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Introdução 

 
De acordo com o previsto na alínea d) do n.º 1.1 da recomendação do Conselho de 

Prevenção da Corrupção, de 1 de julho de 2009, apresentamos o relatório anual sobre a 

execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, Secretaria Regional 

de Educação – Gabinete do Secretário. 

Reiterando o já mencionado em relatórios anteriores, a gestão de riscos é um elemento 

central na gestão da estratégia de qualquer organização, sendo que a melhor forma de gerir os 

riscos é proceder à sua identificação, delinear medidas de minimização ou até para banir os 

riscos identificados e proceder à sua avaliação, por forma a se introduzirem as melhorias 

consideradas necessárias. 

A gestão do risco deve, então, constituir um processo dinâmico, com atribuição de 

responsabilidades a toda a instituição, por forma a envolver ativamente, quer trabalhadores, 

quer dirigentes sob a perspetiva da melhoria contínua. 

É de recordar que em julho de 2017, de acordo com o previsto no relatório de 2016, foi 

efetuada a monitorização do plano, com o objetivo de verificar o cumprimento do previsto, bem 

como refletir sobre a possibilidade de serem alteradas as medidas propostas, por forma a 

diminuir a probabilidade de ocorrência de situações que podem ser potenciadoras de riscos.  

A abordagem, em termos de gestão de risco, tem sido pautada pelos princípios da 

melhoria contínua, dos procedimentos que orientam o desenvolvimento das atividades e 

projetos, dos Serviços e Departamentos do Gabinete do Secretário, seguindo a metodologia do 

Ciclo de Deming que apresentamos na figura 1 que se segue. 
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Figura 1 – Processo de melhoria através da implementação do Ciclo de Deming 
(Fonte:www.advanceconsultoria.com)  

 

Pretende-se, assim, através de um processo dinâmico de gestão, monitorizar as 

atividades identificadas neste Plano com o objetivo de minimizar e dirimir os riscos de 

corrupção e infrações conexas. 

 

 

Metodologia 

 

Após reunião no início do ano, para balanço do ano de 2017 e de negociação para as 

metas a serem cumpridas em 2018, foi remetido, por correio eletrónico, a cada serviço, um 

mapa síntese, para o devido preenchimento, do qual constava o registo da implementação das 

medidas previstas no plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas, assim como a 

avaliação da implementação das medidas previstas. Foi, ainda, solicitado que fossem enviadas 

as evidências relativamente ao relatado (manuais, fluxogramas e/ou outros documentos). 

Depois de rececionados os referidos contributos foram, posteriormente, concretizados 

encontros com cada serviço, por forma a recolher toda a informação necessária ao 

preenchimento e elaboração do presente relatório. 
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Tratamento e Análise dos dados 

 

Com os dados recolhidos foi preenchido o mapa síntese, através do qual se 

procedeu ao preenchimento do quadro seguinte, o qual sintetiza os dados recolhidos e a 

avaliação das medidas de minimização dos riscos delineadas no plano, por risco 

identificado, para além de ter servido de base para os gráficos que constituem o 

tratamento e a análise dos dados. 

Para a avaliação das medidas, foram cumpridos os parâmetros de avaliação e 

respetiva ponderação, constantes do Plano aprovado e homologado superiormente, os 

quais constam transcritos, após o quadro infra. 

É de referir, também, que foi tomado em conta a monitorização efetuada, pois a 

mesma foi útil no sentido de alertar para o cumprimento do estipulado no plano, 

designadamente para a necessidade da elaboração de alguns manuais de procedimentos. 

 

 

MONITORIZAÇÃO POR ATIVIDADE: Gestão de informação, arquivo, comunicação, imagem 

e protocolo 

 
 

 

UNIDADE 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DOS 

RISCOS 

C
L

A
S

S
IF

IC

A
Ç

Ã
O

 D
O

 

R
IS

C
O

 

 
MEDIDAS DE 

MINIMIZAÇÃO DOS 

RISCOS A ADOPTAR 

 
 

PONTO DE 

SITUAÇÃO/AVALIAÇÃO  

Gabinete SRE / 

Dirigentes 

Poderes de direção, gestão e 

disciplina (fundamentação 

dos despachos) – Avaliação 

incorreta do contexto que 

justifica a decisão: 

- Violação de disposições; 

- Arbitrariedade; 

- Interferência nas decisões 

técnicas 

PO   GC GR 

- Aprovação de 

regulamento interno; 

- Segregação de funções; 

- Controlo da tramitação 

de processos. 

 

Implementado parcialmente: 

foi elaborado o regulamento 

interno que aguarda 

aprovação  

 

Resultado da implementação: 

Satisfatório 

 

Avaliação: (1x3) x3 =9 

 

2 3 3 

DSPGOI 

Receção e tratamento de 

correspondência da SRE: 

-Peculato 

-Falsificação de documentos 

1 1 1 

Rotatividade dos 

trabalhadores; 

Registo da 

correspondência em 

aplicação informática com 

controlo de eventos. 

