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1. Enquadramento
Tendo em conta que nos termos da Constituição da República, “a actividade de gestão e
administração de dinheiros, valores e património públicos, seja qual for a natureza da
entidade gestora – de direito público ou de direito privado, administrativa ou
empresarial” – deve reger-se por “princípios de interesse geral, nomeadamente, da
prossecução do interesse público, da igualdade, da proporcionalidade, da transparência,
da justiça, da imparcialidade, da boa-fé e da boa administração”, e que o fenómeno da
corrupção e crimes conexos constituem uma violação a estes princípios, o Conselho de
Prevenção da Corrupção (CPC) deliberou, no âmbito da sua actividade, a 1 de Julho de
2009, efectuar uma recomendação sobre a elaboração de planos de gestão de riscos de
corrupção e infracções conexas.
Neste sentido, foi solicitado a todos os serviços da administração pública que
elaborassem os respectivos planos com o objectivo de identificar situações
potenciadoras de riscos de corrupção e infracções conexas, assim como adoptar
medidas preventivas e correctivas que possibilitem a eliminação desses riscos ou
minimizem a probabilidade da sua ocorrência. Tais planos devem, ainda, conter a
definição e identificação dos vários responsáveis envolvidos na gestão do plano sob a
direcção do órgão dirigente máximo. Foi, ainda, solicitada a elaboração anual de um
relatório sobre a execução do plano.
A gestão do risco de corrupção assume um carácter transversal, sendo uma
responsabilidade de todos os colaboradores das instituições. Com efeito, são vários os
factores que podem influenciar situações de risco de corrupção e infracções conexas,
destacando-se entre as quais a competência da gestão, a idoneidade dos decisores e
gestores, a qualidade do sistema de controlo interno e a sua eficácia, a conduta dos
colaboradores das instituições e a existência de normas e/ou princípios que pautem a
sua actuação e a própria legislação que, por vezes, é burocratizante, complexa, vasto e
desarticulado, não propiciando de uma forma fácil a tomada de decisões alheia ao risco
e impedindo uma gestão flexível e ágil da gestão dos recursos públicos.
Com efeito, os planos de prevenção de riscos de corrupção são um instrumento de
gestão fundamental que permitirá aferir a eventual responsabilidade que ocorra na
gestão de recursos públicos.
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2. Caracterização geral da Lógica E.M. S.A.
A Lógica E.M. S.A. foi criada em 2008 com propósito de instalar, desenvolver, promover
e gerir o Parque Tecnológico de Moura, bem como a prestação dos serviços de apoio
necessários à sua actividade.
Neste âmbito, a Lógica E.M. S.A. tem ainda como missão a promoção de actividades de
Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Demonstração (I&DTD) na área das
energias renováveis em parceria com a indústria e entidades do Sistema Científico e
Tecnológico.
Com vista a prossecução da sua missão, a Lógica E.M. S.A. define os seguintes objectivos
estratégicos:


Instalar unidades de investigação e desenvolvimento (I&D), bem como de projectos
de I&D de natureza industrial;



Apoiar o desenvolvimento de pequenas e médias empresas que utilizem
conhecimento avançado, especialmente ligado à área das energias renováveis e
aeronáutica;



Realizar formação em áreas estratégicas, nomeadamente, ao nível da pósgraduação, mestrado, doutoramento, essencialmente

ligados à

área do

aproveitamento e utilização de energias renováveis, bem como à área aeronáutica;


Atrair o investimento estrangeiro em sectores de alta intensidade tecnológica, no
âmbito das energias renováveis e aeronáutica;



Inserir-se nas redes europeias de Tecnopólos, Parques Tecnológicos e Parques da
Ciência e Tecnologia;



Cooperar com redes internacionais de especialidade;



Prestar serviços de I&D e de difusão científica e tecnológica, tanto no âmbito do
Parque Tecnológico como para entidades exteriores;



Implementar um sector de serviços especializados de alto nível;



Criar um ambiente de elevado nível técnico-científico, modelo de ligações e
“reinforcement”, investigação e indústria, catalisador de transferências de
tecnologia;



Estabelecer um modelo exemplar de ordenamento territorial, defesa do ambiente,
arranjo paisagístico e arquitectura;



