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1. INTRODUÇÃO 
 

As situações de conflitos de interesses podem ocorrer em qualquer entidade pública.  

É do conhecimento geral que todas as pessoas que exercem funções públicas têm algum tipo de interesse privado 

legítimo, na sua qualidade de particulares, que nem sempre se coaduna com a atividade exercida, pelo que é 

necessário identificar e gerir interesses potencialmente conflituantes para preservar a confiança pública na 

instituição.  

Para que estas situações não conduzam à prática de irregularidades ou ilegalidades, o Instituto Nacional de Saúde 

Doutor Ricardo Jorge, I.P. (INSA) tem como objetivo implementar uma política de gestão de conflito de interesses, 

que possibilite a identificação, acompanhamento e gestão de potenciais conflitos de interesses, promovendo uma 

cultura de integridade pública. 

Os conflitos de interesses desabonam as expectativas sobre o que deve ser uma digna gestão pública que satisfaça o 

interesse público. 

Conforme disposto na Constituição da República Portuguesa a “Administração Pública visa a prossecução do interesse 

público” (artigo 266.º) e “no exercício das suas funções, os trabalhadores da Administração Pública e demais agentes 

do Estado e outras entidades públicas estão exclusivamente ao serviço do interesse público” (artigo 269.º). 

O conflito de interesses constitui, nos dias de hoje, um dos principais fatores associados às práticas de fraude e 

corrupção, pese embora a existência de interesses conflituantes não possa, nem deva ser sempre associada à prática 

de fraude ou corrupção. 

A problemática dos conflitos de interesses e a sua prevenção tem sido uma das matérias objeto de particular atenção 

do Conselho de Prevenção da Corrupção, destacando-se a sua recente Recomendação n.º 3/2020, de 8 de janeiro, 

publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 138, de 17 de julho de 2020. 

Com a aprovação pelo Conselho Diretivo do INSA da presente Política de Prevenção e Gestão de Conflito de 

Interesses, o INSA acolhe a Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção de 8 de janeiro de 2020, 

publicada no Diário da Republica, 2.ª série, n.º 138, de 17 de julho de 2020. 

 

2. REGIME LEGAL  
 

A implementação de uma política de gestão de conflito de interesses que promova uma cultura de integridade 

pública, só é possível em estreita observância das disposições legais em matéria de conflito de interesses aplicáveis 
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ao INSA, à generalidade dos/as trabalhadores/as, bem como a titulares de cargos dirigentes ou as específicas a 

determinados grupos profissionais.  

Para o efeito e sem prejuízo do dever cumprimento de outros diplomas legais, em matéria de conflito de interesses, 

devem ser cumpridos: 

 A Constituição da República Portuguesa relativamente à responsabilidade, aos estatutos e ao regime dos 

funcionários da Administração Pública; 

 O Código do Procedimento Administrativo (Decreto de Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, na sua redação atual); 

 O Estatuto do Pessoal Dirigente (Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual); 

 A Lei Quadro dos Institutos Públicos (Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual); 

 Regime das incompatibilidades no âmbito dos estabelecimentos e serviços do Sistema Nacional de Saúde e 

dos serviços e organismos do Ministério da Saúde (Decreto-Lei n.º 14/2014, de 22 de janeiro); 

 A Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (na sua 

redação atual); 

 O Regime do Exercício de Funções por Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos (Lei n.º 52/2019, 

de 31 de julho, na sua redação atual); 

 A Carta Ética da Administração Pública; 

 O Código de Ética e Conduta Profissional do INSA;  

 A Recomendação n.º 3/2020, de 8 de janeiro, do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC): 

 Código dos Contratos Públicos (Decreto de Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual). 

 

3. OBJETIVOS 
 

O INSA, em consonância com a Recomendação n.º 3/2020 do CPC, propõe-se:  

 criar mecanismos de acompanhamento e gestão 

de situações de conflitos de interesses e publicitá-

los devidamente; 

 implementar medidas adequadas a prevenir e 

gerir situações de conflitos de interesses, reais, 

aparentes ou potenciais; 

 atribuir particular atenção às situações de duplas 

circulações, entre setor público e privado; 

Implementação

Acompanhamento

Autoavaliação

Publicitação
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 garantir a subscrição de declarações de interesses, incompatibilidades e impedimentos, pelos dirigentes e 

trabalhadores, relativamente a cada procedimento que lhes seja confiado no âmbito das suas funções e no 

qual tenham influência; 

 desenvolver ações de formação profissional, junto de todos os trabalhadores, de reflexão e sensibilização 

sobre conflitos de interesses; 

 cumprir as medidas e ações de prevenção em matéria de conflito de interesses, imparcialidade e 

confidencialidade, propostas no Plano de Prevenção de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas  

 estabelecer mecanismos de monitorização da aplicação das medidas tomadas para prevenir e gerir situações 

de conflitos de interesses; 

 proceder regularmente a uma autoavaliação sobre a politica de gestão de conflito de interesses. 