Implementado na totalidade: 

tem sido garantida a 

rotatividade de tarefas e o 

tratamento da 

correspondência é efetuada 

com registo no CGD 

Resultado da implementação: 

Muito satisfatório 

Avaliação: (2x4) x1 =8 

 

DSPGOI 

Organização, gestão e 

preservação do arquivo 

intermédio: 

-Peculato; 

-Falsificação de 

documentos. 

1 1 1 
Alternância dos 

trabalhadores 

Implementado na totalidade 

Resultado da implementação: 

Muito satisfatório 

 

Avaliação: (2x4) x1=8 
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DSPGOI 

Salvaguarda dos arquivos 

de organismos extintos e/ou 

fundidos da SRE: 

- Peculato; 

- Falsificação de 

documentos. 

 

1 1 1 
Alternância dos 

trabalhadores 

Implementado na totalidade 

 

Resultado da implementação: 

Muito satisfatório 

 

 

Avaliação: (2x4)x1=8 

DSPGOI/DIP 

Organizar e implementar 

programas de comunicação, 

proceder à divulgação da 

imagem da SRE 

Utilização abusiva da 

informação. 

2 2 2 

Normas relativas à 

publicitação de eventos e 

divulgação de informação 

Implementado na totalidade 

 

Resultado da implementação: 

Muito satisfatório 

Avaliação: (2x4)x2=16 

DSPGOI/DIP 
Coordenação do protocolo: 

- Utilização abusiva da 

informação. 

2 2 2 

Regras de protocolo 

idênticas em todos os 

serviços da SRE 

Implementado na totalidade 

Resultado da implementação: 

Muito satisfatório 

Avaliação: (2x4)x2=16 

 

DSPGOI/DIP 

Acompanhamento e 

divulgação da informação 

nos diversos canais da SRE: 

- Utilização abusiva da 

informação e/ou 

privilegiada. 

2 2 2 

Normas relativas ao 

acompanhamento e 

divulgação de informação 

Implementado na totalidade 

Resultado da implementação: 

Muito satisfatório 

Avaliação : (2x4)x2=16 

DSPGOI/DIP 

Apoio e divulgação da 

informação nos diversos 

canais para a otimização dos 

recursos na interação com a 

comunidade escolar: 

- Utilização abusiva da 

informação e/ou 

privilegiada. 

2 2 2 

Normas relativas ao apoio 

e divulgação de 

informação com a 

comunidade escolar  

Implementado na totalidade 

Resultado da implementação: 

Muito satisfatório 

Avaliação : (2x4)x2=16 
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MONITORIZAÇÃO POR ATIVIDADE: Iniciativas legislativas e pareceres jurídico 

 

MONITORIZAÇÃO POR ATIVIDADE: Aquisição de bens e serviços 

UNIDADE Identificação do Risco 
CLASSIFICAÇÃO 

DO RISCO 

MEDIDAS DE 

MINIMIZAÇÃO DOS 

RISCOS ADOPTADAS OU 
A ADOPTAR 

PONTO DE 

SITUAÇÃO/AVALIAÇÃO 

GJ 

Elaboração de pareceres 

jurídicos 

Violação de segredo 

profissional 

Utilização abusiva da 

informação 

PO   GC GR 

Rotatividade dos 

trabalhadores 

Registo da 

correspondência em 

aplicação informática 

Implementado na totalidade 

Muito satisfatório 

Resultado da implementação: 

 

Avaliação : (2x4)x1=8 

1 1 1 

GJ 

Instrução de processos 

disciplinares de inquérito e 

sindicância; 

Violação de segredo 

profissional; 

Utilização abusiva da 

informação.  

1 1 1 
Alternância dos 

trabalhadores 

Implementado na totalidade 

Resultado da implementação: 

Muito Satisfatório 

Avaliação: (2x4)x1=8 

GJ 

Emissão de pareceres que 

visem iniciativas 

legislativas: 

Corrupção passiva 

1 1 1 
Alternância dos 

trabalhadores 

Implementado na totalidade 

Resultado da implementação: 

Muito Satisfatório 

Avaliação: (2x4)x1=8 

 

UNIDADE 

 

Identificação do Risco 
CLASSIFICAÇÃO 

DO RISCO 

MEDIDAS DE 
MINIMIZAÇÃO DOS 

RISCOS ADOPTADAS OU 

A ADOPTAR 

 

PONTO DE 
SITUAÇÃO/AVALIAÇÃO 

DSPGOI e 

GUG 

Aquisição de bens e 

serviços: 

Tráfico de influências 

Abuso de poder 

Violação dos princípios de 

contratação 

Favorecimento 

Conluio entre trabalhadores 

e adjudicatários. 