Desenvolver infra-estruturas;
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Criar uma zona empresarial;



Criar um centro de inovação e negócios;



Criar um centro de serviços comuns;



Criar um centro de congressos e realizar a respectiva dinamização;



Criar um parque habitacional.
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3. Modelo de governança da Lógica E.M. S.A.
Com vista à execução das actividades previstas e ao alcance dos objectivos propostos, a
Lógica E.M. S.A. definiu um modelo de governança assente em quatro Órgãos Sociais: a
Assembleia Geral, incumbida de apreciar e validar a estratégia e plano de actividades da
Empresa; o Conselho de Administração, responsável pela representação, gestão e
definição da estratégia da Empresa; o Conselho Científico e Tecnológico, órgão de
consulta encarregue de orientar sobre a actividade e estratégia da Lógica E.M. S.A. , e o
Fiscal Único, responsável pela fiscalização financeira da empresa.

De acordo com o Organigrama da empresa, a estrutura da Lógica EM SA prevê ainda a
existência do pessoal de apoio e do responsável informático, assim como de um
Administrador Delegado, a quem o Conselho de Administração delegou a
responsabilidade da gestão corrente da Empresa.

A Lógica E.M. S.A. é, ainda, constituída por duas unidades orgânicas: o Laboratório e o
Parque Tecnológico de Moura.
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4. Membros, atribuições e competências

Seguindo as recomendações feitas pelo Conselho de Prevenção da Corrupção sobre a
elaboração de planos de prevenção de riscos de corrupção e infracções conexas,
procedemos, de seguida, à identificação dos diversos membros que compõem os Órgãos
Sociais e a estrutura orgânica da lógica, assim como à apresentação das suas atribuições
e competências.

ÓRGÃOS SOCIAIS (OS)
ASSEMBLEIA GERAL (AG)
MEMBROS

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS

Presidente: Hélder Manuel Rosa Pancadas
Vice-Presidente: José Manuel Lima de Oliveira
Secretária: Maria Celeste Barata Baptista

 Apreciação, discussão, modificação e aprovação do
Relatório do Conselho de Administração e do balanço e
contas anual;
 Discussão, modificação e aprovação do plano de
actividades apresentado pelo Conselho de Administração;
 Eleição dos Órgãos Sociais (que tenham terminado o seu
mandato);
 Tratar de assuntos vários conforme convocação prévia.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)
MEMBROS

Presidente: José Maria Prazeres Pós-de-Mina,
Município de Moura
Vice-Presidente: Santiago Augusto Ferreira Macias,
Município de Moura
Vogais:
Ana Maria Charrama Farinho, Município de Moura
Luís Miguel Gomes Tavares, Instituto Politécnico de
Beja
José Carlos Lourenço Quadrado, Instituto Superior
de Engenharia de Lisboa

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS
 Gestão da Sociedade:
 Gestão de todos os negócios no âmbito do objecto
social definido;
 Dar execução e fazer cumprir os preceitos legais e
estatutários, tal como as deliberações da Assembleia
Geral;
 Propor, dar seguimento e desistir de acções diversas;
 Contrair empréstimos e obter financiamentos;
 Adquirir, vender e permutar bens e direitos;
 Construir penhor ou hipoteca e prestar garantias
especiais para o pagamento de dívidas da Lógica E.M.
S.A.;
 Comprar ou vender títulos de outras sociedades e
subscrever participações;
 Comprar ou vender patentes, modelos e marcas;
 Realizar acordos de assistência técnica ou licenças de
exploração de fabrico.
 Representação da Lógia E.M. S.A.
 Constituição de mandatários ou procuradores para a
execução de parte das suas atribuições.
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CONSELHO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (CCT)
MEMBROS
ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS
Presidente: Isabel Sofia de Brito, Instituto Politécnico
de Beja
José Manuel Dias Ferreira de Jesus, Instituto Superior
Técnico
Maria Manuela de Almeida Carvalho Vieira, Instituto
Superior de Engenharia de Lisboa
Rogério Nogueira, Universidade de Aveiro
Alexandre Magrinho, Escola Superior de Tecnologia
de Setúbal

 Emissão de pareceres de natureza consultiva sempre
que solicitado por qualquer Órgão da Sociedade;
 Apreciação e emissão de pareceres sobre o
regulamento do Parque Tecnológico;
 Apreciação e emissão de pareceres sobre propostas
de novos utilizadores do Parque Tecnológico;
 Apreciação e emissão de pareceres sobre novos
projectos a executar por entidades já instaladas no
parque tecnológico.

