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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O Relatório de Atividades e de Autoavaliação dá a conhecer o desempenho da AD&C durante o ano de 2020, 

identificando o grau de execução dos objetivos definidos tanto no QUAR como no Plano de Atividades, bem como 

a avaliação dos resultados alcançados e dos recursos utilizados.  

O presente documento começa por apresentar uma breve caracterização da AD&C, à qual se segue a 

autoavaliação prevista na Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, tendo como suporte os resultados alcançados 

face aos objetivos estratégicos e operacionais inscritos no QUAR 2020.  

No âmbito das atividades planeadas, a AD&C prestou um apoio essencial na implementação do Portugal 2020 
articulando a sua atividade com as necessidades dos diversos stakeholders, designadamente, a Comissão 

Europeia (CE), a Inspeção-Geral de Finanças (IGF) e as Autoridades de Gestão (AG), com as quais se relaciona, e 

no acompanhamento da Política Regional e de Coesão, garantindo a sua articulação com outros instrumentos 

da política económica, nacional e europeia,  bem como na preparação do período de programação 2021-2027, 

nomeadamente na elaboração da Estratégia Portugal 2030. 

Em 2020, foram ainda desenvolvidas um conjunto de medidas de resposta à crise desencadeada pela pandemia 

do novo coronavírus (COVID-19) que, embora não estando inicialmente previstas no Plano de Atividades, 

envolveram a generalidade das Unidades e Núcleos da AD&C, com especial destaque para a elaboração do Plano 

de Recuperação e Resiliência, instrumento criado no Conselho Europeu de julho de 2020, e a operacionalização 

do Programa APOIAR. 

Com o intuito de apurar oportunidades de melhoria no seu desempenho interno e externo, foi efetuada uma 

avaliação do nível de satisfação dos stakeholders internos e externos da AD&C, tendo os resultados obtidos sido 

positivos.  

A taxa de realização do QUAR foi 122%, tendo o Plano de Atividades atingido uma execução global de  106%, 

com 48% dos objetivos superados, 31% atingidos, 17% não atingidos e 4% anulados, decorrente, 

maioritariamente, de atividades que ficaram prejudicadas ou que tiveram de ser reequacionadas face à 

redefinição de prioridades resultantes do contexto pandémico surgido no início do ano.   

Todas as unidades orgânicas contribuíram para a elaboração deste Relatório, que reflete a capacidade de 
resposta da AD&C aos desafios que lhe são colocados. 
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I. NOTA INTRODUTÓRIA 

O Relatório de Atividades da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P. referente ao ano de 2020 

pretende dar cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei nº 183/96, de 27 de setembro, e às diretrizes 

constantes na legislação relativa ao Sistema Integrado de Gestão e Avaliação de Desempenho na 

Administração Pública (SIADAP), publicada pela Lei nº 66- B/2007, de 28 de dezembro, constituindo-se como 

o documento de avaliação que, por primazia, encerra o ciclo de gestão através da demonstração qualitativa 
e quantitativa dos resultados alcançados, integrando o Balanço Social (BS) e o relatório de autoavaliação. 

A metodologia de elaboração do Relatório de Atividades segue os normativos estabelecidos para o efeito e 

constantes no Manual de Planeamento e Gestão da AD&C, e consubstancia a avaliação de desempenho da 

AD&C através dos Objetivos Operacionais definidos em sede de Quadro de Avaliação e Responsabilização 

(QUAR) e de Plano de Atividades para o ciclo de gestão em causa, tendo sido elaborado a partir dos 

contributos de todas as Unidades Orgânicas (UO), e em estreita articulação com estas, visando o 

desenvolvimento de um Relatório integrado e participado.  

Breve análise conjuntural 

O ano de 2020 fica indissociavelmente ligado à crise desencadeada pela pandemia COVID-19. A natureza 

imprevisível deste acontecimento e a sua abrangência a nível global exigiu uma capacidade de reposta com 

impacto a vários níveis. 

No âmbito do Portugal 2020, a Comissão Europeia desencadeou medidas específicas e iniciativas 

legislativas, visando introduzir flexibilidade na execução dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 

(FEEI), mediante a adoção de regras de caráter excecional e temporário que permitiram encontrar soluções 

ao nível dos Estados-Membros tendentes quer à redução dos impactos negativos da pandemia, quer ao 
apoio à retoma da atividade económica.  

Portugal não foi exceção e acompanhou este movimento na sequência das alterações introduzidas aos 

regulamentos comunitários, tendo sido integradas na legislação transversal dos FEEI as regras de caráter 

excecional e temporário aplicáveis às operações promovidas pelos beneficiários, bem como, ao nível de 

alterações dos Regulamentos Específicos dos vários domínios do Portugal 2020, uma maior flexibilidade na 

execução e novas elegibilidades face ao contexto de grande exigência, atribuindo aos fundos um papel 

relevante na minimização de impactos negativos. 

Até 31 de dezembro de 2020, foram transferidos para Portugal 14 245 milhões de euros, a título de 

pagamentos intermédios efetuados pela Comissão Europeia, como resultado da execução das operações 

financiadas pelos fundos europeus afetos ao Portugal 2020, o que corresponde a mais de metade do valor 

programado no Portugal 2020 (55%). O montante transferido é o quinto maior no conjunto dos Estados-

Membros, abaixo da Polónia, Itália, Espanha e França (países com envelopes financeiros superiores ao de 

Portugal). No total, a CE transferiu 219 882 M€ para os 28 Estados-Membros e, desse montante, 6,5 % foi 

transferido para Portugal. Importa salientar que durante 2020, e à semelhança dos anos anteriores, não se 

verificou qualquer interrupção ou suspensão de pagamentos por parte da CE a Portugal no que respeita ao 
FEDER, FSE, FC e FEAC. 

2020 foi ainda marcado pela preparação do período de programação 2021-2027, nomeadamente 

preparação da Estratégia 2030.
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II. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E AUTO-AVALIAÇÃO 

1. Avaliação da execução do Quadro de Avaliação e Responsabilização 

Monitorização e revisão do QUAR 

O processo de monitorização do QUAR concretizou-se através de três ações de monitorização, referentes à 

avaliação dos resultados alcançados no final dos três primeiros trimestres, tendo a monitorização do 4º trimestre 
sido realizada já em 2021. 

Embora no decorrer de 2020 não se tenha mostrado necessário propor superiormente a revisão de objetivos 

e/ou de indicadores do QUAR, verificou-se no final do ano que, devido a motivos supervenientes não previsíveis, 

não seria possível concretizar dois dos indicadores previstos, designadamente, “Nº de dias úteis, antes do prazo 

de submissão à tutela, para envio de contributos para o draft do Acordo de Parceria pós-2020” e “Prazo para a 

implementação das medidas Simplex B2020+”, inscritos nos objetivos operacionais 2 e 3, respetivamente, tendo 

consequentemente sido proposta, e aprovada pela tutela, a anulação dos mesmos.  

Resultados alcançados 

Analisando em termos globais os resultados alcançados, constata-se que a taxa de realização do QUAR foi de 

122%. Dos cinco objetivos operacionais, quatro foram superados, incluindo os três objetivos relevantes, e um foi 

atingido, conforme se pode observar no quadro e no gráfico seguintes. 

Objetivos Operacionais Taxa Realização Classificação 

1 Divulgar as oportunidades e os resultados da aplicação 
dos Fundos Europeus 

100% ATINGIDO 

2 Aprofundar o conhecimento sobre a intervenção dos 
Fundos e as dinâmicas regionais 

146% SUPERADO 

3 Consolidar os sistemas de coordenação, 
monitorização, controlo e avaliação dos Fundos* 

114%  SUPERADO 

4 Promover a boa execução dos fundos e a fluidez dos 
fluxos financeiros* 

113% SUPERADO 

5 Reforçar o modelo de desenvolvimento organizacional 
centrado na qualidade e comunicação 

130% SUPERADO 

QUAR – Execução global 122%  

* Objetivos relevantes 

Quadro 1: Resultados alcançados − QUAR 2020. 

No que respeita aos objetivos 2 e 5, que apresentam taxas de realização superiores a 125%,  representando 40% 

do total , a fundamentação para a elevada superação encontra-se descrita de seguida, na avaliação qualitativa e 

justificação dos desvios, assim como as justificações para os desvios verificados nos restantes objetivos. 
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Gráfico 1: Grau de cumprimento dos objetivos − QUAR 2020. 

Quanto aos indicadores do QUAR, seis apresentam taxas de realização iguais ou superiores a 125%, 

representando 60% do total, e oito (80%) apresentam histórico relativamente aos anos anteriores, 

designadamente: 

 indicadores 3, 7 e 10 – evolução positiva, com acréscimos de 77, 33 e 62 p.p., respetivamente; 

 indicadores 1, 4 e 5 – evolução negativa, com decréscimos de 13, 5 e 17 p.p., respetivamente; 

 indicadores 6 e 9 – execução idêntica à do ano anterior. 

 

Gráfico 2: Taxa de execução dos indicadores − QUAR 2020. 

OBJETIVOS DE EFICÁCIA 

Indicadores Meta Tolerância Valor crítico Peso Resultado Tx. Realiz. Desvio Classificação 

1 Nº médio de dias corridos para 
disponibilização dos Boletins públicos 
trimestrais de monitorização dos 
fundos* 

25 4 20 60% 26 100% 0% Atingido 

2 Prazo de realização de uma 
campanha de publicidade 
institucional sobre resultados 
Portugal 2020  

31 out 30 dias 
corridos 

1 out 40% 30 out 100% 0% Atingido 

 Indicador com histórico. 

OBJETIVO OPERACIONAL 1 

Divulgar as oportunidades e os resultados da aplicação dos Fundos Europeus 

Classificação Tx. Realização 

ATINGIDO  100% 
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Indicadores Meta Tolerância Valor crítico Peso Resultado Tx. Realiz. Desvio Classificação 

3 N.º médio de dias úteis para 
submissão dos reportes trimestrais de 

monitorização dos instrumentos 
territoriais do Portugal 2020, após 
disponibilização da informação de 
conclusão do trimestre* 

8 2 7 100% 3 146% 46% Superado 

 Indicador com histórico. 

Avaliação qualitativa e justificação dos desvios 

Indicador 3 

Os atrasos verificados na disponibilização da informação necessária à consolidação dos reportes trimestrais 

refletiram-se na superação deste indicador, na medida em que no momento da receção do último contributo os 

reportes já se encontravam praticamente concluídos, permitindo reduzir o prazo médio de submissão. 

OBJETIVOS DE EFICIÊNCIA 

Indicadores Meta Tolerância Valor crítico Peso Resultado Tx. Realiz. Desvio Classificação 

4 N.º médio de dias úteis de resposta às 
solicitações provenientes dos Órgãos 

de Governação do PT 2020 nos 
domínios da coordenação dos fundos, 
dos assuntos jurídicos, da contratação 
pública e dos auxílios de Estado* 

15 2 12 50% 12 128% 28% Superado 

5 N.º médio de dias úteis 
parasubmissão do relatório final do 
processo auditado, após receção do 
contraditório* 

8 2 5 50% 8 100% 0% Atingido 

 Indicador com histórico. 

Avaliação qualitativa e justificação dos desvios 

Indicador 4 

Tendo em conta a natureza das solicitações recebidas, maioritariamente relacionadas com medidas COVID, 
mostrou-se necessário responder em prazo muito reduzidos. 

Indicadores Meta Tolerância Valor crítico Peso Resultado Tx. Realiz. Desvio Classificação 

6 N.º médio de dias para preparação e 
emissão dos Pedidos de Pagamento 
Intermédios (PPI) à CE, após receção 
do PPI da AG* 

15 3 11 50% 15 100% 0% Atingido 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 2 

Aprofundar o conhecimento sobre a intervenção dos Fundos e as dinâmicas 
regionais 

Classificação Tx. Realização 

SUPERADO  146% 

OBJETIVO OPERACIONAL 3 

Consolidar os sistemas de coordenação, monitorização, controlo e avaliação dos 
Fundos 

Classificação Tx. Realização 

SUPERADO  114% 

OBJETIVO OPERACIONAL 4 

Promover a boa execução dos Fundos e a fluidez dos fluxos financeiros 

Classificação Tx. Realização 

SUPERADO  113% 
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Indicadores Meta Tolerância Valor crítico Peso Resultado Tx. Realiz. Desvio Classificação 

7 N.º médio de dias úteis para 
processamento dos pagamentos a 

beneficiários finais do PT 2020*  

6 1 4 50% 4 125% 25% Superado 

 Indicador com histórico. 

Avaliação qualitativa e justificação dos desvios 

Indicador 7 

O resultado alcançado deveu-se à disciplina de trabalho conseguida pela equipa, maioritamente em teletrabalho 

desde março, dando prioridade ao tratamento dos pedidos de pagamento aos beneficiários. 

OBJETIVOS DE QUALIDADE 

Indicadores Meta Tolerância Valor crítico Peso Resultado Tx. Realiz. Desvio Classificação 

8 Percentagem de satisfação com a 
comunicação interna* 

65% 5% 71% 15% 79% 158% 58% Superado 

9 N.º de medidas no âmbito da 
atividade física ou saúde e bem-estar 
no local de trabalho*  

2 1 4 50% 4 125% 25% Superado 

10 N.º médio de dias corridos para 
resposta ao requerente, após registo 
das sugestões, elogios e reclamações 
(SER) na aplicação informática*  

10 4 5 35% 5 125% 25% Superado 

 Indicador com histórico. 

Avaliação qualitativa e justificação dos desvios 

Indicador 8 

A elevada superação resultou do impacto das ações de comunicação interna, com o desenvolvimento de 

iniciativas criativas e inovadoras que atenuaram a “distância” física entre colaboradores em ambiente  de 

teletrabalho. 

Indicador 9 

Face ao contexto pandémico vivido em 2020 foram implementadas ações de sensibilização e medidas não 

previstas inicialmente, nomeadamente no âmbito da Covid-19 e do Plano de Contingência AD&C. 

Indicador 10 

A elevada superação deveu-se à conjugação de esforços no sentido de agilizar o processo de resposta, bem como 
à reduzida complexidade das reclamações apresentadas. 

2. Avaliação da execução do Plano de Atividades 

A taxa global de realização do Plano de Atividades foi de 106% apresentando-se no quadro e gráfico seguintes o 

grau de execução dos respetivos objetivos e indicadores, agrupados por objetivo operacional. 

 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 5 

Reforçar o modelo de desenvolvimento organizacional centrado na qualidade e 
comunicação 

Classificação Tx. Realização 

SUPERADO  130% 
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Quadro 2: Resultados alcançados – Plano de Atividades 2020. 

A execução do Plano de Atividades pode ser considerada globalmente como positiva, tendo sido superados todos 

os objetivos operacionais. 

No que respeita à execução dos objetivos e indicadores inscritos no Plano, considera-se igualmente muito 

positiva, com 79% dos objetivos e 78% dos indicadores superados ou atingidos, tendo o não cumprimento ou 

anulação de alguns dos objetivos/ indicadores decorrido, maioritariamente, de atividades que ficaram 

prejudicadas ou que tiveram de ser reequacionadas face à redefinição de prioridades resultantes do contexto 

pandémico surgido no início do ano.   

 

Gráfico 3: Grau de cumprimento dos objetivos e indicadores – Plano de Atividades 2020. 

Na sequência das ações de monitorização trimestrais efetuadas, foram submetidas ao Conselho Diretivo da 

AD&C propostas de revisão de objetivos e/ou indicadores do Plano de Atividades, justificadas por motivos 

supervenientes não previsíveis à data da definição dos mesmos, que se encontram devidamente assinaladas no 

documento. 

De referir que 80 dos 113 indicadores do Plano apresentam histórico, representando 71% do total. Estes 
indicadores encontram-se devidamente assinalados. 

 

 

Objetivos Operacionais Taxa de Realização Classificação 

1 Divulgar as oportunidades e os resultados da 
aplicação dos Fundos Europeus 

106% SUPERADO 

2 Aprofundar o conhecimento sobre a intervenção dos 
Fundos e das dinâmicas regionais 

105%  SUPERADO 

3 Consolidar os sistemas de coordenação, 
monitorização, controlo e avaliação dos Fundos 

103% SUPERADO 

4 Promover a boa execução dos Fundos e a fluidez dos 
fluxos financeiros 

108% SUPERADO 

5 Reforçar o modelo de desenvolvimento 
organizacional centrado na qualidade e comunicação 

110%  SUPERADO 

Plano de Atividades − Execução global  106%   
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OBJETIVO 1  

Assegurar a monitorização e divulgação de informação sobre a aplicação dos 
Fundos 

 

Atingido 

Taxa Realização: 100% 

UO responsável 
UAME  

Serviços envolvidos 
UAME/NM 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

1 Nº médio de dias corridos de 
disponibilização dos reportes mensais 
de monitorização dos fundos* 

20 5 35% Proposta ao CD 25 100% 0% 

 2 N.º de dias uteis para disponibilização 
do reporte CIC da Bolsa de Recupera-

ção, após as AG enviarem análise(a) 

5 2 30% Proposta ao CD 5 100% 0% 

 3 Nº médio de dias p/ disponibilização 
dos Boletins públicos trimestrais de 

monitorização dos fundos(b)* 

25 4 35% Proposta ao CD 26 100% 0% 

(a) Substituição do indicador (Nº médio de dias corridos de disponibilização dos reportes mensais de monitorização das metas de execução do PT 2020), 
aprovada pelo CD na sequência da monitorização do 1º trimestre, por não terem sido estabelecidas superiormente metas de execução para 2020. 

(b) Indicador 1 do QUAR. 
 Indicador com histórico. 

OBJETIVO 2 

Desenvolver atividades/conteúdos inovadores centrados na missão AD&C e 
especialmente orientados para os resultados do Portugal 2020, explorando o 
potencial de dados e informação produzidos internamente 

Atingido 

Taxa Realização: 100% 

UO responsáveis 
NCD 

Serviços envolvidos 
NCD 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

 1 Nº de conteúdos inovadores 
produzidos 

20 4 50% Suporte 
documental 

20 100% 0% 
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Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

 2 Prazo de realização de campanha de 
publicidade institucional sobre 
resultados Portugal 2020(c) 

31 out 30 dias 
corridos 

50% Suporte 
documental 

30 out 100% 0% 

(c) Indicador 2 do QUAR. 

OBJETIVO 3 

Melhorar a informação e comunicação no pós-2020 

Atingido 

Taxa Realização: 100% 

UO responsável 
UCFFC 

Serviços envolvidos 
UCFFC/NCT 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

 1 Nº de propostas de melhoria 
(incluindo suportes e canais de 
comunicação) 

2 1 100% Suporte 
documental 

3 100% 100% 

OBJETIVO 4 

Assegurar a divulgação de resultados dos apoios atribuídos no âmbito da 
Cooperação Territorial Europeia 

Superado 

Taxa Realização: 132% 

UO responsável 
UCFFC 

Serviços envolvidos 
UCFFC/NCT 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

 1 N.º médio de dias úteis para 
apresentação da monitorização 
financeira, após final dos semestre* 

30 5 50% Suporte 
documental 

18 128% 28% 

 2 Nº de ações de divulgação de 
informação relativa a 

programas/projetos/atividades 
relacionadas com a CTE(d)* 

45 5 50% Convocatórias e 
presenças, noticias  

site 

68 136% 36% 

(d) Revisão da meta, aprovada pelo CD na sequência da monitorização do 2º trimestre –  a utilização de plataformas de comunicação veio alterar a dinâmica das 
reuniões de preparação do próximo período de programação, passando a ser marcadas com mais frequência, a que acresceu a necessidade de prestação de 
apoio aos beneficiários, no âmbito das alterações regulamentares resultantes do COVID -19. 

 Indicador com histórico. 

Tendo em conta que a monitorização financeira depende da informação disponibilizada semestralmente pelas 

AG, a meta do indicador 1 foi definida de modo a acautelar eventuais atrasos em que as AG possam incorrer, o 
que não veio a acontecer. 

A util ização de canais de comunicação online permitiu aos colaboradores do NCT participar num maior numero 
de reuniões, a que acresceu a necessidade de prestar um maior apoio aos beneficiários no âmbito das alterações 
regulamentares resultantes do COVID-19. 

OBJETIVO 5 

Divulgar e clarificar as oportunidades da aplicação dos Fundos do PT 2020 

Atingido 

Taxa Realização: 100% 

UO responsável 
UCFFC / UCFSE / NCD / USI 

Serviços envolvidos 
UCFFC / UCFSE / NCD / USI 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

 1 N.º médio de dias úteis de resposta 
aos pedidos recebidos através do 

Suporte 2020* 

2,5 1 100% SSN2020 2,9 100% 0% 

 Indicador com histórico. 
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OBJETIVO 1 

Acompanhar e promover reflexões sobre o desenvolvimento da Política 
Estrutural e Política Regional 

Atingido 

Taxa Realização: 100% 

UO responsável 
UPR / UAME 

Serviços envolvidos 
UPR / UAME 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

1 Nº de dias úteis, antes do prazo de 
submissão à tutela, para envio de 
contributos para o draft do Acordo de 
Parceria pós-2020 

7 5 50% Registo de envio ao 
CD 

- - - 

UO responsável 
UPR 

Serviços envolvidos 
UPR 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

2 Nº de sessões internas de debate 
sobre Políticas Estruturais e Política 
Regional* 

4 0 - Convocatórias e 
listas de presenças 

- - - 

3 N.º de relatórios com resumo dos 
contributos para o acompanhamento 
do processo de negociação 

regulamentos 2021-2027 

2 0 50% Registo de envio ao 
CD 

2 100% 0% 

 Indicador com histórico. 

A pandemia COVID-19 teve um forte impacto no calendário de preparação do Acordo de Parceria (AP), na medida 

em que levou à alteração das prioridades do governo, e, consequentemente, ao seu adiamento, apenas 

clarificado de forma cabal no final ano. Foram assim priorizadas as atividades relacionadas com: a resposta às 

consequências económicas e sociais da pandemia, para a qual foram mobilizados os fundos da Política de Coesão, 

obrigando a duas reprogramações do Portugal 2020; a existência de uma resposta à escala europeia com a 

criação de instrumentos dedicados à recuperação da crise, dos quais se destacam o Instrumento/Mecanismo de 

Recuperação e Resiliência e o REACT-EU, cuja negociação à escala europeia foi associada à negociação do Quadro 

Financeiro Plurianual 2021-2027 e que ocorreu num curto espaço de tempo; a programação do Plano de 
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Recuperação e Resiliência, na qual a AD&C tem estado envolvida, com especial destaque desde finais de outubro 

de 2020. Da priorização destas atividades resultou que a definição dos princípios globais da programação dos 

Fundos da Política de Coesão para o período 2021-2027 apenas fosse possível concretizar no final do ano,  não 

tendo por essa razão sido solicitado à AD&C, pela Tutela, qualquer esboço inicial do Acordo de Parceria pós-
2020. Consequentemente, o indicador 1, que integrava o QUAR, foi considerado como anulado. 

Tendo em conta o contexto pandémico e principalmente o facto de, desde março, ter sido criado um conjunto 

de respostas novas por parte da CE, que levaram a orientar os esforços para a resposta nacional de emergência, 
estabilização e recuperação, o indicador 2 foi também considerado como anulado.  

OBJETIVO 2 

Monitorizar as abordagens de base territorial e promover o 
acompanhamento e reflexão sobre as dinâmicas regionais 

SuperadoTaxa  

Realização: 136% 

UO responsável 
UPR 

Serviços envolvidos 
UPR/NEPT 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

 1 N.º médio de dias úteis para 
submissão dos reportes trimestrais 
de monitorização dos instrumentos 
territoriais do Portugal 2020, após 

disponibilização da informação de 
conclusão do trimestre(e)* 

8 2 60% Registo de envio ao 
CD 

3 143% 43% 

 2 N.º de reuniões dinamizadas da 
Rede das Dinâmicas Regionais* 

2 0 - Registo interno da 
rede 

- - - 

3 N.º participações no âmbito de GT 
em fóruns nacionais e internacionais 
de reflexão e debate sobre políticas 

de desenvolvimento regiona(f)* 

20 3 40% Convocatórias e 
listas de presenças 

28 122% 22% 

(e) Indicador 3 do QUAR. A fundamentação do respetivo desvio encontra-se descrita no ponto 1.2. do Capítulo II. 
(f) Revisão da meta, aprovada pelo CD na sequência da monitorização do 2º trimestre –  a transição das reuniões de diversos GT em que a AD&C participa do 

formato presencial para o formato virtual, o que permite acompanhar um número superior de reuniões dos GT em causa, pelo que se prevê um aumento do 
número de participações, nomeadamente no quadro de manutenção das restrições à realização de reuniões presenciais nos próximos meses. 

 Indicador com histórico. 

Por decisão do CD não foi oportuno realizar nenhuma reunião da RDR no decurso do ano de 2020, pelo que o 
indicador foi considerado como anulado. 

Pelo facto de nos encontrarmos, desde março de 2020, em contexto de pandemia, grande parte dos eventos e 

reuniões previstos passaram de presenciais para virtuais, o que facilitou ou, em alguns casos, permitiu, a 
participação num maior número de reuniões ou eventos. 

OBJETIVO 3 

Desenvolver e implementar a monitorização estratégica do Portugal 2020 

Não Atingido 

Taxa Realização: 40% 

UO responsável 
UPR / UAME 

Serviços envolvidos 
UPR / UAME 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

 1 Prazo de submissão do Relatório 
Anual dos FEEI (g)* 

31 mai 15 dias 
úteis 

40% Registo de envio ao 
CD 

20 mai 100% 0% 
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UO responsável 
UPR 

Serviços envolvidos 
UPR 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

 2 Prazo de apresentação da proposta 
de estrutura do 2.º Relatório do 
Desenvolvimento e Coesão 

30 nov 15 dias 
úteis 

30% Registo de envio ao 
CD 

0 0% -100% 

 3 Nº de documentos de reflexão 
produzidos (e.g. cadernos temáticos, 
working papers, Policy Brief) 

3 1 30% Registo de envio ao 
CD 

0 0% -100% 

(g) Revisão da meta, aprovada pelo CD na sequência da monitorização do 1º trimestre –  na sequência da decisão de reformular o Relatório Anual dos FEEI, quer 
em termos de linha editorial quer em termos de informação de suporte (passando a ser reportada ao final do ano), o  momento d e divulgação foi antecipado 
para o 1.º semestre. 

 Indicador com histórico. 

Tendo em conta o contexto pandémico, bem como o facto de, desde março, ter sido criado um conjunto de 

respostas novas por parte da CE, que levaram a orientar os esforços para a resposta nacional de emergência, 
estabilização e recuperação, não houve tempo disponível para a reflexão e o trabalho preparatório necessários 
para a concretização dos indicadores 2 e 3. 

OBJETIVO 4 

Assegurar o apoio a processos de reprogramação dos PO na fase de 
encerramento do  PT 2020 

Superado 

Taxa Realização: 138% 

UO responsável 
UAME / UCFFC 

Serviços envolvidos 
UAME / UCFFC 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

1 N.º médio de dias úteis de resposta às 
solicitações relacionadas com o 
processo de reprogramação dos PO 
do PT 2020 

6 2 10% Suporte 
documental 

3 138% 38% 

O Processo de reprogramação dos PO (Reprogramação Covid) foi objeto de várias alterações, quer em termos 

de regulamentação comunitária, quer no ajustamento do seu conteúdo às necessidades que o contexto de 

pandemia provocou em Portugal. Face ao contexto, as solicitações efetuadas em cada fase tiveram prazos de 

resposta extremamente reduzidos, exigindo uma priorização desta tarefa em detrimento de outras. Esta 

realidade provocou que a meta inicialmente prevista fosse sucessivamente ultrapassada. 

OBJETIVO 5 

Garantir o acompanhamento do Portugal 2020 na sua articulação com outros 
instrumentos centrais da Política Económica Nacional e Europeia 

Superado 

Taxa Realização: 112% 

UO responsável 
UPR 

Serviços envolvidos 
UPR 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

 1 Prazo de submissão da 5ª call ao 
programa PARE* 

31 out 0 25% Submissão na 
plataforma da CE 

30 out 100% 0% 

 2 Prazo de submissão do contributo 
para o primeiro draft do PNR, no 
âmbito do Semestre Europeu* 

31 mar 2 dias 
úteis 

45% Registo de envio ao 
CD 

2 mar 130% 30% 

 3 N.º médio de dias úteis para 
disponibilização do Flash Trimestral, 
após publicação CNT/INE* 

3 1 15% Registo de envio ao 
CD 

5 88% -12% 

 4 Nº médio de dias corridos para 
atualização trimestral do Plano 
Juncker* 

22 10 15% Registo de envio ao 
CD 

16 100% 0% 

 Indicador com histórico. 
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De acordo com solicitação da Tutela, a disponibilização do documento foi antecipada face ao inicialmente 

previsto, o que  justifica a elevada superação do indicador 2. 

O atraso verificado na disponibilização do Flash trimestral prende-se com a necessidade de canalizar, no último 
trimestre do ano, os recursos existentes para resposta a outras situações mais urgentes, em particular no âmbito 

das agendas da Estratégia PT2030. 
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OBJETIVO 1 

Assegurar a coordenação regulamentar e harmonização da aplicação das 
normas comunitárias e nacionais, incluindo em auxílios de Estado, associadas 
à intervenção do FSE, do FEDER e do FC no âmbito  do PT 2020 

Superado 

Taxa Realização: 128% 

UO responsável 
UCFFC / UCFSE / NAJC / NCPAE 

Serviços envolvidos 
UCFFC / UCFSE / NAJC / NCPAE 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

1 Nº médio de dias úteis de resposta às 
solicitações provenientes dos Órgãos 

de Governação do PT2020 nos 
domínios da coordenação dos fundos, 
dos assuntos jurídicos, da contratação 
pública e dos auxílios de Estado(h)* 

15 2 100% Mapa de registo de 
processos 

12 128% 28% 

(h) Indicador 4 do QUAR. A fundamentação do respetivo desvio encontra-se descrita no ponto 1.2. do Capítulo II. 
 Indicador com histórico. 
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OBJETIVO 2 

Garantir a execução das auditorias em operações no âmbito do Sistema 
Comum 1 - Operações FEDER/FC e do Sistema Comum 2 - Operações FSE 

Superado 

Taxa Realização: 111% 

UO responsável 
UCA 

Serviços envolvidos 
UCA/NAFFC/NAFSE 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

 1 N.º médio de dias úteis para 
submissão do relatório final do 
processo auditado, após receção  

do contraditório (i)* 

8 2 50% Relatórios Finais, 
Contraditório, 
Cronograma 

8 100% 0% 

 2 N.º médio de dias úteis p/ submissão 
do relatório final do processo 

auditado, após receção da análise  do  
contraditório pelo auditor externo* 

10 3 50% Relatórios Finais, 
Contraditório, 

Cronograma 

6 121% 21% 

(i) Indicador 5 do QUAR.  
 Indicador com histórico. 

O empenho da equipa e dos inspetores permitiu que entre o relatório preliminar e o relatório final não se 

observassem alterações significativas quanto ao conteúdo, às conclusões e às recomendações expressas nos 

relatórios. 