PO GC GR 
Colocar nos 

procedimentos de 

concurso com limites 

objetivos que impeçam as 

renovações e admiti-las 

em casos especiais e por 

prazos mínimos. 

Implementado na totalidade 

Resultado da implementação: 

Muito Satisfatório 

 

Avaliação: (2x4)x3=24 

2 3 3 

DSPGOI e 

GUG 

Frequência de utilização  

dos mesmos elementos de 

júri nos procedimentos de 

concursos: 

Tráfico de influências 

Abuso de poder 

Violação dos princípios de 

contratação 

Favorecimento 

Conluio entre trabalhadores 

e adjudicatários. 

2 3 3 

Criação de uma bolsa de 

elementos que possam 

fazer parte dos júris dos 

concursos, adotando 

também um sistema de 

rotatividade na 

composição dos júris 

Implementado na totalidade 

 

Resultado da implementação: 

Muito Satisfatório 

 

Avaliação: (2x4)x3=24 

DSPGOI/DIP 

Recurso ao ajuste direto 

consultando uma só 

empresa: 

Tráfico de influências 

Abuso de poder 

Violação dos princípios de 

contratação 

Favorecimento 

Conluio entre trabalhadores 

e adjudicatários. 

2 3 3 

 

Assegurar a consulta a 

mais do que uma 

empresa, sempre que 

possível 

Implementado na totalidade 

 

Resultado da implementação: 

Muito Satisfatório 

 

Avaliação: (2x4)x3=24 
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MONITORIZAÇÃO POR ATIVIDADE: Atribuição de subsídios/bolsas 

 

 

DSPGOI e 

GUG 

Frequência dos mesmos 

técnicos a darem pareceres e 

que intervêm nos mesmos 

processos de concurso: 

Tráfico de influências 

Abuso de poder 

Violação dos princípios de 

contratação 

Favorecimento 

Conluio entre trabalhadores 

e adjudicatários. 

2 3 3 

Rotatividade dos técnicos 

nos processos e 

segregação de funções. 

Implementado na totalidade 

Resultado da implementação: 

Muito Satisfatório 

Avaliação: (2x4)x3=24 

UNIDADE Identificação do Risco 
CLASSIFICAÇÃO 

DO RISCO 

MEDIDAS DE 

MINIMIZAÇÃO DOS 

RISCOS ADOPTADAS OU 
A ADOPTAR 

PONTO DE 

SITUAÇÃO/AVALIAÇÃO 

GUG 

Elaboração do 

processamento dos apoios 

ao investimento: 

Pressão dos stakeholders no 

âmbito do estabelecimento 

de prioridades; 

Tráfico de influências; 

Corrupção passiva. 

PO GC GR 

Elaboração de “check 

lists” a fim de serem 

validados todos os 

procedimentos 

necessários 

Implementado na totalidade 

Elaborado Manual de 

Procedimentos 

Resultado da implementação: 

Muito satisfatório 

Avaliação: (2x4)x3=24 

2 3 3 

GUG 

Recurso à norma de 

excecionalidade, de forma 

abusiva prevista nas 

Portarias que regulamentam 

os apoios ao Ensino 

Particular: 

Tráfico de influências; 

Corrupção passiva. 

1 1 1 

Melhor fundamentação e 

exigência dos requisitos 

que possam conduzir à 

excecionalidade na 

atribuição dos apoios. 

Implementado na totalidade 

Norma interna 

nº1/DSAFEP/DAAF/2016 

atualizada em setembro de 

2017 

Avaliação= (2x4) x1= 8 

Resultado da implementação: 

Muito Satisfatório 

GUG 

Verificação da correta 

aplicação dos apoios 

efetuada pelos mesmos 

técnicos que analisam os 

pedidos de atribuição das 

comparticipações 

financeiras: 

Tráfico de influências; 

Corrupção passiva. 

1 1 1 

Diferenciação dos 

técnicos que analisam os 

processos de pedidos de 

atribuição de apoios 

financeiros e dos que 

verificam a execução das 

verbas concedidas. 

Implementado na totalidade 

Norma interna 

nº1/DSAFEP/DAAF/2016 

atualizada em setembro de 

2017. 

Resultado da implementação: 

Muito Satisfatório 

Avaliação: (2x4)x1= 8 

GES 

Candidatura a bolsa de 

estudos excecional dos 

alunos que frequentam o 

ensino superior na RAM: 

Falsificação de documentos; 

Corrupção passiva. 

1 1 1 

Pré-inscrição on-line;  

Manual de 

procedimentos; 

Validação das 

candidaturas pelos 

técnicos. 

