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Lista de Siglas

CCA - Conselho Coordenador de Avaliação
CGD - Controlo e Gestão Documental (Aplicação lnformática)
COSO - Committee of Sponsoring Orgonizotions

CPC - Conselho de Prevenção da Corrupção

CREE - Centro de Recursos Educativos Especializados

CREE-C - Centro de Recursos Educativos Especlalizados da Calheta

CREE-CL - Centro de Recursos Educativos Especializados de Câmara de Lobos

CREE-Fx - Centro de Recursos Educativos Especializados do Funchal

CREE-l\4 - Centro de Recursos Educativos Especializados de Machico

CREE-PM - Centro de Recursos Educativos Especializados do Porto Moniz

CREE-PS - Centro de Recursos Educativos Especialìzados da Ponta de Sol

CREE-PST - Centro de Recursos Educativos Especializados do Porto Santo

CREE-RB - Centro de Recursos Educativos Especializados da Ribeira Brava

CREE-S - Centro de Recursos Educativos Especializados de Santana

CREE-SC - Centro de Recursos Educativos Especlalizados de Santa Cruz

CREE-SV - Centro de Recursos Educatìvos Especializados de São Vicente

DAAT - Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas

DAEA - Divisão de Apoio à Educação Artística

DAEE - Divisão de Acompanhamento Educativo Especializado

DAGO - Divisão de Apoio à Gestão e Organização

DASC - Divisão de Acompanhamento à Surdez e Cegueira

DAT - Divisão de Apoio Técnico
DATE - Divisão de Apoìos Técnicos Especializados

DEPEPCEB - Divisão de Educação Pré-Escolar e do 1.e Ciclo do Ensino Básico

DEPI - Divisão de Estudos e Pareceres Jurídicos

DFP -Divisão de Formação de Pessoal

DGP - Divisão de Gestão de Projetos
DIM - Divisão de lnvestigação e Multimédia
DPGF - Dìvisão de Planeamento e Gestão Financeira

DR - Diretor Regional

DRE - Direção Reglonal de Educação

DRR - Decreto Regulomentor Regíonol

DSATE - Direção de Serviços de Apoios Técnicos Especializados

DSDE - Dlreção de Serviços do Desporto Escolar

DSEA - Direção de Serviços de Educação Artística

DSEE - Direção de Serviços de Educação Especial

DSEPEEBS - Direção de Serviços de Educação Pré-Escolar e do Ensino Básico e Ensino Secundário

DSIFIE - Direção de Serviços de lnvestigação, Formação e lnovação Educacional

DSTCEBES - Divisão dos 2.e e 3.e Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário

FERMA - Federdtion of Europeon Risk Monagement Associotions

FPCT - Formoçõo Prático em Contexto de Trobolho

GAS - Gabinete de Apoio à Sobredotação

GC - Gravidade da Consequência

GEPEPCEB - Gabinete da Educação Pré-Escolar e do 1.s Ciclo do Ensìno Básico

GGAR - Gabinete de Gestão Administratlva e Recursos

GIE - Gabinete de lnovação Educacional

cMTE - Gabìnete de Modernização das Tecnologias Educativas

GR - Graduação do Risco

GSTCEBS - Gabinete dos 2.e e 3.a ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário

GUG - Gobinete do IJnidode de Gestdo e Ploneomento

ISO - OrgonizoÇão lnternocìonol de Normolização

PIDDAR - Programa de lnvestimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma da Madeira

PLACE [pLAC + E] - plataforma da comunidade {PLAC) da Região Autónoma da Madeira (RAM) com o objetlvo de dotar os estabelecimentos de

ensino com os meios capazes de facilitar a gestão escolar e promover a troca de informação entre os diversos ìntervenÌentes no sistema educativo

na RAM e construída com base na tecnologia dot.net da lvlicrosoft cujo acesso é realizado através da internet (E)

Po - Probabilidade de Ocorrência
PPRCIC - Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas

PPRGCIC - Plano de Prevenção de Rlscos de Gestão, Corrupção e Infrações Conexas

QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização

RAM - Região Autónoma da Madeira

RCIC - Risco de Corrupção e Infrações Conexas

RG - Risco de Gestão

slADAp - sistema lntegrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Admlnistração Pública

SIADAP-RAM -sistema lntegrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração RegionalAutónoma da Madeira

SIADAp-RAM2 - Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Dirigentes da Administração Regional Autónoma da Madeira

SIADAp-RAM3 - Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores da Administração RegionalAutónoma da Madeira

SRE -Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia

STEE - Serviço Técnico de Educação EspecÍal

STFP - Serviço Tecnìco de Formação Profìssional
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lntrodução

A Lei n.e 54/2OOB, de 4 de setembro, criou o Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), o qual

desenvolve uma atividade de âmbito nacional no domínio da prevenção da corrupção e infrações
conexas.

O CPC na sua Recomendação de 1 de julho de 2009, sobre planos de gestão de riscos de

corrupção e infrações conexas, estabeleceu que "os órgãos dirigentes máximos das entidades
gestoras de dinheiros, valores ou património públicos, seja qual for a sua natureza, devem, no
prazo de 90 dias, elaborar planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas...".

Pela Recomendação de 7 de abril de 201,0, foram os serviços incentivados a publicitar o plano

no seu sítio da internet.

A 7 de novembro de 2012, o CPC através da sua Recomendação acerca dos Conflitos de

lnteresses no Setor Público, aconselhou a implementação, por parte das entidades de natureza
pública, de mecanismos de acompanhamento e gestão de conflitos de interesses, ambicionando
a implementação de uma série de medidas tendentes a uma cultura de integridade e

transparência na gestão pública.