OBJETIVO 3 

Assegurar o desenvolvimento dos sistemas de Informação de suporte à 
coordenação, monitorização, controlo e avaliação dos Fundos 

Não Atingido 

Taxa Realização: 50% 

UO responsável 

USI 

Serviços envolvidos 

USI/NGRT 
 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

1 Prazo para implementação do 
desenvolvimento do Balcão 2020 +* 

31 dez(a) 15 dias 
corridos 

33% Relatório de 
implementação 

17 dez 100% 0% 

2 Prazo para a implementação das 
medidas Simplex B2020+* 

31 dez(b) 15 dias 
corridos 

33% Relatório de 
implementação 

- - - 

3 Prazo para desenvolvimento da 
interconexão de dados no âmbito dos 
sistemas de informação do Portugal 
2020 * 

31 dez 15 dias 
corridos 

33% Relatório de 
implementação 

0 0% -100% 

 Indicador com histórico. 

A entrada em produção da versão completa da funcionalidade Morada Única Digital (MUD), associada ao Serviço 

Público de Notificações Eletrónicas (SPNE), gerida e desenvolvida pela  Agência para a Modernização 
Administrativa, I.P. (AMA), e que é parte integrante do projeto do Balcão +, estava prevista para abril de 2020, o 

que não se veio a concretizar, tendo a AD&C sido informada apenas em outubro da conclusão da versão 

simplificada desta funcionalidade e da previsão de entrada em produção da versão completa até ao final do ano, 

o que permitiria ainda o cumprimento deste indicador. No entanto, esta previsão não se veio igualmente a 
concretizar, aguardando-se a validação desta entidade relativamente aos requisitos finais da versão completa. 

Tendo em conta o exposto, o indicador 2, que integrava o QUAR, foi considerado como anulado. 

A implementação das tarefas que suportam o indicador 3 decorrem dos trabalhos que vão ser desenvolvidos no 

âmbito do indicador 1, tendo já sido efetuadas diligências com outros organismos da administração pública, 

como por exemplo a ESPAP, DGERT, CASES. 
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OBJETIVO 4 

Reforçar a fiabilidade na despesa certificada à Comissão Europeia  

Superado 

Taxa Realização: 140% 

UO responsável 
UC 

Serviços envolvidos 
UC 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

 1 Prazo para emissão das Informações 
relativas às ações previstas no Plano 
de Controlo da AC no âmbito do PT 

2020, face ao calendário proposto(j) 

30 set 
31 out 
15 nov 

3 dias 
úteis 

60% Informação/ 
Relatório Auditoria 

30 set 
31 out 
15 nov 

100% 0% 

 2 N.º de verificações complementares 
de natureza temática no âmbito do 

PT 2020* 

5 0 40% Informação/ 
Relatório 

10 200% 100% 

(j) Alteração da formulação e da meta do indicador, aprovada pelo CD na sequência da monitorização do 2º trimestre –  Face à incerteza quanto à conclusão 

atempada das auditorias a operações e das verificações no local decorrente das condicionantes causadas pelo COVID-19, bem como quanto  aos trabalhos a 

desenvolver pela AC no âmbito das conclusões que vierem a ser emitidas em matéria de efeito incentivo sobre o EC 17 -18, foi decidido que os trabalhos a 

realizar como suporte à preparação e elaboração das Contas do EC 19-20 tivessem outra abordagem.. 

 Indicador com histórico. 

Em 2020 foram realizadas 10 ações de verificação complementar, relacionadas com o Tratamento das Receitas 

geradas no âmbito das operações FSE. Dada a  relevância das matérias em causa para efeito da certificação de 

despesas à CE, foi desenvolvido um esforço adicional na emissão dos respetivos relatórios finais, o que resultou 
na realização de mais auditorias do que as inicialmente previstas. 

OBJETIVO 5 

Normalizar e/ou atualizar procedimentos da Autoridade de Certificação 

Não Atingido 

Taxa Realização: 64% 

UO responsável 
UC 

Serviços envolvidos 
UC 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

 1 Prazo para atualização anual da 
descrição das funções e dos 
procedimentos da Autoridade de 
Certificação no âmbito do PT 2020* 

31 dez 10 dias 
úteis 

60% Proposta de 
Atualização 
Descrição 

30 nov 106% 6% 

 2 Prazo para atualização do Manual de 
Procedimentos da Autoridade de 
Certificação no âmbito do PT 2020* 

30 nov 10 dias 
úteis 

40% Proposta de 
Revisão de MP 

0 0% -100% 

 Indicador com histórico. 

As sucessivas alterações legislativas ocorridas em 2020 resultantes da pandemia COVID 19 condicionaram os 

trabalhos de atualização do Manual de Procedimentos tendo os mesmos sido suspensos.  A este factor acresceu 

ainda a necessidade de reafetar os tecnicos à elaboração e análise de PPI com o objetivo de incrementar os fluxos 

financeiros com a Comissão Europeia e assim criar l iquidez para fazer face ao acréscimo de pagamentos aos 
beneficiários. 

 

 

 

 

 



 

 

 24 

OBJETIVO 6 

Assegurar a elaboração de propostas de amostras de operações a auditar 
pela Estrutura Segregada de Auditoria (ESA) 

Atingido 

Taxa Realização: 100% 

UO responsável 
UCA 

Serviços envolvidos 
UCA/NPPC 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

 1 N.º médio de dias úteis para entrega 
dos resultados das amostras de 

auditorias das operações* 

5 1 50% Troca de 
correspondência 

5 100% 0% 

 2 N.º de propostas submetidas até 
validação final pela Autoridade de 

Auditoria* 

3 1 50% Troca de 
correspondência 

2 100% 0% 

 Indicador com histórico. 

OBJETIVO 7 

Assegurar a preparação e acompanhamento de auditorias de Organismos de 
Controlo Nacionais e Comunitários pela ESA 

Não Atingido 

Taxa Realização: 94% 

UO responsável 
UCA 

Serviços envolvidos 
UCA/NPPC 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

 1 N.º médio de dias úteis para 
compilação/avaliação dos 
documentos de preparação, após 
receção de documentos* 

3 1 50% Troca de 
correspondência 

4 100% 0% 

 2 N.º médio de dias úteis para 
compilação/articulação do 
contraditório ao relatório preliminar* 

3 1 50% Troca de 
correspondência 

5 88% -12% 

 Indicador com histórico. 

O desvio resultou de uma sobreposição de auditorias, bem como da falta de disponibilidade de resposta por 
parte dos restantes interlocutores, a que acresce a pequena dimensão da equipa. 

OBJETIVO 8 

Promover e acompanhar a avaliação no âmbito da intervenção dos FEEI 

Não Atingido 

Taxa Realização: 75% 

UO responsável 
UAME 

Serviços envolvidos 
UAME 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

1 N.º de exercícios de avaliação previstos 
no Plano Global de Avaliação 

concluídos* 

5 1 40% Registo de 
Relatório Final de 

avaliação 

1 25% -75% 

2 N.º de avaliações do Plano Global de 
Avaliação, coordenadas pela AD&C, 
iniciadas (com procedimento concursal 

lançado)* 

2 2 30% Peças do 
procedimento 

3 150% 50% 

3 N.º de avaliações previstas no Plano 
Global de Avaliação, coordenados pela 

AD&C, com follow up* 

5 1 10% Relatório de follow 
up 

0 0% -100% 

4 Prazo de apresentação de proposta de 
atualização do Plano Global de 

Avaliação para submissão à Comissão 
Interministerial de Coordenação* 

15 out 10 dias 
úteis 

20% Proposta ao CD 29 out 100% 0% 

 Indicador com histórico. 
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Os principais motivos para não terem sido concluídas as avaliações previstas no indicador 1, coordenadas quer 

pela AD&C quer por outros parceiros Rede M&A, prendem-se com atrasos na estabilização metodológica, na 

entrega dos relatórios, na emissão de pareceres e na disponibilização de informação à equipa, bem como 
dificuldade em ultrapassar as normas de proteção de dados da COM. 

Para além das avaliações previstas no indicador 2, foi ainda lançada em outubro a avaliação do contributo do 
Portugal 2020 para a Estratégia Europa 2020 e o Programa Nacional de Reformas. 

Atendendo às restantes tarefas não previstas em 2020, quer por parte da AD&C quer por parte das AG, não foi 

possível prosseguir o exercicio de follow up das avaliações, sendo que se espera que em 2021 se consiga 
recuperar o atraso nestes exercícios. No que se refere às avaliações ainda não terminadas, não foi  possível iniciar 
follow-up, porque ainda não estão estabilizadas as conclusões e recomendações.  

 

OBJETIVO 9 

Dinamizar a rede de avaliação e monitorização do Portugal 2020 

Atingido 

Taxa Realização: 100% 

UO responsável 
UAME 

Serviços envolvidos 
UAME 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

1 Nº de reuniões da Rede de 
Monitorização e Avaliação* 

3 0 100% Agenda e lista 
participantes 

3 100% 0% 

2 Nº de ações de capacitação promovidas 
e/ou sessões de divulgação pública* 

2 0 - Agenda e lista 
participantes 

- - - 

 Indicador com histórico. 

Devido a constrangimentos gerados pelo contexto pandémico foi cancelada a sessão de março 2020 para 

apresentação Av SI, não tendo também sido concretizada a segunda fase do exercicio de capacitação iniciado em 

novembro 2019 com as AG, pelo que o indicador foi considerado como anulado.  

OBJETIVO 10 

Consolidar o Sistema de Monitorização do Portugal 2020 

Superado 

Taxa Realização: 120% 

UO responsável 
UAME 

Serviços envolvidos 
UAME / USI 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

1 N.º de documentos de Orientação no 
âmbito da monitorização do PT 2020* 

3 0 40% Proposta ao CD 3 100% 0% 

2 Nº médio de dias corridos para análise 
dos pedidos de overbooking enviados 
pelas AG 

10 5 30% Proposta ao CD  9 100% 0% 

3 Nº médio de dias corridos de resposta a 
pedidos de informação externos sobre 
vários periodos de programação* 

30 4 30% Proposta ao CD  9 165% 65% 

 Indicador com histórico. 

A meta definida teve por base a imprevisibilidade da natureza das questões colocadas, tendo em conta o 

histórico dos pedidos em anos anteriores. Os “clientes” AD&C, que são desde o cidadão comum, a empresas, 

investigadores ou jornalistas, têm necessidades de informação muito distintas, o que faz variar o prazo de 

resposta.  
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OBJETIVO 11 

Coordenar a definição de requisitos funcionais do SIFSE às exigências do 
sistema de gestão e controlo, certificação, monitorização e avaliação do 
Portugal 2020, garantindo a adequabilidade das soluções ao novo período de 
programação 

 

Atingido 

Taxa Realização: 100% 

UO responsável 
UCFSE 

Serviços envolvidos 
UCFSE 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

1 N.º de reuniões do Grupo de Trabalho 
SIFSE(l) 

2 0 60% Agenda e lista de 
presenças 

2 100% 0% 

2 N.º de funcionalidades transversais ou 
dimensões funcionais trabalhadas 

3 1 40% Mapa de registo  
de processos 

3 100% 0% 

(l) Alteração da meta do indicador, aprovada pelo CD na sequência da monitorização do 1º trimestre –  Devido às medidas de confinamento para conter a 
pandemia COVID-19, não foi possível realizar a reunião prevista para o 1.º trimestre, perspetivando-se a impossibilidade de realização da reunião prevista 
para o 2.º trimestre, pelo que se propõe o ajustamento da meta para as 2 reuniões do 2.º semestre, na expetativa das condições o permitirem. 

 Indicador com histórico. 

OBJETIVO 12 

Implementar e reforçar os mecanismos suscetíveis de prevenir e reduzir o 
risco associado à gestão dos projetos e garantir o adequado funcionamento 
do Sistema de Gestão e Controlo 

Superado 

Taxa Realização: 120% 

UO responsável 
NAJC 

Serviços envolvidos 
NAJC 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

1 N.º médio de dias úteis para resposta a 
processos de verificação dos requisitos 
de admissibilidade de novas entidades 

candidatas aos apoios, com exceção da 
atribuição de códigos impeditivos ou 
restritivos do acesso a apoios* 

3 1 50% SI FSE/ SI EP/ 
SCD/ Portal PT 

2020/ SPTD2020 

3 100% 0% 

2 N.º mecanismos suscetíveis de prevenir  
e reduzir o risco associado à gestão dos 
projetos e de garantir o adequado 
funcionamento do Sistema de Gestão e 
Controlo Implementados e reforçados* 

4 1 50% SI FSE/ SI EP/ 
SCD/ Portal PT 

2020/ SPTD2020 

7 140% 40% 

 Indicador com histórico. 

Em resposta às solicitações recebidas, foram mobilizados mais mecanismos com vista a prevenir e reduzir o risco 

associado à gestão dos projetos e de garantir o adequado funcionamento do Sistema de Gestão e Controlo. 

OBJETIVO 13 

Assegurar o acompanhamento da política de concorrência - Auxílios de 
minimis 

Atingido 

Taxa Realização: 100% 

UO responsável 

NCPAE 

Serviços envolvidos 

NCPAE 
 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

 1 N.º médio de dias úteis para integrar os 
apoios no registo central de minimis* 

2 1 100% Documental 2 100% 0% 

 Indicador com histórico. 
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OBJETIVO 14 

Robustecer a segurança dos Sistemas de Informação da AD&C 

Atingido 

Taxa Realização: 100% 

UO responsável 

USI 

Serviços envolvidos 

USI/NGRT 
 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

1 Prazo para apresentação de 
procedimento de renovação upgrade 
das comunicações de voz e dados para 
a AD&C(m) 

31 out 15 dias 
corridos 

100% Relatório de 
implementação 

29 out 100% 6% 

(m) Substituição do indicador, aprovada pelo CD na sequência da monitorização do 1º trimestre –  Face aos constragimentos provocados pelo COVID19 e à 
consequente reorganização de prioridades, verifica-se que este indicador não é crítico face à necessidade de renovar e reforçar a largura de banda dos circuitos 
de dados da AD&C, pelo que se propõe a substituição deste indicador Indicador por um novo. 

 Indicador com histórico. 

OBJETIVO 15 

Mapear na plataforma Service Desk Plus processos de IT 

Superado 

Taxa Realização: 144% 

UO responsável 

USI 
Serviços envolvidos 

USI/NAP/NSIFSE 
 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

1 Prazo para implementação da 
plataforma Service Desk Plus 

31 mar 15 dias 
corridos 

33% Relatório de 
implementação 

15 mar 101% 

 

1% 

2 Prazo para implementação do processo 
"Gestão de incidentes"* 

30 jun 15 dias 
corridos 

33% Relatório de 
implementação 

15 mar 155% 

 

55% 

3 Prazo para implementação do processo 
"Gestão de pedidos"* 

31 out 15 dias 
corridos 

33% Relatório de 
implementação 

15 mar 174% 

 

74% 

 Indicador com histórico. 

Quando da implementação da plataforma, foi possível definir os procedimento, canais e perfis com objetivo 

tanto de gestão de incidentes, como de gestão de pedidos, encontrando-se ambos os processo em vigor no 
NGRT, o que justifica as elevadas superações dos indicadores 2 e 3. 

OBJETIVO 16 

Upgrade tecnológico da infraestrutura de fornecimento de energia 

Anulado 

Taxa Realização: - 

UO responsável 

USI 

Serviços envolvidos 

USI/NGRT 
 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

1 Prazo para upgrade das UPS: 
datacenter e pisos(n) 

31 jul 15 dias 
corridos 

100% Relatório de 
implementação 

- 

 

- - 

(n) Anulação do objetivo e do indicador aprovada pelo CD – Face à migração do DataCenter para Azure este objectivo ficou sem efeito.   
 Indicador com histórico. 
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OBJETIVO 1 

Assegurar o processo de certificação de despesas à Comissão Europeia e ao 
Financial Mechanism Office (MF EEE) 

Superado 

Taxa Realização: 115% 

UO responsável 
UC 

Serviços envolvidos 
UC 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

1 N.º médio de dias para preparação e 
emissão dos Pedidos de Pagamento 
Intermédios (PPI) à CE, após receção do 
PPI da AG(o)* 

15 3 35% SIAC 2020 15 100% 0% 

2 N.º médio de dias para preparação e 
elaboração das Contas Anuais para 
efeitos de Parecer da Autoridade de 

Auditoria (AA), após apresentação das 
contas pela AG* 

43 2 35% SIAC 2020 26 137% 37% 

3 Percentagem dos PPI pagos sem ter 
existido interrupções/ suspensões 

decorrentes de factos imputáveis à 
Autoridade de Certificação (AC)* 

85% 2% 15% SIAC 2020 100% 115% 15% 

4 Prazo médio para envio ao FMO dos 
Pedidos de Pagamento Intermédios 
(IFR) (MF EEE) 

15 mar 

15 set 

0 15% DoRis 13 mar 

15 set 

101% 1% 

(o) Indicador 7 do QUAR. 

 Indicador com histórico. 

Face aos atrasos verificados ao nível da submissão das contas pelas AG e o prazo regulamentar para envio das 

Contas à CE, foi efetuado um esforço adicional no sentido de realizar as análises em prazos mais curtos, 
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permitindo assim à AA a realização dos seus trabalhos com vista à emissão do parecer anual, o que resultou na 

elevada superação do indicador 2. 

Todos os PPI formalizados pela AC foram objeto de pagamento por parte da CE, não havendo assim lugar a 
qualquer suspensão/interrupção. 

OBJETIVO 2 

Assegurar a fluidez dos fluxos financeiros 

Superado 

Taxa Realização: 118% 

UO responsável 
UGF 

Serviços envolvidos 
UGF/NFF 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

 1 N.º médio de dias úteis para 
processamento dos pagamentos a 
beneficiários finais do PT 2020(p)* 

6 1 50% SPTD2020 4 120% 20% 

 2 N.º médio de dias úteis para 
processamento de transferências 
externas FEDER/FC/FSE no âmbito do 
Portugal 2020* 

6 1 20% SPTD2020 3 140% 40% 

 3 N.º médio de dias úteis para o registo 
de recebimentos (CE e outros) no 
âmbito do Portugal 2020 

5 1 30% HB / 
SPTD2020 

5 100% 0% 

(p) Indicador 8 do QUAR. A fundamentação do respetivo desvio encontra-se descrita no ponto 1.2. do Capítulo II. 

 Indicador com histórico. 

Para a superação do indicador 2 contribuiu a disciplina de trabalho conseguida pela equipa, maioritamente em 

teletrabalho desde 16-março, dando prioridade ao tratamento dos pedidos de transferências externa, sendo esta 

uma das formas de garantir a entrada de fundos para as entidades privadas, beneficiárias de incentivos. De notar 

que em 2020 foram processados 218 pedidos de transferência, representando um acréscimo de 38% face ao ano 
transacto.  

OBJETIVO 3 

Incrementar a recuperação de verbas indevidamente pagas 

Superado 

Taxa Realização: 102% 

UO responsável 
UGF 

Serviços envolvidos 
UGF 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

 1 Percentagem do montante de dívidas 
QREN + PT 2020 (FEDER/FSE/FC) 
recuperadas face ao universo 
recuperável pela AD&C* 

88% 5% 25% SPTD2020 89% 100% 0% 

 2 Nº médio de dias úteis para a 
formulação de planos prestacionais 
(FEDER/FSE/FC) em resposta a 
pedidos submetidos à AD&C* 

8 1 10% SPTD2020 8 100% 0% 

 3 N.º médio de dias úteis para envio de 
notificação para recuperação de 
dívidas de PT 2020 por reposição 
voluntária (FEDER/FSE/FC)* 

7 1 15% SPTD2020 7 100% 0% 
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UO responsável  

NAJC 

Serviços envolvidos 

NAJC 
 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

 4 N.º médio de dias úteis para 
instrução dos processos de execução 
fiscal* 

3 1 25% Folha de cálculo 2 100% 0% 

 5 N.º médio de dias úteis para 
resposta a oposições às execuções 
fiscais deduzidas* 

10 3 15% Folha de cálculo 10 100% 0% 

 6 N.º médio de dias úteis para 
instrução dos processos de 
reclamação de créditos no âmbito 
de processos de insolvência* 

30 5 10% Folha de cálculo 19 124% 24% 

 Indicador com histórico. 

Os prazos a observar para instrução dos processos de reclamação de créditos encontram-se fixados na lei, pelo 

que, apesar de poderem ser ultrapassados mediante o pagamento de multa, dá -se sempre prioridade aos 

trabalhos em que haja lugar ao cumprimento de prazos legais, procurando sempre que possível antecipar o prazo 

fixado. 

OBJETIVO 4 

Assegurar o acompanhamento do Portugal 2020 promovendo uma maior e 
melhor execução 

Não Atingido 

Taxa Realização: 99% 

UO responsável 
UCFFC / UCFSE 

Serviços envolvidos 
UCFFC / UCFSE 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

 1 N.º médio de dias úteis de análise de 
propostas de avisos para submissão 
às Comissões Especializadas do PT 
2020* 

5 2 30% Proposta ao 
CD/Mapa registo 

processos 

6 100% 0% 

UO responsável 
UCFFC 

Serviços envolvidos 
UCFFC 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

 2 N.º médio de dias úteis de resposta às 
solicitações em matérias correntes 
das AG dos PO e Redes de Articulação 
Funcional do PT 2020* 

5 2 30% Suporte 
documental/Mapa 
registo processos 

5 100% 0% 

 3 Percentagem de pedidos de validação 
de despesas com controlo de qualida-
de do trabalho do controlador exter-

no, iniciado no prazo de 8 dias úteis* 

90% 5% 20% Suporte 
documental 

82% 96% -4% 

 4 Percentagem de pedidos de reconhe-
cimento do controlador externo 
iniciado no prazo de 3 dias úteis* 

90% 5% 20% Suporte 
documental 

90% 100% 0% 

 Indicador com histórico. 

O não cumprimento do indicador 3 prende-se com a baixa médica prolongada de dois colaboradores numa 

equipa de dimensão reduzida. 
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OBJETIVO 5 

Assegurar a execução e o acompanhamento do EQ BEI PT 2020 

Atingido 

Taxa Realização: 100% 

UO responsável 
UCFFC 

Serviços envolvidos 
UCFFC/NAP 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

1 N.º de documentos de orientação 
Beneficiários/AG* 

2 1 30% Suporte 
documental 

1 100% 0% 

2 N.º de Manuais de procedimentos 2 1 70% Suporte 
documental 

1 100% 0% 

 Indicador com histórico. 

OBJETIVO 6 

Coordenar o desenvolvimento de metodologias de custos simplificados para 
o conjunto dos Fundos da Política de Coesão, assegurando os circuitos de 
validação e aprovação 

Atingido 

Taxa Realização: 100% 

UO responsável 

UCFSE 

Serviços envolvidos 

UCFSE/NS 
 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

 1 N.º de metodologias de OCS 
transversais e documentos 

orientadores produzidos* 

6 2 40% Mapa de registo de 
processos 

6 100% 0% 

 2 Nº de reuniões do Grupo de Trabalho 
para Simplificação*(q) 

3 1 60% Agenda e lista de 
presenças 

3 100% 0% 

(q) Alteração da meta do indicador, aprovada pelo CD na sequência da monitorização do 2º trimestre –  As medidas de confinamento para conter a pandemia 

COVID-19 impossibilitaram a realização da reunião prevista para o segundo trimestre. O modo de trabalho e o elevado número de participantes nestas reuniões 

dificulta a sua realização online, pelo que Irá ser equacionado um modelo de reunião, com uma natureza, dinâmica e objetivos ajustados, mais focada em 

pontos de situação em detrimento da dinâmica de grupos, de modo a possibilitar a realização das duas reuniões previstas para o segundo semes tre do ano. 

 Indicador com histórico. 

OBJETIVO 7 

Assegurar a prestação de informação que se relacione com o processo de 
certificação 

Superado 

Taxa Realização: 101% 

UO responsável 
UC 

Serviços envolvidos 
UC/NCFFC/ NCFSE 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

 1 Prazo para envio à CE das previsões 
de pedidos de pagamento esperados 
por fundo e por PO para 2020 e 
2021* 

31 jan 

31 jul 

1 dia 
corrido 

50% SFC2014 30 jan 

27 jul 

101% 1% 

2 Prazo para envio ao FMO das 
previsões de pedidos de 
pagamento* 

20 fev 
20 abr 
20 set 
20 nov 

1 dia 
corrido 

50% DoRis 19 fev 
17 abr 
17 set 
19 nov 

101% 1% 

 Indicador com histórico. 
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OBJETIVO 8 

Assegurar o acompanhamento do pré-contencioso e contencioso 
abrangendo todos os períodos de programação 

Superado  

Taxa Realização: 136% 

UO responsável 
NAJC 

Serviços envolvidos 
NAJC / CD / UO 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

 1 N.º médio de dias úteis para instrução 
de processos* 

20 5 100% Folha de cálculo 10 136% 36% 

 Indicador com histórico. 

Para além de os prazos a observar se encontrarem fixados na lei, são também fixados, externa e casuisticamente, 

prazos mais curtos que, em função da urgência, obrigam a priorizar este tipo de processos. Esta situação resultou 

na elevada superação do indicador.   

OBJETIVO 9 

Assegurar a gestão do serviço de dívida dos empréstimos BEI/ operações 
reembolsáveis PT 2020 

Superado 

Taxa Realização: 105% 

UO responsável 
UGF 

Serviços envolvidos 
UGF/NPF 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

 1 N N.º médio de dias úteis para 
preparação de processo de 
contratação de empréstimos no 
âmbito do EQ BEI PT 2020* 

12 3 50% SIGC 10 100% 0% 

 2 N.º médio de dias úteis para 
validação de informação de 
reembolsos no âmbito do PT 2020 

6 1 20% SIGC 6 100% 0% 

 3 N.º médio de dias úteis para 
processamento dos desembolsos aos 
mutuários do EQ BEI PT 2020 

6 1 30% SIGC 4 116% 16% 

 Indicador com histórico. 

Para o resultado alcançado pelo indicador 3 contribuiu a disciplina de trabalho conseguida pela equipa, 

maioritamente em teletrabalho desde 16 de março, dando prioridade ao  processamento dos desembolsos aos 

mutuários. 

OBJETIVO 10 

Definir e/ou atualizar procedimentos internos da Entidade Pagadora 

Atingido 

Taxa Realização: 100% 

UO responsável 
UGF 

Serviços envolvidos 
UGF 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

 1 N.º de documentos de orientação* 3 1 70% Proposta ao CD 2 100% 0% 

 2 N.º de propostas de alteração/ 
ajustamento de procedimentos 

internos para melhoria de 
desempenho da Entidade Pagadora 

2 1 30% Proposta ao CD 3 100% 0% 

 Indicador com histórico. 
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OBJETIVO 1 

Promover o desenvolvimento e a coesão organizacional 

Superado 

Taxa Realização: 117% 

UO responsável 
NCD 

Serviços envolvidos 
NCD 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

1 Percentagem de satisfação com a 
comunicação interna(r) 

65% 5% 30% Suporte 
documental 

79% 158% 58% 

2 Nº de atividades de comunicação 
Interna(s) 

7 1 40% Suporte 
documental 

7 100% 0% 

UO responsável 
NPGQ 

Serviços envolvidos 
NPGQ 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

3 Prazo de apresentação do relatório 
de implementação das ações de 
melhoria CAF a médio prazo(t) 

31 out 15 dias 
corridos 

30% Proposta ao CD 23 nov 98% -2% 

4 Prazo de lançamento do procedimen-
to de contratação da 2.ª etapa do 

projeto Implementação de um 
Sistema de Gestão da Qualidade(u) 

30 set 
15 dias 
corridos 

- Proposta ao CD - - - 
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Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

5 Prazo de apresentação do Relatório 
de monitorização do projeto 
Implementação de um Sistema de 
Gestão da Qualidade 

31 dez 
15 dias 
corridos 

- Proposta ao CD - - - 

(r) Indicador 8 do QUAR. A fundamentação do respetivo desvio encontra-se descrita no ponto 1.2. do Capítulo II. 
(s) Alteração da meta do indicador, aprovada pelo CD na sequência da monitorização do 2º trimestre –  A comunicação interna continua a assumir uma grande 

importância, pelo que se considera haver condições para realização, no 2.º semestre, de mais duas atividades que promovam a coesão interna.  
(t) Alteração da meta do indicador, aprovada pelo CD na sequência da monitorização do 1º trimestre –  As medidas de confinamento impostas para conter a 

pandemia COVID-19 têm um impacto direto na implementação destas medidas, principalmente na relacionada com a abordagem por processos que 
depende ainda da conclusão da contratação da 2.ª fase do SGQ. 

(u) Alteração da meta do indicador, aprovada pelo CD na sequência da monitorização do 1º trimestre –  Após ter sido revogada a intenção de contratar, por 
circunstâncias imprevistas que determinaram a alteração de aspetos fundamentais das peças do procedimento e a sua extinção, foi decidido  lançar novo 
procedimento a partir de setembro. 

Face ao surto pandémico, e atendendo à complexidade de implementação da segunda etapa do SGQ, foi decidido 

adiar o lançamento do procedimento de contratação para o terceiro trimestre, o que não veio a acontecer por 

ter  sido decidido novo adiamento face à proximidade da nomeação do novo Presidente do Conselho Diretivo, 

tendo em conta a natureza do projeto em causa. O lançamento do procedimento de contratação acabou por ser 
adiado para 2021, tendo os indicadores 4 e, consequentemente, o 5, sido anulados. 

OBJETIVO 2 

Promover a valorização, a saúde e o bem estar dos Recursos Humanos 

Superado 

Taxa Realização: 145% 

UO responsável 
UGI 

Serviços envolvidos 
UGI/NRFP 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

1 Taxa de cobertura do Plano de 
formação (nº colaboradores c/ pelo 
menos uma ação de formação/nº total 

de colaboradores)(v)* 

30% 10% 60% Relatório 
Formação 

63% 158% 58% 

2 N.º de medidas no âmbito da atividade 
física ou saúde e bem-estar no local de 

trabalho(x)* 

2 1 40% Relatório 
Formação 

100% 125% 25% 

(v) Alteração da meta do indicador, aprovada pelo CD na sequência da monitorização do 2º trimestre –  De entre as várias medidas adotadas pela AD&C na 
sequência do Covid -19 está a impossibilidade de formação em regime presencial, pelo que importa rever a meta para um valor exequível, não obstante os 
esforços que irão ser envidados para implementação, em alternativa, da formação à distância.  

(x) Indicador 9 do QUAR. A fundamentação do respetivo desvio encontra-se descrita no ponto 1.2. do Capítulo II. 
 Indicador com histórico. 

Não obstante todas as condicionantes que a pandemia Covid-19 implicou no âmbito da execução do Plano de 

Formação 2020 procurou-se executar o máximo possível de ações em regime elearning, designadamente, 

formação sobre o Covid 19 e o Plano de Contingência que, face à atualidade do tema, permitiu abranger um 
número muito elevado de trabalhadores. 

OBJETIVO 3 

Promover a satisfação das expectativas dos stakeholders da AD&C 

Superado 

Taxa Realização: 115% 

UO responsável 
NPGQ 

Serviços envolvidos 
NPGQ 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

1 N.º médio de dias corridos para 
resposta ao requerente, após o 

registo das SER na aplicação 
informática(z)* 

10 4 60% Aplicação 
informática 

5 125% 25% 
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Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

2 N.º médio de dias úteis para 
apresentação de resultados dos 
questionários de avaliação da 
satisfação interna e externa, após a 

data limite de receção de respostas* 

10 4 40% Proposta ao CD 14 100% 0% 

(z) Indicador 10 do QUAR. A fundamentação do respetivo desvio encontra-se descrita no ponto 1.2. do Capítulo II. 