Implementado na totalidade 

Resultado da implementação: 

Muito Satisfatório 

Avaliação: (2x4)x1= 8 

 

GES 

Atribuição de bolsas de 

estudo (para frequência de 

cursos para fora da RAM e 

para estudantes do Porto 

Santo na RAM): 

Falsificação de documentos; 

Corrupção passiva. 

1 1 1 

Regulamento que fixa os 

critérios de atribuição, a 

forma de cálculo e a 

forma de divulgação dos 

resultados; 

Manual de 

procedimentos; 

Valor único de bolsa a 

atribuir; 

Análise dos processos 

efetuada pelos técnicos. 

Implementado na totalidade 

 

Resultado da implementação: 

Muito satisfatório 

 

Avaliação: (2x4)x1= 8 
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MONITORIZAÇÃO POR ATIVIDADE: Receita 

 

MONITORIZAÇÃO POR ATIVIDADE: Pessoal 

UNIDADE Identificação do Risco CLASSIFICAÇÃO 

DO RISCO 

MEDIDAS DE 

MINIMIZAÇÃO DOS 

RISCOS ADOPTADAS OU 

A ADOPTAR 

PONTO DE 

SITUAÇÃO/AVALIAÇÃO 

GUG 

Verificação dos montantes 

das comparticipações 

familiares entregues pelos 

estabelecimentos de  

infância feita pelos mesmos 

trabalhadores: 

Falsificação de documentos; 

Corrupção passiva. 

PO   GC GR Mapas de controlo da 

receita; 

Confrontação do valor 

entregue na Tesouraria do 

Governo Regional com 

valor entregue pelos 

Serviços e informação a 

cada Estabelecimento de 

Educação e/ou 

Ensino/Serviço; 

Manual de 

procedimentos. 

Implementado parcialmente 

Foi elaborado o manual de 

procedimentos EB1/PE 

estando o manual interno em 

fase de conclusão 

Resultado da implementação: 

Muito satisfatório 

Avaliação: (1x3)x3 = 9 

2 3 3 

 
UNIDADE 

 
Identificação do Risco 

CLASSIFICAÇÃO 
DO RISCO 

MEDIDAS DE 

MINIMIZAÇÃO DOS 
RISCOS ADOPTADAS OU 

A ADOPTAR 

PONTO DE 
SITUAÇÃO/AVALIAÇÃO 

DSPGOI 

Registo e controlo da 

assiduidade e pontualidade: 

Conluio; 

Favorecimento; 

Falsificação. 

PO   GC GR 

Aumentar a frequência do 

reporte da assiduidade aos 

dirigentes. 

Implementado na totalidade 

Resultado da implementação: 

Satisfatório 

Avaliação: (2x3)x2=12 

2 2 2 

DSPGOI 

Comunicação de faltas para 

processamento de 

vencimentos e abonos: 

Conluio; 

Corrupção; 

Abuso de poder. 

2 2 2 

Aumentar a frequência do 

reporte da assiduidade aos 

dirigentes e validação da 

informação reportada 

pelos trabalhadores; 

Sensibilização dos 

dirigentes para a 

necessidade desse 

controlo. 

Implementado na totalidade 

 

Resultado da implementação: 

Satisfatório 

 

Avaliação: (2x3)x2=12 

DSPGOI 

Mapa de férias: 

Conluio; 

Favorecimento; 

Falsificação. 

2 2 2 

Validação pelos dirigentes 

da informação reportada 

pelos trabalhadores;  

- Sensibilização dos 

dirigentes para a 

necessidade desse 

controlo. 

Implementado na totalidade 

 

Resultado da implementação: 

Satisfatório 

Avaliação: (2x3)x2=12 

DSPGOI 

Alterações de posições 

remuneratórias: 

Corrupção passiva; 

Favorecimento; 

Abuso de poder. 

3 3 3 

Informação da situação 

aos interessados, sempre 

que ocorra alteração da lei 

relativa a esta matéria. 

Implementado parcialmente 

Resultado da implementação: 

Satisfatório 

Avaliação:(1x3)x3=9 

DSPGOI 

Avaliação do desempenho – 

SIADAP: 

Corrupção passiva; 

Favorecimento; 

Abuso de poder. 

2 2 2 

Sensibilizar os dirigentes 

para a monitorização da 

avaliação e dos critérios 

estipulados, aquando da 

afixação dos objetivos e 

competências, com 

frequência, pelo menos, 

semestral. 

Implementado parcialmente 

 

Resultado da implementação: 

Satisfatório 

 

Avaliação: (1x3)x2=6 

DSPGOI 

Provas de recrutamento e 

seleção de pessoal: 

Corrupção passiva; 

Favorecimento; 

Abuso de poder. 

2 3 3 

Criar rotatividade dos 

júris de seleção e elaborar 

critérios de seleção 

predefinidos, mais 

exigente. 