Na sequência de estudo realizado pelo CPC, difundido pela Recomendação de 1- de julho de

2015, aferiu esse organismo que "(...) em certos casos, os planos existentes não são exaustivos

na identificação dos riscos, nem se encontram desenhados de modo a cobrir os riscos relativos

a todas as unidades da estrutura orgânica das entidades a que respeitam, carecendo de maior

aprofundamento quanto à adoção e execução das medidas preventivas correspondentes aos

riscos identificados. (...)", tendo clarificando o seguinte:
"a)Os PPRCIC devem identificar de modo exaustivo os riscos de gestão, incluindo os de

corrupção, bem como as correspondentes medidas preventivas;

b)Os riscos devem ser identificados relativamente às funções, ações e procedimentos

realizados por todas as unidades da estrutura orgânica das entidades, incluindo os

gabinetes, as funções e os cargos de direção de topo, mesmo quando decorram de
processos eletivos;

c)Os planos devem designar responsáveis setoriais e um responsável geral pela sua execução

e monitorização, bem como pela elaboração dos correspondentes relatórios anuais, os

quais poderão constituir um capítulo próprio dos relatórios de atividade das entidades a

que respeitam.
d)As entidades devem realizar ações de formação, de divulgação, reflexão e esclarecimento

dos seus PPRCIC junto dos trabalhadores e que contribuam para o seu envolvimento numa

cultura de prevenção de riscos;

e)Os PPRCIC devem ser publicados nos sítios da internet das entidades a que respeitam,

excetuando as matérias e as vertentes que apresentem uma natureza reservada, de modo
a consolidar a promoção de uma política de transparência na gestão pública;

f)O Tribunal de Contas e todos os organismos de controlo interno podem e devem, no âmbito
das suas ações, verificar se as entidades sob o seu controlo dispõem e aplicam de modo
efetivo os seus PPRCIC, incluindo a verificação sobre a elaboração dos correspondentes
relatórios anuais de execução."

3Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e lnfrações Conexasl2020
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*. ,.;, das recomendações atrás mencionadas, a DRE foi adequando o seu plano às indicações
transmitidas pelo CPC, tendo publicitado o mesmo na sua página da lnternet e, já no plano de
201'6, identificado e incorporado medidas de prevenção de riscos de gestão, passando o
documento a se designar de Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os Riscos de
Corrupção e lnfrações Conexas (PPRGCIC).

A 04 de maio de 20!7, emitiu o CPC uma nova recomendação, desta feita sobre a

"Permeabilidade da Lei a riscos de fraude, corrupção e infrações conexas".

Ponderadas as indicações fornecidas através das recomendações do CPC mencionadas, e

considerando as normas e processos internacionalmente aceites sobre gestão do risco, das quais
se salientam a Norma de Gestõo de Riscos (2003) da FERMAI, o documenlo "Enterprise Risk
Manogement - no lntegroted Fromework" (2004), do COSO2 e o ISO 31-OOO: 2009, "Risk
Manogement- Principles ond Guidelines", a Direção Regional de Educação (DRE), com base nas
recomendações constantes do relatório de execução do plano, aprovado a L9 de fevereiro de
2020, elaborou o Plano para o ano 2020, sendo o mesmo composto por introdução, metodologia
da elaboração do plano, as quatro partes abaixo referidas e anexos.

Parte I - Caracterização da Direção Regional de Educação
Parte ll - Processo de Gestão e Controlo do Risco
Parte lll- ldentificação e Avaliação de Riscos e Definição das Medidas de prevenção na

DRE

Parte lV - Monitorização do plano.

Este documento constitui um instrumento para a gestão do risco como suporte do planeamento
estratégico, do processo de tomada de decisão e do planeamento e execução das atividades
desenvolvidas pela DRE, obedecendo aos princípios de integridade institucional, da disciplina, da
responsabilidade e da transparência de atos e de decisões inerentes à otimização dos recursos
próprios da boa governação, da ética e da gestão por objetivos.

I FERMA- Federotion oÍ European Risk Monagement Associotions
2 COSO - Committee of Sponsoring Oryonizations

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e lnfrações Conexasl2O2O
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Para a preparação do presente plano recolheram-se os contributos dos dirigentes das várias

estruturas orgânicas da Direção Regional de Educação, recolhidos através do Mapa de

ldentificação e Avaliação de Riscos de Gestão, Corrupção e lnfrações Conexas e Definição de

Medidas de Prevenção por Unidade OrgânÌca Nuclear/Flexível (anexo l), que incluem as

seguintes ações:

ldentificação dos riscos, dentro de cada atividade das suas áreas de competências;
Classificação dos riscos seguindo as orientações teóricas apresentadas na Parte ll do
presente Plano;

Apresentação de medidas de prevenção, para o ano 2020, dentro de cada unidade

orgânica nuclea rflexível,

A informação recolhida foi sistematizada e organizada de acordo com a estrutura que se

apresenta neste docu mento.

A coordenação da elaboração do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e lnfrações

Conexas da Direção Regional de Educação é da responsabilidade da Divisão de Apoio à Gestão e

Organização, que também delineou a forma de monitorização prevista para o processo de
gestão de riscos na DRE.

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e lnfrações Conexas | 2020
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PARTE I - Caracterização da Direção Regional de Educação (DRE)

O disposto no artigo 5.s do Decreto Regulamentar Regional (DRR) n.s 2/2020/M, de 09 de
janeiro, que estabelece a Orgânica da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia
(SRE), nos informa que a SRE prossegue as suas atribuições através de serviços integrados na
administração direta da Região Autónoma da Madeira (RAM), de organismos integrados na
administração indireta da RAM, de órgãos consultivos e de outras estruturas.
A orgânica da Direção Regional de Educação, à data, aguarda publicação.

MISSÃO

A DRE tem por missão:
Promover, desenvolver e operocÌonalizar os políticos educotivas do RegÌõo Autonomo do
Modeira de âmbito pedagogico e didótico, relativas ò educaçõo pre-escolar, aos ensinos
bósico e secundório e à educaçõo extraescolar, numa perspetiva inclusivo, contribuìndo
poro o melhoria contínua do qualidode das oprendizogens e potenciodoro do sucesso
escolor e do elevoção do qualificaçõo pessoal, sociol e profissional do populaçõo
madei re nse e porto-so nte n se.