 Indicador com histórico. 

OBJETIVO 4 

Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cliente internos 

Não Atingido 

Taxa Realização: 90% 

UO responsável 
UGI 

Serviços envolvidos 
UGI/NRFP 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

1 Prazo de disponibilização de FAQ sobre 
1) faltas por doença e 2) SIADAP 

1 dez 10 dias 
úteis 

50% Proposta ao CD 1 dez 100% 0% 

2 Prazo de disponibilização de FAQ sobre 
1) reembolsos e 2) fundo de maneio 

1 dez 10 dias 
úteis 

50% Proposta ao CD 0 80% -20% 

Face ao elevado volume de trabalho na área financeira, principalmente no encerramento do ano, e tendo em 

conta o reduzido número de recursos humanos, bem como a necessidade de dar resposta a um conjunto de 
atividades não planeadas, com especial enfoque nos meses de novembro e dezembro, não foi possível 

disponibilizar estas FAQ na meta prevista, encontrando-se este processo com 80% de execução em 31 de 

dezembro 

OBJETIVO 5 

Desenvolver instrumentos de normalização procedimental   

Não Atingido 

Taxa Realização: 32% 

UO responsável 
UGI 

Serviços envolvidos 
UGI 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

1 Prazo de atualização da Norma de 
Controlo Interno face à implementação 

do Sistema de Normalização 
Contabilística para as Administrações 
Públicas (SNC-AP) 

30 jun 10 dias 
úteis 

50% Proposta ao CD 31 dez 13% -87% 

2 Prazo de revisão do Manual de 
acolhimento AD&C 

31 dez 10 dias 
úteis 

50% Proposta ao CD 0 50% -50% 

3 Prazo de revisão do Manual de 
Deslocações e Ajudas de Custo 

(face às alterações introduzidas pela  
Port. 194/2018, e DL n.º 30/2018,  
de 7 de maio)(aa) 

30 jun 10 dias 
úteis 

- Proposta ao CD - - - 

(aa) Anulação do indicador, aprovada pelo CD na sequência da monitorização do 3º trimestre –  Face ao contexto especifico da pandemia COVID 19 foi necessário 
logo em fevereiro diminuir drasticamente as deslocações em territorio nacional e ao estrangeiro, as quais se encontram até ao momento  praticamente 
paradas, pelo que deixou de ser prioritária a revisão deste Manual. Por outro lado, foi necessário afetar os recursos da UGI a outras prioridades e rever um 
conjunto significativo de procedimentos internos e de circuitos adminstrativos de forma a garantir a capacidade de resposta num contexto de grande pressão 
sobre as áreas de suporte. 

O atraso verificado deveu-se ao facto da equipa ter perdido em 2020 dois colaboradores da área financeira, pelo 

que, face à necessidade de dar resposta a outras exigências legais, a Norma de Controlo Interno apenas ficou 
concluída no final do ano 

Face ao contexto de pandemia e à dinâmica impressa à area de gestão de recursos humanos, considerou-se que 
o documento precisava de uma completa reformulação,  o que não foi possível dentro do prazo estipulado, 

encontrando-se este processo com 50% de execução em 31 de dezembro.  
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OBJETIVO 6 

Desenvolver instrumentos e reportes  de apoio à gestão 

Superado 

Taxa Realização: 121% 

UO responsável 
UGI 

Serviços envolvidos 
UGI/NRFP 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

1 N.º médio dias corridos p/ divulgação 
ao CD de indicadores de execução 
orçamental, prazo médio pagamentos a 
fornecedores e gestão de operações 
cofinanciadas, após final de cada mês 

15 5 50% Reporte ao CD 17 100% 0% 

UO responsável 
NPGQ 

Serviços envolvidos 
NPGQ 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

2 N.º médio dias úteis p/disponibilização 
dos boletins trimestrais de indicadores 
de gestão, após receção dos 
contributos das unidades orgânicas* 

10 4 50% Registo de envio ao 
CD 

4 142% 42% 

 Indicador com histórico. 

Dada a importância da disponibilização dos indicadores de apoio à gestão foram desenvolvidos esforços no 

sentido de antecipar a divulgação dos respetivos reportes. 

OBJETIVO 7 

Assegurar o planeamento estratégico e operacional da AD&C 

Superado 

Taxa Realização: 138% 

UO responsável 
NPGQ 

Serviços envolvidos 
NPGQ 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

1 N.º de dias úteis para submissão de 
proposta de Plano de Atividades e 
QUAR 2021, após receção dos 
contributos das unidades orgânicas* 

5 1 50% Proposta ao CD 1 175% 75% 

2 Prazo para submissão de Manual de 
Planeamento e Gestão(bb) 30 jun 30 dias 

corridos 
50% Proposta ao CD 30 jun 100% 0% 

(bb) Alteração da meta do indicador, aprovada pelo CD na sequência da monitorização do 1º trimestre –  Devido à sobreposição de tarefas prioritárias, 
designadamente a preparação do QUAR e PA 2020, que se prolongou até fevereiro, coincidindo com a monitorização do 4.º trimestre do QUAR e PA 2019, 
bem como com a preparação do RA 2019 e das peças p/ lançamento do procedimento SGQ, não foi possível proceder à revisão  do manual. 

 Indicador com histórico. 

A elevada superação deve-se ao atraso verificado no envio dos contributos necessários, estando o Plano e QUAR 

praticamente finalizados aquando da receção do último. 

OBJETIVO 8 

Assegurar a monitorização e a avaliação dos objetivos estratégicos e 
operacionais da AD&C 

Superado 

Taxa Realização: 148% 

UO responsável 
NPGQ 

Serviços envolvidos 
NPGQ 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

1 N.º de dias úteis para submissão de 
proposta de Relatório de Atividades 
2019, após receção dos contributos 
das unidades orgânicas* 

5 1 40% Proposta ao CD 2 150% 50% 
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Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

2 N.º médio de dias úteis para 
apresentação de proposta de reporte 
de monitorização periódica dos 
objetivos do QUAR, após receção dos 

contributos das unidades orgânicas* 

5 1 40% Proposta ao CD 1 169% 69% 

3 N.º médio de dias úteis para 
divulgação interna dos resultados da 

monitorização do QUAR, após envio à 
SGPCM* 

2 0 20% Registo de envio às 
UO 

2 100% 0% 

4 N.º médio de dias úteis para 
submissão de proposta de Relatório 

de execução do PGRCIC da AD&C, 
após receção dos contributos das 
unidades orgânicas(cc) 

5 2 - Proposta ao CD - - - 

(cc) Anulação do indicador, aprovada pelo CD na sequência da monitorização do 2º trimestre –  Tendo em conta que a versão revista do Plano de Gestão de Riscos 
de Corrupção e Infrações Conexas apenas foi aprovada em março de 2020, e de forma a assegurar uma maior abrangência temporal na verificação da sua 
execução, foi adiada da elaboração do respetivo Relatório anual de execução para o 1.º semestre de 2021. 

 Indicador com histórico. 

As elevadas superações verificadas nos indicadores 1 e 2 devem-se ao atraso verificado no envio dos contributos 

necessários para elaboração tanto do Relatório de Atividades como dos reportes trimestrais de monitorização 
do QUAR, estando estes documentos  praticamente finalizados quando da receção do último contributo. 

OBJETIVO 9 

Assegurar a monitorização dos objetivos do Programa Orçamental da 
responsabilidade da AD&C 

Atingido 

Taxa Realização: 100% 

UO responsável 
NPGQ 

Serviços envolvidos 
NPGQ / UAME 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

1 N.º de dias úteis para submissão de 
proposta de reporte, após receção 
dos contributos 

2 1 100% Proposta ao CD 2 100% 0% 

OBJETIVO 10 

Melhorar a preparação e acompanhamento de procedimentos de 
contratação pública 

Atingido 

Taxa Realização: 100% 

UO responsável 
NCPAE 

Serviços envolvidos 
NCPAE 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

1 N.º médio de dias úteis para análise 
de cada procedimento de contratação 

pública  

15 3 100% Suporte 
documental 

12 100% 0% 

OBJETIVO 11 

Responder às solicitações de natureza jurídica nas diversas áreas de atuação 
da AD&C, contribuindo para a qualidade da sua intervenção 

Superado  

Taxa Realização: 105% 

UO responsável 
NAJC 

Serviços envolvidos 
NAJC 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

1 Taxa de trabalhos técnicos 
apresentados sem necessidade de 
posterior reformulação* 

90% 5% 100% Proposta ao CD 100% 105% 5% 
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Os trabalhos técnicos não apresentaram erros técnicos, tendo merecido concordância quanto à análise e 
propostas apresentadas. 

OBJETIVO 12 

Contribuir para a implementação do Plano de Segurança da AD&C 

Anulado 

Taxa Realização: - 

UO responsável 
Delegada Segurança 

Serviços envolvidos 
Equipa de Segurança 

 

Indicadores Meta Tolerância Peso Fonte verificação Resultado Taxa Realiz. Desvio 

1 N.º de dias úteis para apresentação de 
propostas de melhorias decorrentes do 

simulacro, após receção do relatório de 
acompanhamento(dd)*  

15 5 100% Proposta ao 
Responsável de 

Segurança 

- - - 

(dd) Anulação do objetivo e do indicador, aprovada pelo CD na sequência da monitorização do 3º trimestre –  Tendo em conta o surto pandémico e a recomendação 
de evitar aglomerações de pessoas, bem como o facto de a obrigação legal apenas prever a realização de simulacros bi-anualmente, propõe-se a anulação 
deste objetivo. 

 Indicador com histórico. 

3. Atividades não previstas no Plano 

Em 2020 foram ainda desenvolvidas algumas atividades não previstas no Plano de Atividades e que envolveram 
a generalidade das Unidades e Núcleos da AD&C. De entre estas destacam-se as seguintes: 

 Análise das propostas  de alteração dos Regulamentos1 apresentadas pela Comissão Europeia  destinadas 

a proporcionar uma flexibilidade excecional à utilização dos Fundos Europeus em resposta ao surto de 

COVID-19  (Iniciativa de Investimento Resposta ao Coronavírus). Ainda neste âmbito foi feito um 

acompanhamento sistemático da Plataforma CRII criada pela Comissão Europeia com a sistematização 
das respostas às questões colocadas pelos vários Estados. 

 Elaboração do Plano de Recuperação e Resiliência. 

 Operacionalização do sistema APOIAR. 

 Atualização da descrição dos sistemas de gestão e controlo da Agência, enquanto Autoridade de 

Certificação. 

 Monitorização e acompanhamento do cumprimento da regra N+3. 

 Trabalhos, enquanto Auditor Financeiro Independente no projeto EUCISE 2020, projeto cofinanciado 

diretamente pela Comissão Europeia, conforme protocolo de colaboração entre a Agência e a Direção 
Geral da Política do Mar (DGPM). 

  Validação, enquanto controlador Financeiro, das despesas da assistência técnica do Programa de 

Cooperação MED Interreg, referentes ao ano 2019. 

 Preparação dos processos de contraditórios no âmbito das auditorias realizadas pelas Entidades de 

Controlo Nacionais e Comunitárias relativamente às conclusões recomendações emitidas, em sede de 
relato, que respeitam ao processo de certificação de des pesas.  

 Participação nos trabalhos de preparação da candidatura de Portugal ao FSUE (Emergências de Saúde 

Pública - Pandemia De Covid-19). 

                                                                                           

1  Regulamentos (UE) n.º 1301/2013 (FEDER); Regulamentos (UE) n.º 1303/2013 (FEEI); Regulamento (CE) n.º 2012/2002 (Fundo de 
Solidariedade da União Europeia - FSUE) e Regulamento (CE) n.º 2012/2002 (Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas - 

FEAC). 
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 Ao nível dos SI do PT 2020 destaca-se a articulação com as Autoridades de Gestão no âmbito da 

recuperação do histórico em SIAUDIT 2020 dos Controlos da sua responsabilidade, incluindo follow-up.  

 Melhoria da preparação e acompanhamento de procedimentos de contratação pública.  
 

4. Análise da afetação dos Recursos 

4.1. Recursos Humanos 

Conforme se pode verificar no quadro seguinte, os Recursos Humanos planeados no QUAR totalizavam 3.247 

pontos, tendo a execução sido de 2.438 pontos, correspondendo a uma taxa de cerca de 75,1%, que reflete uma 

redução de 3,5% relativamente a 2019, resultante do aumento do fluxo de saídas de colaboradores face ao fluxo 

de entradas, que apesar de não a atingir níveis preocupantes não dei xa de evidenciar a perda de colaboradores 

ao longo do ano 2020. 

O diferencial de 3,5% face a 2019 reflete a dificuldade de reposição de trabalhadores em áreas diversas, cujas 

saídas ao longo dos últimos três anos não foram compensadas pelos procedimentos concursais tramitados, nem 

pelo número de colaboradores que chegaram à AD&C por mobilidade interna. 

Esta situação é, no entanto, transversal a toda a Administração Pública sendo que há uma necessidade 

generalizada de recrutar colaboradores qualificados e com experiência e a mobilidade destes entre organismos 

está facilitada na medida em que a procura é grande. Neste contexto os organismos que atribuem suplementos 

remuneratórios aos colaboradores ganham vantagem comparativa face aos que não têm essa mais valia. 

As saídas verificadas em 2020 resultaram de situações de concurso de recrutamento para outros organismos da 

Administração Pública, exercício de cargos dirigentes noutros serviços, exercício de funções em gabinetes 

ministeriais e mobilidades dentro da área metropolitana de Lisboa. Já os movimentos de entrada resultaram de 

iniciativas de recrutamento, nomeadamente procedimentos concursais e mobilidades internas. 

 

Quadro 3: QUAR − Recursos Humanos. 

Balanço Social - Síntese 

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P., criada a 1 de abril de 2014, teve por base um Mapa de Pessoal 

de 272 trabalhadores, número este considerado fundamental para a prossecução e o exercício das atribuições e 
competências, bem como para a realização dos objetivos identificados 

Em 31 de dezembro, a AD&C contava com 202 colaboradores em exercício de funções, constatando-se uma 
redução de 11 colaboradores face aos 213 existentes a 31 de dezembro de 2019. 

 

Pontuação
Efetivos 

Planeados

Pontos 

Planeados

Pontos 

Executados
Desvio

Dirigentes - Direção Superior 20 4 80 80 0

Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa 16 34 544 528 -16

Técnico Superior - (inclui especialistas informática e inspetores) 12 190 2280 1548 -732

Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção) 9 0 0 0 0

Assistente Técnico  - (inclui técnicos de informática) 8 41 328 272 -56

Assistente operacional 5 3 15 10 -5

70 272 3 247 2 438 -809Total

Designação
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Cargo/Carreira 31 dezembro 2019 31 dezembro 2020 

Dirigente Superior 4 4 

Dirigente Intermédio 33 33 

Técnico Superior 75 66 

Inspetor Superior 58 60 

Pessoal de Informática 10 9 

Assistente Técnico 30 28 

Assistente Operacional 3 2 

Total 213 202 

Quadro 4: Comparação de efetivos, por cargo/carreira. 

De 31 de dezembro de 2019 a 31 de dezembro de 2020 assistiu-se à saída de 28 colaboradores, dos quais, 18 

técnicos superiores, 4 assistentes técnicos, 1 da carreira de inspeção superior, 1 informático e 1 assistente 
operacional. 

Tal como no ano anterior, estas saídas decorreram de situações diversas, nomeadamente de processos de 

recrutamento para outros organismos da Administração Pública, nomeações para exercício de cargos dirigentes, 
exercício de funções em gabinetes ministeriais e mobilidade interna na categoria.  

Para colmatar os efeitos da saída de colaboradores foram, paralelamente, desenvolvidas diversas iniciativas de 
recrutamento, quer por via de mobilidade interna, quer através de procedimentos concursais. Desta forma, 
apesar das 28 saídas, foi possível reforçar o mapa de pessoal com 17 colaboradores. 

 
Gráfico 4: Número de trabalhadores - admissões e saídas. 

A taxa de rotação na AD&C foi de 22%, evidenciando um aumento de apenas 1% face a 2019, facto que 

acompanha o ciclo de vida do organismo que, após a sua criação, através de um processo de extinção por fusão, 

assistiu à saída de vários colaboradores, mas também à entrada de outros.  

Os dados atuais referentes à Administração Pública refletem cada vez mais uma tendência para a transferência 
de colaboradores entre organismos, com especial enfâse na utilização dos mecanismos de mobilidade interna. 

Pretende-se nos próximos anos consolidar um novo ciclo, com enfoque na atração, retenção e estabilização do 
número de colaboradores da Agência. 

No final de 2020 o grupo de pessoal mais representativo na AD&C era o dos técnicos superiores, com 66 

colaboradores, o que significa que a taxa de emprego deste grupo profissional era de 32,7% do total de efetivos, 
logo seguido do grupo dos inspetores superiores, com 60 colaboradores, representando uma taxa de emprego 

de 29,7%. 
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Gráfico 5: Distribuição de trabalhadores por grupo de pessoal. 

Em termos de distribuição dos trabalhadores por grupo profissional e por género pode verificar-se pelo gráfico 

abaixo que o género feminino está maioritariamente representado com 139 mulheres e 63 homens no total, com 
exceção do pessoal de informática, dirigentes superiores e assistentes operacionais. 

 
Gráfico 6: Distribuição de trabalhadores por grupo profissional e por género.  

Da análise da estrutura etária, refletida no gráfico seguinte podemos concluir que o nível médio de idade dos 

funcionários está distribuído da seguinte forma: 4,5% dos colaboradores têm idades compreendidas entre os 30 
e os 39 anos, 38,6% entre os 40 e 49 anos, 56,4% entre os 50 e os 69 anos e 0,5% entre os 70 e os 7 4 anos. 

 
Gráfico 7: Distribuição de trabalhadores por estrutura etária e género.  
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A média geral de idades (nível etário médio) situa-se nos 51 anos. O leque etário situa-se entre os 30 e os 70 

anos e o índice de envelhecimento é de 31%, considerando a existência de 63 colaboradores com idades 
superiores a 55 anos. 

No ano em análise, os efetivos apresentam uma taxa de habilitações superiores de 82,2%, que corresponde à 

percentagem de efetivos que possuem habilitações de nível superior, ou seja, bacharelato, l icenciatura, 

mestrado e doutoramento. 

 
Gráfico 8: Percentagem de trabalhadores segundo o nível habilitacional.  

Formação 

Em 2020 foi possível realizar 30 ações de formação, envolvendo 127 participantes, conduzindo a uma taxa de 

participação de 63%. Foi garantida a participação de todas as equipas e de todos os grupos profissionais da AD&C.  

Conforme consta no Relatório de Formação (Anexo IV), a taxa de execução do plano de formação foi de 19%, 

correspondendo o total de formação ministrada na AD&C a 1 546,5 horas. É, neste ponto, imperativo salientar 

os tempos conturbados vividos neste ano em particular. A situação pandémica causada pelo novo coronavírus à 

escala mundial, influenciou a execução do plano de formação definido para o ano de 2020, assim como o modelo 

de frequência da mesma.  

A obrigatoriedade do teletrabalho forçou a passagem de um regime maioritariamente presencial para o regime 

de e-learning, o que requereu por parte dos colaboradores da Agência a adaptação aos meios e canais digitais 

para a formação, que até esta altura não tinham tido tão grande adesão. De facto, a rapidez com que esta 

mudança se instalou obrigou, uma primeira fase, à suspensão de toda a formação em curso e prevista, exigindo 

igualmente uma adaptação por parte das entidades formadoras. Apenas numa segunda fase foi possível a adoção 

ao regime de e-learning. 

O ano de 2020 ficará para sempre marcado pela pandemia provocada pelo novo coronavírus, em todas as 

atividades e setores, organizacional e individual, que obrigou a novas formas de trabalho e a adaptações por 

parte de todos. No entanto, pese embora a incerteza face ao futuro próximo, a política de formação da AD&C 
continua a ser uma aposta efetiva e concreta. 

Ressalva-se que 25 das ações de formação têm uma carga horária inferior a 30 horas, maioritariamente em 

formato de workshops, seminários, colóquios, congressos e cursos de curta duração (regra geral com uma 

duração horária que varia entre as 2,5 horas e as 28 horas), tipologia preferencial dos trabalhadores e das áreas 

temáticas mais interessantes para a esfera de atuação da AD&C, em detrimento de cursos com uma carga horária 

mais prolongada. 
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Descrição 2020 

N.º total de ações de formação realizadas 30 

N.º total de horas de formação realizadas 1 546,5 H 

Trabalhadores abrangidos (*) 127 

Média/horas de formação2 8 H 

(*) Total de trabalhadores que participaram em pelo menos 1 ação.  

Quadro 5: Formação profissional. 

Em termos médios, a avaliação da satisfação feita pelos colaboradores é elevada, situando-se sempre acima do 
nível 3 (Satisfeito). 

Em 2020, a despesa total com formação foi de 18 357,90 euros, representando uma taxa de investimento em 
formação de 0,20% dos custos com pessoal, o valor mais baixo desde que a Agência, I.P. foi criada. 

A qualificação dos profissionais da Agência, I.P. e o contínuo investimento no reforço dos seus conhecimentos e 
competências, continuará a ser um objetivo da AD&C. 

4.2. Recursos Financeiros 

O ano de 2020 foi um ano de relativa estabilidade ao nível da gestão dos recursos financeiros da AD&C, contrapondo 

a tendência dos anos anteriores.  

 Uma vez que a AD&C assume a qualidade de entidade pagadora de subsídios reembolsáveis e de entidade 

participante de um conjunto de instrumentos financeiros, conforme abaixo desenvolvido, o seu orçamento 

reflete essas dotações. 

 

Quadro 6: QUAR − Recursos Financeiros. 

O orçamento inicial da AD&C sofreu cativações no montante de 815 000,00 euros, decorrentes da aplicação de 

cativações previstas quer na Lei do Orçamento de Estado para o ano 2020 (LOE 2020) quer do Decreto-Lei de 

Execução Orçamental (DLEO). 

                                                                                           

2 Total de horas de formação (1.546,5)/N.º total de colaboradores a 31/12/2020 (202). 

 

Ajustados Executados Desvio

717 708 403 167 743 188 549 965 215

13 416 827 9 943 285 3 473 542

3 818 750 2 112 256 1 706 494

5 000 000 4 156 916 843 084

1 070 624 1 040 376 30 248

36 618 25 163 11 455

573 681 72 742 500 939

693 791 903 150 392 451 543 399 452

6 812 213 2 981 835 3 830 378

724 520 616 170 725 023 553 795 593

*  Inclui Empis e POAT

714 901 101

Unidade: euros

Despesas com pessoal

Planeados*

Orçamento de funcionamento

Outras despesas correntes 134 092

Designação

1 159 779

12 231 707

Aquisições de Bens e Serviços

708 552 741

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)

3 478 470

Juros 5 000 000

PIDDAC

686 204 432

Investimento 344 261

Transferências correntes

Ativos financeiros

6 348 360
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Quadro 7: Execução orçamental. 

Com a implementação do Portugal 2020 e do seu modelo de governação a AD&C manteve a participação em 

instrumentos financeiros e pagamento de subsídios reembolsáveis, com expressivo impacto no seu orçamento. 
Sobre estas operações, destacamos: 

Participação em instrumentos financeiros 

A AD&C assume a qualidade de entidade participante no Fundo de Capital e Quase Capital (FC&QC) e no Fundo de 

Dívida e Garantia, ambos geridos pela Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD), e ainda responsabilidades 
no âmbito do Fundo para a Inovação Social (FIS), criado pelo Decreto-Lei n.º 28/2019, de 3 de maio. 

Com efeito, a AD&C foi autorizada, nos termos do Art.º 228.º da Lei do Orçamento de Estado para 2019, a enquadrar 

em ativos financeiros as contribuições para instrumentos financeiros referidos no n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei 

n.º 159/2014, de 27 de outubro, que estabelece as regras gerais de aplicação dos programas operacionais e dos 

programas de desenvolvimento rural financiados pelos fundos europeus estruturais e de investimento, para o 
período de programação 2014-2020, na sua redação atual, com comparticipação do FEDER, FC ou FSE. 

O FIS é o primeiro instrumento financeiro criado no âmbito do Fundo Social Europeu e tem por objeto a realização 

de operações de coinvestimento de capital e quase capital e de facilitação do acesso ao financiamento em 

sociedades sob a forma comercial que se qualifiquem como Pequenas e Médias Empresas e entidades da economia 

social, através da prestação de garantias ou contra garantias públicas, linhas de crédito específicas em instituições 

de crédito ou sociedades financeiras, com possibilidade de bonificações de juro ou outros encargos. 

Pagamento de subsídios reembolsáveis 

No âmbito do Acordo de Parceria que Portugal assinou com a Comissão Europeia e do modelo de governação do 

Portugal 2020, a AD&C assumiu a competência para realizar pagamentos no âmbito do Sistema de Incentivos às 

Empresas, que revestem a tipologia de apoios reembolsáveis, concedidos a médio e longo prazo, encontrando-se 

Fontes de financiamento

TOTAL 714 901 101,00         100% 723 802 208,00         100% 170 725 022,36         

AD&C 27 078 369,00           3,8% 28 874 039,00           4,0% 19 254 101,62           

RG 5 000 000,00             18% 5 000 000,00             17% 4 156 915,87             

RG - FEDER 2 319 672,00             9% 2 319 672,00             8% 1 481 229,76             

RP - Transf entre organismos 3 670 069,00             14% 3 670 069,00             13% 3 438 495,95             

Fundos  Comunitários 15 888 328,00           59% 15 888 328,00           55% 9 351 516,58             

Sa ldos  trans i tados -                              1 795 670,00             6% 638 272,70                

Receita  Própria 200 300,00                1% 200 300,00                1% 187 670,76                

Instrumentos Financeiros 686 204 432,00         96,0% 692 976 903,00         95,7% 150 392 451,15         

A FIN - FD&G/FC&QC, FIS e IFRRU 248 101 359,00         36% 248 101 359,00         36% 29 013 000,00           

Subs idios  reembolsáveis 438 103 073,00         64% 444 875 544,00         64% 121 379 451,15         

EMPIS 1 075 000,00             0,2% 1 256 041,00             0,2% 649 668,90                

RG - FEDER 215 000,00                20% 215 000,00                17% 212 723,25                

FEDER PT 2020 860 000,00                80% 860 000,00                68% 300 368,06                

Sa ldos  trans i tados -                              181 041,00                14% 136 577,59                

PO AT 543 300,00                0,1% 695 225,00                0,1% 428 800,69                

RG - FEDER 96 653,00                  18% 96 653,00                  14% 94 239,00                  

FEDER PT 2020 446 647,00                82% 446 647,00                64% 241 741,46                

Sa ldos  trans i tados -                              151 925,00                22% 92 820,23                  

Dotação Inicial 

Orçamento proposto
Dotação Ajustada/Disponível Executado

Unidade: euros
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assim inscritos no seu orçamento de funcionamento os valores a transferir para as entidades beneficiárias das 

operações, de forma a garantir a correta contabilização destes movimentos. 

Pagamento de juros de operações específicas do tesouro (OET) 

No Portugal 2020 a AD&C constitui-se como entidade pagadora perante os beneficiários finais para todos os 

Fundos da Política de Coesão, no continente, tendo, à semelhança do período de programação anterior, 

delegado essas competências no IAPMEI e Turismo de Portugal para o pagamento nos sistemas de incentivos às 

empresas, na FCT para pagamentos no âmbito do sistema científico e tecnológico nacional e no IGFSS para 

pagamentos FSE, competência que é operacionalizada através de transferências efetuadas para estes 
organismos, pela AD&C, a mando das Autoridades de Gestão dos Programas Operacionais. 

Tendo em vista assegurar a fluidez dos pagamentos aos beneficiários de operações aprovadas no âmbito do 

Portugal 2020 e para encerramento do QREN, a AD&C mobilizou Operações Específicas do Tesouro junto do 

IGCP, às quais está associado o pagamento de juros, os quais se encontram previstos no orçamento para 2020. 

5. Apreciação dos serviços prestados 

A procura da melhoria contínua dos serviços prestados é um compromisso assumido pela Agência, I.P., mostrando-

se para tal fundamental a aferição periódica do grau de satisfação dos seus stakeholders externos. 

Nesse sentido, foi realizado um questionário avaliação da satisfação, dirigido a responsáveis e interlocutores de 132 

entidades, nacionais e internacionais. Para além dos principais parceiros/clientes abrangidos por este questionário 

em anos anteriores (cerca de 50), foi decidido alargar a amostra a outras entidades que se relacionam direta ou 

indiretamente com a AD&C, tais como, associações empresariais, sindicais e representativas da economia social, 
nomeadamente, com assento nas Comissões de Acompanhamento dos Programas Operacionais. 

O período de resposta decorreu entre 18 de março e 12 de abril de 2021. A taxa de resposta foi de 25%, 

correspondendo a 33 respostas. Apesar de ter havido um aumento de 8 respostas relativamente a 2019, registou-

se uma diminuição na taxa de resposta devido ao alargamento considerável do número de entidades convidadas a 

participar no questionário. 

Para aferir o grau de satisfação foi utilizada a Escala de Likert com quatro itens, de 1 a 4 (1 - Muito Insatisfeito; 2 - 
insatisfeito; 3 - Satisfeito; 4 - Muito Satisfeito). 

O inquérito aplicado aferiu o nível de satisfação em relação aos seguintes parâmetros: 

1. Serviços/produtos prestados.  

2. Relação institucional com a AD&C.  

3. Acessibilidade e comunicação.  

4. Desempenho global da AD&C.  

No gráfico seguinte detalham-se os resultados obtidos por parâmetro e nível de satisfação: 
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Gráfico 9: Nível de satisfação por parâmetro. 

 
Gráfico 10: Nível de satisfação por parâmetro - agregado. 

Os resultados obtidos revelam um elevado grau de satisfação em todos os parâmetros, especialmente do 

Desempenho global da AD&C, com 88%.  

Fazendo uma leitura conjugada destes parâmetros, de modo a obter um índice global de satisfação, concluímos 

que 86% dos inquiridos que responderam ao questionário se sentem satisfeitos ou muito satisfeitos.  
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Gráfico 11: Índice global de satisfação. 

Relativamente aos anos anteriores, verificou-se uma ligeira melhoria no nível de satisfação externa na generalidade 

dos parâmetros, com exceção do item serviços e produtos prestados, embora não muito significativa, conforme se 

pode constatar nos gráficos seguintes e na tabela em anexo. 

 
Gráfico 12: Evolução do nível de satisfação por parâmetro 

Quanto ao índice global de satisfação, verifica-se igualmente um ligeiro acréscimo relativamente a 2019. 
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Gráfico 13: Evolução do índice global de satisfação 

Gestão de Sugestões, Elogios e Reclamações (SER) 

Para além dos questionários de avaliação da satisfação, encontra-se implementado desde 2019 um mecanismo 

adicional de participação e auscultação dos stakeholders da AD&C, que consiste numa plataforma informática para 

recolha e tratamento centralizado de todas as sugestões, elogios e reclamações (SER), cujo acesso se encontra 
disponível na página inicial do site da AD&C.   