Rui Namorado Rosa, Universidade de Évora
António Vallêra, Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa

 Propor e avaliar estratégias de intervenção do
laboratório de certificação de módulos fotovoltaicos;

Isabel Ferreira, Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade Nova de Lisboa

 Propor e avaliar estratégias de investigação e inserção
em redes de cooperação nacionais e internacionais.

António Ermida Mano, Pólo de Competitividade e
Tecnologia da Energia
José Pires de Lima, Lispolis

FISCAL ÚNICO (FU)
MEMBROS

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS
 Fiscalização da acção do Conselho de Administração;
 Verificação da regularidade de toda a documentação
e participação de irregularidades verificadas;
 Verificação dos valores patrimoniais da empresa;

P. Matos, Garcia Júnior, P. Caiado & Associados –
Sociedades de Revisores Oficiais



Remissão, semestral, ao órgão executivo do
município, de informação sobre a situação económica
e financeira da empresa;

 Emissão de parecer sobre os instrumentos de gestão
previsional; o relatório do conselho de administração
e contas do exercício e o valor das indemnizações
compensatórias e receber pela emersa.
 Emissão sobre certificação legal de contas.
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Atendendo à sua estratégia e ao ambiente em que opera, a Lógica E.M. S.A. definiu uma
estrutura orgânica articulada, composta por um conjunto ordenado de responsabilidades,
autoridades, comunicações e decisões, com vista ao alcance dos seus principais objectivos e ao
desenvolvimento das actividades propostas.
De seguida procedemos à apresentação de cada elemento e/ou unidade que integra a
estrutura da Lógica E.M. S.A., dando conta das suas principais atribuições e competências.

ESTRUTURA ORGÂNICA (EO)
ADMINISTRADOR DELEGADO (AD)
VÍTOR SILVA
ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS














Gestão corrente da empresa;
Rever do Manual da Qualidade;
Aprovar os procedimentos de gestão da qualidade e procedimentos técnicos;
Coordenar o controlo da legislação aplicável ao Laboratório;
Validar a correspondência expedida;
Avaliar as propostas antes de serem emitidas ao cliente;
Aprovar as subcontratações, caso se revelem necessárias;
Validar os processos de aquisição antes de serem encaminhados para o despacho do Presidente do CA;
Validar as Requisições de Compra antes de serem enviadas aos fornecedores;
Aprovar a matriz de competência do pessoal do Laboratório;
Validar o Plano de Formação;
Autorizar o acesso ao Laboratório;
Gestão e dinamização do Parque Tecnológico de Moura.

APOIO ADMINISTRATIVO (AA)
CARMO RAMOS
ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS








Apoio administrativo a todos os colaboradores da Lógica E.M. S.A.;
Controlar e registar a correspondência recepcionada expedida;
Registar as propostas adjudicadas e proceder ao seu encaminhamento;
Controlar a numeração dada aos registos de reclamações, acções correctivas/preventivas e de melhoria e das
não conformidades bem como arquivar os respectivos registos;
Proceder ao envio de inquéritos para avaliação da satisfação do cliente (sob orientação do RQ), e respectivo
acompanhamento;
Assegurar a gestão administrativa dos recursos humanos envolvendo assuntos relacionados com a
assiduidade, férias, benefícios sociais, remunerações, entre outros;
Constituir e manter os processos individuais dos colaboradores
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RESPONSÁVEL INFORMÁTICO (RI)
BRUNO SILVA
ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS








Dar apoio técnico informático a todos os colaboradores;
Promover a instalação e actualização de aplicações informáticas;
Realizar a manutenção preventiva e correctiva dos sistemas de informação;
Fazer o desenvolvimento de aplicações específicas;
Fazer a gestão da rede informática;
Manter actualizado o site da empresa;
Assegurar o correcto funcionamento do correio electrónico.