VISÃO

Ser um serviço público de referência no desenvolvimento do sucesso educativo,

VALORES

t Autonomia
, lnovação
r Transparência
> lgualdade
r Colaboração
r Melhoria Contínua
r lnclusão

OBJ ETIVOS ESTRATÉGICOS

Nos termos do artigo 4.s do DRR n.s 7/2OI6|M, de 5 de fevereiro, e em consonância com a Lei
de Bases do Sistema Educativo e com as linhas de atuação definidas pelo programa de Governo
da RAM (2019-2023), a DRE prossegue os seguintes objetivos estratégicos:
I Promover políticas educativas que contribuam para a promoção do sucesso e para a

prevenção do abandono escolar precoce.
I Desenvolver projetos e medidas que fomentem a elevação da qualificação educacional dos

alunos.
> Fomentar a corresponsabilização da comunidade na inclusão educacional, familiar e social

de crianças e jovens.
> Desenvolver redes integradas de apoio conducentes à otimização e diversificação dos

serviços prestados.
I Assegurar uma gestão rigorosa e transparente dos recursos humanos, financeiros e

patrimoniais.

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e lnfrações Conexasl2020
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oRGANTZAçÃO E FU NCTONAM ENTO

A DRE é dirigida por um Diretor Regional (DR), cargo de direção superior de l-.e grau, que exerce

a superintendência sobre os estabelecimentos de educação e ensino da Região Autónoma da

Madeira nas áreas de âmbito pedagogico e didático. As Portarias n.s 465120i-9, de 08 de agosto, e

n.s 8112017, de20 de março, alteraram a Portaria n.p 90/201,6, de 3 de março, que aprovou a

estrutura nuclear da Direção Regional de Educação e definiu as atribuições e competências das

respetivas unidades orgânicas nucleares. O Despacho n.s 1,52/2017, de 23 de março, alterou o

Despacho n.s 1,10120l-6, de 2I de março, que aprovou e estabeleceu as competências das

estruturas flexíveis. Graficamente a estrutura orgânica da DRE é a que se mostra no

organograma abaixo.

Legenda:

DR-DiretorRegionall DEPJ-DivisãodeEstudosePareceresJurídicosl DAT-DivisãodeApoioTécnicol DPGF-DivisãodePlaneamentoeGestãoFinanceiral DAGO

- Divisão de Apoio à cestão e Organìzação I GGAR - Gabìnete de cestãoAdministratlva e Recursosl Secretariado, DSEPEEBS- Direção deSeNiços de Educação Pré-

EscolaredoEnsinoBásicoeEnsinosecundárÌol DEPEPCEB-DivisãodeEducaçãoPré-Escolaredol".sCiclodoEnsinoBásico IDSTCEBES-Divisãodos2.ae3.aCiclos

do Ensino Básico e Ensino Secundárìo. DSEE - Direção de Seruiços de Educação Especìall DAEE - Divisão de Acompanhamento Educativo Especìalizadol CREE-

C - Centro de Recursos Educativos Especializados da Calhetal CREE - cL-centro de Recursos Educativos Especializados de Cêmara de Lobosl cREE-Fx - Centro de

Recursos Educativos Especializados do Funchall CREE-M - Centro de Recursos Educativos Especializados de Machicol CREE-PM - Centro de Recursos Educaìivos

Especialìzados do Porto l\,4oniz I CREE-PS - Centro de Recursos Educativos Especializados da Ponta de Sol I CREE - PST -Centro de Recursos Educativos Especializados

do Porto Santol CREE - RB - Centro de Recursos Educativos Especializados da Ribeira Braval CREE - 5 - Centro de Recursos Educativos EspecÌalizados de Santanal

CREE- SC - Centro de Recursos Educativos Especializados de Santa Cruz I CREE- SV - Centro de Recursos Educativos Especialìzados de São Vicente I DASC - Divisão de

Acompanhamento à Surdez e Cegueiral STEE - ServiçoÍécnÌco de Educação Especiall STFP - ServìçoTécnìco de Formação Profissional. DSIFIE - Direção de Seruiços

de lnvestigação, Formação e lnovação Educacional I GMTE - Gabinete de Modernização das Tecnologias Educativas I GIE - Gabinete de lnovação Educacional I DGP -

Divisão de Gestão de Projetosl DFP -Divisão de Formação de Pessoal. DSATE - Direção de Serviços de Apoios Técnicos EspecialÌzadosl DATE - Divisão de Apoios

Tecnicos Especializadosl GAS - Gabinete de Apoio à Sobredotaçãol DAAï - Divisão de Acessìbilidade e Ajudas Técnicas. DSEA- Direção de Serviços de Educação

Artístical DSDE - Direção de Serviços do Desporto Escolarl GEPEPCEB - Gabinete da Educação Pré-Escolar e do 1,0 Ciclo do Ensino Básicol GSTCEBS - GabÌnete dos

2.s e 3.s ciclos do Ensìno 8ásico e Ensino Secundério.

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e lnfrações Conexâs12020
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RECURSOS

H uma nos

Na DRE, em janeiro de 2020, o conjunto de trabalhadores, era conforme o número que se
apresenta no mapa abaixo, dos quais mais de metade constituem pessoaltécnico especializado,
entre técnicos superiores e docentes especializados e em projetos.

