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I -  INTRODUÇÃO 

 

Decorrente da Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção datada de 1 de 

Julho de 2009, publicada na 2.ª Série do Diário da República n.º 140, de 22 de Julho de 2009, 

foi elaborado, pela primeira vez, em 2009 o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas (PGRCIC), do Gabinete do Secretário Regional de Educação e Recursos 

Humanos (GS). Esse mesmo plano foi alterado em 2012 e, posteriormente em novembro de 

2013, sendo o presente relatório referente a esta última alteração, correspondendo ao período 

de novembro de 2013 a dezembro de 2014. 

A Secretaria Regional de Educação e Recursos Humanos (SRE), tem como missão 

definir a política regional nos setores da educação, do desporto, da educação especial, da 

formação profissional, da ciência e tecnologia, da juventude, do trabalho e das comunicações. 

O presente relatório procede a uma análise da implementação do Plano de Gestão de 

Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, constando a avaliação não só das medidas de 

prevenção propostas, mas também uma avaliação do próprio Plano para se proceder aos 

ajustamentos necessários e à apresentação de propostas de melhoria, tendo em conta a 

experiência entretanto adquirida. 
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II -   ANÁLISE CRÍTICA AO PLANO E SUGESTÕES DE MELHORIA 

 

Desta análise conclui-se pela necessidade de proceder a alguns ajustamentos ao plano, 

com a introdução das seguintes melhorias:  

- Identificação clara dos responsáveis pela execução e monitorização da aplicação das 

medidas, pois não foi explicitamente referido quem eram os responsáveis;  

- Introdução de uma escala dos riscos a ser utilizada no Plano (fraco, moderado ou 

forte) quanto ao seu grau de probabilidade de ocorrência e quanto ao seu impacto previsível. 

Propõem-se, ainda, que a classificação do risco seja o resultado da combinação do grau de 

probabilidade da ocorrência de situações que comportam risco com a gravidade do impacto 

previsível; 

- Calendarização da implementação das medidas preventivas previstas no Plano; 

- Criação de uma unidade orgânica responsável pela elaboração, acompanhamento e 

avaliação do PGRCIC e respetivos manuais de procedimentos, quando aplicável. 
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III – AVALIAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO PREVISTAS NO PLANO E 

EXECUTADAS 

  

Neste capítulo será feito um balanço da implementação das medidas preventivas dos 

riscos previstas no Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do GS.  

Numa avaliação genérica, considera-se que as medidas preventivas previstas no Plano 

são corretas e adequadas, contribuindo para minimizar, eliminar ou evitar os riscos 

identificados.   

A maioria das medidas encontra-se já implementada ou em fase de implementação, 

devendo ser assegurada a sua continuidade.  

Relativamente a algumas das medidas identificadas, constata-se da necessidade de 

melhorar os manuais de procedimentos internos, no sentido de uma melhor prevenção dos 

riscos identificados.  

No quadro seguinte enumeram-se todas as medidas previstas no Plano, sendo que para 

cada medida é indicada a fase de implementação, assim como relativamente às medidas já 

aplicadas, apresenta-se a avaliação dos resultados da sua implementação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

MAPAS RESUMO DAS MEDIDAS APLICADAS E RESULTADOS OBTIDOS  

A) Aquisições de bens e serviços: 

UNIDADE RISCO IDENTIFICADO 
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

DOS RISCOS 
RESPONSÁVEL 

PONTO DE 

SITUAÇÃO 

RESULTADOS 

OBTIDOS 

GAB/SRE 

Renovação de contratos, 

realizados aquando dos 

procedimentos de concurso 

publico. 

Colocar nos procedimentos concursais limites 

objetivos que impeçam as renovações e 

admiti-las em casos especiais e por prazos 

mínimos.  

Secretário Regional 

 

 

Implementado 

 

 

 

Deixou de haver 

renovações automáticas 

e todos os processos 

aquisitivos seguiram as 

regras do CCP 

GAB/SRE 

Frequência de utilização dos 

mesmos elementos de júri nos 

procedimentos concursais. 