LABORATÓRIO
RESPONSÁVEL DA QUALIDADE (RQ)
VITOR SILVA
ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS
 Elaborar o Manual da Qualidade, os Procedimentos de Gestão da Qualidade e os modelos de impresso do SGQ;
 Rever os Procedimentos Técnicos;
 Assegurar a codificação dos documentos emitidos, bem como o registo e actualização dos mapas de controlo
dos documentos, dos registos e dos impressos em vigor;
 Divulgar os documentos aprovados disponibilizando-os aos utilizadores;
 Realizar acções de sensibilização relativamente ao SGQ do Laboratório aos novos colaboradores;
 Proceder à classificação final do desempenho dos fornecedores e notificá-los caso o resultado não satisfaça os
requisitos do Laboratório;
 Actualizar a Lista de Fornecedores Aprovados;
 Desencadear o processo do envio do Inquérito Avaliação da Satisfação do Cliente, analisar as respostas e
proceder ao seu tratamento estatístico;
 Proceder ao levantamento das necessidades de formação e elaborar o respectivo Plano de Formação;
 Acompanhar a execução do Plano de Formação;
 Desencadear a avaliação da eficácia da formação realizada;
 Elaborar o programa de auditorias e nomear as correspondentes equipas auditoras;
 Assegurar a análise das competências dos auditores bem como a manutenção dos respectivos registos;
 Aprovar e acompanhar as acções correctivas/preventivas de melhoria relacionadas com assuntos do SGQ;
 Analisar as reclamações dos clientes e acompanhar a sua resolução;
 Estabelecer o tratamento a ser dado às não conformidades relacionadas com assuntos do SGQ detectadas fora
do âmbito das auditorias;
 Realizar o levantamento da informação necessária à revisão do SGQ, conjuntamente com o RT;
 Elaborar o relatório de Revisão pela Gestão e apresentá-lo em para reunião ao Conselho de Administração;
 Divulgar aos colaboradores o resultado da revisão do SGQ através da acta da reunião;
 Acompanhar a implementação das acções de melhoria decorrentes da revisão do SGQ

RESPONSÁVEL COMERCIAL (RC)
NELSON SOUZA
ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS




Analisar e dar resposta a consultas, incluindo contactos com os clientes para mais informações e instruções
relativas à recolha e entrega de amostras;
Informar os clientes de qualquer desvio às condições acordadas, verificado após adjudicação/início dos
trabalhos;
Elaborar a proposta e fazer o seu acompanhamento;
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Abrir a pasta de obra após a adjudicação do cliente;
Solicitar ao Apoio Administrativo a emissão das facturas dos serviços realizados;
Colaborar com o Responsável da Qualidade na resolução das reclamações dos clientes;
Colaborar com o Responsável da Qualidade no levantamento da informação necessária para a revisão do SGQ;
Pesquisar e informar o AD sobre eventos relevantes para a actividade do Laboratório;
Assegurar e coordenar a participação do Laboratório nos eventos a participar;
Prospecção de mercado e identificação de potenciais clientes.

RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT)
NUNO PEREIRA
ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS

















Elaborar os Procedimentos Técnicos;
Nomear os técnicos para a realização dos ensaios através da Folha de Obra;
Informar e submeter à aprovação do AD sobre a eventual necessidade de subcontratar ensaios;
Proceder à recepção dos produtos aprovisionados ou designar técnico para o efeito;
Colaborar com o Responsável da Qualidade na resolução das reclamações dos clientes;
Tratar e acompanhar as não conformidades de carácter técnico e desencadear as acções correctivas quando
necessário;
Colaborar com o Responsável da Qualidade no levantamento da informação necessária para a revisão do SGQ;
Manter actualizada a Matriz de Competências dos Técnicos do Laboratório;
Analisar as normas de ensaio e decidir sobre a necessidade de elaborar Procedimentos Técnicos;
Verificar os dados referentes aos resultados dos ensaios;
Aprovar os relatórios de ensaios;
Assegurar o controlo dos equipamentos do Laboratório, incluindo a sua identificação, funcionalidade,
calibração bem como manter os registos associados;
Desencadear o processo de compras no âmbito das suas competências;
Monitorizar a conformidade das instalações, condições ambientais e de segurança do Laboratório;
Planear anualmente a periodicidade da monitorização da validade dos ensaios, com vista a garantir a
qualidade dos resultados;
Pesquisar conjuntamente com o RQ a existência de inter-laboratoriais submetendo à consideração da
Administração.