Grupo

Profissional
Docêntê

Técnlco
Superlor das

áreas
Díagnóstico e

Técnlco de
lnformática

Coordenador
Técnlco

Assistente
Técnico

Assistente
Operacional

CarrelÍa
Subslstente

Encarr€gado

Operacional Total

Total Geral
de Efetivos

3

Recursos Humanos da DRE | 01-01-2020 |

Fi na ncei ros

A DRE, para o ano2020, conta como recursos financeiros apresentados abaixo

* Plano e Programa de lnvestimentos e Despesas de Desenvolvimento da AdmÌnistrâção da RAM (plDDAR)

Uma vez que a DRE e um serviços simples, a gestão orçamental é superintendida pelo Gabinete
da Unidade de Gestão e Planeamento (GUG) da SRE, que tem por missão o tratamento integral

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e lnfrações Conexasl2020
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2

Outros

{Programas de
Emprego

do lEM, lP-
RAM)

Rêquisição e

Destacamento

Contrato de

Trabalho por
Ìempo

lhdeterminado

Contrato de
Trabalho

a Termo

Resolutivo

Nomeação

T

F

M

T

F

M

T

F

M

T

F

M

T

F

M

T

F

M

33

24

9

0

0

0

0

0

0

t
1,

0

0

0

0

32

23

9

Olrlgênte

95

65

30

o

0

0

69

48

21

t4

12

2

L2

5

7

0

0

0

119

87

9

8

L

8

1

1

LO2

72

30

0

0

0

0

0

0

Técnlco

Superlor

28

2t

7

0

0

0

0

0

0

2A

2L

7

0

0

0

0

0

0

2

1

0

7

!

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

5

L

0

0

0

L

7

0

5

4

L

0

0

0

0

0

0

91

77

1,4

20

18

2

0

0

0

7L

59

t2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

43

35

72

10

2

0

0

0

66

33

33

0

0

0

0

0

0

2

L

0

0

0

0

0

0

3

2

1

0

0

0

0

0

0

455

324

13r.

42

36

6

79

56

23

290

204

86

L2

5

7

32

23

9

TOTAL

PIDDAR-

esas com aDes utst ão de bens e servi

Des esas com Pessoal

Tipo de Despesa

13.124.909,00€
87.068,00€

623.016,00€

12.41.4.725,00€

Valor

ENTO 2020o
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e centralizado de todas as matérias contabilísticas, orçamentais, financeiras e patrimoniais dos

serviços simples, integrados, serviços e fundos autónomos e entidades que integram o universo
das administrações públicas em contas nacionais e a articulação direta entre os diversos

departamentos e a Vice-Presidência do Governo da Região Autónoma da Madeira no âmbito das

materias de controlo orçamental e financeiro.

INSTRUMENTOS DE GESTÃO

A DRE atua com suporte nos vários instrumentos de gestão legalmente obrigatórios para os

serviços da Administração Pública, enquadrados nos seguintes suportes:

Plano de Atividades;

QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização;

Orçamento;
Relatorio de Atividades;
Balanço Social;

Normas de Controlo lnterno;
SIADAP-RAM - Sistema lntegrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração

Regional Autónoma da Madeira
Procedimentos internos no âmbito do Sistema de Gestão.

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e lnfrações Conexasl2020
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PARTE ll - Processo de Gestão e Controlo do Risco

pnrrucípros eÁsrcos

Nesta parte apresentam-se princípios básicos da gestão do risco, sendo, para uma maior ajuda,
disponibilizado na parte final do plano um glossário (anexo lll)com definições essenciais sobre a

matéria.

Conceito de Risco e de Gestão do Risco

Pode definir-se risco como o evento, situação ou circunstância futura com probabilidade de
ocorrência e potencial consequência positiva ou negativa na consecução dos objetivos de uma
unidade organizacional.

A gestão do risco e o processo através do qual as organizações analisam metodicamente os riscos
inerentes às respetivas atividades, com o objetivo de atingirem uma vantagem sustentada em
cada atividade individual e no conjunto de todas as atividades.3 A gestão do risco deve ser
organizada ao nível dos programas, projetos e atividades principais e ao nível de funções e
departamentos e desenvolvida através das etapas próprias do "processo de gestão de risco".

A análise, o desenvolvimento e o tratamento dos riscos encontrar-se-ão facilitados por uma
adequada quantificação dos objetivos. Com esta quantificação poder-se-á avaliar com rigor se
os objetivos são ultrapassados, atingidos, parcialmente atingidos, ou porventura não atingidos
e, portanto, até que ponto são positiva ou negativamente influenciados pela ocorrência do(s)
risco(s).

A elaboração de planos de gestão de riscos, a par da existência de manuais de procedimentos,
as atividades de controlo, a divulgação da informação relevante sobre os vários tipos de risco e
respetivas medidas de minimização, bem como o acompanhamento da eficácia destas medidas
constituem alguns dos fatores que fazem diminuir a ocorrência dos riscos em geral e a prática
de corrupção ou infrações conexas em particular.

Fatores de Risco

São vários os fatores que levam a que o desenvolvimento de uma atividade comporte um maior
ou menor risco de gestão. De entre esses fatores destacam-se os seguintes:
r Qualidade da governação
r lntegridade das operações e dos processos
r Qualidade do sistema de controlo interno
r Motivação do pessoal
> Comunicação

3ln Norma de gestão de riscos, FERMA 2OO3

Plano de Prevenção de Rìscos de Gestão, Corrupção e lnfrações Conexasl2020 10
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Áreas de Risco

Os riscos de gestão, incluindo os riscos de corrupção e infrações conexas, configuram factos que

envolvem potenciais desvios no desenvolvimento da atividade, gerando impactos nos seus

resu ltados.

A gestão do risco identifica e previne atempadamente as áreas e factos com potencial danoso

na organização, através de uma metodologia assente em fases e etapas iterativas.