Em 2020 foram apresentadas 13 reclamações externas, 11 sugestões (6 internas) e 4 elogios (3 internos) através da 
referida plataforma, cabendo destacar: 

 Nas reclamações, 5 foram motivadas por dificuldades de acesso/perturbações no Portal do Portugal 2020 

e 4 por decisões relacionadas com o PT 2020; 

  Nas sugestões, salientam-se 4, relacionadas com melhorias a implementar a nível interno no âmbito da 

prevenção do COVID 19 e que resultaram no aperfeiçoamento do Plano de Contingência AD&C;  

 Quanto aos elogios, incidiram fundamentalmente na resolução de problemas relacionados com o PT 2020, 

na qualidade da newsletter interna, no apoio administrativo prestado no contexto do teletrabalho e na 

disponibilização de material de suporte formativo na Intranet.  

6. Apreciação da satisfação de dirigentes intermédios e de trabalhadores  

A avaliação do nível de satisfação dos dirigentes intermédios e trabalhadores foi efetuada através de um 

questionário de avaliação da satisfação, dirigido aos 204 colaboradores da AD&C, tendo o período de resposta 
decorrido entre 6 e 16 de outubro de 2020. Verificou-se uma taxa de resposta de 58%, o que corresponde a um 
acréscimo de 5% comparativamente ao ano anterior. 

O inquérito aplicado aferiu o nível de satisfação em relação aos seguintes parâmetros: 

1. Colaboração na AD&C.  

2. Liderança, gestão e sistemas de gestão. 

3. Satisfação com a comunicação interna.  

4. Condições de trabalho.  

5. Política de gestão de recursos humanos.  

6. Princípios de igualdade de género no trabalho.  

7. Níveis de motivação. 
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Nos gráficos seguintes detalham-se os resultados obtidos por parâmetro e nível de satisfação: 

 

Gráfico 14: Nível de satisfação por parâmetro 

 

Gráfico 15: Nível de satisfação por parâmetro - agregado 

Conforme se pode verificar, o parâmetro que registou um maior nível de satisfação foi o “Condições de trabalho”, 

com 92%, seguido dos “Colaboração na AD&C” e “Política de gestão de recursos humanos”, ambos com 83%. Os 

que mereceram menor nível de satisfação foram os “Liderança, gestão e sistemas de gestão” e “Níveis de 
motivação”, embora tenham atingido um resultado expressivo de 73%. 

Fazendo uma leitura conjugada destes parâmetros, de modo a obter o índice global de satisfação3, concluímos que 

81% dos inquiridos que responderam ao questionário de satisfação se sentem satisfeitos ou muito satisfeitos, 

resultado considerado como excelente.  

                                                                                           

3 Média simples das proporções de respostas “muito satisfeito” ou “satisfeito” nos 7 parâmetros.  
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Gráfico 16: Índice global de satisfação 

Relativamente aos anos anteriores verificou-se uma melhoria significativa no nível de satisfação interna na 

generalidade dos parâmetros, conforme se pode constatar no gráfico seguinte. 

 

Gráfico 17: Evolução do nível de satisfação por parâmetro 

Os parâmetros que registam um maior acréscimo do nível de satisfação são “Colaboração na AD&C” e Política de 

gestão de recursos humanos”, com 14,3 e 13,7%, respetivamente, seguidos de “Liderança, gestão e sistemas de 

gestão”, com 12,3%, e “Satisfação com a comunicação interna”, com 10%. 

Relativamente aos restantes parâmetros, embora os acréscimos não tenham sido significativos, verificando-se 

mesmo um pequeno decréscimo no item “Princípios de igualdade de género no trabalho”, a evolução verificada ao 

longo dos anos e os níveis de satisfação atingidos consideram-se muito positivos. 
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Gráfico 18: Evolução do índice global de satisfação 

Quanto ao índice global de satisfação, verifica-se igualmente uma evolução muito positiva desde 2018, com um 

acréscimo global de 20%, dos quais 12% em 2019 e 8% em 2020. 

7. Avaliação do sistema de controlo interno 

Modelo Organizacional 

A AD&C apresenta um modelo organizacional flexível e pouco hierarquizado, composto por um conjunto restrito 

de unidades e núcleos, previsto nos respetivos estatutos (Portaria n.º 351/2013, de 4 de dezembro) e de um número 

limitado de núcleos, criados por iniciativa do Conselho Diretivo, conforme disposto na sua Lei Orgânica (Decreto-
Lei n.º 140/2013, de 18 de outubro). 

A AD&C integra três órgãos de gestão: o Conselho Diretivo (CD), o Conselho Consultivo e o Fiscal Único. 

O Conselho Diretivo é composto por um Presidente, um Vice-presidente e dois Vogais, competindo-lhe orientar 

e gerir as atividades da AD&C. O CD pode delegar, com a faculdade de subdelegação, em um ou mais dos seus 

membros ou nos titulares dos cargos de direção intermédia dos respetivos serviços as competências que lhe estejam 

legalmente cometidas. 

O Fiscal Único é designado nos termos da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, e tem as competências aí previstas. 

O Conselho Consultivo é o órgão de consulta, acompanhamento estratégico independente, apoio e participação na 

definição das linhas gerais de aplicação dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento.  

Por via das responsabilidades cometidas à AD&C em matéria de ges tão dos fundos comunitários e da política de 

coesão, decorrentes do modelo de gestão adotado pelo Estado português, tem de ser assegurado o cumprimento 

rigoroso da segregação de funções entre as áreas de certificação de despesas, de pagamento a beneficiários e 

de auditoria a operações cofinanciadas. Esta segregação é evidenciada no facto de cada função estar acometida 

a uma unidade orgânica específica e também ao nível das l inhas de reporte hierárquico de cada uma destas 

unidades, coordenadas por diferentes  membros do Conselho Diretivo. Esta segregação encontra-se definida em 

Deliberação do CD que define a distribuição da tutela dos vários serviços pelos seus membros. 
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O modelo de decisão da AD&C apresenta a seguinte configuração:  

 

Figura 1: Modelo de decisão 

A organização interna da AD&C salvaguarda o princípio da separação de funções, conforme as boas práticas de 

gestão dos fundos estruturais. Deste modo, o Conselho Diretivo determinou, através das Deliberações de 30 de 

julho de 2015, que produziu efeitos até 14/09/2016, e de 21 de setembro e 19 de outubro de 2016, que produziu 

efeitos a partir dessa data, o modelo de reporte e de tutela pelos membros do CD das Unidades e dos Núcleos, 

bem como a sua substituição em situações de ausência e impedimento. Ficou assim estabelecido que as funções 

de controlo e de auditoria estão na dependência do Presidente, a função de certificação na dependência de uma 

Vogal e a função de pagamento na dependência da outra Vogal. 

 

Figura 2: Modelo de separação de funções 

A par de outros princípios, o princípio da segregação e funções e prevenção de conflitos de interesses praticados 

pela AD&C, inserem-se num conjunto de princípios gerais da governação estabelecida para a gestão do Portugal 

2020 (Portugal 2020) e respetivos órgãos de coordenação e programas operacionais.  

No âmbito do Portugal 2020, o modelo de governação assenta num conjunto interdependente de patamares de 
controlo, conforme se i lustra de seguida. 
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Figura 3: Modelo de Governação do Portugal 20204 

Controlo Interno 

As características e especificidade das competências atribuídas à AD&C, enquanto Autoridade de Certificação de 

Fundos Europeus, Entidade Pagadora e responsável pela Auditoria a Operações, obrigam, por via da 

regulamentação comunitária, a garantir que os procedimentos internos relacionados com estas funções se 

encontrem objetivados em Normas, Descrições de Sistemas e Manuais de Procedimentos. 

                                                                                           

4Decreto-Lei n.º 137/2014, de 12 de setembro. 
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Estas exigências obrigam, naturalmente, ao desenvolvimento de fortes mecanismos de controlo interno nas 

áreas de negócio mais diretamente envolvidas no desenvolvimento destas competências, para além de uma 
cultura de accountability. 

No que respeita à avaliação do sistema de controlo interno, e conforme orientações do Conselho Coordenador 

da Avaliação dos Serviços (CCAS), foi efetuada com base na grelha de avaliação que se apresenta no Anexo II. De 

referir que, do conjunto de questões colocadas, 93% foram respondidas afirmativamente, correspondendo a um 

acréscimo de 3 pontos percentuais relativamente a 2019 e verificando-se a inexistência de falhas que possam 
ser consideradas relevantes. 

Controlo realizado por entidades externas 

No âmbito das competências referidas no ponto anterior, tendo em conta as exigências da regulamentação 

comunitária, bem como o modelo de governação estabelecido, a Agência, I.P. encontra-se subordinada a um 

sistema de controlo externo pelas entidades de controlo no âmbito nacional e europeu, com resultados do-
cumentados em relatórios próprios. 

Com efeito, a AD&C é objeto de frequentes ações de controlo externo, muitas delas com periodicidade anual, 

executadas por entidades como a Inspeção-Geral de Finanças, o Tribunal de Contas, a Direção-Geral de Política 

Regional e a Direção-Geral do Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão, da Comissão Europeia, o Tribunal de Contas 
Europeu e o Organismo Europeu de Luta contra a Fraude (OLAF). 

As missões comunitárias que incidem sobre os programas operacionais envolvem também, muitas vezes a AD&C 

nas dimensões de autoridade de certificação da despesa, entidade pagadora e responsável pelas auditorias em 
operações. 

Destacam-se as auditorias acompanhadas pela AD&C em 2020, nas suas diferentes fases de execução dos 

trabalhos: 

 Tribunal de Contas Europeu 

-  Auditoria relativa à iniciativa Digitalização da Indústria Europeia; 

- Auditoria sobre a eficiência das despesas da coesão destinadas à melhoria da eficiência energética nas 

empresas; 

- Auditoria de resultados relativa à abordagem LEADER/DLBC; 

- Auditoria no âmbito da Declaração de Fiabilidade relativa a 2020, respeitante aos programas 

operacionais Norte, Centro, Açores, Compete, SEUR e Capital Humano do período de programação 
2014-2020; 

- Auditoria de resultados sobre a fiabilidade dos beneficiários da UE; 

- Auditoria de resultados sobre a eficácia do financiamento FEDER no apoio às PME. 

 Comissão Europeia 

- Auditoria de revisão do trabalho desenvolvido pelas autoridades de auditoria/auditorias de 

conformidade 2014-2020 sobre o programa operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas. 

 Tribunal de Contas  

- Parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2019 - Fluxos financeiros com a União Europeia; 

- Auditoria ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas – FEAC; 

- Auditoria ao PO Capital Humano; 

- Auditoria ao Portugal 2020. 
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 Inspeção-Geral de Finanças 

- Auditoria anual à Autoridade de Certificação (FEDER/FSE/FEAC/Espaço Atlântico/Portugal 

Espanha/MFEEE); 

- Auditoria anual de Supervisão da atividade de auditoria s obre operações 

(FEDER/FC/FSE/FEAC/FAMI/FSI); 

- Auditoria aos sistemas de gestão e controlo no âmbito das medidas antifraude; 

- Auditoria aos procedimentos adotados pelas Autoridades de Gestão do Portugal 2020 no domínio da 

igualdade de oportunidades; 

- Auditoria aos sistemas de gestão e controlo no domínio dos Instrumentos Financeiros. 

8. Desenvolvimento de medidas para um reforço positivo do desempenho 

A AD&C tem procurado definir e otimizar processos internos, orientando-se para uma gestão por objetivos e para 

a promoção da melhoria contínua, através da introdução de modelos e ferramentas que potenciem a melhoria do 

desempenho e assegurem uma prestação de serviços de excelência, no sentido de consolidar a confiança nos 

resultados do trabalho desenvolvido.  

Análise das causas de incumprimento de ações ou projetos/atividades não executados 

A análise das causas de incumprimento de ações ou projetos/atividades não executados ou com resultados 
insuficientes é apresentada detalhadamente no ponto 2 do Capítulo II. 

De uma forma geral, pode-se referir que o incumprimento ou não execução de alguns projetos/atividades se 

ficou a dever em diversos casos a fatores externos à autonomia de gestão e decisão da AD&C, bem como à 
elevada complexidade das tarefas desempenhadas, nomeadamente: 

 Impacto do surto pandémico na priorização das atividades, com a orientação de esforços para a 

resposta nacional de emergência, estabilização e recuperação. 

 Impacto do surto pandémico nas alterações regulamentares. 

 Compromissos no âmbito da reprogramação dos Programas Operacionais. 

 Complexidade e morosidade dos processos administrativos inerentes aos procedimentos de realização 

de despesa. 

 Escassez de recursos humanos na carreira de técnicos superiores. 

Gestão de Sugestões, Elogios e Reclamações 

A evolução dos indicadores relativos às SER é monitorizada no QUAR, tendo sido estabelecido um indicador que 
mede o número médio de dias para resposta ao requerente, após o registo das SER na aplicação informática. A 
monitorização deste indicador continuará a ser feita em 2021. 

Segurança e Saúde no Trabalho 

No que respeita às atividades de medicina do trabalho, 2020 foi um ano verdadeiramente atípico, na medida em 

que o surto pandémico obrigou à suspensão da realização das consultas e exames de medicina preventiva, que 

eram realizados anualmente para os trabalhadores com mais de cinquenta anos e bianualmente para os de idade 

inferior. Esta suspensão teve início em março de 2020 e a realização de exames e consultas só foi retomada no 
último trimestre do ano. 
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As consultas semanais de medicina curativa foram também suspensas em março, passando desde essa altura a ser 

realizadas com a mesma regularidade mas exclusivamente através de contacto via email. Em 2020 não foi também 

possível realizar a habitual campanha interna de vacinação contra a gripe devido à insuficiência de vacinas no 

mercado para colmatar a elevada procura, tendo o stock de vacinas a nível nacional sido insuficiente em tempo útil.  

No âmbito da implementação das medidas previstas no Plano de Segurança da AD&C aprovado pela ANPC, não 

pôde ser realizado o simulacro anual de evacuação de emergência devido às limitações impostas à aglomeração de 

pessoas, tendo sido possível realizar outras atividades, das quais se destacam: 

 Prosseguimento das auditorias externas às instalações, contemplando a avaliação da qualidade do ar 

interior, da iluminância e do ambiente térmico, bem como a avaliação de riscos, por posto de trabalho. 

 Manutenção do reforço e operacionalização da Equipa de Segurança. 

 Continuação da sensibilização/formação em primeiros socorros e em combate a incêndios e evacuação de 

edifícios para todos os colaboradores da AD&C. 

 Formação específica sobre prevenção COVID 19 e Plano de Contingência AD&C. 

9. Comparação com outros serviços, no plano nacional e internacional 

Em termos da comparação com outros serviços, no plano internacional, e tendo como referência relatórios emitidos 

pela DG REGIO da Comissão Europeia, Portugal é reconhecido em termos comunitários por ter um dos modelos de 

gestão e controlo do FEDER, do Fundo de Coesão e do Fundo Social Europeu mais robustos, seguros, credíveis e 

eficazes, tendo a Administração Pública portuguesa, através da Agência, I.P., revelado a sua capacidade de gestão, 

mesmo numa conjuntura económica e financeira difícil. A solidez, segurança, eficiência e eficácia do modelo de 

governação atual assentam na coordenação por fundo e na conjugação com as funções de certificação, pagamento 

e auditoria, em estruturas independentes e autónomas face à gestão dos programas. 

Até 31 de dezembro, foram transferidos para Portugal 14 245 M€, a título de pagamentos intermédios efetuados 

pela Comissão Europeia, como resultado da execução das operações financiadas pelos fundos europeus afetos ao 
Portugal 2020, o que corresponde a mais de metade do valor programado no Portugal 2020 (55%).  

Portugal registava, assim,  ex-aequo com a Lituânia e França, a maior taxa de pagamentos intermédios entre os 

países com envelopes financeiros acima de 7 mil M€, com 6,4 pontos percentuais acima da média da UE (48,3%). 

 

Gráfico 19: Pagamentos intermédios da CE no âmbito do Portugal 2020.   

País
 Atual Programação 2014-

2020 (M€) 

 Pagamentos 

intermédios CE (M€) 

 % Pagamentos no 

Total Programado 

PT 26.037                              14.245                          55%

LT 8.514                                4.722                            55%

FR 28.002                              15.298                          55%

HU 25.107                              13.371                          53%

PL 86.587                              45.055                          52%

GR 21.662                              11.204                          52%

CZ 23.888                              12.309                          52%

DE 28.014                              13.679                          49%

UK 16.349                              7.881                            48%

BG 9.974                                4.307                            43%

RO 31.324                              13.365                          43%

SK 15.193                              5.872                            39%

ES 40.491                              15.536                          38%

HR 10.768                              4.075                            38%

IT 45.332                              17.016                          38%
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O montante transferido pela CE para Portugal é o quinto maior no conjunto dos Estados-Membros, abaixo da 

Polónia, Itália, Espanha e França (países com envelopes financeiros superiores ao de Portugal). No total, a CE 

transferiu 219 882 M€ para os 28 Estados-Membros e, desse montante, 6,5 % foi transferido para Portugal. 

 

Gráfico 20: Pagamentos intermédios da CE aos EM no total dos fundos. 

10.Obrigações de prestação de informação 

Atividades de Modernização Administrativa 

No conjunto das atividades desenvolvidas em 2020, algumas encontram-se enquadradas no conceito de “Medidas 

de modernização administrativa”, em linha com o Decreto-lei 73/2014 de 13 de maio, designadamente quanto à 

desmaterialização, automatização de processos, simplificação de procedimentos, comunicação administrativa e 
audição dos utentes com vista a aferir elogios e sugestões.  

Ao nível do Sistema de Informação do Portugal 2020, foram desenvolvidas algumas atividades, das quais se 

destacam: 

 Implementação, em ambiente de testes e produção, de nova interface de interoperabilidade para 

obtenção de informação na Administração Pública, (através iAP), permitindo a consulta e interconexão 
da informação relativa ao cadastro dos beneficiários PT 2020, constante na Autoridade Tributária. 

 Disponibilização da nova versão do Balcão em ambiente de testes, tendo em conta os princípios da 

usabilidade, com nova camada de apresentação, definindo-se uma nova identidade/marca, e transversal 

aos diferentes períodos de programação. 

Publicidade institucional 

Em 2020, apenas foi publicado um anúncio no caderno País Positivo a celebrar o Dia da Europa. 
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Nota: No gráfico apenas estão representados os Estados-Membros cujos envelopes financeiros são superiores 7 mil M€ 
para os 7 anos do periodo de programação (2014-2020)
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Órgão Comunicação Social Duração/ Frequência Investimento Impacto 

Jornal Sol – Caderno País 
Positivo 

Dia 9 de maio 3.500 € 

Tiragem de 28.000 exemplares e com cerca de 
350.000 leitores 

46.000 conexões qualificadas no Linkedin 

6.000.000 milhões de visitantes únicos durante 1 
mês no website do SOL (todas as páginas) com 
leitura integral gratuita, download e acções de 

marketing 

Distribuição papel nacional e assinaturas 
internacionais, voos TAP (Lisboa, Porto), CP – serviço 
ALFA, embaixadas, câmaras municipais e via aérea 
para as regiões autónomas 

 

Programa de Gestão do Património Imobiliário do Estado 

Para o ciclo de gestão de 2020, não foram definidos objetivos relacionados com a execução do Programa de 

Gestão do Património do Estado, regulamentado no âmbito da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, que no 

art.º 5.º procede ao aditamento do art.º 113-A ao Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto. 

A AD&C procede à inserção da informação pertinente na plataforma da Direção-Geral do Tesouro e Finanças. 
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III.BALANÇO FINAL 

1. Avaliação dos resultados alcançados 

O Quadro de Avaliação e Responsabilização da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P. apresenta uma 

taxa de realização global de 122%, tendo todos os parâmetros sido superados. 

Avaliação Final AD&C 

Parâmetros Ponderação Taxa realização Resultado 

Eficácia 20% 123% 25% 

Eficiência 40% 114% 45% 

Qualidade 40% 130% 52% 

Taxa de Realização Global 122% 

 Quadro 8: Taxa de realização global do QUAR. 

No que respeita ao grau de execução dos Objetivos Operacionais, e conforme se pode constatar no quadro 

seguinte, quatro foram superados, com desvios positivos de 46%, 14%, 13% e 30%, e um foi atingido. 

 

Gráfico 21: Taxa de realização dos Objetivos Operacionais. 

A execução dos objetivos definidos tanto no QUAR como no Plano de Atividades foi assegurada com os recursos 

humanos disponíveis, 202 colaboradores a 31 de dezembro, os quais se situam significativamente abaixo dos 272 

colaboradores previstos no mapa de pessoal da AD&C. Continua assim a revelar-se insuficiente a capacidade em 
recursos humanos para cumprir com o vasto conjunto de atribuições cometidas a este organismo. 

O foco nas atividades mais prementes, relacionadas com o acompanhamento da implementação do Portugal 

2020 e de preparação do período de programação 21-27, contribuiu de forma decisiva para dinamizar o 

investimento na economia, através de uma utilização eficaz dos recursos financeiros dos fundos estruturais e de 

investimento europeus, em consonância com o objetivo definido pela tutela no Programa Orçamental  14 – 

Planeamento e Infraestruturas. Dos dois indicadores atribuídos à AD&C neste domínio, o  indicador “Rácio 
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pagamento programado do Portugal 2020“ situou-se nos 61%, correspondendo a uma taxa de realização de 

108%, enquanto que  o indicador “Valor reembolsado pela Comissão Europeia” atingiu os 1 838 milhões de euros, 

com uma taxa de realização de 85%, resultante do facto de terem sido efetuados ajustamentos aos calendários 

de apresentação de pedidos pagamento intercalares submetidos por parte das Autoridades de Gestão.  

2. Menção proposta 

Tendo em conta a avaliação tanto da execução dos objetivos definidos ao nível do Quadro de Avaliação e 

Responsabilização, como dos resultados evidenciados no balanço global das atividades desenvolvidas, podemos 

concluir que, ao longo de 2020, a AD&C focalizou a sua atividade essencialmente nas principais áreas de negócio, 

bem como na resposta à crise desencadeada pela pandemia do novo coronavírus COVID-19, com especial 

destaque para a Reprogramação COVID, a elaboração do Plano de Recuperação e Resil iência e a 
operacionalização do Programa APOIAR.  

Assim, como balanço final deste exercício de autoavaliação, e nos termos do disposto no art.º 18.º da Lei n.º 66-

B/2007, de 28 de dezembro, considera-se ter sido “Bom” o desempenho globalmente atingido pela AD&C, 

sobretudo tendo em conta as atividades desenvolvidas, bem como a superação da maioria dos objetivos 

operacionais, num contexto de excecional exigência.  

3. Conclusões prospetivas 

2020 foi um ano marcado pelo surto pandémico COVID-19, que provocou constrangimentos externos e internos 

inesperados, obrigando a redefinição de prioridades, e cuja superação exigiu um enorme esforço por parte dos 

recursos humanos da AD&C.  A excelente prestação coletiva e individual dos colaboradores permitiu, mesmo 

assim, assegurar a qualidade do serviço prestado nas principais áreas de atividade. 

A execução dos Fundos Europeus beneficiou de medidas especificas e iniciativas legislativas desencadeadas pela 

Comissão Europeia, traduzidas em soluções que levaram a reorientar os esforços para a resposta nacional de 

emergência, estabilização e recuperação, que permitiram minimizar os impactos negati vos da crise pandémica 

nos Estados-Membros. Em Portugal, a resposta às consequências económicas e sociais da pandemia mobilizou 
os fundos da Política de Coesão e obrigou a duas reprogramações do Portugal 2020. 

O enfoque nas matérias prioritárias de implementação do Portugal 2020 e de preparação do período de 

programação 2021-2027 foi mantido, com a preparação das Quatro Agendas Temáticas que compõem a 
Estratégia 2030.  

O novo ciclo de planeamento na Administração iniciado em 2020, conjugado com a nomeação, em novembro, 

do novo Presidente do Conselho Diretivo da AD&C, pressupõe uma renovação da estratégia. Pretende-se 

desenvolver um conjunto de projetos que visam fortalecer o equilíbrio entre os eixos de gestão de pessoas, 
processos e tecnologias, vertentes  vitais para o desempenho da organização. 

As atividades a desenvolver em 2021 decorrem da necessidade de evolução interna da própria organização, face 

ao enquadramento externo marcado pela preparação do fecho do quadro comunitário P ortugal 2020, pela 

preparação do novo quadro financeiro 2021-2027 e pela implementação do Programa de  Recuperação e 

Resil iência, devendo a AD&C ser capaz de executar um exigente plano de atividades. 

Os desafios acrescidos e inéditos ao nível da transformação digital, da necessidade de otimizar processos 

internos e ajustá-los à transformação dos modelos de trabalho, combinados com a necessidade de reforço e 
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aprofundamento da comunicação interna e do envolvimento dos colaboradores , impõem a adoção e 

implementação de soluções tecnológicas, de novos modelos e ferramentas de gestão, a reconversão de 

processos para o universo digital, e a aposta na formação e valorização dos trabalhadores em tecnologias de 

informação e comunicação. O projeto Change@AD&C consubstancia esta aposta estruturante no 
desenvolvimento organizacional e digital da AD&C. 

Para tal, mantém-se a necessidade de reforçar o quadro de colaboradores, de forma a assegurar o cumprimento 

de todas as responsabilidades que estão acometidas à Agência, I.P. 
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ANEXO I - Avaliação da Execução do QUAR 



 

 

 

 

   

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2020

Ponderação 20%

Peso 50%

2018 2019 Meta 2020
Valor 

crítico
Peso Resultado Taxa Realização Classificação

1 28 23 25 20 60% 26 100% Atingiu

2 n.a. n.a. 31/out 30
dias 

corridos
30/set 40% 30/out 100% Atingiu

Peso 50%

2018 2019 Meta 2020
Valor 

crítico
Peso Resultado Taxa Realização Classificação

3 10 12 8 5 100% 3 146% Superou

Ponderação 40%

Peso 60%

2018 2019 Meta 2020
Valor 

crítico
Peso Resultado Taxa Realização Classificação

4 12 11 15 12 50% 12 128% Superou

5 8 7 8 5 50% 8 100% Atingiu

Peso 40%

2018 2019 Meta 2020
Valor 

crítico
Peso Resultado Taxa Realização Classificação

6 15 15 15 11 50% 15 100% Atingiu

7 6 6 6 4 50% 4 125% Superou

Ponderação 40%

Peso 100%

2018 2019 Meta 2020
Valor 

crítico
Peso Resultado Taxa Realização Classificação

8 n.a. n.a. 65% 71% 15% 79% 158% Superou

9 n.a. 4 2 4 50% 4 125% Superou

10 n.a. 13 10 5 35% 5 125% Superou

Pontos Planeados Pontos Executados Desvio

80 80 0

544 528 -16

0 1548 1548

0 0 0

0 272 272

0 10 10

624 2 438 1 814

Tolerância

O5. (OE 4) – Reforçar o modelo de desenvolvimento organizacional centrado na qualidade e comunicação*

3

Efetivos Planeados

41

4

Pontuação

5%

Objectivos Operacionais

O1. (OE1 e OE3) – Divulgar as oportunidades e os resultados da aplicação dos Fundos Europeus

272

3

1

O valor crítico foi  estabelecido com base na  experiência  adquirida  e tendo em vis ta  o melhor resultado que se pode ambicionar, tendo em conta  as  condições  materia is  

para  concretização dos  indicadores  definidos .

Eficácia

Tolerância

Tolerância

O2. (OE1 e OE3) – Aprofundar o  conhecimento sobre a intervenção dos Fundos e das dinâmicas regionais

O4. (OE2 e OE3) – Promover a boa execução dos fundos e a fluidez dos fluxos financeiros

Qualidade

4

0

1

Objetivos Relevantes:  
Objetivo 5 (40%), Objetivo 3 (24%) e  Objetivo 4 (16%).

Critérios de seleção:  
Foram selecionados  3 objetivos  relevantes , com base nos  cri térios  definidos  nas  Orientações  Técnicas  do CCAS, ou seja , correspondendo a  pelo menos  metade dos  

objetivos  operacionais  da  AD&C e sendo a  soma das  respetivas  ponderações  de contribuição para  a  ava l iação fina l  de 80%.

Recursos Humanos

JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO 

4

* Art.º 25.ª da LOE

Tolerância

2

Eficiência

O3. (OE1, OE2 e OE3) – Consolidar os sistemas de coordenação, monitorização, controlo e avaliação dos Fundos

OE4 - Consol idar uma cultura  organizacional  coesa  e inovadora

Tolerância

190

34

2

2

Nº médio de dias corridos para disponibilização dos 

Boletins públicos trimestrais de monitorização dos fundos

Indicadores

Indicadores

Indicadores

Indicadores

Indicadores

20

16

12

9

8

5

Designação

Dirigentes - Direção Superior

AVALIAÇÃO - 31 de dezembro

Ministério do Planeamento e das Infraestruturas

Serviço: Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP

MISSÃO: Coordenar a  pol ítica  de desenvolvimento regional  e assegurar a  coordenação gera l  dos  fundos  europeus  estrutura is  e de investimento.                                                                                                                 

VISÃO: Ser o centro de competências  na  Pol ítica  de Desenvolvimento Regional  e de Coesão e na  apl icação de Fundos  Europeus .

Objectivos Estratégicos

OE1 - Dinamizar e acompanhar pol íticas  de desenvolvimento e coesão e a  sua  terri toria l i zação

OE2 - Garanti r a  sol idez do s is tema de gestão e controlo dos  fundos  da  Pol ítica  de Coesão

OE3 - Promover a  imagem da AD&C como entidade de referência , nacional  e internacionalmente

Prazo de realização de uma campanha de publicidade 

institucional sobre resultados Portugal 2020

Percentagem de satisfação com a comunicação interna*

N.º de medidas no âmbito da atividade física ou saúde e 

bem-estar no local de trabalho*

N.º médio de dias corridos para resposta ao requerente, 

após registo das sugestões, elogios e reclamações (SER) na 

aplicação informática*

N.º médio de dias para preparação e emissão dos Pedidos 

de Pagamento Intermédios (PPI) à CE, após receção do PPI 

da AG

N.º médio de dias úteis para processamento dos 

pagamentos a beneficiários finais do PT 2020

N.º médio de dias úteis de resposta às solicitações 

provenientes dos Órgãos de Governação do PT 2020 nos 

domínios da coordenação dos fundos, dos assuntos 

jurídicos, da contratação pública e dos auxílios de Estado

N.º médio de dias úteis para submissão do relatório final 

do processo auditado, após receção do contraditório

N.º médio de dias úteis para submissão dos reportes 

trimestrais de monitorização dos instrumentos territoriais 

do Portugal 2020, após disponibilização da informação de 

conclusão do trimestre

Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa

Técnico Superior - (inclui especialistas de informática e inspetores)

Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)

Assistente Técnico  - (inclui técnicos de informática)

Assistente operacional

Total



 

 

 

 

   

Ajustados Executados Desvio

717 708 403 167 743 188 549 965 215

13 416 827 9 943 285 3 473 542

3 818 750 2 112 256 1 706 494

5 000 000 4 156 916 843 084

1 070 624 1 040 376 30 248

36 618 25 163 11 455

573 681 72 742 500 939

693 791 903 150 392 451 543 399 452

6 812 213 2 981 835 3 830 378

724 520 616 170 725 023 553 795 593

Realização Objetivos

OO1

OO2

OO3

OO4

OO5 130%

Responsável

1 UAME

2 NCD

3 UPR

4
UCFSE / UCFFC / 

NAJC / NCPAE

5 UCA

6 UC

7 UGF

8 NCD

9 UGI

10 NPGQ

IND 3

IND 4

IND 7

IND 8

IND 9

IND 10

Ativos financeiros

PIDDAC

344 261

6 348 360

714 901 101TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)

708 552 741

Suporte documental

Orçamento de funcionamento

134 092

Aquisições de Bens e Serviços

Juros

Outras despesas correntes

3 478 470

Despesas com Pessoal

N.º

N.º médio = Somatório do n.º de dias necessários 

para disponibilização dos Boletins trimestrais / 

N.º de Boletins disponibilizados

Prazo = N.º de dias necessários para realização de 

campanha de publicidade institucional

Mapa de registo de processos 

N.º médio de dias úteis para submissão do relatório final 

do processo auditado, após receção do contraditório

A elevada superação resultou do impacto das ações de comunicação interna, com o desenvolvimento de iniciativas criativas e inovadoras que atenuaram a “distância” física entre 

colaboradores em ambiente  de teletrabalho.