TÉCNICOS DE LABORATÓRIO (TL)
VÍTOR SOUSA, VALTER CAVACO, DANIEL BARRETO, SOFIA GARVÃO, LUÍS PACHECO, ANDRÉ CARTAXO,
BRUNO SILVA, NELSON SOUZA
ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS











Recepcionar os itens a ensaiar entregues no Laboratório, incluindo a verificação da sua conformidade, o seu
registo e identificação;
Prestar atendimento a clientes e procede ao respectivo encaminhamento consoante aplicável;
Assegurar a correcta identificação, manuseamento e armazenamento dos itens durante a realização dos
ensaios e, após os ensaios, proceder ao seu devido acondicionamento até ser dado o destino acordado;
Armazenar, preservar e manusear os equipamentos de laboratório, de acordo com as boas práticas e
instruções do fabricante;
Segregar e identificar como “fora de serviço” os equipamentos que não se apresentem nas devidas condições;
Realizar os ensaios para os quais se encontra autorizado, de acordo com os procedimentos e métodos
aplicáveis e emitir os relatórios de ensaio;
Assegurar os registos necessários durante a realização de ensaios e a sua adequada compilação;
Assegurar o cumprimento dos procedimentos de segurança aplicáveis;
Zelar pela integridade dos itens ensaiados e confidencialidade dos respectivos resultados;
Registar as anomalias, por si detectadas, em Relatório de Não conformidade e proceder ao seu
encaminhamento ao RQ ou RT;

11

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas






Registar as reclamações de clientes procedendo o seu encaminhamento ao RT;
Quando para tal designado e instruído pelo RT:
 Informar o cliente de desvios ao contrato verificados após início dos trabalhos;
 Recepcionar produtos adquiridos;
 Recepcionar e identificar equipamentos do Laboratório;
Analisar os resultados das verificações/calibrações e proceder ao seu registo
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5. Conceito de Corrupção
e Definição de Grau de Risco

Conceito de corrupção

Define-se por corrupção, o abuso do ofício público para fins privados, através de uma
troca oculta que implica a violação de determinados princípios orientadores. Do ponto
de vista normativo, a corrupção consiste numa prática ou comportamento desviante,
que implica uma violação de padrões legais/penais e/ou de normas não-codificadas que
definem o exercício de um cargo ou função de autoridade delegada, num determinado
contexto social e temporal.
Do ponto de vista transactivo, a corrupção é um pacto oculto que implica uma troca, da
qual resulta uma contrapartida ou benefício impróprio e meditado, imediato ou
prolongado, real ou simbólico, pecuniário ou não-pecuniário para as partes contratantes
ou para terceiros.
Com efeito, a prática de qualquer acto ou a sua omissão, seja lícito ou ilícito, contra o
recebimento ou a promessa de uma qualquer compensação que não seja devida, para o
próprio ou para terceiro constitui uma situação de corrupção.
Existem outros crimes, próximos da corrupção, os quais são, de igual forma, prejudiciais
ao correcto funcionamento das instituições e dos mercados. São eles o suborno, o
peculato, o abuso de poder, a concussão, o tráfico de influência e a participação
económica em negócios. Comum a todos estes crimes é a obtenção de uma vantagem
(ou compensação) não devida.