Criação de uma bolsa de elementos que 

possam fazer parte dos júris dos concursos, 

adoptando também um sistema de rotatividade 

na composição dos júris. 

 

Secretário Regional 

Implementado com 

alterações ao proposto 

inicialmente 

 

Embora não tenha sido 

criada uma bolsa, foi 

tomado em 

consideração a 

rotatividade dos 

elementos de júris 

GAB/SRE 
Recurso ao ajuste direto 

consultando uma só empresa. 

Assegurar a consulta a mais do que uma 

empresa. 

 

Secretário Regional 

 

Implementado 

 

 

Para o regime geral 

foram consultadas 

sempre 3 ou mais 

empresas; No regime 

simplificado, 

maioritariamente, 

foram consultadas mais 

do que uma empresa. 

GAB/SRE 

Frequência dos mesmos técnicos a 

darem pareceres e que intervêm 

nos mesmos processos concursais. 

Rotatividade dos técnicos nos processos. Secretário Regional 

 

 

Implementado em parte 

 

 

Sempre que possível 

foi concretizada a 

rotatividade, no 

entanto, face ao 

número de técnicos e à 

orgânica existente, nem 

sempre foi possível 

essa rotatividade. 

Observatório do 

Sistema 

Educativo da 

RAM 

Seleção de inquiridores para 

prestação de serviços para recolha 

de informação estatística. 

Definição prévia dos critérios de seleção. 

Criação de um júri que acompanhe a seleção 

dos prestadores do serviço. 

Diretor de Serviços 

Observatório do 

Sistema Educativo da 

RAM 

Não houve a 

possibilidade de 

implementar 

 

O risco não existiu, na 

medida em que não foi 

possível, face à 

contenção orçamental, 

recrutar inquiridores. 
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B) Atribuição de Subsídios: 

UNIDADE RISCO IDENTIFICADO 
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

DOS RISCOS 
RESPONSÁVEL 

PONTO DE 

SITUAÇÃO 

RESULTADOS 

OBTIDOS 

Gabinete de 

Gestão 

Financeira 

Elaboração do processamento dos 

apoios ao investimento  

Elaboração de check lists a fim de serem 

validados todos os procedimentos 

necessários 

Diretor de Serviços de 

Gestão Financeira 

(DSGF) 

Implementado  

A implementação da 

aplicação informática 

“GERFIP” eliminou alguns 

riscos associados ao 

processamento dos apoios ao 

investimento. Foram, 

também, criadas check lists 

para validação/verificação de 

procedimentos.     

Gabinete de 

Gestão 

Financeira 

Recurso à norma de 

excecionalidade, de forma abusiva 

prevista nas Portarias que 

regulamentam os apoios ao 

Ensino Particular. 

Melhor fundamentação e exigência dos 

requisitos que possam conduzir à 

excecionalidade na atribuição dos apoios. 

Diretor de Serviços de 

Apoios Financeiros 

e Património 

(DSAF) 

Implementado  
O menor recurso possível à 

norma de excecionalidade  

Gabinete de 

Gestão 

Financeira 

Verificação da correta aplicação 

dos apoios efetuada pelos mesmos 

técnicos que analisam os pedidos 

de atribuição das 

comparticipações financeiras. 

Diferenciação dos técnicos que analisam 

os processos de pedidos de atribuição de 

apoios financeiros e dos que verificam a 

execução das verbas concedidas. 

Diretor de Serviços de 

Apoios Financeiros 

e Património 

(DSAF) 

Implementado  

Em todas as situações houve 

segregação de funções, 

respeitando o prescrito na 

medida de minimização do 

risco. 

 

 

C) Receita: 

UNIDADE RISCO IDENTIFICADO 
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

DOS RISCOS 
RESPONSÁVEL 

PONTO DE 

SITUAÇÃO 

RESULTADOS 

OBTIDOS 

Gabinete de 

Gestão 

Financeira 

Verificação dos montantes das 

comparticipações familiares 

entregues pelos 

estabelecimentos de Infância 

feita pelos mesmos 

trabalhadores. 