Implementado parcialmente 

 

Resultado da implementação: 

Satisfatório 
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MONITORIZAÇÃO POR ATIVIDADE: Gestão de recursos materiais /financeiros 

Avaliação: (1x3)x3=9 

DSPGOI 

Pedidos de acumulação de 

funções: 

Corrupção passiva;  

Abuso de poder; 

Discricionariedade ou 

favorecimento; 

Incompatibilidades /conflito 

de interesses; 

1 1 1 

Análise e 

acompanhamento de 

todos os pedidos de 

acumulação de funções;  

Declaração de 

inexistência de conflito de 

interesses; 

Cumprimento da 

legislação aplicável. 

Implementado totalmente 

 

Resultado da implementação: 

Satisfatório 

Avaliação: (2x3)x1= 6 

 

 

 
UNIDADE 

 

 

 
Identificação do Risco 

C
L

A
S

S
IF

IC

A
Ç

Ã
O

 D
O

 

R
IS

C
O

 

MEDIDAS DE 

MINIMIZAÇÃO DOS 

RISCOS ADOPTADAS OU 
A ADOPTAR 

 

 

PONTO DE 
SITUAÇÃO/AVALIAÇÃO 

DSPGOI 

Gestão de viaturas: 

Conluio; 

Favorecimento; 

Falsificação. 

PO   GC GR 

Agenda da 

disponibilidade de viatura 

disponível na intranet. 

Implementado totalmente 

Resultado da Implementação: 

Muito Satisfatório  

Avaliação = (2x4)x1=8 
1 1 1 

DSPGOI e 

GUG 

Receção de bens e serviços: 

Corrupção passiva; 

Conluio; 

Favorecimento; 

Falsificação. 

2 3 3 

Segregação de funções 

entre quem encomenda, 

quem receciona, quem 

confere, e quem paga. 

Implementado totalmente 

Resultado da implementação: 

Muito satisfatório 

Avaliação= (2x4)x3=24 

 

DSPGOI 

Proposta de Orçamento de 

funcionamento e de 

investimento do Gabinete: 

Abuso de poder 

Violação de normas do 

orçamento 

Discricionariedade 

1 1 1 
Segregação e rotatividade 

de funções. 

Implementado parcialmente 

  

 

Resultado da implementação: 

Satisfatório 

 

Avaliação= (2x4)x1=8 

 

DSPGOI 

Verificação e 

acompanhamento da 

execução dos contratos 

programa: 

Abuso de poder; 

Tráfico de influências; 

Corrupção passiva; 

Violação do princípio da 

persecução do interesse 

público. 

2 3 3 

Reforço de mecanismo de 

controlo interno: 

Mapas de controlo; 

Revisão anual dos 

contratos; 

Vários validadores; 

Verificação da execução 

física; 

Implementado parcialmente 

 

Resultado da implementação: 

Satisfatório 

 

Avaliação: (1x3)x3=9 

GUG 

Preparar a proposta de 

orçamento de 

funcionamento e de 

investimento dos serviços, 

direções regionais, escolas 

básicas e secundárias, 

Serviços e Fundos 

Autónomos (SFA) e 

Entidades Públicas 

Reclassificadas (EPR):  

Pressão dos stakeholders no 

âmbito do estabelecimento 

de prioridades  

Tráfico de influências; 

Corrupção passiva. 

2 1 1 

Enquadramento nas 

políticas definidas pela 

tutela; 

Definição prévia de 

funções/segregação de 

funções; 

Recurso a manuais de 

procedimentos. 

Implementado parcialmente 

 

Foi elaborado o manual de 

procedimentos para o 

orçamento dos investimentos 

do plano 

 

Resultado da implementação: 

Satisfatório 

 

Avaliação: (2x3)x1=6 

GUG 

Controlar a execução do 

orçamento de 

funcionamento e de 

investimento dos serviços, 

direções regionais, escolas 

básicas e secundárias, 

2 1 1 

Maior responsabilização e 

exigência no 

cumprimento do quadro 

legislativo em matéria 

financeira e orçamental. 

 

Implementado parcialmente 

 

Resultado da implementação: 

Satisfatório 

 



Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas - RELATÓRIO 2017 

10 

 

 

 

MONITORIZAÇÃO POR ATIVIDADE: Controlo 

 

 

Serviços e Fundos 

Autónomos (SFA) e 

Entidades Públicas 

Reclassificadas (EPR):  

Pressão na elaboração de 

propostas de alterações 

orçamentais; 

Violação de normas; 

Tráfico de influências; 

Corrupção passiva. 