Na DRE, e em consonância com os objetivos estratégicos e operacionais, identificam-se as

seguintes áreas com probabilidade de risco:
r Gestão Estrategica
r Verificação/controlo e acompanhamento do orçamento da DRE

' Tecnologias de lnformação

' Gestão de Recursos Humanos
r Gestão Processual

METODOLOGIA SUBJACENTE A GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

Tendo em mente o conteúdo teórico elencado atrás, para a elaboração do Plano de Prevenção

de Riscos de Gestão, Corrupção e lnfrações Conexas, da Direção Regional de Educação, foram
prosseguidas várias fases, a saber:

ldentificação e Definição do Risco

Para a identificação do risco procedeu-se ao reconhecimento e à classificação de factos cuja

probabilidade de ocorrência e respetiva gravidade de consequências configurem riscos de

gestão incluindo riscos de corrupção e de infrações conexas.

Na definição do risco classificou-se o risco segundo criterios de probabilidade e de gravidade na

ocorrência, tendo sido definidas medidas de prevenção para que o risco não venha a ocorrer ou

seja minimizado, no caso de ser impossível evitá-lo, sendo que essas medidas se destinam a:

r Evitar o risco, eliminando a sua causa;
r Prevenir o risco, procurando minimizar a probabilidade de ocorrência do risco ou do seu

impacto negativo;
> Aceitar o risco e os seus efeitos; e
> Transferir o risco para terceiros.

Análise do Risco

Quanto à análise para aferição do nível de risco, utilizou-se a combinação entre do grau de

probabilidade e a gravidade da consequência da respetiva ocorrência (ver Critérios de

Classificação do Risco), resultando na definição da graduação para cada risco.

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, corrupção e lnfrações Conexasl2020
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Fatores de
graduação

Gravidade da

Consequência

Fatores de
graduação

Probabilidade da

Ocorrência

Dano na otimização do
desempenho

orga n izacio na l,

exigindo a

recalendarização das
atividades ou projetos

Baixa

Possibilidade de
ocorrência, mas com
hipóteses de obviar o

evento com o controlo
existente para o tratar

Baixa

Perda na gestão das
operações, requerendo a

redistribuição de
recursos em tempo e em

custos

Média

Possibilidade de
ocorrência, mas com
hipóteses de obviar o

evento através de

decisões e ações

adicionais

Média

Prejuízo na imagem e

reputação de integridade
institucional, bem como na

eficácia e desempenho da

sua missão

Alta

Forte possibilidade de
ocorrência e escassez de

hipóteses de obviar

Alta

Critérios de Classifica do Risco
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Avaliação e Graduação do Risco

A cada risco identificado foi atribuída uma graduação, de acordo com o descrito no tópico
anterior, tendo-se classificado os riscos com um grau de fraco (1-), moderado (2) ou elevado (3),
associando-lhes, respetivamente, a cor verde, amarela e vermelha, em consonância com a
Matriz de Risco que abaixo se apresenta.

Conforme se pode observar na esquematização seguinte, a definição de medidas para responder
aos riscos tem de levar em conta o grau definido para os mesmos, dependendo o tipo de
resposta da adoção de ações de controlo.

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e lnfrações Conexasl2020
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Fraco

Fraco

Moderado
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Aceitar
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Moderado
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Transferir
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Matriz de Risco
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orrrrutÇÃo DE MEDTDAS

Ação de Controlo
Promover ações que evitem, eliminem
ou atenuem as causas e/ou efeitos.
Adotar medidas para reduzir a

probabìlidade/impacto dos riscos.

Reduzir a probabilidade ou impacto
do risco pela transferência ou partilha

de uma parte do risco,
(ex: recurso a seguros ou

outsourcinq).

Conviver com o evento de risco
mantendo práticas e procedimentos
existe ntes.

Resposta

Evitar

Tra nsferir

Aceitar

NíVEL DE RISCO

DescriÇão

lndica que nenhuma opção de

resposta foi identifìcada para

reduzir a probabilidade e o

impacto a nível aceitável

lndica que o risco residual será

reduzido a um nível compatível
com a tolerância a riscos.

lndica que o risco inerente já está

dentro da tolerância a risco.

Grau

Elevado

Moderado

Fraco

Com base nos aspetos referidos anteriormente, e como forma de uniformizar o trabalho
realizado por cada estrutura orgânrca da DRE, foi utilizado um guião de trabalho que

esquematiza as fases para uma análise e gestão do risco.

Metodologia de Análise do Risco

Questôes

Quais as áreas de atividade e as características da organização?

Quais as suas missões e obietivos?

O que pode acontecer?
Como pode acontecer?

Quando pode acontecer?
Há oportunidade para aperfeiÇoamento?

Quais as causas da ocorrência do risco?

Quais os efeitos caso o risco ocorra?

O risco é estratégico ou operacional?
Como podem estes efeitos ser reduzidos?

Quais as medidas de prevenção do risco?

Qual a eficìência operaclonal?
O que resulta da comparação dos custos e dos benefíclos dos

riscos ?

A atividade geradora do risco deve ou não prosseguir?

Como reduzir/controlar as probabilidades e consequênclas da

ocorrência?

Pode delegar-se num terceiro total ou parcialmente a atividade ou o

efeito do risco, através de contacto, parcerias, seguros, etc.

O risco é aceitável face ao custo/benefício a que está associado?

Houve aperfeiÇoamentos organizacÍonais?

Qual a periodicidade do acompanhamento do impacto do risco?

Qual a efetÍvÍdade da revlsão do risco?

Houve mudança no grau de prioridade do risco?

Quem é afetado?

Quem necessita saber?

Quem deve ser responsável?