Face ao contexto pandémico vivido em 2020 foram implementadas ações de sensibilização e medidas não previstas inicialmente, nomeadamente no âmbito da Covid-19 e do Plano de 

Contingência AD&C

A elevada superação deveu-se à conjugação de esforços no sentido de agilizar o processo de resposta, bem como à reduzida complexidade das reclamações apresentadas.

N.º médio = Somatório do n.º de dias necessários 

para resposta às solicitações provenientes dos 

Órgãos de Governação do PT 2020 / N.º de 

respostas enviadas

Data

%

O resultado alcançado deveu-se à disciplina de trabalho conseguida pela equipa, maioritamente em teletrabalho desde 16 de março, dando prioridade ao tratamento dos pedidso de 

pagamento aos beneficiários.

N.º = Somatório do n.º de  medidas adotadas Relatório Responsabilidade Social

N.º médio de dias para preparação e emissão dos Pedidos 

de Pagamento Intermédios (PPI) à CE, após receção do PPI 

da AG

N.º médio de dias úteis para processamento dos 

pagamentos a beneficiários finais do PT 2020

Percentagem de satisfação com a comunicação interna*

N.º de medidas no âmbito da atividade física ou saúde e 

bem-estar no local de trabalho*

N.º médio de dias corridos para resposta ao requerente, 

após registo das sugestões, elogios e reclamações (SER) na 

aplicação informática*

Devido a atrasos verificados na disponibilização da informação, o relatório encontrava-se praticamente concluído quando da receção do último contributo.

Tendo em conta a natureza das solicitações recebidas, maioritariamente relacionadas com medidas COVID, mostrou-se necessário responder em prazo muito reduzidos.

Aplicação informática

SIAC2020

JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS

123%

5 000 000

Unid. Medida Algoritmo

12 231 707

1 159 779

Recursos Financeiros

686 204 432

Planeados

Unidade: euros

Fonte de Verificação

N.º médio = Somatório do n.º de dias necessários 

para submissão dos reportes trimestrais / N.º de 

reportes submetidos

N.º

Taxa = Somatório das pontuações atribuidas à 

comunicação interna / N.º de respostas ao 

questionário 

N.º médio = Somatório do n.º de dias necessários 

para resposta a SER / N.º de respostas

SPTD2020

Proposta ao CD

N.º médio = Somatório do n.º de dias úteis 

necessários para processamento dos 

pagamentos / N.º de pagamentos 

N.º médio = Somatório do n.º de dias necessários 

para preparação e emissão dos PPI / N.º de PPI 

emitidos 

N.º

N.º

N.º

% Questionário de satisfação

Registo de envio ao CD

N.º
Relatórios Finais, Contraditório, 

Cronograma

N.º

N.º = Somatório do n.º de dias necessários para 

submissão dos relatórios finais após receção do 

contraditório / N.º de relatórios emitidos

Designação

Investimento

Transferências correntes

Nota Explicativa - Indicadores 

Nº médio de dias corridos para disponibilização dos 

Boletins públicos trimestrais de monitorização dos fundos

Prazo de realização de uma campanha de publicidade 

institucional sobre resultados Portugal 2020

N.º médio de dias úteis para submissão dos reportes 

trimestrais de monitorização dos instrumentos territoriais 

do Portugal 2020, após disponibilização da informação de 

conclusão do trimestre

N.º médio de dias úteis de resposta às solicitações 

provenientes dos Órgãos de Governação do PT 2020 nos 

domínios da coordenação dos fundos, dos assuntos 

jurídicos, da contratação pública e dos auxílios de Estado

AVALIAÇÃO FINAL

122%130%114%123%

Parâmetros

114%

100%

146%

114%

113%

130%

Eficácia Eficiência Qualidade



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – Grelha de Avaliação do Sistema de Controlo Interno 
 

  



 

 

 

 

Grelha de Controlo Interno 2020 

Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S N N/A 

1 – Ambiente de controlo 

1.1. Estão claramente definidas as especificações técnicas do sistema 

de controlo interno? 

X   Existe uma norma de controlo interno. 

1.2. É efetuada internamente uma verificação efetiva sobre a 

legalidade, regularidade e boa gestão? 

X   Verificação a cargo do Fiscal Único. 

1.3. Os elementos da equipa de controlo e auditoria possuem a 

habilitação necessária para o exercício da função? 

X    

1.4. Estão claramente definidos valores éticos e de integridade que 

regem o serviço (ex. códigos de ética e de conduta, carta do 

utente, princípios de bom governo)? 

X   Existe Código de Ética e Conduta da AD&C, 
aprovado em outubro de 2015; revisto e 
atualizado em julho de 2018. 

1.5. Existe uma política de formação do pessoal que garanta a 

adequação do mesmo às funções e complexidade das tarefas? 

X   É efetuado o levantamento das 
necessidades de formação, sendo os seus 
resultados a base do Plano Formação. As 
necessidades não contempladas no Plano 

são garantidas através do recurso a 
formação externa. 

1.6. Estão claramente definidos e estabelecidos contactos regulares 

entre a direção e os dirigentes das unidades orgânicas? 

X   São realizadas reuniões regulares entre os 
membros do CD e as respetivas unidades 
afetas, bem como reuniões de trabalho. 

1.7. O serviço foi objeto de ações de auditoria e controlo externo? X   Ver ponto 4.3. do Plano de Atividades. 

2 – Estrutura organizacional 

2.1. A estrutura organizacional estabelecida obedece às regras 

definidas legalmente? 

X   Lei Orgânica consagrada no Decreto-Lei 
n.º 140/2013, de 18 outubro, e Estatutos na 
Portaria n.º 351/2013, de 4 dezembro. 

2.2. Qual a percentagem de colaboradores do serviço avaliados de 

acordo com o SIADAP 2 e 3? 

  X Em 2020 não houve lugar à avaliação 
SIADAP, sendo que a mesma se irá realizar 
em 2021. 

2.3. Qual a percentagem de colaboradores do serviço que 

frequentaram pelo menos uma ação de formação? 

X   63%, considerando a totalidade dos 
trabalhadores a 31 de dezembro de 2020. 

3 – Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço 

3.1. Existem manuais de procedimentos internos? X    

3.2. A competência para autorização da despesa está claramente 

definida e formalizada? 
X   

Deliberação do Conselho Diretivo. 

3.3. É elaborado anualmente um plano de compras?  X   

3.4. Está implementado um sistema de rotação de funções entre 

trabalhadores? 
X   

 

3.5. As responsabilidades funcionais pelas diferentes tarefas, 

conferências e controlos estão claramente definidas e 

formalizadas? 

X   

Nos vários manuais de procedimentos. 

3.6. Há descrição dos fluxos dos processos, centros de 

responsabilidade por cada etapa e dos padrões de qualidade 

mínimos? 

X   

Nos manuais de procedimentos. 

3.7. Os circuitos dos documentos estão claramente definidos de 

forma a evitar redundâncias? 
X   

No workflow da Gestão Documental. 

3.8. Existe um plano de gestão de riscos de corrupção e infrações 

conexas? 
X   

O Plano está disponível no site da AD&C. 

3.9. O plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas é 

executado e monitorizado? 
X   

Os relatórios de execução estão disponíveis 
no site da AD&C. 

 



 

 

 

 

Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S N N/A 

4 – Fiabilidade dos sistemas de informação 

4.1. Existem aplicações informáticas de suporte ao processamento de 

dados, nomeadamente, nas áreas de contabilidade, gestão 

documental e tesouraria? 

X   

Gestão Documental – Plataforma Ambisig; 
Contabilidade - aplicação GERFIP da GERAP 
EPE. 

4.2. As diferentes aplicações estão integradas permitindo o 

cruzamento de informação? 

 X  

As aplicações de gestão documental, gestão 
de recursos humanos e GERFIP não estão 
integradas. A comunicação entre a 
plataforma Milenio (RH) e GERFIP 

(contabilidade), faz-se por emissão de 
outputs específicos que permitem o 
tratamento contabilístico e inserção em 
GERFIP. 

4.3. Encontra-se instituído um mecanismo que garanta a fiabilidade, 
oportunidade e utilidade dos outputs dos sistemas? 

X   

Os sistemas em uso na AD&C têm contratos 
de manutenção e são monitorizados através 
de plataforma especializada com 

capacidade de emissão de alertas. 
Periodicamente, são atualizados de acordo 
com as recomendações dos fabricantes ou 
dos implementadores.  

4.4. A informação extraída dos sistemas de informação é utilizada nos 

processos de decisão? X   
 

4.5. Estão instituídos requisitos de segurança para o acesso de 

terceiros a informação ou ativos do serviço? 
X   

Existem mecanismos seguros para acesso às 
aplicações da AD&C, passando todos os 

pedidos de acesso pela avaliação da 
Unidade de Sistemas de Informação e pela 
autorização do CD. 

4.6. A informação dos computadores de rede está devidamente 

salvaguardada (existência de backups)?  

X   

Existem backups diários bem como a 
capacidade de reverter as alterações 
efetuadas em determinados ficheiros. Está 

implementado um mecanismo de logging 
que permite verificar as operações de 
alteração sobre ficheiros e pastas.  

4.7. A segurança na troca de informações e software está garantida?  
X   A troca de informação é feita em modo 

seguro recorrendo a encriptação. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O Plano de Formação aprovado para 2020 previa a realização de 162 ações de formação nas mais 

variadas áreas temáticas, em resultados do Diagnóstico de Necessidades de Formação feito no final 

de 2019. 

O contexto muito particular do ano 2020, marcado pela pandemia mundial provocada pelo novo 

coronavírus, teve forte impacto na oferta formativa – a obrigatoriedade do teletrabalho conduziu, numa 

1ª fase à suspensão de toda a formação em curso e prevista e, numa 2ª- fase, à adoção do regime 

de e-learning, ficando muito prejudicada a oferta formativa. 

Em 2020 foi possível realizar 30 ações de formação, envolvendo 127 participantes, conduzindo a uma 

taxa de participação de 63%. Foi garantida a participação de todas as equipas e de todos os grupos 

profissionais da AD&C. 

 Em termos médios, a avaliação da satisfação feita pelos colaboradores da AD&C é elevada -  a 

satisfação média situa-se sempre acima de 3 – Satisfeito. 

Em 2020, a despesa total com formação foi de 18.357,90€, representando uma taxa de investimento 

em formação de 0,20% dos custos com pessoal, o valor mais baixo desde que a Agência foi criada. 

A qualificação dos profissionais da Agência e o contínuo investimento no reforço dos seus 

conhecimentos e competências, continuará a ser um objetivo da AD&C. 
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O PLANO DE FORMAÇÃO 2020 

 

No contexto particular da Agência para o Desenvolvimento e Coesão I.P. a Gestão da Formação 

Profissional é considerada um dos principais pilares da Gestão de Pessoas continuando a assumir-

se como um investimento no capital intelectual da organização, que beneficia tanto os colaboradores 

como a própria AD&C. 

A implementação de novos paradigmas de comportamento, liderança e comunicação interpessoal, a 

crescente exigência com a eficácia, a eficiência dos processos e a produtividade, assim como a célere 

evolução das tecnologias de informação e comunicação (TIC), exigem atualização constante ao longo 

do percurso profissional dos colaboradores, através de um sistema de formação contínua. 

Também os métodos de trabalho, complexos e de elevada tecnicidade, assim como a necessidade 

de consolidar práticas de gestão e de atuação, tornam imprescindível o investimento nos 

conhecimentos e competências dos colaboradores, para que estes possam responder com sucesso 

aos desafios constantes que estes processos invariavelmente trazem.  

No caso particular da AD&C tem havido um constante esforço em dotar e reforçar competências em 

áreas técnicas que requerem um investimento em formação adequada. 

Neste contexto, o Núcleo de Gestão de Recursos Humanos, responsável pela prossecução da política 

de formação da AD&C, tem um papel determinante na promoção da qualificação dos seus 

colaboradores, assim como um papel decisivo na modernização, inovação e melhoria da qualidade 

do serviço público prestado. 

Dito isto, é imperativo trazer para esta nota os tempos conturbados vividos neste ano em particular. 

A situação pandémica causada pelo novo coronavírus à escala mundial, influenciou a execução do 

plano de formação definido para o ano de 2020, assim como o modelo de frequência da mesma. A 

obrigatoriedade do teletrabalho forçou a passagem de um regime maioritariamente presencial para o 

regime de e-learning, o que requereu por parte dos colaboradores da Agência a adaptação aos meios 

e canais digitais para a formação, que até esta altura não tinham tido tão grande adesão. 

De facto, a rapidez com que esta mudança se instalou obrigou, uma primeira fase, à suspensão de 

toda a formação em curso e prevista, exigindo igualmente uma adaptação por das empresas 

formativas. Apenas numa segunda fase foi possível a adoção ao regime de e-learning. 

O ano de 2020 ficará para sempre marcado pela pandemia mundial provocada pelo novo coronavírus, 

em todas atividades e setores, organizacional e individual, que obrigou a novas formas de trabalho e 

a adaptações por parte de todos. No entanto, pese embora a incerteza face ao futuro próximo, a 

política de formação da AD&C continua a ser uma aposta efetiva e concreta. 
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O presente relatório faz o balanço do ciclo da Formação Profissional na Agência I.P., que foi possível 

realizar no ano de 2020, contribuindo ainda com proposta de melhoria e medidas a implementar no 

âmbito da gestão da formação na Agência. 

Para terminar, destaca-se que ainda foi possível realizar no primeiro trimestre do ano formação no 

âmbito dos Auxílios de Estado, temática muito importante para o core business da AD&C e formação 

no âmbito da Presidência da União Europeia, com sessões para peritos, backoffice e coordenadores, 

chairs, delegações nacionais e equipas, e sessões para o Parlamento Europeu, gestão de stress e 

EU coordination in international context. 

 

 

1. FORMAÇÃO REALIZADA 

Procurando conciliar os interesses de cada colaborador no seu desenvolvimento pessoal com os 

interesses da AD&C na prossecução da sua missão, valores e objetivos, a formação profissional 

assume-se como uma prioridade na gestão de pessoas, refletida no Plano de Atividades de 2020, no 

indicador “Taxa de cobertura do Plano de Formação”, com uma meta inicial de 85%, ajustada 

posteriormente para 30% em função da enorme quebra de oferta formativa resultante da situação 

pandémica. 

No Plano de Formação para 2020 foram previstas 162 ações inseridas nas seguintes áreas temáticas: 

Formação de Dirigentes, Assuntos Europeus e Cooperação, Assuntos Jurídicos, Auditoria, 

Fiscalização e Controlo, Comunicação Organizacional e Pessoal, Contabilidade e Finanças, 

Estatística, Gestão de Pessoas, Gestão Organizacional, Liderança e Desenvolvimento Pessoal, 

Línguas, Tecnologias de Informação e Segurança e Saúde no Trabalho. 

A formação realizada ao longo deste ano abrange quer a formação realizada, prevista em Plano de 

Formação, quer a formação não planeada (extraplano).  

As ações planeadas decorrem do Diagnóstico de Necessidades de formação efetuado pelo 

trabalhador e validado pela chefia, e encontram-se previstas no plano de formação. As ações 

extraplano correspondem a ações identificadas já no decorrer do ciclo de formação, mas que foram 

consideradas fundamentais para prossecução das atividades AD&C. 

Importa realçar que o investimento em formação envolve para além dos cursos planeados e 

organizados por entidades externas, o tempo disponibilizado pela AD&C aos seus colaboradores para 

frequência de ações, sejam elas em regime de autoformação ou não, assim como a formação 

organizada e à medida, ministrada por entidades externas, nas instalações da Agência. 
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BALANÇO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO REALIZADAS: 

Ações executadas do Plano de Formação 28 

Ações extraplano 2 

Autoformação 0 

Total 30 

 

Das 162 ações de formação previstas no Plano, apenas se realizaram 30 (anexo 1). Este número 

traduz um decréscimo muito acentuado face ao ano de 2019, em que a pandemia da COVID-19 

assume um papel preponderante, uma vez que as medidas governamentais adotadas suspenderam 

toda a atividade formativa presencial. A introdução do teletrabalho, a adaptação à formação à 

distância e a dificuldade de adaptação da oferta formativa a este contexto foram os principais fatores 

que influenciaram a diminuição da execução da formação prevista na AD&C. 

As 2 ações extraplano realizadas focaram-se na área de direito - Regime Geral de Proteção e Dados, 

e na área da Administração Pública.  

Durante o ano de 2020, não foram frequentadas ações em regime de autoformação. 

Da análise comparativa dos anos 2019 e 2020 verifica-se que do universo de 202 efetivos da Agência 

a 31 de dezembro, 127 frequentaram pelo menos uma ação de formação, não se incluindo aqui a 

autoformação, o que corresponde a uma taxa de participação de 63% de colaboradores.  

 

 

Gráfico I: Formação realizada 

Em 2019 a taxa de participantes foi muito superior, com 91%, uma vez que o Plano de 2019 foi 

executado sem grandes condicionantes. 
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No final de 2020 foram organizadas pela AD&C várias sessões de sensibilização em Segurança e 

Saúde no Trabalho em temas como “COVID 19 e Plano de Contingência da AD&C”, “Emergência e 

Noções de SST” e “Segurança contra Incêndios”, abertas à participação de todos os colegas da AD&C 

e permitiram ampliar a taxa de cobertura da formação em 2020. 

 

TAXA DE COBERTURA UNIDADE/NÚCLEO 

Da análise da taxa de cobertura por Unidade Orgânica, verifica-se, independentemente do nº de 

colaboradores afetos a cada UO, que foram contemplados todas as colaboradoras do NPGQ, e que  

apenas o Conselho Diretivo e a Unidade de Certificação não chegaram a contemplar 50% dos seus 

colaboradores. 

 

Gráfico II: Taxa de cobertura por Unidade Orgânica   

 

PARTICIPANTES EM AÇÕES DE FORMAÇÃO POR GRUPO PROFISSIONAL 

Na distribuição dos participantes por grupo profissional, verifica-se que a carreira/cargo com um maior 

número de participantes em ações de formação continua a ser a de técnico superior e a de inspetor, 

com 47 e 33 colaboradores, respetivamente. Os dirigentes superiores e intermédios participaram em 

ações de formação específicas, algumas das quais promovidas pela AD&C como por exemplo 

Auxílios de Estado e Regime Geral de Proteção de Dados, além da formação obrigatória no âmbito 

da Presidência Portuguesa da União Europeia.  

A representatividade dos vários grupos profissionais no universo de colaboradores que frequentaram 

pelo menos uma ação de formação encontra-se ilustrada no gráfico seguinte. Esta participação reflete 

a distribuição dos grupos profissionais do mapa de pessoal da AD&C. 
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Gráfico III: N.º de participantes por grupo profissional 

 

 

NÚMERO DE HORAS DE FORMAÇÃO POR GRUPO PROFISSIONAL 

No que diz respeito ao número de horas despendidas em formação, contabiliza-se uma média de 8 

horas por participante (total de horas de formação/número total de participantes).  

 

Gráfico IV: N.º de horas despendidas em formação 

 

 

 

TIPOLOGIA, REGIME E ESTRUTURA DA FORMAÇÃO 

A AD&C promoveu um total de 1.546,5 horas de formação aos seus colaboradores. Das 30 ações 

realizadas, 25 tiveram uma duração inferior a 30 horas e 5 ações ultrapassaram esta duração.  
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         Gráfico V: N.º de ações segundo a duração horária 

 

Os workshops, seminários, colóquios, congressos e cursos de curta duração –entre 2,5 e 28 horas 

tiveram mais adesão que cursos com uma carga horária mais prolongada.  

Com uma duração média de 52 horas por ação de formação, o regime de e-learning em horário laboral 

substituiu o habitual regime presencial, apesar das dificuldades, na fase inicial de trabalho a partir de 

casa, sentidas pelos colaboradores. 

Quanto à estrutura da formação, continua a ser praticada a modalidade de formação contínua, de 

forma a promover a atualização dos conhecimentos e a adequação do desempenho às inovações 

tecnológicas, e a valorizar, pessoal e profissionalmente, o pleno exercício de funções nas respetivas 

carreiras ou cargos. 

 

2. FORMAÇÃO “À MEDIDA”  

A formação “à medida” permite flexibilidade na definição de programas e conteúdos, melhor 

adaptados à realidade da AD&C e às necessidades específicas dos formandos  

A AD&C tem privilegiado este tipo de formação, assente num diagnóstico de necessidades bem 

elaborado e numa preparação de conteúdos em conjunto com a entidade formadora, procurando 

soluções mais ajustadas aos diferentes contextos de atuação das várias unidades orgânicas e 

abrangendo um maior número de colaboradores. 

Salienta-se que todas estas ações resultaram de necessidades singulares da AD&C e transversais a 

diversas unidades e núcleos, planeadas para dotar os colaboradores de competências, privilegiando 

a tecnicidade exigida nas suas funções, o cumprimento de normas legais e a formação na área 

comportamental. 
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3. FORMAÇÃO POR ÁREA TEMÁTICA 

As áreas temáticas de formação encontram-se definidas na Portaria n.º 256/2005, de 16 de março, 

que aprova a “Classificação Nacional de Áreas de Educação e Formação (CNAEF)”1, e estão divididas 

em 9 grandes grupos que englobam 25 subgrupos de áreas de estudo, desagregadas num total de 

77 áreas temáticas, incluindo os programas/conteúdos da formação. 

Na AD&C, as ações realizadas durante o ano de 2020 correspondem às  seguintes áreas de formação 

CNAEF: 

 Ciência política e cidadania 

 Ciências empresariais 

 Desenvolvimento pessoal 

 Direito 

 Finanças, banca e seguros 

 Gestão e administração 

 Informática 

 Línguas e literaturas estrangeiras 

 Marketing e publicidade 

 Matemática e estatística 

 Segurança e higiene no trabalho 

 

4. ENTIDADES FORMADORAS 

As entidades formadoras assumem particular importância, não só pela exigência de certificação, mas 

também pelas suas competências a nível de conteúdos e programas.  

A procura centrada nos conteúdos conduz à seleção de entidades especializadas e direcionadas à 

concretização dos objetivos identificados no Diagnóstico de Necessidades de Formação. Assim, no 

ano em análise, foram nossos parceiros na execução da formação da AD&C as seguintes entidades 

formadoras: 

 AMA – Agência para a Modernização Administrativa, I.P. 

 APAN – Associação Portuguesa de Anunciantes 

 BDO Consulting 

 CES - Conselho Económico e Social  

                                                           
1 O Conselho Superior de Estatística recomendou às entidades da Administração Pública que a CNAEF seja adotada na elaboração de 

documentos administrativos passíveis de aproveitamento para fins estatísticos, tanto a nível nacional como internacional. 
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 CNC - Centro Nacional de Cibersegurança 

 DELL EMC 

 Faculdade de Direito – Universidade Católica 

 ICS - Instituto de Ciência Sociais 

 INA Direção-Geral Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas 

 Instituto Espanhol 

 Instituto Diplomático 

 IPAV - Instituto Padre António Vieira 

 IPPS-ISCTE-IUL 

 Morais Leitão 

 Nova SBE – School of Business & Economics 

 Olisipo 

 Workcare 

 

5. ENCARGOS COM A FORMAÇÃO 

Em 2020, a despesa total com formação foi de 18.357,90€, correspondendo, na íntegra, à formação 

realizada com entidades externas. 

O investimento em formação na Agência teve uma taxa de investimento em formação2 de 0,20% dos 

custos com pessoal, o valor mais baixo desde que a Agência foi criada.  

 

 

           Gráfico VI: Evolução dos encargos com formação 

 

  

                                                           
2 Taxa de investimento em formação = encargos com formação (18.357,90€) / despesas com pessoal (9.034.961,31€) * 100 
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6. AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO 

A avaliação da formação é um instrumento de reconhecido valor na gestão do processo formativo, na 

medida em que permite aferir, a partir da perceção e análise dos intervenientes, o grau de satisfação 

das expetativas criadas e o real impacto da formação na melhoria do desempenho profissional e, 

consequentemente, o seu grau de eficácia na atividade organizacional. 

O Manual Interno de Formação prevê que no final de cada ação de formação seja aferida a sua 

avaliação através de um questionário de satisfação, enviado a cada trabalhador, em que a avaliação 

global e a síntese das respostas obtidas integram o relatório anual de formação, dando início ao 

processo de avaliação da formação, por forma a validar se a formação foi ao encontro das 

expectativas dos formandos, avaliando a sua satisfação (reação) com o conteúdo programático, 

formador e apoio logístico das ações de formação. 

Das 30 ações de formação realizadas durante o ano, 17 obtiveram resposta aos questionários de 

avaliação da satisfação aplicados. Das 269 participações, foram recebidas 148 respostas, 

correspondendo a uma taxa de resposta de 55%.  

Apesar da diminuição do número de ações realizadas, face a 2019, a taxa de resposta aos 

questionários pelos colaboradores teve um aumento de 20%, muito provavelmente por ter sido 

divulgada esta iniciativa de avaliação da formação através dos canais de comunicação interna. Ainda 

assim, procurar-se-á aumentar a taxa de resposta dos colaboradores a estes questionários, através 

de uma maior consciencialização interna para este instrumento de avaliação. 

Os gráficos seguintes, medidores da Avaliação da Formação, apresentam os resultados da satisfação 

dos colaboradores da AD&C sobre as ações de formação que frequentaram relativamente aos 

conteúdos, formadores, organização e uma avaliação global (escala de 1 a 43.)  

                                                           
3 1 – Muito Insatisfeito, 2 – Insatisfeito, 3 – Satisfeito, 4 – Muito Satisfeito 
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   Gráfico VII: Medidores da Avaliação da Satisfação da Formação 

 

Em termos médios, a avaliação da satisfação feita pelos colaboradores da AD&C que responderam 

aos questionários, é elevada, sendo que a média se situa sempre acima de 3 – Satisfeito. 

De seguida apresenta-se uma análise mais detalhada aos quatro parâmetros avaliados, identificando 

o tipo de perguntas de cada parâmetro, sendo que em algumas ações de formação realizadas o 

parâmetro avaliação da organização não é aplicável, considerando que nestas ações a organização 

esteve a cargo das entidades formadoras. 

 

           Gráfico VIII: Avaliação Global da Satisfação da Formação 
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      Gráfico IX: Avaliação de Conteúdos das ações de formação 

 

 

           Gráfico X: Avaliação do Formador das ações de formação 

 

  Gráfico XI: Avaliação da Organização das ações de formação 
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De referir a articulação entre este projeto da avaliação da satisfação da formação e o Plano de 

Responsabilidade Social e Ambiental da Agência para 2019/2020, incluindo-se a avaliação da 

formação nas ações de dimensão económica por contribuir para a criação de valor através do 

investimento no capital intelectual da AD&C, fomentando o desenvolvimento organizacional. 

Neste sentido, foi previsto para o ano de 2020 consolidar o processo de avaliação da formação 

iniciado em 2018 na AD&C, introduzindo instrumentos que permitam validar se os conteúdos 

ministrados na formação foram aplicados em contexto laboral e permitiram o desenvolvimento não só 

pessoal e profissional do formando, bem como validar o impacto dessa aprendizagem no seio das 

equipas e no contexto organizacional. 

Dando continuidade à implementação da metodologia de avaliação de eficácia da formação na AD&C 

foram aplicados questionários online, aos formandos  e respetivas chefia direta (6 meses após a ação 

de formação), procurando uma análise de resultados a duas dimensões, direta e indireta, minimizando 

o eventual impacto de enviesamento resultante da aplicação única de uma autoavaliação. 

Dos questionários enviados, que englobam ações de formação de 2019 e 2020, dado o hiato de tempo 

da sua aplicação, foram contemplados 45 cursos, com um total de 100 respostas4,  

De acordo com os resultados obtidos, em termos médios, a avaliação da eficácia feita pelos 

colaboradores da AD&C que responderam aos questionários é elevada, sendo que a média se situa 

acima de 3 – Satisfeito. 

De seguida apresenta-se, graficamente, uma análise mais detalhada ao parâmetro avaliado, 

identificando o tipo de perguntas. 

 

                                                           
4 Distribuídas da seguinte forma: 1 assistente operacional, 9 assistentes técnicos, 2 especialistas de informática, 24 dirigentes superiores e 

intermédios, 25 inspetores superiores e 39 técnicos superiores 
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  Gráfico XII: Avaliação Global da Eficácia da Formação 

 

Da análise do gráfico destaca-se com um valor mais baixo a última pergunta: “Considera que esta 

formação teve impacto ao nível do desempenho em equipa ou no contexto da AD&C em geral?”, com 

um valor médio entre 2 e 3 – Insatisfeito, ainda que muito próximo de 3. 

Contribuiu negativamente para este valor médio o facto de metade das respostas ter sido “0”, ou seja 

os colaboradores não avaliaram este parâmetro.  

Não obstante os resultados atingidos, considera-se que este instrumento de avaliação é muito 

importante no ciclo de toda a gestão da formação na AD&C, sendo que carece de algumas melhorias, 

por forma a torná-lo mais direcionado ao público alvo e intuitivo. 

Atendendo à baixa taxa de resposta será ainda importante continuar a sensibilizar os colaboradores 

e chefias para resposta aos questionários uma vez que só desta forma poderemos melhorar e 

direcionar a formação na Agência para as reais necessidades dos colaboradores.  

 

7. RECURSOS DISPONÍVEIS 

Os recursos disponíveis para a formação prendem-se com os recursos humanos necessários à 

execução do ciclo da formação, com os recursos materiais essenciais à operacionalização da 

formação e com os recursos tecnológicos, meios informáticos que permitem a realização das ações 

de formação nas instalações da Agência.  

Os recursos envolvidos no ciclo formativo – conceção e gestão das várias fases – a par de outras 

atividades inerentes à gestão técnica de recursos humanos, estão afetos a três técnicas superiores, 

supervisionadas pela Coordenadora do Núcleo de Gestão de Recursos Humanos e pela Diretora da 

Unidade de Gestão Institucional.  
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A sala de formação do 2º piso tem mobiliário versátil e adaptável a diferentes tipos de atividade, sendo 

possível acolher reuniões de trabalho e formações com cerca de 32 lugares sentados e dispor de 

versatilidade na disposição de mesas neste espaço: “formato reunião”, “formato em U”, “formato 

escola” e “formato ilhas”.  

