a 
participação de competências 
técnicas, quando necessário 

Rever periodicamente os procedimentos utilizados para compras e implementar melhorias 
sempre que necessário. Supervisionar a aplicação dos controlos através de monitorização 
analítica periódica (e.g. número de procedimentos por entidade) 

Principais recomendações 

 Fundamentação da decisão de 
contratar, valor e adjudicatário; 

 Adoção de Planos de Compras; 

 Capacitação e competência dos 
colaboradores; 

 Avaliação de conflitos de 
interesse; 

 Limitação do número de 
convites às mesmas entidades; 

 Utilização de plataformas de 
transparência; e 

 Transparência e integridade na 
execução de contratos públicos 
nas áreas da saúde e 
infraestruturas. 
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