 

4. O QUE SÃO CONFLITOS DE INTERESSES? 
 

O “conflito de interesses no setor público pode ser definido como qualquer situação em que um agente público, por 

força do exercício das suas funções, ou por causa delas, tenha de tomar decisões ou tenha contacto com 

procedimentos administrativos de qualquer natureza, que possam afetar, ou em que possam estar em causa, 

interesses particulares seus ou de terceiros e que por essa via prejudiquem ou possam prejudicar a isenção e o rigor 

das decisões administrativas que tenham de ser tomadas, ou que possam suscitar a mera dúvida sobre a isenção e o 

rigor que são devidos ao exercício de funções públicas” (Recomendação n.º 3/2020, de 8 de janeiro, do Conselho de 

Prevenção da Corrupção). 

A Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção de 8 de janeiro de 2020, também esclarece que podem, 

igualmente, ser geradoras de conflito de interesses “situações que envolvam trabalhadores que deixaram o cargo 

público para assumirem funções privadas, como trabalhadores, consultores ou outras, porque participaram, direta 

ou indiretamente, em decisões que envolveram a entidade privada na qual ingressaram, ou tiveram acesso a 

informação privilegiada com interesse para essa entidade privada ou, também, porque podem ainda ter influência 

na entidade pública onde exerceram funções, através de ex-colaboradores”. 

Sempre que um/a trabalhador/a do INSA (independentemente do tipo de vinculo jurídico ou da posição hierárquica 

detida), tenha um interesse privado suscetível de influenciar, ou aparentar influenciar, o desempenho imparcial e 

objetivo de funções públicas verifica-se um conflito de interesses. 

Os conflitos de interesses estão estreitamente associados ao fenómeno da corrupção, embora a existência de 

conflitos de interesses não possa ser encarada como estando sempre ligada a práticas corruptas.  



  INSA – POLÍTICA DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE CONFLITO DE INTERESSES 

 

6/13 

 

 

Há que esclarecer quais os principais tipos de conflitos de interesses, sendo possível estabelecer a seguinte tipologia 

tripartida:  

 Conflitos de interesses reais - existem sempre que os interesses privados de um agente público colidem direta 

e inequivocamente com o interesse público inerente ao exercício do cargo/função.  

 Conflitos de interesses aparentes - existem quando os interesses privados 

de um agente público aparentam estar em conflito com o interesse público 

inerente ao exercício do cargo/função.  

 Conflitos de interesses potenciais – existem nas situações em que uma 

pessoa tem interesses privados passados ou futuros que poderão colidir 

com o interesse público inerente ao exercício de determinado 

cargo/função. Tal significa que as decisões tomadas podem ser 

influenciadas pelos seus interesses privados, em benefício próprio ou de 

terceiros.  

Este tipo de conflitos de interesses relacionados com o momento da sua ocorrência, está associado ao 

fenómeno das “portas giratórias”, isto é, de situações da passagem de um cargo no setor público para uma 

função no setor privado, ou vice-versa. 

Entende-se existir risco potencial de conflito de interesses sempre que no 

exercício da sua atividade o agente público seja chamado a intervir em 

processos ou na tomada de decisões que envolvam, direta ou indiretamente, 

organizações com que colaborem ou tenham colaborado, ou pessoas a que 

estejam ou tenham estado ligados/as por laços de parentesco, afinidade ou 

amizade. 

Importa sublinhar que a existência de conflito de interesses pode 

prejudicar a capacidade de desempenho objetivo de funções e responsabilidades e, nessa sequência promover a 

tomada de decisões prejudiciais ao INSA. 