Avaliação =(1x3)x1=3 

GUG 

Assegurar a avaliação 

mensal e semestral da 

execução orçamental dos 

serviços, direções regionais, 

escolas básicas e 

secundárias, Serviços e 

Fundos Autónomos (SFA) e 

Entidades Públicas 

Reclassificadas (EPR): 

2 1 1 

Acompanhamento / 

monitorização da 

execução das atividades 

através de mapas de 

reporte; 

Elaboração de relatórios 

mensais de execução 

orçamental. 

Implementado parcialmente 

 

Resultado da implementação: 

Satisfatório 

 

Avaliação =(1x3)x1=3 

GUG 

- Validar os fundos 

disponíveis dos serviços, 

direções regionais, escolas 

básicas e secundárias, 

Serviços e Fundos 

Autónomos (SFA) e 

Entidades Públicas 

Reclassificadas (EPR): 

- Pressão dos serviços na 

validação dos fundos 

disponíveis; 

- Violação de normas; 

- Tráfico de influências; 

- Corrupção passiva. 

2 1 1 

Controlo dos fundos 

disponíveis solicitados, 

através de mapas. 

Implementado totalmente 

 

Resultado da implementação: 

Satisfatório 

 

Avaliação: (2x3)x1=6 

 

 

 
UNIDADE 

 

 

 
Identificação do Risco 

C
L

A
S

S
IF

IC

A
Ç

Ã
O

 D
O

 

R
IS

C
O

 

MEDIDAS DE 

MINIMIZAÇÃO DOS 

RISCOS ADOPTADAS OU 
A ADOPTAR 

 

 

PONTO DE 
SITUAÇÃO/AVALIAÇÃO 

GUG Pressão dos serviços na 

validação/distribuição dos 

fundos disponíveis 

PO   GC GR Maior exigência na 

verificação do 

cumprimento do quadro 

legislativo aplicável, 

designadamente a Lei dos 

Compromissos e 

Pagamentos em Atraso 

Implementado totalmente 

 

Resultado de implementação: 

Satisfatório 

 Avaliação: (2x3)x3=18 

2 3 3 

GUG Pressão dos serviços na 

elaboração de propostas de 

alterações orçamentais 

(execução orçamental de 

funcionamento) 

2 3 3 Maior exigência na 

verificação do 

cumprimento do quadro 

legislativo regional. 

Implementado totalmente 

 

Resultado de implementação: 

Satisfatório 

 Avaliação: (2x3)x3=18 

 
GUG Pressão dos serviços na 

elaboração de propostas de 

alterações orçamentais de 

investimento (execução do 

orçamento de investimento) 

2 3 3 Maior exigência na 

verificação do 

cumprimento do quadro 

legislativo aplicável. 

Implementado totalmente 

 

Resultado de implementação: 

Satisfatório 

 Avaliação:(2x3)x3=18 
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ESCALA UTILIZADA PARA A AVALIAÇÃO DE CADA UMA DAS MEDIDAS: 

 

Implementação das medidas: 

- 0 – Não implementada 

- 1 – Implementada parcialmente 

- 2 - Implementada na totalidade  

Resultado da implementação da medida: 

- 0 – Sem avaliação do resultado 

- 1 – Não satisfatório - mantém o mesmo GR 

- 2 – Pouco satisfatório - diminui ligeiramente o GR 

- 3 – Satisfatório – diminui em 1 o GR 

- 4 – Muito satisfatório – Minimizado o GR 

Ponderação a ser utilizada na avaliação: 

x 1 – Se o GR era 1 

x 2 – se o GR era 2 

x 3 – se o GR era 3 

 

 

AVALIAÇÃO FINAL DAS MEDIDAS/PLANO 

 

Deverá ser aplicada uma “regra de três simples”, face à pontuação total prevista, no caso da 

aplicação total das medidas. 

Escala para a avaliação Final (do resultado obtido anteriormente, deverá ser utilizado 

arredondamento às décimas): 

- 0 – Sem avaliação do resultado 

- 0.1 – 1.4 – Não satisfatório - mantém o mesmo GR 

- 1.5 – 2.4 – Pouco satisfatório - diminui ligeiramente o GR 

- 2.5 – 3,4 – Satisfatório – diminui em 1 o GR 

- 3.5 – 4,0 – Muito satisfatório – Minimizado o GR 

 

Considera-se que a avaliação final atingiu o nível superado, sempre que, para além da 

avaliação se encontrar no nível máximo, se desencadearem medidas adicionais às previstas que 

venham a eliminar o risco tendo sido aplicadas todas as medidas. 
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Análise dos dados: 

 

 
Tendo sido atribuída a avaliação do impacto das medidas implementadas, foram as 

mesmas representadas graficamente para uma melhor visualização e compreensão dos dados 

apresentados.  