Os 15 computadores all-in-one, as duas telas e os dois projetores com controlo remoto, wi-fi e um 

novo sistema de som com microfones portáteis, são os recursos tecnológicos disponíveis, acrescidos 

de 1 flipchart, e de 1 quadro branco.  

 

8. REFLEXÕES E PISTAS DE ATUAÇÃO 

Tendo em conta a caracterização e análise efetuada ao longo deste relatório, propomo-nos ainda 

tecer alguns breves considerandos que permitam melhorar a gestão da formação na AD&C, nos seus 

mais variados instrumentos, numa primeira abordagem com uma análise SWOT, que permita avançar 

com algumas propostas de melhoria. 

 

 

Da análise efetuada identificam-se as seguintes dimensões: 
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Pontos Fortes: 

 Equipa de recursos humanos qualificada 

 Proatividade e iniciativa dos elementos da 

equipa de RH 

 Existência do Manual Interno de Formação 

 Existência de instrumentos de avaliação da 

formação 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades: 

 Aposta da AD&C no desenvolvimento no seu 

potencial humano – PA e PRSA 

 Disponibildade orçamental para o investimento 

empara formação  

 Intranet – ferramenta de comunicação interna 

e espaço de partilha de conhecimento 

 boas condições logísticas - sala de formação 

exclusiva e de grande versatilidade 

 Envolvimento dos dirigentes na preparação e 

adaptação do Plano de Formação 

 Adoção do regime teletrabalho de forma mais 

generalizada 

 Upgrade dos equipamentos tecnológicos dos 

colaboradores 
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Pontos Fracos: 

 Grande concentração das ações de 

formação realizadas no 2º semestre do 

ano 

 Elevado peso administrativo das várias 

etapas do ciclo da formação  

 Dificuldade em encontrar oferta formativa 

adequada ao grau de tecnicidade da 

AD&C para algumas áreas muito 

específicas 

 Oferta formativa do INA tardia, repetitiva e 

sujeita a constantes cancelamentos – 

muito pouca oferta em 2020 

 

 

 

 

 

Ameaças: 

 Falta de disponibilidade dos colaboradores 

para frequentarem ações de formação, por 

pressão no trabalho 

 Baixa taxa de resposta aos questionários de 

avaliação da formação 

 Investimento em formação para aquisição de 

competências especificas em colaboradores 

que saem da organização (elevada taxa de 

turnover) 

 Aprovação tardia do Plano de Formação 

 Crescente incumprimento dos horários das 

ações de formação por parte dos 

colaboradores 

Fonte: NGRH 

 

 

 

 

PROPOSTAS DE MELHORIA 

Medidas a implementar/sugestões de melhoria: 

 Elaborar e aprovar atempadamente o Plano de Formação  

 Utilizar a ferramenta intranet para sensibilizar os colaboradores para a importância da 

formação (flash informativo e destaques) e para a existência de um repositório de 

documentação de apoio à formação que promove a partilha de conhecimento 

 reforçar a sensibilização para a importância das respostas aos questionários de avaliação da 

formação, através de instrumentos de comunicação interna. 

 Aprofundar a análise dos questionários de avaliação da eficácia da formação tendo em vista 

a melhoria contínua do ciclo de gestão da formação 

 Adoção mais generalizada de formação em regime de e-learning 
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 Com a generalização do regime teletrabalho e a alteração para o office 365 na estrutura 

tecnológica da AD&C será de considerar a capacitação de competências digitais dos 

colaboradores em conjunto com noções de liderança de equipas digitais para os chefias 

 Ponderar a adoção de Pacto de Permanência para algumas formações, com vista ao retorno 

do investimento da organização em formação específica dos colaboradores 

 Aquisição de uma plataforma de gestão integrada de gestão da formação que permita 

acompanhar e controlar todo o ciclo formativo assim como apurar os KPIs 

 Construção de perfis de competências na AD&C 

 

9.    CONCLUSÕES 

Considerando o ano atípico que foi 2020, palco de uma pandemia mundial, a suspensão de grande 

parte das atividades formativas, a adoção forçada do regime de teletrabalho, a adaptação a novos 

instrumentos tecnológicos, foram os principais fatores determinantes da baixa execução deste Plano 

de Formação previsto para 2020. 

No entanto, a qualificação dos profissionais da Agência continua a ser um objetivo abraçado e 

partilhado pela gestão estratégica da AD&C  

Em síntese, é de salientar: 

 A contínua aposta na realização de formação “à medida”, por forma a colmatar necessidades 

mais direcionadas e específicas; 

 A procura de entidades formadoras que respondam, com qualidade, experiência, tecnicidade 

e conhecimento, às solicitações particulares das áreas de negócio da AD&C; 

 A estabilização da avaliação da satisfação da formação bem como da sua eficácia. 

Propostas de melhoria: 

 Adoção mais generalizada de formação em regime de e-learning 

 Fomentar a formação interna, recorrendo ao saber de alguns colaboradores, para disseminar 

conhecimentos e experiência; 

 Persistir na opção pela formação “à medida”, por ser mais dirigida e específica; 

 Sensibilizar os colaboradores para a importância de responder aos questionários de avaliação 

da formação.  

 Formação transversal que dote de competências digitais todos os colaboradores. 

Por último, ressalva-se a relevância da articulação da política de formação profissional com os vários 

instrumentos de gestão organizacional e estratégica, como o Sistema de Avaliação de Desempenho 
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na Administração Pública (SIADAP), o Plano e Relatório de Atividades, o Balanço Social ou o 

Relatório de Gestão da Formação (RGF).  

A aposta na qualificação e desenvolvimento dos colaboradores da AD&C é assumida como um 

importante contributo para a consolidação institucional e para a motivação e a valorização pessoal 

dos seus colaboradores. 
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Anexo 1 

 

Lista de ações: 

Ações Nº 
Participações 

Nº Horas 

10º Congresso Nacional de Administração Pública 1 18 

Assiduidade, pontualidade e trabalho extraordinário-suplementar na AP 1 21 

Automating administration with windows powershell training 2 35 

Auxílios de Estado 33 10 

Capacitação em desenho de serviços 1 18 

Conferência "AP e interesse público: dos últimos aos próximos 20 anos" 1 7 

Curso Geral de Cibersegurança 1 15 

Data Scientist: transformar dados em conhecimento 1 14 

Desempenho dos Trabalhadores 1 14, 

Direito e prática da Contratação Pública 3 73,5 

Doing Digital 1 30 

Espanhol - Intermedio 1 1 40 

Formação PPUE 21 - Presidência UE 30 36 

Fórum Políticas Públicas "Avaliação das políticas públicas" 3 7 

Gestão de projetos de inovação 1 14 

Instagram Marketing para empresas 1 6 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 1 28 

Metodologia de inquéritos por questionário 1 26 

Novo código do procedimento administrativo para não juristas 4 18 

Organização do trabalho 1 7 

Perceber o orçamento 2 14 

Prestação de Contas 1 14 

Regime Geral de Proteção de Dados 43 3 

RGPD para Cidadãos Atentos 1 3 

Sessões de sensibilização SST "COVID 19 e Plano de Contingência" 51 1 

Sessões de sensibilização SST "Emergência e Noções de SST" 45 1 

Sessões de sensibilização SST "Segurança contra incêndios" 34 2 

Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho  na AP 2 21 

V Conferência Internacional Fórum Govint 1 14 

VxRail Test Drive for technical decision makers 1 7 
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1. ENQUADRAMENTO 

Dando cumprimento ao disposto na Recomendação n.º 1/2009 do Conselho de Prevenção da Corrupção 

(CPC), a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P. (AD&C), logo após ter iniciado a sua atividade, a 

1 de abril de 2014, elaborou o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC), que 

mereceu a aprovação do Conselho Diretivo (CD) em 30 de janeiro de 2015. 

Ainda em cumprimento da referida Recomendação, tem vindo a ser efetuada a monitorização anual do 

PGRCIC, com o objetivo de analisar e avaliar em que proporção as medidas de prevenção propostas estão 

a ser implementadas e de aferir da necessidade de revisão dos riscos e/ou das medidas identificadas, 

tendo sido elaborados os respetivos Relatório anuais de Execução.  

Sendo este um processo dinâmico, que exige um acompanhamento constante e melhoria contínua de 

procedimentos de controlo interno, que permitam um controlo mais eficaz e eficiente das áreas mais 

sensíveis, importa não só fazer a avaliação da execução do Plano, como identificar eventuais situações 
potenciadoras de riscos e refletir sobre a necessidade de revisão/atualização do mesmo. 

Assim, e de acordo com as conclusões e recomendações dos relatórios de execução, o PGRCIC da AD&C 

tem vindo a ser revisto e atualizado, mantendo-se a estratégia prosseguida de prevenção dos riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas, aliada a objetivos específicos no âmbito do Combate à Fraude, e 

fundamentada na defesa de princípios éticos, divulgados a todos os seus clientes e colaboradores, e no 

permanente aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão e controlo interno e externo, investindo na 
transparência e simplicidade dos mesmos.  

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, bem como os respetivos Relatórios de 

execução são, de acordo com os normativos em vigor, submetidos à Tutela e ao CPC após aprovação pelo 
CD, sendo posteriormente publicados no site da AD&C. 

A coordenação do processo de preparação e elaboração do Relatório de execução é da responsabilidade 

do Núcleo de Planeamento e Gestão da Qualidade (NPGQ), em estreita colaboração e articulação com as 

restantes Unidades Orgânicas (UO), que participam ativamente em todo o processo. 
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2. ÂMBITO E OBJETIVOS 

O Relatório anual de Execução visa, fundamentalmente, avaliar se o Plano de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas foi, de uma forma geral cumprido, através da aferição do grau de execução 

das medidas propostas, devendo ainda refletir sobre a necessidade de revisão e, consequentemente, de 

atualização do Plano, caso se identifiquem situações potenciadoras de riscos. 

A elaboração deste Relatório tem, assim, como objetivo primordial reforçar a credibilidade da AD&C, no 

contexto das suas atribuições de gestão e coordenação dos Fundos Europeus, prevenindo e/ou 

combatendo a ocorrência de quaisquer riscos no âmbito de infrações relacionadas com a prática de atos 

de corrupção e infrações conexas. 

O processo de monitorização está refletido no presente relatório de execução, que contempla os 
seguintes aspetos: 

1. O balanço das medidas adotadas e das medidas a adotar. 

2. A descrição dos riscos eliminados, ou cujo impacto foi reduzido, e daqueles que se mantêm. 

3. O apuramento dos riscos identificados ao longo do ano que não foram contemplados no plano 

inicial. 

4. A identificação, com base no apuramento dos riscos, das medidas, preventivas ou corretivas, 

implementadas ou a implementar para prevenir a sua ocorrência. 

5. A identificação de novas atribuições e/ou atividades passíveis de potencialmente suscitar a 

ocorrência de riscos e a consequente identificação dos mesmos e das respetivas medidas 

preventivas. 

6. A identificação dos responsáveis envolvidos na gestão do Plano. 
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3. METODOLOGIA 

A elaboração do presente Relatório de Execução tem por base a metodologia utilizada para a preparação 

do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, no sentido de ser um processo 

transversal e abrangente, envolvendo todas as unidades orgânicas da AD&C. Foi, assim, solicitada a 

participação dos responsáveis pela implementação das medidas preventivas constantes no Plano, 

mediante o preenchimento de uma ficha de avaliação da execução do PGRCIC em vigor, visando aferir o 

grau de adoção e eficácia dessas medidas, bem como eventuais constrangimentos que levaram à sua não 
implementação. 

Tendo em vista a eventual necessidade de revisão/atualização do Plano, foi igualmente solicitada: 

 A reavaliação do(s) risco(s), ou a sua eliminação, classificando-o(s) de acordo com a Matriz de Risco 

a seguir apresentada; 

 A identificação de eventuais novos riscos, não contemplados no plano inicial, e das medidas, 

preventivas ou corretivas, implementadas e/ou a implementar para prevenir a sua ocorrência. 

 A identificação de novas atribuições e/ou atividades que possam potencialmente suscitar a 

ocorrência novos riscos, bem como a consequente identificação e classificação desses riscos e das 

medidas, preventivas ou corretivas, implementadas e/ou a implementar para prevenir a sua 

ocorrência. 

Risco 
Probabilidade de ocorrência 

Fraco Moderado Elevado 

Impacto 

Previsível 

Fraco Fraco Fraco Moderado 

Moderado Fraco Moderado Elevado 

Elevado Moderado Elevado Elevado 

Tabela 1: Grau de risco. 

De acordo com a metodologia adotada pela Inspeção-Geral de Finanças (IGF), no seu próprio Plano de 

Gestão de Riscos de Corrupção, o grau de risco pode ser classificado de acordo com três categorias: 

“Elevado”, “Moderado” ou “Fraco”, em função de duas variáveis que integram as definições de risco: 

A. Probabilidade de ocorrência das situações que comportam “risco” 

B. Impacto estimado das infrações. 

A. 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 

venha a ocorrer ao longo do ano. 

 Fraca: o risco decorre de um processo que apenas ocorrerá em circunstâncias excecionais. 

B. Impacto previsível. 
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 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 e 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 infrações causadoras de danos relevantes na imagem e operacionalidade 

da instituição. 
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4. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PGRCIC  

No Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da AD&C encontram-se identificados e 

caracterizados os potenciais riscos de corrupção e infrações conexas, incluindo o risco de fraude, por 

unidade orgânica e área de atividade, bem como as medidas existentes ou a implementar para prevenir 

a sua ocorrência.  

Neste âmbito importa realçar o modelo organizacional adotado pela AD&C no sentido de assegurar o 

cumprimento rigoroso da segregação de funções entre as áreas de certificação de despesas, de 

pagamento a beneficiários e de auditoria a operações cofinanciadas, tendo em conta as suas 

responsabilidades em matéria de gestão dos fundos comunitários e da política de coesão, decorrentes do 

modelo de gestão adotado pelo Estado português. Esta segregação é evidenciada no facto de cada função 

estar cometida a uma unidade orgânica específica e também ao nível das l inhas de reporte hierárquico 

de cada uma destas unidades, coordenadas por diferentes membros do Conselho Diretivo. A organização 

interna da AD&C salvaguarda, assim, o princípio da separação de funções, conforme as boas práticas de 
gestão dos fundos estruturais.  

Destaca-se ainda, neste âmbito, o Código de Ética e Conduta da AD&C (Anexo III), que constitui um dos 

pilares para a prevenção e mitigação de potenciais riscos, e que resultou de um trabalho transversal 

interno e participado, tendo por objetivo estabelecer os princípios e normas de ética e comportamento 

que pautam a atuação da AD&C e dos seus colaboradores, quer no âmbito da prossecução da sua missão, 

quer no exercício das atividades que lhe servem de suporte.  

O código, aprovado pelo Conselho Consultivo em 2015 e revisto em 2018 na sequência da entrada em 

vigor do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados , foi divulgado e subscrito por todos os 

colaboradores, mediante a assinatura de uma Declaração de Compromisso. 

Em virtude do elevado controlo exercido sobre a atividade da AD&C, foram identificados no PGRCIC dois 

segmentos distintos relativamente ao tipo de riscos, designadamente, as áreas sujeitas a riscos específicos 

e as áreas onde se identifica genericamente o risco associado à contratação pública. A avaliação da 
execução do Plano teve assim em consideração a diferenciação entre estas duas áreas. 

4.1. Áreas sujeitas a riscos específicos 

Por via das suas atribuições, enquanto Autoridade de Certificação de Fundos Europeus, Entidade Pagadora 

e responsável pela Auditoria a Operações, a AD&C encontra-se obrigada, por via da regulamentação 

comunitária, a garantir que os seus procedimentos internos relacionados com estas funções se encontrem 

objetivados em Normas, Descrições de Sistemas e Manuais de Procedimentos. De salientar que, por via dos 

modelos de governação estabelecidos e por exigência da regulamentação comunitária, se encontra 

igualmente subordinada a um sistema de controlo externo pelas entidades de controlo no âmbito 

nacional e europeu, com resultados documentados em relatórios próprios. 

A Agência I.P. é, assim, objeto de frequentes ações de controlo externo, muitas delas com periodicidade 

anual, executadas por entidades como a Inspeção-Geral de Finanças, o Tribunal de Contas, a Direção-

Geral de Política Regional e a Direção-Geral do Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão, da Comissão 

Europeia, o Tribunal de Contas Europeu e o Organismo Europeu de Luta contra a Fraude, o que obriga, 

naturalmente, ao desenvolvimento de fortes mecanismos de controlo interno nas áreas de negócio mais 
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diretamente envolvidas no desenvolvimento destas competências, para além de uma cultura de 
accountability que muito contribui para a minimização dos riscos de corrupção e infrações conexas. 

A análise da execução do PGRCIC da AD&C, no que se refere às atividades que se enquadram neste 

segmento, encontra-se sintetizada na tabela abaixo. 

  

Tabela 2: Áreas sujeitas a riscos específicos – Avaliação da execução. 

Em termos globais, foram identificados pelas unidades orgânicas, no âmbito das atividades que 

desenvolvem, 8 potenciais tipos de riscos corrupção e infrações conexas, dos quais 6 classificados como 

de risco fraco, e 2 como de risco moderado, designadamente o de “violação do dever de zelo”, na 

atividade relacionada com e o processamento de vencimentos e ajudas de custo e o de “desvio de bens” 

na atividade desenvolvida no âmbito da gestão do património e manutenção e atualização do inventário.   

Riscos identificados Unidade orgânica 

Conflitos de interesses UGF / UCA 

Desvio de bens UGI 

Falsificação praticada por funcionário  UGF 

Tráfico de influência UGF 

Violação do dever de imparcialidade UC / UCA / UGI / USI / NAJC / NCPAE 

Violação do dever de isenção UCFFC / UGF / UC / UCA / UGI / USI / NAJC / NCPAE 

Violação do dever de prossecução do interesse público  UGF / NAJC 

Violação do dever de zelo (Incumprimento dos procedimentos) UC / UGI 

Tabela 3: Áreas sujeitas a riscos específicos – Riscos identificados. 

Quanto à adoção das medidas propostas para prevenção da ocorrência destes riscos, apresenta-se de 

seguida, síntese da análise efetuada, por unidade orgânica (UO), particularizando apenas as medidas que 

não foram adotadas, bem como os respetivos motivos. Para uma análise mais pormenorizada podem ser 

consultadas, no Anexo I, as fichas de avaliação de cada unidade orgânica.  

UCFFC UGF UC UCA UGI USI NAJC NCPAE

1 5 3 3 4 2 3 2

Elevado

Moderado 2

Fraco 1 5 3 3 2 2 3 2

6 10 6 7 15 2 7 3

Adotadas 6 8 6 7 14 2 6 3

Parcia l/ 

Adotadas
2 1 1

Não Adotadas

El iminados

N/ El iminados 1 5 3 3 4 2 3 2

Aumentou

Diminuiu

Manteve-se 1 5 3 3 4 2 3 2

Qual i ficação 

Riscos  não 

el iminados
8

Sim Não

El iminação dos  

Riscos

Sim Não
Dificuldades  na implementação 

das  medidas  (Sim / Não)
Não Sim Não Não

8

Sim Sim SimSim
Eficácia  das  Medidas  adotadas  

(Sim / Não)
Sim Sim Sim Sim

Adoção das  

Medidas  

propostas

52

4

Qual i ficação dos  

Riscos  
2

6

N.º Medidas  propostas  56

AD&C

N.º Riscos  identi ficados  8

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PGRCIC 
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Conforme se pode constatar na tabela abaixo, as medidas preventivas foram, na generalidade, adotadas, 

tendo sido eficazes na prevenção dos riscos identificados, os quais, no entanto permanecem, por serem 

inerentes às atividades desenvolvidas. 

 
 

UO Medidas preventivas propostas no PGRCIC Total Adoção medidas 

NAJC 

1 - Registo documental e gestão de processos. 

7 

Adotadas 

2 - Monitorização interna: dos registos, designadamente para verificação do cumprimento 

dos prazos e formalidades; dos processos de execução fiscal desde a distribuição até à saída 

para o Serviço de Finanças; dos processo de contencioso, verificação do cumprimento dos 
prazos de formalidades. 

3 - Registo da informação em base de dados e comunicação às AG, UCA e/ou UGF.  

4 - Ações periódicas de controlo interno. 

5 - Atuação submetida ao principio da legalidade e dever de fundamentação dos atos 
administrativos. 

6 - Decisões sujeitas sempre a validação por diferentes níveis hierárquicos previamente à 
sua operacionalização / Verificação e controlo pela coordenação do núcleo. 

7 - Conclusão dos processos de implementação das ferramentas informáticas em 
desenvolvimento. 

Parcial/ adotada 

NCPAE 

1 - Controlo cruzado das listagens de empresas beneficiárias com as entidades responsáveis 
pela concessão dos apoios. 

3 Adotadas 2 - Atividade suportada por aplicação informática que impede o apagamento de registos. 

3 - Administração e manutenção da aplicação assegurada pela USI, com recurso a 

outsourcing. 

UC 

1 − Procedimentos definidos na Descrição do Sistema de Gestão e Controlo e no Manual de 

Procedimentos da Autoridade de Certificação / Modelo de proposta, calendário e 
especificações previstas em regulamentação e/ou Manual de Procedimentos da AC. 

6 .Adotadas 

2 − Checklist e evidências de todas as verificações. 

3 − Validação do trabalho técnico pelos Coordenadores dos Núcleo e pela Diretora da 
Unidade. 

4 − Todos os procedimentos foram validados pela Autoridade de Auditorias (IGF) e pela 

Comissão Europeia, no âmbito do exercício de Compliance Assessment e posteriormente 
auditados pela AA. 

5 − Todo o workflow do processo de certificação fica registado no sistema de SIAC2020. 

6 − O pagamento é realizado por outra unidade orgânica (segregação de funções).  

UCA 

1 − Trabalho de campo realizado por equipas e não por técnico individual. 

7 Adotadas 

2 − Circuito e instrumentos de trabalho definidos no Manual Procedimentos, atualizado 
anualmente / Procedimentos definidos em manuais de procedimentos. 

3 − Revisão do trabalho de campo pela Coordenadora do Núcleo e pelo Diretor da Unidade. 

4 − Atividade sujeita a auditorias regulares por entidades externas.  

5 - O processo é sujeito a supervisão da IGF / Validação da informação pela Autoridade de 
Auditoria. 

6 - Todas as fichas são remetidas às AG e à AC / A aval iação em causa é remetida às AG. 

7 - Participação de entidades diversas quer internamente, quer externamente.  

UCFFC 

1 - Processo assente num SI específico para tratamento do EQ, com re gras definidas em 

Manuais de Procedimentos /  Manual de procedimentos complementar aos manuais 
existentes para os diferentes programas. 

6 Adotadas 

2 - Pedidos de afetação - empréstimos - confirmados ex post pelo  BEI. 

3 − Revisor Oficial de Contas (ROC) verifica  todas as despesas incluídas em cada um dos 
pedidos de pagamento. 

4 − Autoridade Nacional valida as despesas incluídas em cada um dos pedidos de 
pagamento. 

5 – Checklist. 

6 − Segregação de funções entre a verificação e a validação da despesa. 
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Tabela 4: Áreas sujeitas a riscos específicos – Adoção das medidas preventivas. 

Das 56 medidas preventivas propostas, apenas 4 foram parcialmente adotadas, apresentando-se na 

tabela seguinte os motivos que dificultaram a sua adoção. 

 

UO Medidas preventivas propostas no PGRCIC Total Adoção medidas 

UGF 

1 − Atividades desenvolvidas com base em sistemas de informação específicos (SIEP/ 

SPTD2020, SIQREN-EQ, SIGC) / Apuramento a partir de dados com ba se em SIEP/SPTD2020 e 

SIFSE2020. 

10 

Adotadas 

2 − Segregação de funções. 

3 − Procedimentos definidos em manual. 

4 − Entrada em produção de SPTD2020 e de SIGC. 

5 − Mecanismo de controlo interno que visa mitigar o risco de falsificação de dados por 

parte das AG e por técnicos da UGF. 

6 − Nas situações em que não possa haver lugar à verificação automática da coerência 

NIF/NIB dos beneficiários junto do IGCP, foi criado um procedimento manual com vista a 

mitigar o risco de falsificação de dados por parte das AG. 

7 − Implementação de um sistema automatizado de recolha, junto do IGCP, de elementos 

sobre os pagamentos efetuados (em análise). 

8 − Revisão/adaptação do manual para aplicação ao novo SI de Gestão de Crédito (SIGC);  

9 − Implementação do módulo de Previsões em SPTD2020. 
Parcial/ adotadas 

10 − Implementação do módulo de Cobrança Coerciva em SPTD2020.  

UGI 

1 − Existência de vários níveis de validação e decisão / Decisões sujeitas sempre a validação 

por diferentes níveis hierárquicos previamente à sua operacionalização. 

15 
Adotadas 

2 − Nomeação de júris diferenciados para os diferentes concursos (recrutamento ). 

3 − Publicitação de todos os documentos de concurso. 

4 − Documento matriz com instruções específicas para todo o processo para os júris. 

5 − Implementação de ações de controlo interno para verificação de procedimentos 

administrativos nos processos de deslocações, nomeadamente no processamento de ajudas 
de custo / Implementação de medidas de controlo sistemático de património e in ventário / 

Verificação e controlo interno da integralidade dos dados. 

6 - Introdução de um nível de validação, por amostragem, no que respeita às ajudas de custo 

/ Introdução de um nível extra de validação no que respeita  ao processamento descontos. 

7 − Gestão do processo apoiada no CCA. 

8 − Declaração de isenção dos membros dos júris (recrutamento). 

9 − Sensibilização para as consequências de corrupção. 

10 − Segregação de funções internas do NRFP definida a nível de procedimentos in ternos – 

cabimentos, verificação de contratação pública, processamentos e pagamentos / Segregação 

de funções no economato. 

11 − Consolidação de elementos financeiros, conciliação de contas. 

12 − Cruzamento da contabi lidade orçamental e patrimonial. 

13 − Implementação de uma política de ausência de conflito de interesses. 

14 − Promover o controlo trimestral por Fiscal Único. 

15 − Normalização de procedimentos em Norma/Manual. Parcial/ adotada 

USI 

1 - Gestão do projeto com mecanismos definidos – relatórios de progresso, workflow bem 

definido, reuniões de pilotagem e sponsoring pelo CD. 2 Adotadas 

2 - Projetos envolvem, em regra, outras unidades orgânicas da AD&C.  
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Tabela 5: Áreas sujeitas a riscos específicos – Medidas parcialmente adotadas. 

Na globalidade, as medidas foram eficazes na prevenção e mitigação de potenciais riscos de corrupção e 

infrações conexas, incluindo o risco de fraude, embora estes permaneçam, por serem inerentes às 

atividades desenvolvidas. Não foi, contudo, possível aferir a eficácia das medidas propostas para 

prevenção de eventuais riscos inerentes à atividade desenvolvida no âmbito da tramitação processual 

para efeito do pagamento da contrapartida nacional pelos PO, pelo facto de a AD&C não estar a realizar 

pagamentos de contrapartida nacional. 

4.2. Áreas onde se identifica genericamente o risco de contratação pública 

A área de contratação pública, identificada como de risco pelo CPC, é uma área transversal em que intervêm 

todas as unidades orgânicas da AD&C com necessidade de aquisição de bens e serviços no âmbito das 
suas atividades, uma vez que são elas que despoletam os respetivos processos de contratação.  

Nos processos de contratação de bens e serviços intervêm, no entanto com especial relevância: 

 A Unidade de Gestão Institucional (UGI), responsável pelo processo de cabimentação das despesas e 

pelo parecer de conformidade que antecede a decisão do dirigente máximo. 

 O Núcleo de Contratação Pública e Auxílios de Estado (NCPAE), que teve como atribuição, até agosto 

de 2020, assegurar o apoio das restantes unidades orgânicas nesta matéria, ou seja, na preparação 

das peças jurídicas e no acompanhamento dos procedimentos de contratação. 

 O Núcleo de Apoio Jurídico e Contencioso (NAJC), que passou a assegurar o apoio das restantes 

unidades orgânicas nesta matéria e a tramitação de procedimentos de contratação pública a partir 

da referida data. 

Com base na análise dos contributos das unidades orgânicas que se enquadram neste segmento, é possível 

apurar a existência genérica de risco fraco de corrupção e infrações conexas no desenvolvimento de 
procedimentos de aquisição de bens e serviços, resultante dos mecanismos de controlo já existentes, que 

permitem assegurar a regularidade dos procedimentos de contratação pública na conformidade com a 

legislação em vigor, nomeadamente, através da existência de procedimentos específicos devidamente 

normalizados no Manual de Procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços e Ajudas de Custo (Anexo IV), 
que define claramente todos os passos e procedimentos deste processo bem como os seus intervenientes. 

Medida preventiva Atividade UO Adoção Justificação

7 - Conclusão do processo de 

implementação da ferramenta 

informática  em desenvolvimento.

Manter atual izada a  informação 

sobre eventual  exis tência  de dívidas  

aos   Fundos  da Pol i tica  de Coesão, 

nas  bases  de dados  da AD&C. 

NAJC
Parcia lmente 

adotada. 

Não estar a inda criada a  ferramento 

informática  que permita  a  comunicação às  

AG e a  UGF, no que respeita  às  idoneidades .

9 - Revisão/adaptação do manual  

para  apl icação ao novo SI de 

Gestão de Crédito (SIGC).

Garantir os  procedimentos  de 

contratação dos  empréstimos  

reembolsáveis  do BEI.

Parcia lmente 

adotada 

Atendendo ao nível  de especi ficidade e 

pormenor, quer em termos  de negócio quer 

em termos  informáticos , que esta  tarefa  

exige, e face ao elevado volume de trabalho, 

não foi  poss ível  a  sua conclusão.

10 - Implementação do módulo de 

Previsões  em SPTD2020.

Sis tematizar os  elementos  

necessários  ao acompanhamento 

regular de fluxos  financeiros , 

ava l iando necess idades  de acordo 

com as  perspetivas  de pedidos  e 

recebimentos  da  CE.

Parcia lmente 

adotada 

O módulo de Previsões  em SPTD2020 carece 

de adaptações , não tendo esta  intervenção  

s ido cons iderada priori tária . É uti l i zada uma 

ferramenta a l ternativa  para  recolha das  

previsões  das  AG

15 - Normal ização de 

procedimentos  em 

Norma/Manual .

Assegurar a  gestão do património 

da Agência  (...), bem como a  

manutenção e atual ização do seu 

inventário.

UGI
Parcia lmente 

adotada 

Face ao elevado volume de trabalho e à  

necess idade de dar resposta a  outras  

exigências  legais , não foi  poss ível  concluir o 

Manual .

UGF
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A análise da execução do PGRCIC da AD&C, no que se refere às atividades que se enquadram neste 

segmento, encontra-se sintetizada na tabela abaixo. 

 

Tabela 6: Áreas sujeitas a riscos de CP – Avaliação da execução. 