Definição de Grau de Risco
De acordo com a definição de risco apresentada no Guião do Conselho de Prevenção de
Corrupção (CPC), os riscos devem ser classificados segundo uma escala determinada
pelo grau de probabilidade de ocorrência: risco elevado, risco moderado e risco fraco.
Para além desta classificação, a Inspecção-Geral de Finanças considera ainda duas
variáveis na classificação do grau de risco: a probabilidade de ocorrência de situações
que comportam o risco e a gravidade das consequências das infracções que pode
suscitar (Impacto Previsível).
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Probabilidade de ocorrência
Elevada: o risco decorre de um processo corrente e frequente da organização
Moderada: o risco está associado a um processo esporádico da organização que se
admite que venha a ocorrer
Fraca: o risco decorre de um processo que apenas ocorrerá em circunstâncias
excepcionais

Impacto previsível
Elevado: quando da situação de risco identificada podem decorrer prejuízos financeiros
significativos para o Estado e a violação grave dos princípios associados ao interesse
público, lesando a credibilidade do organismo do próprio Estado
Moderado: a situação de risco pode comportar prejuízos financeiros para o Estado e
perturbar o normal funcionamento do organismo
Fraco: a situação de risco em causa não tem potencial para provocar prejuízos
financeiros ao Estado, não sendo as infracções susceptíveis de ser praticadas causadoras
de danos relevantes na imagem e operacionalidade da instituição
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6. Controlo e Monitorização do Plano

O presente Plano, a pôr em prática durante o ano de 2012, será submetido a um
rigoroso controlo de validação, com vista à verificação da conformidade factual entre as
medidas registadas e a aplicação das mesmas. Para isso, será criada uma Comissão de
Ética e Conduta composta por responsáveis encarregues de monitorizar a
implementação das medidas enumeradas para cada área de risco identificadas e
unidades da Empresa, através da aplicação de diversas técnicas de trabalho (análise da
informação solicitada à entidade; análise da informação própria; cruzamento de
informações anteriores; entrevistas, simulação; amostra).
A informação recolhida, de forma fidedigna e rigorosa, será agregada num relatóriodiagnóstico final (anual) completo, objectivo, claro e conciso, onde constem não só
pontos fracos identificados ao nível da implementação do plano, mas também boas
práticas e recomendações com vista a ultrapassar as deficiências identificadas.
O diagnóstico traçado pelos auditores internos deverá ainda conter a identificação de
novos riscos de corrupção e infracções conexas decorrentes de novos desafios da
Empresa.

6.1. Composição e Mandatos da Comissão de Ética
e Conduta
A Comissão de Ética e Conduta será composta por três membros: um representante do
Conselho de Administração, que presidirá à Comissão, um jurista convidado para o
efeito, e um terceiro membro, externo à entidade, designado pelo Conselho de
Administração.
Os mandatos da Comissão de Ética e Conduta serão coincidentes com os dos órgãos
sociais, cabendo ao Conselho de Administração a aprovação do auto-regulamento
interno estabelecido pela Comissão.

6.2. Competências da Comissão de Ética e Conduta
A Comissão de Ética e Conduta da Lógica E.M. S.A. terá como competências:


Elaborar e divulgar o Código de Ética e Conduta da empresa, assim como
todos os documentos necessários durante a implementação do Plano de
Prevenção de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas
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Esclarecer quaisquer dúvidas dos colaboradores da instituição



Agir interna e externamente sempre que se verifique uma violação do Código
de Ética e Conduta



Assegurar e monitorizar o processo de implementação do Plano de Prevenção
de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas



Elaborar um relatório anual de avaliação da implementação do Plano de
Prevenção
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7. Identificação dos potenciais riscos e
medidas de prevenção (2012)
Tendo em conta a missão e as actividades da Lógica E.M. S.A., e atendendo ao Guião
apresentado pelo Conselho de Prevenção da Corrupção, consideram-se as seguintes
áreas de risco para o ano de 2012:


Contratação de Empreitadas



Aquisição de bens e serviços



Concessão de benefícios públicos



Recursos Humanos



Gestão Financeira

Para cada uma das áreas acima referidas foram identificados uma série de riscos
associados, as unidades da Empresa a que poderão estar associados, o grau de risco e as
medidas de prevenção a adoptar.