Critérios de análise

Estratégico

Operacional

Data

Área

Descrição

Proba bil idade/G ravidade

da consequência

Elevado

Moderado
Fraco

Evita r

Preven i r

Transferl r

Aceitar

Anual

Semestral

lnformação
Divu lgação

Itinerário de análise

Definição do contexto

ldentificação do risco

Análise do rÌsco

Avaliação do risco

Desenvolvimento,
tratamento e controlo

do risco

Acompanhamento,
revìsão e atualização do

plano

Comunicação e

consulta

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e lnfrações Conexasl2020
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Na matéria de prevenção de riscos de gestão, corrupção e infrações conexas foi criado e
disponibilizado um modelo para que cada unidade orgânica nuclear/flexível da DRE, dentro das
suas atribuições e competências, pudesse identificar os riscos, avaliá-los quanto à sua
Probabilidade de Ocorrência (l=Baixa; 2=Média; 3=Alta), Gravidade da Consequência (1-=Baixa;
2=Média; 3=Alta) e Gravidade do Risco (l=Fraco; 2=Moderado; 3=Elevado), apontando
medidas de prevenção, para evitar ou minimizar o risco.

Seguidamente são apresentados os mapas de identificação e avaliação de riscos de gestão,
corrupção e infrações conexas e definição das medidas de prevenção por unidade orgânica
n uclear/flexível.

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e lnfrações Conexas | 2020 L4
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MAPA DE |DENT|F|CAÇÃO E AVAUçÃO DE RTSCOS DE GESTÃO, CORRUPçÃO r rnrneçÕEs CONEXAS E DEFTNTçÃO DAS MEDTDAS DE PREVENçÃO POR

UNIDADE ORGÂNICA NUCLEAR/ESTRUTURA FLEX|VEL

DIVISÃO DE ESTUDOS E PARECERES JURíDICOS

lntrodução de um ponto na Nota Justificativa que acompanha a

proposta de dìploma legal sobre a avaliação da possìbilÌdade de

exìstência de conflitos de interesse entre os autores da lnlciatlva
legÌslativa do dÌploma, ou dos que os apolaram na formação da

decisão, e se a sua aplicação é suscetível de conter riscos de fraude
e de corrupção.

1,21.Fraude, corrupção e conflitos de interessesRCtCParticipação em iniciotivos legislotivos2

Declaração no final de cada parecer que não se verifica qualquer

impedimento.1.21
Pronunciar-se nos procedimentos com isenção ou

imparcialidade.
RCICEmissão de pareceres jurídicos7

Medidos de Prevenção

GRGCPODescriçõoTipo lrlDescriçãoN.s

Avdliocão l2lldentíÍicoção
Atividode

R/SCOS

DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO

Realizacão de acões de acomoanhamento internas.

222
Falhas no controlo dos procedimentos e

resultados.
RGControlo do Sistemo de Gestão7 Monitorização anual dos indicadores de desempenho referente à

aÇão estratégica da DRE.

Revisão e atualizaÇão de procedimentos da DRE.

Levantamento e elaboração de procedimentos no âmbito da
prestacão de serviços da DRE.

Medidas de Prevenção

GRGCPODescriçãoTipo ltlDescriÇãoN.e

Avoliocão 121Identifrcoção
Atividade

RTSCOS

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA

222
Não verificaçâo prévia na existência de recursos

internos alternativos à contrataçâo.
RG

Fundamentação e meio de prova de soluções lnternas, incluÌndo o

reforço do aproveitamento dessas soluções.

Consulta, por e-mail, aos responsáveis dos processos de origem
para superação de lacunas detetadas nos processos aquisitivos ou
devolução dos mesmos.

RG
Controtoçdo público / formoção dos

controtos
7

Levantamento e identificação prévia das necessidades com vìsta âo

planeamento temporal da aquisição de bens e serviços, com

recurso sempre que possívei, a análise de históricos de despesa.
223

Planeamento inexistente ou deficiente nas ações

a desenvolver e na intensão de contratar em
geral - fracionamento de despesa.

GRGCPODescriçãoTìDo lllDescricãoN.e

Avdliocão l2lldentificoção
Atividode

Medidos de Prevenção

R/SCOS

e e

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e lnfrações Conexasl2020
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DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO FINAN CEIRA

Atìvidode Â,scos

Medidos de PrevençãoN.e Descrição Tipo [1] Descrìção PO GC GR

2
Contratoçõo pública - execuçõo dos
contratos

RG

lnexistência, insuficiência ou defÌciência no
controlo das quantidades e caracteristicas
técnicas dos bens e servìços no momento da
receção ou dos prazos de entrega.

3 3 3

Fiscalização sistemátìca dos bens e serviços contratados em
conjugação com os cadernos de encargos.

Elaboração de cláusulas sancionatórias e de incumprimento e
consequente efetivação. sempre que se veriÍìquem situações de
incumprimento.

RCIC

Possibilidade de ser aliciado a aceitar vantagem
patrimonial ou não patrimonial, para adjudicar a

uma determÌnada entidade em detrimento das
mente estabelecidas.

2 2 2

Nos ajustes diretos: consulta ao mercado a maÌs de que uma
entidade

Em todos os outros procedimentos aplica-se o n.s 5 do artigo 67.s
e do artigo 290.s-A do Código dos Contratos públlcos.

3
Atribuiçdo de opoios finonceiros na óreo de

R6
lncumprimento dos contratos programa pelas
entidades benifìciárias 3 3 3

Acompanhamento e monitorização da programação e execução
financeira do contrato programa.

DIVISÃO DE APOIO A GESTÃO E ORGANI
RtscosAtividode

Avolioção I2l
N.e Tipo l!1 Descrição PO GC GR

Medidos de Prevenção

Elaboração do Regulamento lnterno da DRE.

Atualização dos procedimentos/processos dos servìços da DRE

afetos à DAGO.

Formação interna em contexto prático de trabalho.

7 A rticu I a çõ o i nt roi n stitucio n o I RG
Falha de artìculação de procedimentos nos
vários serviços da DRE. 2 3 2

Melhoria da recolha de informação/dados determinantes e
subjãcentes à autorização.

Reforço das orientações/procedlmentos instìtucìonalizados.2 Atendimento oo público RG Falhas na transmissão de informação 2 3 2
Formação interna em contexto prático de trabalho.