No âmbito das atividades desenvolvidas na área da contratação pública, foram identificados pelas 

unidades orgânicas que, no âmbito das suas atividades, intervêm nesta área, dois tipos de risco, 

considerados na globalidade como de risco fraco. 

Riscos identificados Unidade orgânica 

Violação do dever de isenção UPR / UAME / UCA / UGI / USI / NCD  

Violação do dever de imparcialidade UPR / UAME / UCA / UGI / USI / NCD 

Tabela 7: Áreas sujeitas a riscos de CP – Riscos identificados. 

Conforme se pode verificar, na tabela seguinte, as medidas de prevenção propostas, designadamente os 

procedimentos estabelecidos no Manual de Procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços, foram na 

globalidade adotadas, com exceção de uma, que foi apenas parcialmente adotada. 

UPR UAME UCA UGI USI NCD

2 2 2 2 2 2

Elevado

Moderado

Fraco 2 2 2 2 2 2

1 1 1 6 2 1

Adotadas 1 1 n.a 5 2 1

Parcia l/ Adotadas 1

Não Adotadas

El iminados

N/El iminados 2 2 2 2 2 2

Aumentou

Diminuiu

Manteve-se 2 2 3 2 2 2

AD&C

N.º Riscos  identi ficados 2

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PPRCIC

Qual i ficação dos  

Riscos

2

N.º Medidas  Propostas  7

Adoção das  

Medidas  

Propostas

6

1

Sim

Dificuldades  na Implementação no 

Plano (Sim / Não)
Não Não n.a. Sim Não Não

Eficácia  das  Medidas  Adotadas

(Sim / Não)
Sim Sim n.a. Sim Sim

El iminação dos  

Riscos 2

* Não aplicável - não foram contratados auditores externos em 2020.

Qual i ficação 

Riscos  não 

el iminados
2
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Tabela 8: Áreas sujeitas a riscos de CP – Adoção das medidas preventivas. 

No que respeita à medida “implementação da avaliação de fornecedores” proposta para prevenção de 

potenciais riscos inerentes à atividade desenvolvida pela UGI no âmbito da gestão de contratos 

(acompanhamento permanente dos contratos existentes), apenas foi parcialmente adotada, devido ao 

impacto da pandemia COVID 19 e à consequente necessidade de dar resposta a atividades não previstas, 
a que acresce a carência de recursos humanos. 

As medidas preventivas mostraram-se eficazes na prevenção e mitigação de potenciais riscos de 

corrupção e infrações conexas, incluindo o risco de fraude, embora estes permaneçam, por serem 
inerentes às atividades desenvolvidas neste âmbito.  

Para uma análise mais pormenorizada podem ser consultadas, no Anexo I, as fichas de avaliação das 
unidades orgânicas.  

  

UO Medidas preventivas propostas no PGRCIC Total Adoção das medidas

UAME Adotada

UCA n.a.*

UPR

NCD

NCPAE

1 − Procedimentos  específicos  da  Contratação Públ ica  definidos  no Manual  de 

Procedimentos  de Aquis ição de Bens  e Serviços  e Ajudas  de Custo.

2 − Vários  níveis  de controlo.

3 − Rotação dos  Júris .

4 − Sis tematização da gestão de contratos  em plataforma/ s is tema próprio.

5 − Implementação de ações  de veri ficação de procedimentos  adminis trativos  nos  

processos  de aquis ições  de bens  e serviços .

6 − Implementação de aval iação de fornecedores . Parcia lmente adotada

1 − Procedimentos  específicos  da  Contratação Públ ica  definidos  no Manual  de 

Procedimentos  de Aquis ição de Bens  e Serviços  e Ajudas  de Custo.

1 - Levantamento de necess idades  e definição das  caracterís ticas  técnicas .

7

1 -  Procedimentos  específicos  da  Contratação Públ ica  definidos  no Manual  de 

Procedimentos  de Aquis ição de Bens  e Serviços  e Ajudas  de Custo.

UGI

1

Adotadas

Adotadas

Adotadas

* Não aplicável - não foram contratados auditores externos em 2020.

** A medida "Procedimentos específicos da Contratação Pública definidos no Manual de Procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços e Ajudas de 

Custo", comum a todas as UO, foi contabilizada apenas uma vez.

5*

USI 1*
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5. BALANÇO DOS RESULTADOS 

Em termos globais, pode considerar-se que a execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas da Agência I.P., designadamente no que respeita a implementação e eficácia das 
medidas propostas, foi bastante positiva conforme se pode observar no quadro seguinte. 

 

Tabela 9: Avaliação da execução global. 

Conforme referido anteriormente, embora as medidas adotadas tenham sido eficazes na prevenção de 

potenciais riscos, estes permanecem, por serem inerentes às atividades desenvolvidas pelas unidades 

orgânicas, pelo que figuram como não eliminados. 

5.1. Riscos 

Conforme referido no ponto 4.1., foram identificados oito potenciais tipos de riscos de corrupção e 

infrações conexas, apresentando-se nos gráficos seguintes alguns dados relativos à sua incidência nas 

unidades orgânicas da AD&C, bem como à adoção das medidas de prevenção propostas. 

UPR UAME UCFFC UGF UC UCA UGI USI NAJC NCPAE NCD

2 2 1 5 3 3 4 2 3 2 2

Elevado

Moderado 2

Fraco 2 2 1 5 3 3 2 2 3 2 2

1 1 6 10 6 8 21 4 7 3 1

Adotadas 1 1 6 8 6 8 19 4 6 3 1

Parcial/ Adotadas 2 2 1

Não Adotadas

Eliminados

N/Eliminados 2 2 1 5 3 3 4 2 3 2 2

Aumentou

Diminuiu

Manteve-se 2 2 1 5 3 3 4 2 3 2 2

Sim
Dificuldades Implementação 

(Sim / Não)
Não NãoNão

Eliminação 

dos Riscos

(n.º) 8

Qualificação 

Riscos Não 

Eliminados
8

Sim

Sim Sim Sim Sim

NãoNão Sim NãoNão

Sim Sim Sim

Não

Adoção das 

Medidas 

Propostas 

58

5

Eficácia Medidas Adotadas

(Sim / Não)
Sim Sim SimSim

N.º Medidas Propostas 63

AVALIAÇÃO GLOBAL DA EXECUÇÃO DO PGRCIC

Unidades Orgânicas AD&C

N.º Riscos identificados 8

Qualificação 

dos Riscos 
2

6
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Gráfico 1: Riscos identificados por unidade orgânica. 

Os potenciais riscos foram classificados na generalidade como de risco fraco, tendo apenas dois sido 

considerado como de risco moderado.  

 
Gráfico 2: Classificação do grau dos riscos identificados por unidade orgânica. 

5.2. Medidas de prevenção 

As medidas de prevenção propostas no Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da 

AD&C correspondem, na sua maioria, a mecanismos de controlo já implementados pelas unidades 
orgânicas no âmbito das respetivas atividades.  

Considerando a totalidade das UO, foram propostas 63 medidas das quais: 

 58 foram adotadas, correspondendo a 92%; 

 5 foram parcialmente adotadas, correspondendo a 8% 
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Gráfico 3: Adoção das Medidas de prevenção propostas. 

 

 

Gráfico 4: Adoção das Medidas de prevenção propostas por unidade orgânica. 

Os motivos que dificultaram a adoção das medidas proposta pelas unidades orgânicas foram referidos 

nos pontos 4.1. e 4.2., podendo, contudo, ser sintetizados nos seguintes aspetos: 

 Impacto da pandemia COVID 19 e consequente necessidade de dar resposta a atividades não 

previstas. 

 Carência de recursos humanos. 

 Aplicações informáticas ainda em fase de desenvolvimento. 

Relativamente às medidas consideradas como prioritárias no PGRCIC, apresenta-se na tabela seguinte 

síntese da respetiva adoção. 
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Tabela 10: Adoção das  medidas prioritárias. 

Quanto às medidas preventivas de âmbito geral, apresenta-se no quadro seguinte o respetivo grau de 

adoção. 

 

Tabela 11: Adoção das  medidas de âmbito geral. 

Medidas preventivas Responsável Adoção

Implementação dos  módulos  de Previsões  e de 

Cobrança Coerciva  em SPTD2020, reforçando os  

automatismos  de va l idação e veri ficação e 

permitindo o tratamento, regis to e promoção dos  

processos , bem como o seu acompanhamento.

UGF

Parciamente adotada, tendo em conta que o 

módulo de Previsões  em SPTD2020 carece de 

adaptações , sendo uti l i zada uma ferramenta 

a l ternativa  para  recolha das  previsões  das  AG.

Promoção de ações  de formação para  as  

consequências  de corrupção e sobre normas  e 

procedimentos  internos .

Adotada.

Implementação da aval iação de fornecedores .

Parciamente adotada, devido ao impacto da 

pandemia COVID 19 e à  consequente necess idade 

de dar resposta a  atividades  não previs tas , a  que 

acresce a  carência  de recursos  humanos.

Normal ização de procedimentos  em Norma/Manual  

na  área de gestão do património da AD&C

Parciamente adotada, face ao elevado volume de 

trabalho e à  necess idade de dar resposta a  outras  

exigências  legais , não foi  poss ível  concluir o 

Manual .

Conclusão do processo de implementação da 

ferramenta informática  em desenvolvimento, 

permitindo a  comunicação, através  da  mesma, às  AG, 

à  UCA e à  UGF. NAJC

NAJC

Parcia lmente adotada por não estar a inda criada a  

ferramento informática  que permita  a  comunicação 

às  AG e a  UGF, no que respeita  às  idoneidades .

UGI 

Medidas preventivas Adotadas Parcial/ Adotadas N/ Adotadas

Orientação dos  serviços  no sentido de continuarem envolvidos  com a  

gestão dos  riscos  de corrupção e infrações  conexas .
X

Compromisso para  com a  competência  dos  seus  colaboradores , no 

sentido de os  dotar de competências  específicas  para  desempenho das  

atividades  que lhes  são acometidas , mediante o desenvolvimento de 

uma pol ítica  de formação direcionada às  necess idades  dos  

colaboradores , das  unidades  orgânicas  e do Organismo.

X

Veri ficação, através  da  real ização de controlos  internos , do 

cumprimento, por parte dos  colaboradores , das  normas  e procedimentos  

internos  vigentes

X

Revisão e atual ização do Plano de Gestão de Riscos  de Corrupção e 

Infrações  Conexas  de forma a  refleti r novas  medidas  de prevenção de 

riscos  propostas , bem como a l terações  a  nível  das  atividades  

desenvolvidas  pelas  UO e potencia is  ri scos  associados .

X

Plani ficação adequada e atempada das  atividades  adjacentes  aos  

processos  de contratação públ ica  a  rea l izar.
X

Reforçar a  identi ficação, prevenção e gestão de riscos  de corrupção e 

infrações  conexas  nos  contratos  públ icos , quanto à  sua formação e 

execução.

X

Privi legiar o recurso a  procedimentos  concorrencia is  em detrimento da 

consulta  prévia  e do a juste direto.
X

Assegurar a  rotatividade, sempre que poss ível , nos  elementos  que 

consti tuem o júri  dos  processos  de contratação, bem como nos  

fornecedores  de bens  e prestadores  de serviços .

X

Área específica da Contratação Pública

Âmbito geral
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Apesar dos esforços desenvolvidos no sentido de sensibilizar as unidades orgânicas para ser privilegiado 

o recurso a procedimentos concorrenciais, manteve-se a predominância de procedimentos por consulta 

prévia e ajuste direto. 

A AD&C foi ainda objeto de um conjunto expressivo de auditorias realizadas por entidades externas, que 

abrangeram diversas dimensões de atuação, nomeadamente: 

 

Tabela 12: Auditorias realizadas por entidades externas. 

 

  

Entidade Designação da auditoria

TCE Auditoria  de performance aos  auxíl ios  de estado (relatório prel iminar)

TC Conta Gera l  do Estado 2014 (relatório prel iminar)

TC Iniciativa  Jess ica  (auditou vertentes  Certi ficação, Pagamentos  e Coordenação - sem relatório conhecido)

IGF Auditoria  à  certi ficação de despesas  do s is tema comum FEDER - POFC e PO Regionais  – (relatório fina l )

IGF Auditoria  à  certi ficação de despesas  do s is tema comum FEDER - POVT e POAT - (relatório fina l )

IGF Auditoria  à  certi ficação de despesas  do s is tema comum FSE - (relatório fina l )

IGF
Auditoria  à  certi ficação de despesas  do Programa Operacional  de Cooperação Transnacional  Espaço Atlântico - 

(relatório fina l )

IGF Auditoria  à  certi ficação de despesas  do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu - (relatório fina l )

IGF
Auditoria  aos  Sis temas  de Informação da Agência  de Desenvolvimento e Coesão, I.P. - Risco operacional  e financeiro 

(relatório prel iminar)

IGF Auditoria  à  operação 102560/2014/10   da  AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO I.P. (relatório fina l )

IGF Auditoria  de supervisão das  auditorias  em operações  (só tem a inda relatório prel iminar para  o FSE) 

DGRegio

Auditoria  para  veri ficar a  veracidade, exatidão, exaustividade e fiabi l idade dos  dados  comunicados  pelos  Estados-

Membros  sobre os  montantes  recuperados , recuperações  pendentes  e montantes  não recuperáveis  - auditoria  à  UC – 

(relatório prel iminar)
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS 

As atividades desenvolvidas pela AD&C encontram-se, de uma forma geral, enquadradas por mecanismos 

de controlo interno que permitem concluir pela inexistência de fortes probabilidades de ocorrências de 

riscos de corrupção e infrações conexas, verificando-se que, para a maioria das atividades, a ocorrência 

deste tipo de riscos é improvável, sendo que, quando identificados, são igualmente na sua maioria 

classificados como fracos. 

A implementação das medidas preventivas propostas no Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas foi na globalidade bem-sucedida, tendo os responsáveis das unidades orgânicas 
respondido ao solicitado e evidenciado preocupação com a prevenção de eventuais situações de risco. 

Pode ainda que concluir-se que as medidas adotadas foram eficazes, confirmando-se assim que o PGRCIC 

é um instrumento de extrema utilidade para uma boa gestão de risco na organização e como suporte do 
processo de planeamento, de execução das atividades e de tomada de decisão.  

Permanecem, no entanto, ainda algumas áreas que se considera carecerem de melhoria no que respeita 

à prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas, mostrando-se para tal necessário promover 
uma maior sensibilização dos colaboradores sobre esta matéria. 

Importa ainda referir a reafectação de atribuições e atividades de algumas unidades orgânicas, decorrente 

de reestruturações orgânicas ocorridas em 2020 e no início do corrente ano, designadamente, o apoio 

das unidades orgânicas no âmbito da contratação pública que passou a ser assegurado pelo Núcleo de 

Apoio Jurídico e Contencioso, bem como a criação do Núcleo de Apoio ao Conselho Diretivo e extinção do 

Núcleo de Planeamento e Programação do Controlo. 

Face à análise efetuada e às conclusões formuladas, e tendo em conta as recomendações formuladas no 

relatório da auditoria do Instituto de Gestão Financeira aos sistemas de gestão e controlo do Portugal 

2020, identificam-se as seguintes recomendações: 

 Promoção de iniciativas adicionais de sensibilização interna para as mais-valias da adoção de um 

Sistema de Gestão Anticorrupção pelas organizações, clarificando os principais conceitos 

associados e procurando dotar as unidades orgânicas mais expostas de ferramentas que ajudem 

a conceber e implementar um sistema desta natureza e a analisar os riscos associados à 

corrupção. 

 Conclusão dos processos de implementação das ferramentas informáticas que se encontram em 

desenvolvimento. 

 Revisão e atualização do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, de forma 

a refletir as alterações ocorridas a nível de atribuições e atividades desenvolvidas por algumas 

unidades orgânicas, bem como potenciais riscos associados e medidas preventivas propostas. 

Após aprovação pelo Conselho Diretivo, o presente relatório de execução será enviado à Tutela e ao 

Conselho de Prevenção da Corrupção, devendo igualmente ser dado conhecimento a todos os 
colaboradores da AD&C e publicado na Internet.  
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ANEXOS



   

 

  
   

ANEXO I – Fichas de avaliação das unidades orgânicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

  
   

A.  UNIDADE DE POLÍTICA REGIONAL − UPR 

 
 

Medidas 

Adotadas/Mecanismos de 

controlo existentes

Medidas Propostas no 

PGRCIC

Quanto à adoção das 

Medidas Propostas indicar:

- Adotada

- Parcia lmente Adotada

- Não Adotada

As Medidas foram eficazes?

(Sim/Não)

Razões que dificultaram a 

adoção das Medidas 

Propostas 

O Risco foi eliminado?

(Sim/Não)

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F X F F F F F F F F F F F

M M M M M M M M M M M M

E E E E E E E E E E E E

Não*

Acompanhar o enquadramento macroeconómico enquadrador da a aplicação das iniciativas de financiamento 

europeias.

Elaborar o quadro de programação orçamental plurianual e da mobilização da contrapartida nacional (entidades do 

perímetro orçamental.

Elaborar contributos para os instrumentos de reporte da AD&C ou conforme solicitações da CIC, no âmbito do 

acompanhamento e avaliação das abordagens integradas para o desenvolvimento territorial do Portugal 2020 e 

de outras políticas publicas territorializáveis.

Participar nos fóruns nacionais e internacionais (OCDE, EoRPA, COM, etc.) sobre políticas públicas de 

desenvolvimento territorial e assegurar a divulgação dos seus produtos.

Participar na SPEBT no âmbito do Conselho Superior de Estatística, incluindo a definição de necessidades de 

informação estatística de base regional.

Coordenar e dinamizar investigações, análises e reflexões sobre as políticas de desenvolvimento regional e o 

futuro da Política de Coesão europeia (Working Papers  e Cadernos Temáticos).

Principais Atividades
Coordenar, dinamizar e apoiar tecnicamente a Rede de Dinâmicas Regionai.

Monitorização e avaliação dos instrumentos territoriais do Portugal 2020, em articulação com os principais atores 

do território.

Monitorização e acompanhamento das EREI e da sua articulação com a ENEI.

Participação em congressos, seminários e eventos similares para divulgação e qualificação do trabalho do NEPT.

Dinamizar sessões de reflexão estratégica e de capacitação de atores internos e externos (INFormação e 

seminários).

Elaborar contributos para o acompanhamento da Estratégia Europa 2020.

Assegurar o acompanhamento estratégico em domínios temáticos e transversais e de macro formulação política 

do Portugal 2020.

Coordenar e dinamizar análises e reflexões sobre as intervenções estruturais para o crescimento e emprego e 

sobre a política de coesão europeia em matérias transversais de relevo p/ o PT 2020.

Elaborar contributos para os instrumentos de reporte da AD&C, no âmbito de intervenção de acompanhamento 

estratégico em domínios de macro formulação política do PT 2020.

Não aplicável Não aplicável

Sim - -

Existência de aquisições de serviços 

a entidades terceitras
-

Risco
Prob. Oc. Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Oc.

Risco
Prob. Oc.

Elaborar os relatórios de verificação do cumprimento do princípio da adicionalidade.

Acompanhar os programas e iniciativas comunitárias em articulação e complementaridade com o PT2020.

Não aplicável Não aplicável Não aplicável

- - -

- - -

Não* Não*

Fraco

Procedimentos específicos do âmbito da Contratação pública, devidamente estabelecidos e normalizados no Manual 

de Procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços e Ajudas de Custo.

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos mecanismos de controlo identificados. 

Risco

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Colaborar na formulação da política 

de desenvolvimento regional, em 

matérias transversais e de 

relevância para o Acordo de 

Parceria.

Contribuir para a definição das 

linhas gerais de aplicação dos fundos 

europeus estruturais e de 

investimento, apoiando 

designadamente os exercícios de 

programação e reprogramação das 

intervenções cofinanciadas.

Responsáveis: Diretor UPR / Coordenadora NAAP

UPR/NEPT

Responsáveis: Diretor UPR / Coordenador NEPT

No caso de "Não" 

classifique o risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Coordenação do 1º Relatório do Desenvolvimento & Coesão (RD&C).

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Fraco

R
e
a
v
a
li
a
ç
ã
o

 d
o

 R
is

c
o

Fraco

 Procedimentos específicos do âmbito da Contratação pública,devidamente estabelecidos e normalizados no 

Manual de Procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços e Ajudas de Custo.

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos mecanismos de controlo identificados. 

Procedimentos específicos do âmbito da Contratação pública, devidamente estabelecidos e normalizados no 

Manual de Procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços e Ajudas de Custo.

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos mecanismos de controlo identificados. 

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Avaliação da Execução do PGRCIC 

Colaborar na formulação de 

instrumentos de base territorial e de 

contratos-programa entre as 

autoridades de gestão dos fundos 

europeus estruturais e de 

investimento e entidades públicas 

ou privadas.

Riscos identificados

Atribuições

M
e
d

id
a
s
 P

re
v
e
n

ti
v
a
s

Assegurar a coordenação e suporte 

técnico aos processos de 

programação e reprogramação dos 

fundos europeus estruturais e de 

investimento.

Assegurar a monitorização da execução 

dos investimentos cofinanciados inscritos 

nos Planos de Investimento, garantindo a 

articulação entre os fundos europeus e os 

recursos nacionais, nomeadamente no 

quadro da programação orçamental 

plurianual e da mobilização da 

contrapartida nacional dos investimentos 

cofinanciados por fundos europeus.

Núcleo

Qualificação do Risco

(Elevado, Moderado, Fraco)

Colaborar na formulação da política 

de desenvolvimento regional, 

designadamente através do 

desenvolvimento de estudos 

territoriais e do apoio à conceção e 

implementação de medidas de 

promoção do desenvolvimento 

territorial e da coesão económica e 

social.

Coordenar e centralizar as 

interações de âmbito estratégico 

com os serviços da CE, ao nível do 

Acordo de Parceria 2014-2020.

Acompanhar a elaboração dos 

relatórios de aferição do 

cumprimento do princípio da 

adicionalidade, associado à 

implementação dos fundos 

comunitários.

Promover uma forte articulação com 

as atividades de estudos e análises 

desenvolvidas pelas Comissões de 

Coordenação e Desenvolvimento 

Regional.

Identificar e promover análises 

relevantes sobre a incidência 

territorial das intervenções 

estruturais para o crescimento e o 

emprego e sobre a política de coesão 

europeia, contribuindo para a 

participação de Portugal nos fora 

internacionais sobre política regional, 

designadamente no âmbito da UE e da 

OCDE.

Elaborar contributo para o PNR/ Semestre Europeu.

Colaborar com outros serviços e 

entidades com vista ao 

desenvolvimento da informação 

estatística de base regional.

Identificar e promover análises 

relevantes sobre as intervenções 

estruturais para o crescimento e o 

emprego e sobre a política de coesão 

europeia, em matérias transversais 

e de relevância para o Acordo de 

Parceria.

 Procedimentos específicos do âmbito da Contratação pública,devidamente estabelecidos e normalizados no 

Manual de Procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços e Ajudas de Custo.

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos mecanismos de controlo identificados. 

UPR/NAAP

Adoptadas

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Fraco

Não*

Risco
Prob. Oc.

Risco
Prob. Oc.

Risco

-

Não* Não* Não*

Prob. Oc.
Risco

Não* Não* Não* Não* Não*

Prob. Oc.
Risco

Prob. Oc.
Risco

Prob. Oc.
Risco

Prob. Oc.

Não aplicável

- - - - - -

- - - - -

Não aplicável

-

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável

Risco
Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto



   
  

  
   

 
 

 

 

  

Novos riscos identificados, 

incluindo o risco de fraude

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F F F F F F F F F F F F

M M M M M M M M M M M M

E E E E E E E E E E E E

Relativamente aos Riscos 

identificados quais as novas 

medidas a implementar

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F F F F F F F F F F F F

M M M M M M M M M M M M

E E E E E E E E E E E E

Risco
Prob. Oc.

Risco
Prob. Oc.

Risco
Prob. Oc.

Risco
Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Oc.

Risco
Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Prob. Oc.
Risco

Prob. Oc.
Risco

Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Oc.

Risco

Núcleo
UPR/NAAP UPR/NEPT

Responsáveis: Diretor UPR / Coordenadora NAAP Responsáveis: Diretor UPR / Coordenador NEPT

Revisão/atualização do PGRCIC

Riscos identificados 

(incluindo o risco de fraude)

Novas Atividades que podem 

potencialmente suscitar a 

ocorrência de riscos 

A
ti

v
id

a
d

e
s
  
já

 i
d

e
n

ti
fi

c
a
d

a
s

Risco
Prob. Ocorrer

Risco

Impacto 

Previsto

Qualificação do Risco

(Inserir X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Prob. Oc.
Risco

Prob. Oc.
Risco

Prob. Oc.
Risco

Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Oc.

Risco
Prob. Oc.

Risco
Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Situações de conflitos de 

interesses identificadas

Qualificação do Risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Medidas Adotadas/ Mecanismos 

de controlo existentes

Medidas Preventivas propostas 

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Prob. Oc.

Risco
Prob. Oc.

Risco
Prob. Oc.

Risco
Prob. Oc.

Risco
Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto



   
  

  
   

B. UNIDADE DE AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO ESTRATÉGICA − UAME 

 
 

 

Medidas 

Adotadas/Mecanismos de 

controlo existentes

Medidas Propostas no PGRCIC

Quanto à adoção das 

Medidas Propostas indicar:

- Adotada

- Parcia lmente Adotada

- Não Adotada

As Medidas foram eficazes?

(Sim/Não)

Razões que dificultaram a 

adoção das Medidas 

Propostas 

O Risco foi eliminado?

(Sim/Não)

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F X F X F X F X F X F X F X

M M M M M M M

E E E E E E E

Risco

Responsáveis: Diretora UAME / Coordenadora NM

Procedimentos específicos do âmbito da Contratação pública, estabelecidos e 

normalizados no Manual de Procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos mecanismos 

de controlo identificados. 

UAME/NA

Promover a prossecução das 

prioridades estratégicas definidas 

para a aplicação dos FEEI, através da 

avaliação dos seus resultados

UAME/NM

Sim

Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Não*

Prob. Ocorrer

Não*

Risco

Promover a realização de ações de 

formação e disseminação de 

conhecimento, tendo em vista o 

desenvolvimento de competências e a 

capacitação da administração pública 

em matéria de avaliação de políticas e 

programas

Responsáveis: Diretora UAME / Coordenadora NA

Não*

Risco
Prob. Ocorrer

No caso de "Não" classifique 

o risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Monitorizar a articulação entre os FEEI 

e outros instrumentos e políticas 

comunitárias, na perspetiva de 

potenciar as sinergias entre ambos.

Adotadas

Sim

Avaliação da Execução do PGRCIC

Promover a prossecução das 

prioridades estratégicas definidas para 

a aplicação dos FEEI, através do 

acompanhamento sistemático das 

políticas cofinanciadas

Riscos identificados

Principais Atividades

Atribuições

M
e
d

id
a
s
 P

re
v
e
n

ti
v
a
s

Coordenar a implementação do plano 

global de avaliação dos FEEI, 

acompanhando a preparação, 

lançamento e execução dos exercícios 

de avaliação aí previstos.

Promover a realização de estudos de 

avaliação na perspetiva da 

contribuição dos FEEI, em particular 

dos fundos da Política de Coesão, para 

a concretização dos objetivos 

estratégicos comunitários e nacionais.

Adotadas

Sim

Núcleo

Qualificação do Risco
(Elevado, Moderado, Fraco)

Desenvolver os instrumentos regulares 

de reporte sobre a implementação dos 

FEEI.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Fraco

Procedimentos específicos do âmbito da Contratação pública, estabelecidos e 

normalizados no Manual de Procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos mecanismos 

de controlo identificados. 

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Fraco

Adotadas

Sim

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos mecanismos de controlo identificados. 

 Procedimentos específicos do âmbito da Contratação pública, estabelecidos e normalizados no Manual de 

Procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços 

Fraco

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Adotadas

Sim

Impacto 

Previsto

AdotadasAdotadas

Sim

Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Adotadas

Sim

Prob. Ocorrer

Não* Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

* O risco é inerente à  atividades  desenvolvida

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

R
e
a
v
a
li
a
ç
ã
o

 d
o

 R
is

c
o



   
  

  
   

 
  

Novos riscos identificados, 

incluindo o risco de fraude

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F F F F F F F

M M M M M M M

E E E E E E E

Relativamente aos Riscos 

identificados quais as novas 

medidas a implementar

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F F F F F F F

M M M M M M M

E E E E E E E

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco

Riscos identificados 

(incluindo o risco de fraude)

Qualificação do Risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Medidas Adotadas/ Mecanismos 

de controlo existentes

Medidas Preventivas propostas 

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco

A
ti

v
id

a
d

e
s
  
já

 i
d

e
n

ti
fi

c
a
d

a
s

Núcleo
UAME/NA UAME/NM

Responsáveis: Diretora UAME / Coordenadora NA Responsáveis: Diretora UAME / Coordenadora NM

Revisão/atualização do PGRCIC

Impacto 

Previsto

Novas Atividades que podem 

potencialmente suscitar a 

ocorrência de riscos 

Qualificação do Risco

(Inserir X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Situações de conflitos de 

interesses identificadas

Prob. OcorrerProb. Ocorrer
Risco

Prob. Ocorrer
Risco

Prob. Ocorrer



   
  

  
   

C. UNIDADE DE COORDENAÇÃO FEDER E FUNDO DE COESÃO – UCFFC 

 

 

Medidas 

Adotadas/Mecanismos de 

controlo existentes

Medidas Propostas no 

PGRCIC 

Quanto à adoção das 

Medidas Propostas indicar:

- Adotada

- Parcia lmente Adotada

- Não Adotada

As Medidas foram eficazes?

(Sim/Não)

Razões que dificultaram a 

adoção das Medidas 

Propostas 

O Risco foi eliminado?

(Sim/Não)

F M E F M E

F X F X

M M

E E

Fraco Fraco

R
e
a
v
a
li
a
ç
ã
o

 d
o

 R
is

c
o Não* Não*

No caso de "Não" classifique 

o risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto Previsto Impacto Previsto

* O risco é inerente à  atividades  desenvolvida

Supervisão da qualidade do trabalho realizado pelos controladores externos.

M
e
d

id
a
s
 P

re
v
e
n

ti
v
a
s

− Processo assente num SI específico para tratamento do EQ, com regras 

definidas em Manuais de Procedimentos;

− Pedidos de afetação - empréstimos - confirmados ex post pelo  BEI.

− Revisor Oficial de Contas (ROC) verifica as despesas incluídas em cada um 

dos pedidos de pagamento;

− A Autoridade Nacional valida as despesas incluídas em cada um dos pedidos 

de pagamento;

− Manual de procedimentos complementar aos manuais existentes para os 

diferentes programas;

− Checklist;

− Clara segregação de funções entre a verificação e a validação da despesa.

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados. 

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados. 

Adotadas

Sim Sim

- -

Adotadas

Riscos identificados Violação do dever de isenção. Violação do dever de isenção

Qualificação do Risco

(Elevado, Moderado, Fraco)

Avaliação da Execução do PGRCIC

Núcleo
UCFFC/NAP UCFFC/NCT

Responsáveis: Diretora da UCFFC / Coordenadora do NAP Responsáveis: Diretora da UCFFC / Coordenadora do NCT

Atribuições
Analisar as candidaturas e formular as propostas de operações a financiar 

no âmbito de contratos celebrados com o Banco Europeu de Investimento. 