Unidades

Graus de Risco

AG – Assembleia Geral
CA – Conselho de Administração
CCT – Conselho Científico e Tecnológico
FU – Fiscal Único
AD – Administrador Delegado
AA – Apoio Administrativo
RI – Responsável Informático
RQ – Responsável da Qualidade
RT – Responsável Técnico
RC – Responsável Comercial

PO – Probabilidade de ocorrência
IP – Impacto previsível
F – Fraco
M – Moderado
E – Elevado
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CONTRATAÇÃO DE EMPREITADAS
Unidades
CA
AD

CA
AD
CA
AD
CA
AD
CA
AD
CA
AD
CA
AD

Situações que potenciam riscos de corrupção

Planeamento das empreitadas não ser efectuado
atempadamente e devidamente avaliado (em
termos técnicos, económicos e legais)
Incumprimento dos critérios de avaliação das
propostas previamente definidos
Inexistência de procedimentos para o lançamento e
gestão das empreitadas
Inexistência de contrato formalizado para execução
da empreitada e/ou trabalhos a mais/menos
Execução inadequada do contrato de empreitada

Graus de
Risco
PO IP

Medidas de prevenção a adoptar

F

F

F

F

F

M

Procedimento de Acordo com o Código da
Contratação Pública

F

M

Comissões de Avaliação e Acompanhamento

F

F

Realização de trabalhos a mais sem justificação e/ou
validação dos pressupostos legais aplicáveis

M

E

Realização dos trabalhos a mais em percentagem
superior aos limites quantitativos previstos na lei

M

E

Ocorrência de desvios significativos entre o projecto
e a execução física

F

E

Realização de pagamentos sem que exista execução
física

F

E

CA
AD

Comissões de Avaliação e Acompanhamento
Orçamento Anual
Plano de Actividades e Orçamento

Fiscalização externa especializada
Procedimento de Gestão da Qualidade (PGQ-05)
Procedimentos de ajuste directo de aquisição de
bens e serviços (PGQ-05/CCP)
Comissões de Avaliação e Acompanhamento
Facturas validadas previamente ao seu pagamento
pelo responsável pela fiscalização e comparadas
com os autos de medição (PGQ-05/CCP)
Comissões de Avaliação e Acompanhamento
Formalização de regras e critérios para a aprovação
de despesas e pagamentos
Facturas validadas previamente ao seu pagamento
pelo responsável pela fiscalização e comparadas
com os autos de medição (PGQ-05/CCP)

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
Unidades
CA e
todos os
colaboradores
Todos
os
colaboradores
Todos
os
colaboradores
Todos
os
colaboradores
Todos

Situações que potenciam riscos de corrupção

PO

IP

Medidas de prevenção a adoptar
Comissões de Aquisição de Bens e Serviços
Orçamento Anual
Plano de Actividades
Formalização de regras e critérios para a aprovação
de despesas e pagamentos

Compras não serem efectuadas com procedimentos
adequados

F

E

Decisão de adjudicação não cumprir com os
requisitos definidos no caderno de encargos e/ou
procedimentos em vigor na empresa

F

M

Inexistência de procedimentos formalizados para
aquisição de bens e serviços

F

M

Aquisição de bens e serviços não decorrerem de
necessidades efectivas / reais

F

M

Inexistência de contratos entre as partes detalhando

M

M

Formalização de regras e critérios para a aprovação
de despesas e pagamentos
Criação de Código de Ética e de Conduta
Manual de Competências por Funções

Plano de Actividades
Orçamento Anual
Procedimento de Gestão da Qualidade (PGQ-05)
Procedimentos de ajuste directo de aquisição de
bens e serviços (PGQ-05/CCP)
Legislação aplicável em vigor
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os
colaboradores
Todos
os
colaboradores
Todos
os
colaboradores
Todos
os
colaboradores
Todos
os
colaboradores

as condições de fornecimento do bem e/ou serviço

Pedidos de compra não serem devidamente
autorizados

F

M

Criação de Código de Ética e Conduta
Formalização de regras e critérios para a aprovação
de despesas e pagamentos

Acesso indevido a dados de fornecedores registados
no sistema informático

F

M

Criação de Código de Ética e Conduta
Manual de Competências por Funções

Pagamentos efectuados não estarem de acordo com
contrato/proposta

F

M

Procedimento de Gestão da Qualidade (PGQ-05)
Procedimentos de ajuste directo de aquisição de
bens e serviços (PGQ-05/CCP)

Pagamento de bens e serviços que não foram
entregues/devidamente executados

M

M

Manual de Competências por Funções
Registo de Entradas
Auditorias Internas e externas (PGQ-10)

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS
Unidades
CA

CA

CA

CA

CA
CA

CA

Situações que potenciam riscos de corrupção

PO

IP

Inexistência de critérios e regras formalizadas para a
atribuição de benefícios públicos

F

M

Processo não estar documentado e organizado
(pedido, decisão, justificação, contrato/protocolo,
etc.)