 

5. DEVERES DOS TRABALHADORES 
 

Os/As trabalhadores/as do INSA, independentemente do seu tipo de vínculo jurídico ou da sua posição hierárquica, 

devem abster-se de qualquer ação ou omissão, exercida diretamente ou através de interposta pessoa, que: 

 Possa passar a imagem de querer beneficiar indevidamente uma terceira pessoa, singular ou coletiva; 

Conflito 
Real

Conflito 
Potencial

Conflito 
Aparente
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 No exercício das respetivas funções, possa dar origem a situações que conduzam à dúvida da sua 

independência ou da imparcialidade da sua conduta, ou que possam colocar em causa a imagem ou reputação 

do INSA. 

 Devem identificar e renunciar a quaisquer situações de risco potencial de conflito de interesses, nas quais 

exista, ou venha a existir, um interesse privado ou pessoal que possa influenciar ou comprometer, direta ou 

indiretamente, ou aparentar influenciar, a sua imparcialidade, objetividade e competência profissional. 

 Qualquer trabalhador/a que se encontre perante um conflito de interesses, real, aparente ou potencial, deve 

comunicá-lo de imediato ao seu superior hierárquico direto e, em simultâneo, declarar-se impedido para o 

desempenho das funções ou desenvolvimento do trabalho para que foi designado/a.  

 

6. POLÍTICA DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE CONFLITOS DE INTERESSES 
 

A presente política tem como destinatários todos/as os/as trabalhadores/as do INSA, independentemente do seu 

tipo de vínculo e da sua posição hierárquica, que deste modo dela tomam conhecimento e a ela se encontram 

vinculados: 

 Constitui obrigação de cada trabalhador/a do INSA avaliar a existência de conflitos de interesses relativamente 

a cada matéria que lhe seja confiada no âmbito das suas funções e na qual, de algum modo tenha influência; 

 Todos/as os/as trabalhadores/as, independentemente do vínculo jurídico e da posição hierárquica, 

comprometem-se expressamente a observar em todas as suas atividades, as disposições constantes da 

presente Política de Prevenção e Gestão de Conflito de Interesses, através da assinatura da Declaração de 

ausência de conflito de interesses (CAI-IM03) do presente documento, a qual passa a integrar o respetivo 

processo individual, contratual ou outro; 

 Sempre que se verifique a existência de conflito de interesses perante determinadas situações, 

designadamente decorrentes da participação como membros de júri, comissões, grupos de trabalho, ou 

outras, os/as colaboradores/as comprometem-se a subscrever a Declaração de existência de conflito de 

interesses no âmbito desses procedimentos (CAI-IM04); 

 Ressalva-se que os membros de júri de procedimento de contratação pública ficam obrigados a assinar a 

declaração de inexistência de conflito de interesses nos termos definidos no n.º 5 do artigo 67º do Código dos 

Contratos Públicos (CCP); 

 O gestor do contrato fica também obrigado a assinar uma Declaração de inexistência de conflito de interesses 

da sua parte, em cumprimento do n.º 7 do artigo 290.º-A do CCP; 
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 Para garantir a inexistência de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros, os/as 

colaboradores/as envolvidos/as no desenvolvimento e participação em projetos de investigação devem 

subscrever anualmente declaração de imparcialidade e confidencialidade (CAI-IM05); 

 O risco de violação da propriedade intelectual de terceiros é acautelado mediante a assinatura da Declaração 

de imparcialidade e confidencialidade por parte dos profissionais do INSA autores ou coautores de artigos 

publicados (CAI-IM05); 

 Os/As trabalhadores/as do INSA que, no âmbito das suas funções, sejam chamados a intervir em 

procedimentos de contratação pública,  procedimentos de recrutamento e seleção de pessoal, grupos de 

trabalho, comissões e similares que, de algum modo, considerem que o seu desempenho se encontra 

condicionado por eventual conflito de interesses, deverão comunicar de imediato tal facto ao seu responsável 

direto e, em simultâneo, subscrever a respetiva declaração de existência de conflito de interesses, nos termos 

do modelo aprovado (CAI-IM04); 

 Sempre que se verifiquem indícios da existência de um potencial conflito de interesses, ou que o mesmo seja 

invocado ou denunciado por qualquer pessoa, deve ser reportado à Área de Controlo e Auditoria Interna que 

a submete a parecer do Grupo de Trabalho, constituído para o efeito por Deliberação do Conselho Diretivo e 

divulgado no site e na Intranet do INSA; 

 

 

 

 

 

 

 Após análise do risco envolvido, mesmo que seja considerado infundado, pode ser solicitado ao/à 

trabalhador/a que subscreva a respetiva declaração de inexistência de conflito de interesses, nos termos do 

modelo aprovado em anexo, e remetê-la ao seu responsável direto ou a quem o designou para essas funções; 