Confrontação do valor entregue na 

Tesouraria do Governo Regional pelo GGF 

com o valor entregue e informado pelo 

Estabelecimento de Educação e/ou Ensino 

Diretor de Serviços do 

Orçamento das Escolas 

e da Receita 

(DSOER) 

Em fase de 

implementação  

Em 20 de novembro de 2014 

foi concretizada uma 

formação com os 

estabelecimentos de 

educação e EB1 com 

Educação PE na qual foram 

dadas orientações e fornecida 

documentação de apoio aos 

procedimentos a adotar. 
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D) Pessoal: 

UNIDADE 
RISCO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

DOS RISCOS 
RESPONSÁVEL 

PONTO DE 

SITUAÇÃO 

RESULTADOS 

OBTIDOS 

GAB/SRE 
Provas de recrutamento e 

seleção de pessoal. 

Criar rotatividade dos júris de seleção e 

elaborar critérios de seleção predefinidos, 

mais exigente. 

Chefe de Gabinete e 

Diretor Regional de 

Recursos Humanos e 

Administração Educativa 

Implementado  

Foi tomado em consideração 

a rotatividade dos elementos 

de júris. 

 

 

E) Avaliação e Auditoria: 

UNIDADE 
RISCO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

DOS RISCOS 
RESPONSÁVEL 

PONTO DE 

SITUAÇÃO 

RESULTADOS 

OBTIDOS 

Inspeção 

Regional de 

Educação 

Possibilidade de, em atividade 

de auditoria financeira, haver 

lugar ao não cumprimento, 

tanto em termos de valores 

relativos à reposição de 

verbas, como de completa 

tramitação legal. 

As auditorias serem compostas por 

equipas, no mínimo, de dois inspetores. 

 

Nomear equipa diferente das equipas de 

auditoria (verificação sequencial). 

Direção de Serviços 

Inspetivos e de Apoio 

Técnico (DSIAT) 

 

Implementado  

Todas as equipas de 

auditoria de âmbito 

financeiro foram constituídas 

por 2 elementos, sendo a 

verificação sequencial 

assumida por 2 elementos 

diferentes da equipa inicial. 

Análise mais isenta na 

verificação sequencial. 

Inspeção 

Regional de 

Educação 

Nas ações de 

acompanhamento e de 

avaliação, possibilidade de 

não detetar as situações 

reportadas anteriormente pelo 

mesmo Inspetor. 

Nomear para verificação sequencial 

inspetores diferentes dos nomeados para a 

ação principal. 

Direção de Serviços 

Inspetivos e de Apoio 

Técnico (DSIAT) 

 

Implementado  

A verificação sequencial foi 

assumida por um outro 

inspetor (devido à falta de 

pessoal, existiu algumas 

situações pontuais em que tal 

não foi possível). Análise 

mais isenta nesta fase. 
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F) Ação Disciplinar: 

UNIDADE 
RISCO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

DOS RISCOS 
RESPONSÁVEL 

PONTO DE 

SITUAÇÃO 

RESULTADOS 

OBTIDOS 

Inspeção 

Regional de 

Educação 

Possibilidade de deturpação na 

avaliação dos factos em 

processo disciplinar, levando a 

propostas inadequadas à 

situação. 

Acompanhamento mais sistemático dos 

processos e respetivo registo por parte do 

Diretor de Serviços. 

Triagem das situações tendo em conta, 

designadamente, prazos de conclusão e 

contexto onde se desenvolvem as 

inquirições. 

Direção de Serviços 

Inspetivos e de Apoio 

Técnico (DSIAT) 

 

Implementado  

Foram criadas fichas para 

acompanhamento dos 

processos e análise final, 

com vista à preparação da 

decisão.  