0 1 2 3 4 5 6

GESTÃO DE INFORMAÇÃO, ARQUIVO, COMUNICAÇÃO, 
IMAGEM E PROTOCOLO

AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS/BOLSAS

RECEITA

PESSOAL

GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS/FINANCEIROS

CONTROLO

INICIATIVAS LEGISLATIVAS E PARECERES JURÍDICOS

Grau de risco e área de risco

Elevado Moderado Fraco

 

Figura 2 – Áreas de atuação e respetivo grau de risco 

 

Como se pode constatar, são os procedimentos relativos à Aquisição de Bens e 

Serviços os que comportam um grau de risco mais elevado, seguido das atividades associadas 

ao Controlo e da Gestão de Recursos Materiais e Financeiros. Seguem-se outras atividades com 

um grau de risco elevado nomeadamente a Receita, na Atribuição de Subsídios e Bolsas e a 

Gestão de Informação, Arquivo, Comunicação, Imagem e Protocolo. 
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 Figura 3 –Grau de risco e áreas de atuação  

 

Com um grau de risco moderado estão classificadas todas as atividades relativas à área 

de Pessoal, sendo que com um grau de risco fraco estão alguns dos procedimentos associados à 

Gestão de Recursos Materiais e as desenvolvidas nas Iniciativas Legislativas e Pareceres 

Jurídicos. 

No que concerne à implementação das medidas delineadas no Plano o resultado está 

representado no gráfico seguinte. 

 

 Figura 4 –Implementação das medidas delineadas no plano. 

 

Pode-se observar que a grande maioria das medidas delineadas no plano de gestão de 

riscos de corrupção e de infrações conexas foram implementadas em 77%, sendo que as 

percentagens das medidas implementadas parcialmente atingem 23%. 

Um outro aspeto importante para a análise é a avaliação da implementação das 

medidas. O gráfico seguinte traduz a referida avaliação efetuada. 
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Sem avaliação
0%

Não Satisfatório
0% Pouco Satisfatório

0%

Satisfatório
44%

Muito satisfatório
56%

AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS

 Figura 5 –Avaliação da implementação das medidas delineadas no plano. 

 

Constata-se que a maioria das medidas implementadas foi avaliada com “muito 

satisfatório”, pois considerou-se que a aplicação da estratégia minimizou o grau de risco, 

surtindo o efeito desejado. Com uma avaliação de “satisfatório” foram consideradas cerca de 

44% das medidas aplicadas. 

Para concluir a análise do gráfico é de referir que todas as medidas delineadas foram 

avaliadas, sendo de realçar, ainda, que nenhuma das medidas propostas e implementadas do 

plano teve uma avaliação de “não satisfatório” ou de “pouco satisfatório”. 

Relativamente à implementação das medidas e o grau de risco associado, a realidade 

está expressa nos gráficos seguintes. 

 

 

Figura 6 –Implementação das medidas face face ao grau de risco. 
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Figura 7 –Relação entre o grau de risco e a implementação das medidas prevista no plano. 

 

Verifica-se que todas as medidas delineadas no plano de gestão de riscos de corrupção 

e de infrações conexas, associadas a atividades classificadas com um grau de risco moderado 

foram implementadas na totalidade, sendo que as com um grau fraco foram implementadas não 

só na totalidade, mas também parcialmente. 

Porque o referido no parágrafo anterior pode causar alguma preocupação, apresenta-se 

um gráfico que pormenoriza e relaciona as medidas implementadas parcialmente e as não 

implementadas. 

0

1

2

3

4

Fraco Moderado Elevado

Implementação parcial ou não implementação e o respetivo 
risco

Implementado parcialmente Não implementado Sem possibilidade de implementação

 

Figura 8 –Relação entre a implementação e o grau de risco. 

 

Verifica-se, assim, que das catorze medidas associadas a atividades cujo grau de risco 

é elevado, onze foram implementadas totalmente restantes três com implementação parcial. 
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As medidas implementadas parcialmente referem-se essencialmente à atividade de 

Gestão de Recursos Materiais e Financeiros, por estarem a ser efetuadas as revisões de manuais 

e procedimentos. Por fim, é de referir que existem algumas medidas (três) associadas a 

atividades cujo grau de risco foi avaliado como sendo fraco e que não foram, ainda, 

implementadas na totalidade. 

Por forma a se visualizar melhor o enquadramento das medidas previstas nas 

atividades desenvolvidas pelo Gabinete do Secretário, apresenta-se o gráfico seguinte que cruza 

as três variáveis em estudo, por forma a se poder concluir sobre a implementação das medidas 

face aos riscos associados. 

 

 Figura 9 –Tipologia de atividade, grau de risco e implementação. 

 

Da observação do gráfico, verifica-se que existem ainda medidas implementadas 

parcialmente nas seguintes atividades: Gestão de Recursos Materiais e Financeiros, Pessoal; 

Receita e Gestão de Informação Arquivo Comunicação Imagem e Protocolo.  