 Qualquer trabalhador/a que se encontre perante um conflito de interesses, real, aparente ou potencial que 

não se declare impedido no procedimento em causa será sancionando nos termos previstos na lei; 

 Os/As trabalhadores/as que cessam funções no INSA, obrigam-se a manter sigilo e garantir a confidencialidade, 

não divulgando quaisquer informações a que tenham tido acesso no âmbito do exercício de funções, nem 

utilizar as mesmas para benefício próprio ou de terceiros; 

Denúncia 

Controle auditoria 
interna 

Grupo de trabalho Emissão de parecer 

Responsável 
direto 
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 Os/As trabalhadores/as que cessam as suas funções no INSA estão impedidos de fazer uso de informação 

privilegiada à qual tiveram acesso, no exercício das suas funções para beneficiar terceiros ou retirar vantagem 

económica para si ou para terceiros.  

 

7. INTERPRETAÇÃO E CASOS OMISSOS 
 

A interpretação ou avaliação de factos e matérias relativas à aplicação da presente Política de Prevenção e Gestão 

de Conflitos de Interesses são apreciadas pelo Grupo de Trabalho, constituído para o efeito por Deliberação do 

Conselho Diretivo e divulgado no site e na Intranet do INSA. 

 

8. DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 

CAI-IM03 - Declaração de ausência de conflito de interesses. 

CAI-IM04 - Declaração de existência de conflito de interesses (Júris/Grupos de Trabalho/Comissões e outros). 

CAI-IM05 - Declaração de anual de imparcialidade e confidencialidade (investigação e artigos publicados). 
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Declaração de ausência de conflito de interesses 

 

Eu, abaixo assinado(a) __________________________________________________________________ (nome), 

____________________________________________________, (carreira/categoria/cargo/relação contratual), a 

exercer funções no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. (INSA), declaro que tomei conhecimento 

da Politica de Gestão de Conflito de Interesses do INSA e que as funções que exerço não são geradoras de conflito 

de interesses, impedimentos e incompatibilidades. 

Em cumprimento do estabelecido no INSA, através do Plano de Prevenção de Gestão de Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas, e da Política de Gestão de Conflito de Interesses, bem como por força das disposições legais 

aplicáveis relativas à inexistência de incompatibilidades e de impedimentos que garantem a imparcialidade no 

exercício de funções públicas, declaro igualmente que não estou envolvido(a) nem me envolverei em quaisquer 

atividades que possam afetar a minha atuação com imparcialidade e independência, nem cedo a pressões indevidas 

de natureza comercial, financeira ou outras, suscetíveis de influenciar a minha avaliação.  

Comprometo-me ainda que, no caso de se verificar alguma situação potenciadora de eventual conflito de interesses, 

solicitarei, imediatamente e por escrito ao meu superior hierárquico, escusa do exercício daquela função específica, 

em conformidade com os procedimentos aprovados pela presente Politica de Gestão de Conflito de Interesses do 

INSA. 

 

                                                     Assinatura: ______________________________________________________ 

                                                                      

     Data: _______________________________________ 
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Declaração de existência de conflito de interesses (Júris/Grupos de Trabalho/Comissões e outros) 

 

Eu, abaixo assinado(a) _________________________________________________________ a exercer funções na 

qualidade de __________________________________________________________ (membro de Júri/no grupo de 

trabalho de /na comissão de/ou acrescentar outro tipo de situações), no/a 

_____________________________________________________ do INSA que, tendo em conta minha participação 

declaro: 

 

Que tenho os seguintes conflitos de interesses __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                   Assinatura: ______________________________________________________ 

 

     Data: _______________________________________ 
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Declaração anual de imparcialidade e confidencialidade (investigação e artigos publicados) 

 

Eu, abaixo assinado(a) _____________________________________________________________________ a 

exercer funções no Departamento/ Direção de Serviços__________________________________________ do INSA 

I.P. comprometo-me a não obter vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros no 

desenvolvimento e participação em projetos de investigação e a não violar a propriedade intelectual na: 

a) Autoria e coautoria dos artigos publicados; 

b) Violação e apropriação da titularidade dos direitos de propriedade intelectual para benefício próprio ou de 

terceiros;  

c) Apropriação indevida de proveitos decorrentes da valorização e exploração dos resultados de investigação.  

 

 

                                                   Assinatura: _____________________________________________________________ 

     Data: _______________________________________ 
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