RCIC Divulgação de ìnformação confidencial Restrìção dos acessos ao software de registo de assìduidade.
3 Assiduidode

RG
Falhas na verifÌcação da assiduidade e

lidade
1. 1. 2 MonÌtorização mensal do registo automático da assÌduìdade e

pontualidade (softwore de registo de assiduÌdade).
4 SIADAP-RAM 2 e 3 Divulgação de informaçâo confidencial. 1 1 2 Supervisão pelo CCA do processo avaliatlvo e respetivos trâmites.

Centrallzação funclonal dos fluxos de Ìnformação para o exterior5 Gestõo de informoçõo

RCIC

RCIC Utilização indevida de informação exterior 2 2 3 Definição de orientações internas com vlsta à normalização da

circulação da Ìnformação.

RG Extravio de correspondêncÌa. 1 2 I Reforço da utÌlização na DRE das operacìonalidades da plataforma
CGD.6 Gestõo documentol

RG Extravio de documentos. 1. 2 1
Rentabilização da plataforma CGD para a localização dos
documentos.

7 Gestão da froto outomóvel RCIC Utìlização indevida de viaturas. 2 2 2
Controlo lnterno através de regìsto diário da ativìdade (Mapa

Excel).1 I ldên1 e
Í21 Avaliacão do Risco: Probabìlìdade da ocorrêncìa(Po)eGravìdadedaConsequência(GC):1-Baixo;2-Médio;3-AltoGraduaçãodoRisco(GR):L-Fraco;2-Moderado;3-Elevado

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e lnfrações Conexasl2020 16
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DI RE DE SERVI s DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO ENSINO BÁSICO E SECUNDARIO

2 RCICAtendimento oo priblico T21Divulgação de Ìnformação sigilosa.
Deflnição de responsabilidades / acompanhamento e supervisão
contín ua.

7 RCICEmissão de poreceres 121Pronuncia sem isenção ou imparcialidade.
Declaração no final de cada parecer que não se verifica qualquer

ìmpedimento.

N-s DescriçdoTìpo LIIDescriÇõo GRGCPO

AvolioÇão l2lldentiÍicoção
Atividdde

RISCOS

Medidos de Prevenção

DI DE SERVI DE EDU ESPECIAL

e e

Cólculo no atribuição dos subsídÌos de
refeicão oos formondos

3 21,
Pagamento indevido por falha na informação
disponível.

RG
Registo da assiduìdade em conformidade com a Plataforma PLACE

/ informação dìária do registo de refeições.2

2 /-í tr
Atribuição dos posses sociais e títulos de

tron sporte oos fo rmondos
L11.

Pagamento indevido por falha na informação
disponível.

Registo da assiduidade em conformidade com a Plataforma PLACE

/Pedido de refeições previstas, no dla anterior/informação diária

do registo de refeições/controlo da /registo mensal das refeições
servidas e dos formandos em falta/ controlo da assiduidade da

FormaÇão Prática em Contexto de Trabalho (FPCT).

Acompanhamento / supervisão, pelos dirigentes, do rÌgoroso

cumprÌmento dos princípios e normas éticas inerentes às funções

de cada profÌssional.

Quebra de confidencialidade.RCIC

Estabelecìmento de procedimentos intra e interserviços.

333

Utilização do modelo transdisciplinar de funcionamento da equlpa
(entre os diferentes serviços: saúde, educação e segurança social).

Criação de um procedìmento de acompanhamento e

monitorização da atividade (Ìntra e interserviços), com
identificação clara dos responsáveis em cada serviço, dos canais de

comunicação e dos diferentes níveis de responsabilidade nos
processos.

7

Duplicação de intervenções.RG

Coordenoção entre diferentes serviços no
Direção de Serviços

Desenvolvimento de um modelo de resposta à Ìntervenção,
segundo a abordagem multinível.

222

TipollDescriçõoN.e GRGCPODescrição

Avolìocão l2lldentÌficdção
Atividade Medidos de Prevenção

R/SCOS

â
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DIRE DE SERVI S DE APOIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
RISCOSAtìvidode

Avolìocão l2l
N.e Tipo lll Descrição PO GC GR

Medidas de Prevenção

RCIC Quebra de confidencialidade. 1 3 2
Definição dos canais de comunicação e dos diferentes níveis de
responsabÌlìdade nos processos.

Calendarização de momentos de acompanhamento dos grupos
profissionais.b

7 Elaboroção de relotóríos e poreceres técnicos

RG Duplicaçâo de intervenções. 2 2 2

Utilização do modelo de intervenção transdisciplinar

DIRE DE SE OS DO DESPORTO ESCOLAR

[2] Avaliacão do Risco: ProbabÌlidade da Ocorrência (pO) eGravÌdadedaConsequêncìa(GC):L-Baixo;2-Médio;3-AltoGraduaçãodoRisco(cR):1-traco;2-Moderado;3-Elevado

G

RtscosAtividode

N.a Descrição Tipo Írl Descrição PO GC GR

Medidos de Prevenção

Definlção de procedimentos lnterserviços.

ldentificação clara dos responsáveis em cada serviço, dos canais de
comunicação e dos diferentes níveis de responsabilidade nos
processos.

7 Eloboroção de relotórios RCIC Quebra de confidencialidade 3 3 )

Acompanhamento e supervisão, pelos dirigentes, do rigoroso
cumprimento dos prìncípÌos e normas éticas lnerentes às funções.

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e tnfrações Conexasl2020 18
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FU NçÕES E RESPONSABI LIDADES

No quadro seguinte foram identificadas as funções e responsabilidades de cada interveniente
no Plano de Gestão de Riscos de Gestão, Corrupção e lnfrações Conexas da Direção Regional

de Educação.

lnterven ientes Funções e responsabilidades

Diretor regional

Gestão do plano;

Estabelecimento da metodologia e dos critérios de gestão de risco, assegurando a sua

revisão;

Receção dos riscos e sua comunicação ao Conselho de Prevenção da Corrupção,

adotando as medidas de prevenção necessárias.