Para além da análise da implementação das medidas previstas no plano, foi efetuada a 

avaliação da implementação dessas mesmas medidas, sendo que a escala é constituída por 

cinco parâmetros, designadamente “sem avaliação”, “não satisfatório”, “pouco satisfatório”, 

“satisfatório” e “muito satisfatório”. 

Nas situações de implementação parcial, foi concretizada a avaliação relativa à parte 

que foi colocada em prática, havendo ainda a necessidade de se proceder à implementação 
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Figura 10 –Avaliação da implementação das medidas, por atividade. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

GESTÃO DE INFORMAÇÃO, ARQUIVO, COMUNICAÇÃO, …

AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS/BOLSAS

RECEITA

PESSOAL

GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS/FINANCEIROS

CONTROLO

INICIATIVAS LEGISLATIVAS E PARECERES JURÍDICOS

Avaliação das medidas por tipologia de risco

Muito satisfatório Satisfatório Pouco Satisfatório Não Satisfatório Sem avaliação

 

Figura 11 –Distribuição da avaliação da implementação das medidas de prevenção delineadas. 

 

A avaliação da implementação de cada uma das medidas previstas está, sobretudo, 

concentrada nas avaliações de muito satisfatório num total de 22 e de satisfatório em 17 casos. 

As áreas da atribuição de subsídios/bolsas e a área da Aquisição de Bens e Serviços 

são as que apresentam uma melhor avaliação, pois só apresentam avaliação de muito bom e 

satisfatório em todas as medidas integradas nestas atividades. 

Face ao previsto no plano, face ao grau de implementação e à avaliação da 

implementação das medidas, aplicando a fórmula que tem em consideração o grau de risco, 

obtinha-se a avaliação final por tipo de risco identificado. 
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O gráfico seguinte mostra, então, a avaliação por tipo de risco. 

 

Figura 11 – Avaliação da implementação das medidas de prevenção delineadas, por tipo de risco. 

 

Fica bem patente quais as áreas de atividade que necessitam de maior investimento em 

matéria de prevenção segundo o gráfico acima representado. 

Reiterando o que foi afirmado anteriormente, a avaliação relativa à implementação das 

medidas associadas aos possíveis riscos detetados na Atribuição de Subsídios e Bolsas e na área 

de Pessoal corresponde à avaliação máxima, e todas as restantes obtiveram uma avaliação de 

satisfatório.  

Assim, é de referir que a avaliação final é de Satisfatório, com a classificação de 3.16, 

de acordo com os valores apurados e indicados abaixo: 

- valor absoluto total possível = 600 

- valor apurado da implementação = 474 
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Conclusões 

 

Analisando de forma global a execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas, verificamos que existem ainda algumas das medidas delineadas, num total 

de nove, que importa implementar na totalidade, por forma a minimizar os riscos identificados. 

Teremos de refletir também sobre as medidas implementadas cuja avaliação foi, 

somente, de satisfatório, pois poderemos estar perante situações em que é necessário um 

esforço adicional dos dirigentes e trabalhadores do Gabinete do Secretário para a necessidade 

da sua execução ou, eventualmente, poderemos estar perante medidas desadequadas face à 

atividade desenvolvida, pois não reduzem substancialmente os riscos associados às atividades a 

que dizem respeito. Contudo, essas situações poderão e deverão ser revistas no próximo Plano, 

que terá de ser elaborado para o ano de 2018 e seguintes, face às recentes alterações orgânicas 

operadas na estrutura da Secretaria Regional de Educação. 

Em termos de prevenção no âmbito do Plano em vigor, já foi concretizada formação 

interna de sensibilização para as áreas que possuem a atividade considerada de maior risco, 

como forma de alertar para necessidade do seu acatamento. Foi também publicitado o Plano na 

página eletrónica da Secretaria. 

 De salientar que o novo Plano para 2018 deverá ter em atenção todas as 

recomendações que, entretanto, foram emanadas pelo Conselho de Prevenção da Corrupção, 

sendo que será importante voltar a desenvolver uma nova sessão de informação/trabalho com 

todo o pessoal do Gabinete do Secretário, envolvendo também os novos Serviços e áreas 

integradas. 

Consideramos a necessidade de alocação de recursos, que permitam o 

desenvolvimento da auditoria interna e de monitorização da execução do Plano de Gestão de 

Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, como uma atividade regular, permitindo o 

desenvolvimento de espírito critico, e sensibilização, de todos os que desenvolvem a sua 

atividade no Gabinete do Secretário, no que concerne à melhoria de procedimentos para a 

redução do risco e ainda a articulação desta matéria com os restantes serviços e departamentos 

da Secretaria. 

Finalmente a componente de orientação para a prevenção que poderá ser incutida 

através formação com recursos internos ou externos, a incorporar no plano anual de formação a 

ministrar de forma o mais abrangente possível.
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