M

Medidas de prevenção a adoptar

Criação de manual sobre a política de mecenato e
patrocínios
M

Beneficiário não estar legalmente habilitado para
exercer actividade e/ou ter dívidas à Segurança
Social e administração local

M

M

Criação de manual sobre a política de mecenato e
patrocínios
Criação de Código de Ética e Conduta
Digitalização de toda a documentação do processo

Condições e termos de atribuição do benefício não
estarem vertidos num documento escrito
(contrato/protocolo)

M

M

Formalização através de contrato/protocolo de
todos os benefícios/patrocínios

Decisor da atribuição do benefício ter interesses com
a entidade beneficiária

M

M

Criação de Código de Ética e Conduta

Inexistência de verificação do cumprimento das
condições acordadas para atribuição do patrocínio

M

M

Auditorias internas e externas (PGQ-10)

Não aplicação de “sanções” quando há
incumprimento ou cumprimento defeituoso por
parte do beneficiário

M

M

Criação de Manual sobre a política de mecenato e
patrocínios

RECURSOS HUMANOS
Unidades
CA
AD

Situações que potenciam riscos de corrupção

Utilização de critérios de recrutamento pouco
objectivos

PO

M

IP

M

Medidas de prevenção a adoptar
Criação de Código de Ética e Conduta
Criação de perfis a contratar
Plano de Actividades
Orçamento Anual
Procedimento de Gestão da Qualidade (PGQ-05)
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CA
AD

Decisão de recrutamento tomada por órgão não
colegial

F

M

Criação de Regulamento Interno sobre Admissão de
Recursos Humanos
Existência de um plano anual de actividades no qual
estão previamente definidas as necessidades de
contratação de trabalhadores

CA
AD

Utilização de critérios pouco objectivos na avaliação
dos trabalhadores

F

E

Criação de um sistema de avaliação de desempenho

CA
AD

Intervenção no procedimento de selecção ou
avaliação, de elementos com relações de
proximidade, relações familiares ou de parentesco
com os candidatos ou com os avaliados

M

Criação de Código de Ética e Conduta
Plano de Actividades
Orçamento Anual
Procedimento de Gestão da Qualidade (PGQ-05)

M

GESTÃO FINANCEIRA
Unidades
CA
AD

CA
AD

CA
AD
CA
AD

CA
AD

Situações que potenciam riscos de corrupção

PO

IP

Medidas de prevenção a adoptar

Realização de pagamentos não autorizados

M

M

Regras e critérios para a aprovação de despesas e
pagamentos existente
Criação de Manual de Competências por funções

Deficiências ao nível da inventariação e avaliação dos
bens

M

M

Protocolo de inventariação e auditoria

Dificuldade de controlo da execução orçamental

M

M

Procedimento de Gestão da Qualidade (PGQ-05)
Relatórios trimestrais de execução orçamental

Omissão de prestação de contas do movimento de
operações de tesouraria

M

M

Auditorias internas e externas (PGQ-10)
Arquivo digital de todos os documentos

Má gestão financeira

M

M

Auditorias internas e externas (PGQ-10)
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Notas
Procedimento de Gestão da Qualidade (PGQ-05): Tem como objectivo estabelecer a
metodologia para aquisição de produtos e serviços, incluindo a avaliação de fornecedores.

Procedimentos de ajuste directo de aquisição de bens e serviços: Compilação entre o
Procedimento de Gestão da Qualidade (PGQ-05) e o Código dos Contratos Públicos (CCP)

Procedimento de Gestão da Qualidade (PGQ-10): Descreve a metodologia a seguir para a
realização de auditorias internas, com vista a avaliar a implementação, adequação e
conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade face à norma NP EN ISO/IEC 17025.
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