 

 

 

 

G) Controlo: 

Unidade Risco 

Identificado 

Medidas de Minimização Responsável PONTO DE 

SITUAÇÃO 

RESULTADOS 

OBTIDOS 

Gabinete de 

Gestão 

Financeira 

Pressão dos serviços na 

validação/distribuição dos fundos 

disponíveis 

Maior exigência na verificação do 

cumprimento do quadro legislativo 

aplicável, designadamente a Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em 

Atraso 

Unidade de Gestão 

(UG) 
Implementado  

Sempre que foram atribuídos 

os Fundos Disponíveis, os 

mesmos foram 

disponibilizados, no próprio 

dia ou no dia seguinte, pela 

UG, às entidades que os 

solicitaram 

 

Gabinete de 

Gestão 

Financeira 

Pressão dos serviços na 

elaboração de propostas de 

alterações orçamentais 

Maior exigência na verificação do 

cumprimento do quadro legislativo 

aplicável. 

 

UG,  

DSGF e DOE/DSOER 
Implementado  

Todas as alterações 

orçamentais propostas 

passaram a ser analisadas 

pelos vários departamentos 

internos do GGF, sendo 

posteriormente encaminhado 

para o responsável pela 

criação do despacho de 

alteração orçamental  
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Gabinete de 

Gestão 

Financeira 

Pressão dos serviços na 

elaboração de propostas de 

alterações orçamentais de 

investimento 

Maior exigência na verificação do 

cumprimento do quadro legislativo 

aplicável. 

UG, DSGF e 

DOE/DSOER 
Implementado  

Todas as alterações 

orçamentais propostas 

passaram a ser analisadas 

pelos vários departamentos 

internos do GGF, sendo 

posteriormente encaminhado 

para o responsável pela 

criação do despacho de 

alteração orçamental  

 

Inspeção 

Regional de 

Educação 

Processo de concessão de 

autorização de funcionamento ou 

de paralelismo pedagógico. 

A entidade fiscalizadora (IRE) não 

interferir na decisão de concessão em 

nenhuma fase. Proceder a ações de 

fiscalização para verificar o 

cumprimento e manutenção das 

condições.  

Direção de Serviços 

Inspetivos e de Apoio 

Técnico (DSIAT) 

Implementado  

A IRE só efetua ações de 

fiscalização que visam 

verificar o cumprimento e 

manutenção das condições que 

estiveram subjacentes à 

concessão das autorizações de 

funcionamento e de concessão 

de paralelismo pedagógico.  

Inspeção 

Regional de 

Educação 

Possibilidade de ultrapassar, em 

atividades de controlo, o 

cumprimento da lei. 

Junção ao processo do maior número 

possível de documentos 

comprovativos das situações 

verificadas. 

Direção de Serviços 

Inspetivos e de Apoio 

Técnico (DSIAT) 

Implementado  

Foram criadas listas de 

materiais a incluir no processo 

de cada escola 

intervencionada.  
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IV -  DISCUSSÃO / AVALIAÇÃO 

 

 Da análise das tabelas que constam dos quadros anteriores, produziu-se o gráfico que a 

seguir se apresenta: 

 

 
 

 Constata-se que a maioria das medidas indicadas no Plano de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas, do Gabinete do Secretário Regional de Educação e Recursos 

Humanos, foram implementadas (73%). Nas medidas que foram implementadas em parte 

incluiu-se as medidas que se encontram em implementação, sendo que, neste momento, ainda 

não é possível proceder a uma avaliação dos instrumentos de controlo.  

 A única medida não aplicada está diretamente relacionada com o facto de não ter sido 

concretizado o recurso a inquiridores externos para a recolha de dados. 

 Podemos afirmar, de acordo com o aludido anteriormente, que a avaliação do plano é 

francamente positiva, isto é, de nível bom. 

 

V – CONCLUSÃO 

 

 Face ao referido anteriormente, considera-se que as medidas previstas no plano, de 

forma genérica, foram bem implementadas, tendo-se alcançado os resultados inicialmente 

desejados.  

Contudo, considera-se que existem melhorias a serem introduzidas, algumas das quais 

estão descritas no capítulo II, designadamente as referentes à responsabilização, 

monitorização e avaliação do processo. 