Divisão de Apoio à

Gestão e

Orga nização
(DAGo)

Dirigentes das

unidades
orgâ n icas

nuclea res/
estrutu ras

flexíveis

Apoio ao Diretor Regional na conceção e definição da metodologia e estratégia da

gestão de riscos e da respetiva implementação do processo;

Divulgação do plano por todas as estruturas orgânicas;

Disponibilização do plano na página da lnternet da DRE;

Acompanhamento e execução das medidas previstas no plano;

Elaboração do relatório de execução;

Reporte ao Diretor Regional da execução do plano.

ldentificação dos riscos e das medidas de prevenção;

Monitorização e acompanhamento das medidas de prevenção definidas no plano;

Reporte à DAGO das informações evidências que provem execução das medidas de

prevenção dos riscos e respetivos desvios, caso se verifiquem.

Equipa de
auditores internos

Acom pa nhamento semestra I

ACOMPANHAMENTO, AVALIAçÃO E ATUALIZAçÃO

A DAGO elabora o relatório de execução anual, realizando, para o efeito, a recolha das

respostas das unidades orgânicas/flexíveis através de formulários.

Os dirigentes e outros responsáveis devem informar o Diretor Regional, sempre que surjam

riscos elevados ou novos que importe prevenir, utilizando para o efeito o Mapa de

Acompanhamento/Reporte Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e

lnfrações Conexas constante no anexo I do presente plano.

Do relatório anual de execução do plano resultarão recomendações para a atualização do

mesmo
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ANEXO l- Mapa de ldentificação e Avaliação de Riscos de Gestão, Corrupção e lnfrações Conexas e Definição de Medidas de prevenção por Unidade

Orgânica Nuclear/Flexível

Conexas
Ocorrência (PO) e G

fldentificoção do unidode orgônica nuctear/flexívell

R/SCOs
Atìvìdade

N.e Tipo Descriçõo PO

l2l

GC

t2l

GR
Medidos de Prevenção

t1l

t1l

t1l

t1l

t1l

t1Ì

l1l

t1l

t1l

t1l

t1l

l1l

Risco
Avaliação do Risco: Probabilidade da

e

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e lnfrações Conexas l2O2O

da Consequência - Baixo;2 - Médio;3 - Alto Graduação do Risco (GR): L- Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado

20
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ANEXO ll- Mapa de Acompanhamento/Reporte Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e lnfrações Conexas

t11

t1l

t1l

t1l

t1l

t1l

t1l

t1l

t1l

t1l

t1l

t1l

t1l

i1l

GR

Í21

GC

Í21

PO

t21
DescriçãoTipoDescriçãoN.s

Ev i dê n ci a s/J u stifi co çã o
NR

t3l

Â

t3l

Avolioçãoldentificoção
Medidos de Prevenção

R/SCOS
Atividode

[ldentificoção dq unidode orgânico nucleor/flexível]

e
Avaliação de RÌsco: Probabilidade da Ocorrência (PO) e
Execução: R= Realizada e NR= Não Realizada

rru e

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e lnfraçôes Conexas | 2020
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ANEXO lll - Glossário

Risco: Evento, situação ou circunstância futura com probabilidade de ocorrência e potencial
consequência negativa na consecução dos objetivos de uma unidade organizacional.

Aceitação de risco: Decisão que deve acarretar as consequências no caso de o cenário de risco
se materializar, significando que apesar de o risco não ser eliminado a sua existência e

magnitude são conhecidas, toleradas e esperadas sem medidas específicas de mitigação.

Comunicacão do risco: Toda a informação e dados necessários para a gestão do risco dirigida
a quem tem poder de decisão ou a outros atores relevantes.

Catesoria de risco Uma pontuação usada para classificar a magnitude do risco que é uma
combinação das

consequência.
pontuações dadas à probabilidade da ocorrência e à gravidade da

Crimes Próximos da corrupção no sentido em que tambem há a obtenção de uma
vantagem (ou compensação) não devida.

Corrupção: Corresponde a uma conduta criminalizada, ou seja, a sua verificação depende da
ocorrência de certos pressupostos (elementos do tipo)taxativamente previstos na lei penal.

Gestão A sistemática e iterativa otimização dos recursos à disposição do Diretor ou
gestor tendo em consideração a manutenção dos riscos presentes a cada momento dentro
dos limites fixados pelo Diretor Regional.

Plano de sestão do risco e infracões conexas Documento que contém elementos específicos
de orientação e planos de implementaçâo aplicáveis aos Serviços, incluindo organização,
critérios e calendari zação.

Processo de gestão do risco: o conjunto estruturado de todas as atividades (do projeto)
relacionadas com a identificação, avaliação, redução, aceitação e feedback dos riscos.

Risco global: Risco resultante da avaliação da combinação dos riscos individuais e o respetivo
impacto sobre os outros, no contexto de uma Direção, Departamento ou programa.

PrevenÇão para a minimizaÇão do risco: lmplementação de medidas que conduzem à redução
da probabilidade ou da gravidade das consequências dos riscos.

Risco resolvido: Risco que foi tornado aceitável

Risco não resolvi do: Risco para o qual as tentativas de redução do risco não são viáveis, não se
provaram ser malsucedidas ou um risco que permanece inaceitável.podem verificar, ou

B,*r",*-'
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Risco institucional: lndica ção genérica para riscos que podem ter consequências em vários
serviços da lnstituição e são originados na atividade de um Serviço que exerce funções de

apoio. Citam-se como exemplos os riscos de infraestruturas, tecnologia e qualidade, recursos

humanos ou finanças, ou atividades legais. Estes riscos são geridos pelos serviços que lhes

deram origem.

Aprovado a 26 de fevereiro de 2020

O Diretor Regional de Educação

lnt^-t .
4rr'.o o.u lo Ramos Gomes
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