Promover a boa execução dos fundos nos programas operacionais de 

Cooperação Territorial Europeia.

Principais Atividades

Análise dos pedidos de empréstimo para financiamento da contrapartida 

nacional dos investimentos apoiados no PT 2020, a apresentar à AD&C no 

âmbito do EQ BEI para o período do PT 2020.



   
  

  
   

 

  

Novos riscos identificados, 

incluindo o risco de fraude

F M E F M E

F X F X

M M

E E

Relativamente aos Riscos 

identificados quais as novas 

medidas a implementar

F M E F M E

F  F  

M M

E E

Situações de conflitos de 

interesses identificadas
- -

Impacto Previsto Impacto Previsto

Qualificação do Risco

(Inserir X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Novas Atividades que podem 

potencialmente suscitar a 

ocorrência de riscos 

Riscos identificados 

(incluindo o risco de fraude)

- -

- -

- -

- -

Impacto Previsto Impacto Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Núcleo
UCFFC/NAP UCFFC/NCT

Responsáveis: Diretora da UCFFC / Coordenadora do NAP Responsáveis: Diretora da UCFFC / Coordenadora do NCT

A
ti

v
id

a
d

e
s
  
já

 i
d

e
n

ti
fi

c
a
d

a
s

- -

- -

Revisão/atualização do PGRCIC

Qualificação do Risco

(Inserir X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Medidas Adotadas/ Mecanismos 

de controlo existentes

Medidas Preventivas propostas 



   
  

  
   

D. UNIDADE DE GESTÃO FINANCEIRA – UGF 

 

Medidas 

Adotadas/Mecanismos de 

controlo existentes

Medidas Propostas no 

PGRCIC

Quanto à adoção das 

Medidas Propostas indicar:

- Adotada

- Parcia lmente Adotada

- Não Adotada

As Medidas foram 

eficazes?

(Sim/Não)

Razões que dificultaram a 

adoção das Medidas 

Propostas 

− Violação do dever de isenção e 

prossecução do interesse público;

− Conflitos de interesses.

− Falsificação praticada por funcionário

Fraco Fraco

− Atividade desenvolvida com 

base em SIEP e SI QREN-EQ/ 

SPTD2020/SIGC;

− Entrada em produção de 

SPTD2020 e de SIGC.

Assegurar a tramitação 

processual para efeito do 

pagamento da contrapartida 

nacional pelos PO, quando 

aplicável.

− Revisão/adaptação do manual 

para aplicação ao novo SI de 

Gestão de Crédito (SIGC).

− Garantir, em todas as 

circunstâncias, o cumprimento 

integral dos mecanismos de 

controlo identificados. 

Sim

− Apuramento a partir de dados 

com base em SIEP/SPTD2020 e 

SIFSE2020; 

− Segregação de funções.

− Apuramento a partir de dados com 

base em SIEP/SPTD2020 e SIFSE2020; 

− Entrada em produção de SPTD2020;

− Segregação de funções.

− Implementação de um sistema 

automatizado de recolha, junto 

do IGCP, de elementos sobre os 

pagamentos efetuados (em 

análise).

− Garantir, em todas as 

circunstâncias, o cumprimento 

integral dos mecanismos de 

controlo identificados. 

Garantir, em todas as circunstâncias, o 

cumprimento integral dos mecanismos 

de controlo identificados. 

− Segregação de funções.

Sim

Parcialmente Adotada

Fraco

Acompanhar os processos de 

recuperação voluntária, emissão 

de guias de reposição e 

formulação de plano prestacional, 

quando aplicável.

− Tráfico de influência;

− Violação do dever de isenção;

− Conflitos de interesses.

− Implementação do módulo de 

Previsões em SPTD2020;

− Garantir o cumprimento integral 

dos mecanismos de controlo 

identificados.

Não Aplicável

(A AD&C não está a realizar 

pagamentos de contrapartida 

nacional)

− Atividades desenvolvidas com 

base em SIEP/SPTD2020 e 

SIFSE2020;

− Segregação de funções;

− Procedimentos definidos em 

manual.

Garantir, em todas as 

circunstâncias, o cumprimento 

integral dos mecanismos de 

controlo identificados. 

Adotada

SimSim

− Falsificação praticada por 

funcionário;

− Conflitos de interesses.

Garantir, em todas as 

circunstâncias, o cumprimento 

integral dos mecanismos de 

controlo identificados. 

− Atividades desenvolvidas com base em SI específico (Sistema de 

Informação da Entidade Pagadora);

− Entrada em produção de SPTD2020;

− Segregação de funções;

− Procedimentos definidos em manual;

− Nas situações em que não possa haver lugar à verificação 

automática da coerência NIF/NIB dos beneficiários junto do IGCP, 

foi criado um procedimento manual com vista a mitigar o risco de 

falsificação de dados por parte das AG.

Sim

-

UGF/NPF

Responsáveis: Diretora UGF / Coordenadora NPF

Parcialmente Adotada

− Atividades desenvolvidas com 

base em sistemas de informação 

específicos (SIQREN-EQ e SIGC);

− Segregação de funções;

− Procedimentos definidos em 

manual;

− Entrada em produção do SIGC.

Preparar a contratação dos 

financiamentos, disponibilizar às 

entidades mutuárias os 

montantes dos financiamentos e 

assegurar a gestão do serviço da 

dívida, nos casos em que a AD&C 

seja designada para exercer tais 

funções.

Desenvolver as verificações de 

suporte à regularidade dos 

pagamentos aos beneficiários e às 

transferências para as AG e os OI.

Assegurar os procedimentos 

necessários à recuperação de 

créditos a cargo da AD&C por 

reposição voluntária e instruir os 

processos para efeito da 

recuperação por via coerciva.

O módulo de Previsões em 

SPTD2020 carece de adaptações, 

não tendo esta intervenção  sido 

considerada prioritária.

É utilizada uma ferramenta 

alternativa para recolha das 

previsões das AG

Atendendo ao nível de 

especificidade e pormenor, quer 

em termos de negócio quer em 

termos informáticos, que esta 

tarefa exige, e face ao elevado 

volume de trabalho, não foi 

possível a sua conclusão.

--

Fraco

Garantir os procedimentos de 

contratação dos empréstimos 

reembolsáveis do BEI.

− Violação do dever de isenção;

− Conflitos de interesses.

Fraco

Adotada

Sim

Avaliação da Execução do PGRCIC

Formular previsões relativas aos 

fluxos financeiros, bem como 

analisar, acompanhar e manter 

atualizados e sistematizados os 

elementos respeitantes a esses 

fluxos.

Sistematizar os elementos 

necessários ao 

acompanhamento regular de 

fluxos financeiros, avaliando 

necessidades de acordo com as 

perspetivas de pedidos e 

recebimentos da CE.

− Violação do dever de isenção.

− Conflitos de interesses.
Riscos identificados

Principais Atividades

Atribuições

M
e
d

id
a
s
 P

re
v
e
n

ti
v
a
s

Assegurar os fluxos financeiros 

relativos aos fundos da Política 

de Coesão, incluindo as 

transferências com a Comissão 

Europeia e o pagamento aos 

beneficiários das operações.

Monitorizar e gerir as contas 

tituladas pela AD&C relativas aos 

Fundos da Política de Coesão.

− Segregação de funções;

− Mecanismo de controlo interno 

que visa mitigar o risco de 

falsificação de dados por parte 

das AG e por técnicos da UGF.

Assegurar a gestão da 

contrapartida nacional associada 

à utilização dos fundos da Política 

de Coesão, inscrita no orçamento 

do Estado ou no orçamento da 

Segurança Social.

Assegurar as relações com o 

sistema bancário e com o IGCP e 

com a DGO.

UGF/NPF/NFF

Dir.UGF / Coord.NPF/NFF

Adotada

− Atividades desenvolvidas com 

base em SIEP/SPTD2020 e 

SIFSE2020;

− Entrada em produção de 

SPTD2020;

− Segregação de funções;

− Procedimentos definidos em 

manual.

Garantir, em todas as 

circunstâncias, o cumprimento 

integral dos mecanismos de 

controlo identificados. 

Recolher e sistematizar a 

informação relativa a 

empréstimos e aplicações 

financeiras

− Violação do dever de isenção.

− Conflitos de interesses.

Reportar anualmente ao 

Tribunal de Contas os créditos 

com origem na concessão de 

empréstimos ou execução de 

garantias prestadas, bem como 

de aplicações financeiras 

(Instrução n.º 1/2008).

Reverificar, por amostragem, os 

procedimentos de monitorização 

e gestão das contas tituladas pela 

AD&C relativas aos Fundos da 

Política de Coesão da 

responsabilidade do NFF.

Adotada

Fraco

− Atividades desenvolvidas com 

base em SIEP/SCD/SPTD2020 e 

SIFSE QREN e 2020;

− Segregação de funções.

Núcleo
UGF/NFF

Responsáveis: Diretora UGF / Coordenadora NFF

Verificar a coerência de 

informação remetida pelas AG 

nas situações em que é 

necessária a validação manual 

do binómio NIF/NIB.

− Falsificação praticada por 

funcionário.

− Conflitos de interesses.

Fraco

− Violação do dever de isenção.

− Falsificação praticada por 

funcionário.

− Conflitos de interesses.

Fraco
Qualificação do Risco
(Elevado, Moderado, Fraco)

Apurar informação relativa a 

fluxos financeiros relativos aos 

Fundos da Política de Coesão para 

efeitos de prestação de 

informação.

− Falsificação praticada por 

funcionário.

− Conflitos de interesses.

Fraco

Realizar a análise e validação 

dos pedidos de pagamento e 

pedidos de transferência para os 

Organismos Intermédios, 

submetidos pelas AG.

− Violação do dever de isenção;

− Conflitos de interesses.

− Violação do dever de isenção;

− Conflitos de interesses.

Fraco Fraco

Assegurar os procedimentos relativos à 

devolução/ restituição dos apoios 

concedidos pelos fundos da Política de 

Coesão e ainda pelos programas MFEEE 

ou outros instrumentos, programas ou 

iniciativas financeiras para que a AD&C 

seja designada com funções de 

entidade pagadora, designadamente 

por via da compensação através de 

pedidos de pagamento.

Sistematizar os elementos necessários 

para efeitos de devolução/ restituição 

de verbas indevidamente recebidas e 

realizar a recuperação por 

compensação através de pedidos de 

pagamento.

Exercer o cumprimento das funções de pagamento dos fundos da 

Política de Coesão, incluindo períodos de programações anteriores 

e de outros instrumentos, programas ou iniciativas financeiras 

para que seja designada a AD&C.

Sim

-

Sim Não AplicávelSim

- -

− Implementação do módulo de 

Cobrança Coerciva em SPTD2020;

− Garantir o cumprimento integral 

dos mecanismos de controlo 

identificados

AdotadaAdotada

-

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados. 

- -

Adotada

Garantir, em todas as 

circunstâncias, o cumprimento 

integral dos mecanismos de 

controlo identificados. 

Adotada

Sim



   
  

  
   

 
 

 

  

O Risco foi eliminado?

(Sim/Não)

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F X F X F X F X F X F X F X F X F X F X F X

M M M M M M M M M M M

E E E E E E E E E E E

Novos riscos identificados, 

incluindo o risco de fraude

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F F F F F F F F F F F

M M M M M M M M M M M

E E E E E E E E E E E

Relativamente aos Riscos 

identificados quais as 

novas medidas a 

implementar

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F F F F F F F F F F F

M M M M M M M M M M M

E E E E E E E E E E E

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Imp

acto 

Prev

isto

- - -

- - -

-

-

-

Risco
Prob. Ocorrer

- - -

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

-

A
ti

v
id

a
d

e
s
  
já

 i
d

e
n

ti
fi

c
a
d

a
s

- - - - - - - -

Qualificação do Risco

(Inserir X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Risco
Prob. Ocorrer

Risco

-

Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

- - -

Situações de conflitos de 

interesses identificadas
- - - - - - -

Risco

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Prob. Ocorrer

-

- - - - -

Prob. Ocorrer
Risco

Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Não*Não*

- --- - -

Revisão/atualização do PGRCIC

Risco
Prob. Ocorrer

R
e
a
v
a
li
a
ç
ã
o

 d
o

 R
is

c
o

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco

Não* Não*Não*Não*

-

Prob. Ocorrer
Risco

Risco Risco

-

Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Prob. Ocorrer

-- - - -

-

-

Prob. Ocorrer
Risco

Prob. Ocorrer

Prob. Ocorrer
Risco

Prob. Ocorrer
Risco

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Prob. Ocorrer
RiscoRisco

-

Risco
Prob. Ocorrer

Risco Risco

--

Impacto 

Previsto

-

Impacto 

Previsto

-

-

Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

- - - - -

* O risco é inerente à  atividades  desenvolvida

No caso de "Não" 

classifique o risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Risco
Prob. Ocorrer

Risco

-

Prob. Ocorrer

Prob. Ocorrer
Risco

Prob. Ocorrer
Risco

Não*

--

UGF/NPF

Responsáveis: Diretora UGF / Coordenadora NPF

Imp

acto 

Prev

isto

Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

- -

Medidas Adotadas/ 

Mecanismos de controlo 

existentes

Medidas Preventivas propostas --

Prob. Ocorrer

Núcleo
UGF/NFF UGF/NPF/NFF

Responsáveis: Diretora UGF / Coordenadora NFF Dir.UGF / Coord.NPF/NFF

--

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Prob. Ocorrer
Risco

Novas Atividades que podem 

potencialmente suscitar a 

ocorrência de riscos 

Riscos identificados 

(incluindo o ri sco de 

fraude)

-

-

Prob. Ocorrer

-

Imp

acto 

Prev

isto

-

Não*

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco

Qualificação do Risco

(Inserir X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Prob. Ocorrer
Risco

Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Não*Não*

Risco

Impacto 

Previsto



   
  

  
   

E. UNIDADE DE CERTIFICAÇÃO – UC 

 
 

Medidas 

Adotadas/Mecanismos de 

controlo existentes

Medidas Propostas no 

PGRCIC 

Quanto à adoção das 

Medidas Propostas indicar:

(Adotada / Parcia lmente 

Adotada / Não Adotada)

As Medidas foram eficazes?

(Sim/Não)

Razões que dificultaram a 

adoção das Medidas 

Propostas 

O Risco foi eliminado?

(Sim/Não)

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F X F X F X F X F X F X F X F X F X F X F X F X

M M M M M M M M M M M M

E E E E E E E E E E E E

Manter a contabilidade dos 

montantes a recuperar e dos 

montantes retirados na 

sequência da anulação, na 

totalidade ou em parte, da 

participação numa operação.

Adotadas

Sim

-

Não*

Risco
Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

Decorrente das verificações, proceder às correções financeiras a 

que houver lugar, relativas aos apoios concedidos pelos Fundos da 

Política de Coesão e ainda pelos Programas de CTE, MFEEE e outros 

instrumentos, iniciativas e programas para que a AD&C seja 

designada com funções de certificação de despesa.

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

− Procedimentos definidos na Descrição do Sistema de Gestão e Controlo e no Manual de 

Procedimentos da Autoridade de Certificação;

− Checklist  e evidências de todas as verificações;

− Validação do trabalho técnico pela Coordenadora do Núcleo e pela Diretora da Unidade; 

− Todos os procedimentos foram validados pela Autoridade de Auditoria e pela CE, no âmbito do 

exercício de Compliance Assessment  e posteriormente auditados pela AA;

− Todo o workflow  do processo de certificação das Contas fica registado no sistema de informação 

SIAC2020.

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos mecanismos de controlo interno 

identificados.  

Não*

Risco
Prob. Oc.

Sim

Impacto 

Previsto

Sim

Adotadas

No caso de "Não" classifique 

o risco

(Inserir X)

(Fraco, Médio, Elevado)

AdotadasAdotadas Adotadas

Sim

-

Não*

Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

Não*

Adotadas

* O risco é inerente à  atividades  desenvolvida

Adotadas

Decorrente das ações de 

controlo às AG/OI, elaborar os 

relatórios das ações de 

verificação e preenchimento de 

checklist , identificando, 

nomeadamente, as correções 

financeiras realizadas.

Adotadas

Sim

-

Não*

Risco
Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

Assegurar que os montantes 

recuperados devem ser 

restituídos ao Orçamento Geral 

da União Europeia antes do 

encerramento do programa 

operacional, mediante dedução 

à declaração de despesas 

seguinte.

Manter registos contabilísticos 

informatizados das despesas 

declaradas à Comissão Europeia.

Violação do dever de zelo. (Incumprimento dos procedimentos)

Elaborar e apresentar à 

Comissão Europeia declarações 

de despesas certificadas e 

pedidos de pagamento.

Não*

Elaborar do processo de Contas 

para apresentar à Autoridade de 

Auditoria e posterior envio à CE.

M
e
d

id
a
s
 P

re
v
e
n

ti
v
a
s

Violação do dever de zelo. 

(Incumprimento dos procedimentos)

Avaliação da Execução do PGRCIC 

Qualificação do Risco

(Elevado, Moderado, Fraco)

Atribuições

Núcleo

Modelo de proposta, calendário e 

especificações previstas em 

regulamentação e/ou Manual de 

Procedimentos da AC.

Sim

Não*

R
e
a
v
a
li
a
ç
ã
o

 d
o

 R
is

c
o

Fraco

- -

Certificar que as despesas 

declaradas estão em 

conformidade com as regras, 

comunitárias e nacionais, 

aplicáveis e foram incorridas em 

relação a operações 

selecionadas para 

financiamento, em conformidade 

com os critérios aplicáveis ao 

programa e com as regras 

nacionais e comunitárias.

Impacto 

Previsto

Risco

Certificar que a declaração de 

despesas apresentada à 

Comissão Europeia é exata, 

resulta de sistemas de 

contabilidade fiáveis e se baseia 

em documentos justificativos 

verificáveis.

Fraco

Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

Sim

-

Não*

Garantir, em todas as circunstâncias, o 

cumprimento integral dos mecanismos 

de controlo interno identificados.  

AdotadasAdotadas

Risco

SimSim SimSim

Adotadas

-

Não*

Risco
Prob. Oc.

Risco
Prob. Ocorrer

Não*

Prob. Oc.

- --

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Riscos identificados

Não*

Adotadas

Sim

Risco

Não*

Risco
Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Oc. Prob. Oc.

Risco
Prob. Oc.

Risco

UC/NCDD

Responsáveis: Diretora UC / Coordenadora NCDD

Efetuar o controlo dos pedidos de 

pagamento apresentados pelas 

AG.

Formular previsões relativas aos fluxos 

financeiros externos, relativos à despesa 

a certificar à Comissão Europeia, bem 

como analisar, acompanhar e manter 

atualizados e sistematizados os 

elementos respeitantes a esses fluxos.

Principais Atividades

Realizar ações de controlo às 

AG/OI e elaborar os relatórios das 

ações de verificação e 

preenchimento de checklist .

-

Assegurar, para efeitos de 

certificação, que recebeu 

informações adequadas da 

Autoridade de Gestão sobre os 

procedimentos e verificações 

levados a cabo em relação às 

despesas constantes das 

declarações de despesas.

Ter em conta, para efeitos de 

certificação, os resultados de 

todas as auditorias efetuadas 

pela Autoridade de Auditoria, ou 

sob a sua responsabilidade, pela 

Comissão Europeia e pelo 

Tribunal de Contas Europeu.

Manter os registos dos fluxos financeiros 

atualizados nos Sistemas de Informação 

permitindo a elaboração de proposta, a 

enviar à CE, das previsões dos pedidos de 

pagamento esperados, por Fundo e por 

Programa, para o exercício financeiro em 

curso e para o exercício seguinte.

UC/NCFFC e NCFSE

Responsáveis: Diretora UC/ Coordenadores NCFFC e NCFSE

Assegurar o cumprimento das funções de Autoridade de Certificação do FEDER, FSE e FC e no âmbito dos programas de Cooperação Territorial Europeia, bem como de iniciativas comunitárias, do MFEEE, do FEAC e de outros instrumentos, iniciativas e programas para que venha a 

ser designada a AD&C.

− Violação do dever de zelo. (Incumprimento dos procedimentos)

−  Violação do dever de imparcialidade.

− Violação do dever de isenção.

Impacto 

Previsto

Violação do dever de zelo. (Incumprimento dos procedimentos)

Fraco

− Procedimentos definidos na Descrição do Sistema de Gestão e Controlo e no Manual de Procedimentos da Autoridade de Certificação;

− Checklist  e evidências de todas as verificações;

− Validação do trabalho técnico pelos Coordenadores dos Núcleo e pela Diretora da Unidade;

− Todos os procedimentos foram validados pela Autoridade de Auditorias (IGF) e pela Comissão Europeia, no âmbito do exercício de 

Compliance Assessment  e posteriormente auditados pela AA;

− Todo o workflow  do processo de certificação fica registado no sistema de SIAC2020; 

− O pagamento é realizado por outra unidade orgânica (segregação de funções).

Fraco

− Procedimentos definidos na Descrição do Sistema de Gestão e Controlo e no Manual de Procedimentos da Autoridade de Certificação;

− Checklist  e evidências de todas as verificações;

− Validação do trabalho técnico pelos Coordenadores dos Núcleo e pela Diretora da Unidade;

− Todos os procedimentos foram validados pela Autoridade de Auditorias (IGF) e pela Comissão Europeia, no âmbito do exercício de 

Compliance Assessment  e posteriormente auditados pela AA;

− Todo o workflow  do processo de certificação fica registado no sistema de SIAC2020; 

− O pagamento é realizado por outra unidade orgânica (segregação de funções).

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos mecanismos de controlo interno identificados.  Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos mecanismos de controlo interno identificados.  

-



   
  

  
   

 
 

Novos riscos identificados, 

incluindo o risco de fraude

Pro

b. 
F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F F F F F F F F F F F F

M M M M M M M M M M M M

E E E E E E E E E E E E

Relativamente aos Riscos 

identificados quais as novas 

medidas a implementar

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F F F F F F F F F F F F

M M M M M M M M M M M M

E E E E E E E E E E E E

-

-

Risco
Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

-

-

Risco

Novas Atividades que podem 

potencialmente suscitar a 

ocorrência de riscos 

Riscos identificados 

(incluindo o risco de fraude)

Medidas Adotadas/ Mecanismos 

de controlo existentes

Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

-

-

Risco
Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

-

-

-

-

Risco Risco
Prob. Oc.

Responsáveis: Diretora UC / Coordenadora NCDD

-

-

- --

-

Risco
Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

-

-

Prob. Oc.

Risco
Prob. Oc.

Risco
Prob. OcorrerProb. Oc.

Risco
Prob. Oc.

-

-

-

Risco
Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

-

UC/NCDD

Revisão/atualização do PGRCIC

Núcleo

Prob. Oc.
Risco Risco

Prob. Oc.

-

-

-

Impacto 

Previsto

Situações de conflitos de 

interesses identificadas

Qualificação do Risco

(Inserir X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Prob. Oc.
Risco

Prob. Oc.
Risco

Prob. Oc.
Risco

Prob. Oc.

-

Risco
Prob. Oc.

Risco

-

Risco

-

-

-

Qualificação do Risco

(Inserir X)

(Fraco, Médio, Elevado)

-

Risco

-

- - -

---

-

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Oc.

- -

Risco

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

- -

Impacto 

Previsto

-

UC/NCFFC e NCFSE

- - - - -

- - - - - - -

-

- - - - - -

- -

-

-

Impacto 

Previsto

-

- - - -

-

A
ti

v
id

a
d

e
s
  
já

 i
d

e
n

ti
fi

c
a
d

a
s

Responsáveis: Diretora UC/ Coordenadores NCFFC e NCFSE

Medidas Preventivas propostas - - - - -

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

-

Risco
Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

-

-

-

Risco
Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

-

-

Impacto 

Previsto



   
  

  
   

UNIDADE DE CONTROLO E AUDITORIA – UCA 

 

Medidas 

Adotadas/Mecanismos 

de controlo existentes

Medidas Propostas no 

PGRCIC 

Quanto à adoção das 

Medidas Propostas 

indicar:

- Adotada

- Parcia lmente 

Adotada

- Não Adotada
As Medidas foram 

eficazes?

(Sim/Não)

Razões que dificultaram 

a adoção das Medidas 

Propostas

Atribuições

M
e
d

id
a
s
 P

re
v
e
n

ti
v
a
s

Principais Atividades

Riscos identificados

Qualificação do Risco

(Elevado, Moderado, Fraco)

Garantir, em todas as circunstâncias, o 

cumprimento integral dos mecanismos de 

controlo identificados. 

Adotadas

Fraco

Realizar o controlo das operações cofinanciadas pelo FEDER e FC, no âmbito do Acordo de Parceria, de 

iniciativas comunitárias do MFEEE e de outros instrumentos, iniciativas e programas para que a AD&C 

venha a ser designada para o exercício dessas funções.

Adotadas

Participação de entidades diversas quer 

internamente, quer externamente.

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados. 

Iniciativa e participação no 

processo de contratação de 

auditores externos.

− Violação do dever de 

imparcialidade.

− Violação do dever de isenção.

Fraco

Não Aplicável 

(não foram contratados 

auditores externos em 2020)

-

Compilação, análise e revisão 

das fichas remetidas por outras 

entidades.

Auditoria da amostra de operações no 

âmbito do FSE.

Iniciativa e participação no 

processo de contratação de 

auditores externos.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

- Conflitos de interesses.

Fraco

− Trabalho de campo realizado por equipas 

e não por técnico individual;

− Circuito e instrumentos de trabalho 

definidos no Manual de Procedimentos;

− Revisão do trabalho de campo pelos 

Coordenadores de Núcleo e pelo Diretor da 

Unidade;

− Atividade sujeita a auditorias regulares 

por entidades externas.

Fraco

- Violação do dever de 

imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Procedimentos específicos do 

âmbito da Contratação pública, 

estabelecidos e normalizados no 

Manual de Procedimentos de 

Aquisição de Bens e Serviços.

Responsáveis: Diretor UCA / Coordenadora NPPC

Assegurar a participação da AD&C, nos grupos, 

comissões técnicas de auditoria ou, em geral, 

nas estruturas de articulação do sistema de 

auditoria e controlo dos Fundos da Política de 

Coesão e o relacionamento institucional com 

outras entidades de auditoria e controlo.

Participação em grupos, comissões técnicas de 

auditoria ou, em geral, nas estruturas de 

articulação do sistema de auditoria e controlo.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Acompanhamento das recomendações das 

auditorias a operações no âmbito do PT 

2020 e das respetivas correções 

financeiras.

Compilação das recomendações 

resultantes das auditorias em operações, 

avaliação do cumprimento das 

recomendações e circularização pelas AG.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Fraco

- Validação da informação pela Autoridade 

de Auditoria;

- A avaliação em causa é remetida às AG.

Intervir no processo de comunicação e acompanhamento dos casos 

de irregularidades no âmbito dos fundos da Política de Coesão.

Elaboração das fichas de CI 

resultantes das auditorias da 

Entidade de Auditoria Segregada  

(EAS).

UCA/NAFFC

Responsáveis: Diretor UCA / Coordenadora NAFFC

− Trabalho de campo realizado por equipas e não por técnico 

individual;

− Circuito e instrumentos de trabalho definidos no Manual 

Procedimentos, atualizado anualmente;

− Revisão do trabalho de campo pela Coordenadora do Núcleo e 

pelo Diretor da Unidade;

− Atividade sujeita a auditorias regulares por entidades externas.

Garantir, em todas as circunstâncias, o 

cumprimento integral dos mecanismos de 

controlo identificados. 

Avaliação da Execução do PGRCIC 

Unidade/Núcleo

Adotada

Sim

Realização de auditorias no 

âmbito do MF EEE e outros.

Auditoria da amostra de 

operações no âmbito do FEDER e 

FC.

UCA/NAFSE

Responsáveis: Diretor UCA / Coordenadora NAFSE

Realizar o controlo das operações cofinanciadas pelo FSE, no âmbito do 

Acordo de Parceria, do Programa Nacional do Fundo para o Asilo Migração e 

Integração (FAMI), do Fundo para a Segurança Interna (FSI), do Programa 

Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC)/FEAC e de 

outros instrumentos, iniciativas e programas para que a Agência venha a ser 

designada para o exercício dessas funções.

Adotadas

Não Aplicável 

(não foram contratados 

auditores externos em 2020)

Sim -

UCA/NPPC

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Fraco

Garantir, em todas as circunstâncias, o 

cumprimento integral dos mecanismos de 

controlo identificados. 

Garantir, em todas as 

circunstâncias, o cumprimento 

integral dos mecanismos de 

controlo identificados. 

Devido à pandemia COVID 19 não 

foi possível efetuar trabalho de 

campo junto dos beneficiários, 

tendo o mesmo sido executado 

on desk , através de pedidos aos 

beneficiários, por via eletrónica. 

No entanto, as medidas 

propostas foram aplicadas.

Devido à pandemia COVID 19 não 

foi possível efetuar trabalho de 

campo junto dos beneficiários, 

tendo o mesmo sido executado 

on desk , através de pedidos aos 

beneficiários, por via eletrónica. 

No entanto, as medidas 

propostas foram aplicadas.

Adotadas

Devido à pandemia COVID 19 não foi 

possível efetuar trabalho de campo junto 

dos beneficiários, tendo o mesmo sido 

executado on desk , através de pedidos aos 

beneficiários, por via eletrónica. No 

entanto, as medidas propostas foram 

aplicadas.

--

Sim

Adotadas

SimSim

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados. 

Garantir, em todas as 

circunstâncias, o cumprimento 

integral dos mecanismos de 

controlo identificados. 

Sim

- Os procedimentos estão definidos em manuais de procedimentos;

- O processo é sujeito a supervisão da IGF;

- Todas as fichas são remetidas às AG e à AC.

Adotadas

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

- Conflitos de interesses.

Fraco

Sim

Procedimentos específicos do 

âmbito da Contratação pública, 

estabelecidos e normalizados no 

Manual de Procedimentos de 

Aquisição de Bens e Serviços.



   
  

  
   

 

O Risco foi eliminado?

(Sim/Não)

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F x F x F x F X F X F x F x F x F x

M M M M M M M M M

E E E E E E E E E

Novos riscos 

identificados, incluindo o 

risco de fraude

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F F F F F F F F F

M M M M M M M M M

E E E E E E E E E

Relativamente aos Riscos 

identificados quais as 

medidas de prevenção 

existentes/ a 

implementar

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F x F F F X F X F X F X F X F X

M M M M M M M M M

E E E E E E E E E

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Situações de conflitos de 

interesses identificadas

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Devido à extinção do UCA/NPPC, 

esta atribuição foi afeta ao NAJC.

- Validação da informação pela 

Autoridade de Auditoria;

- A avaliação em causa é 

remetida às AG;

- Evidencia de todas as análises e 

decisões em sistema de 

informação.

− Trabalho de campo realizado por equipas 

e não por técnico individual;

− Circuito e instrumentos de trabalho 

definidos no Manual de Procedimentos;

− Revisão do trabalho de campo pelos 

Coordenadores de Núcleo e pelo Diretor da 

Unidade;

− Atividade sujeita a auditorias regulares 

por entidades externas.

- Validação da informação pela 

Autoridade de Auditoria;

- A avaliação em causa é 

remetida às AG;

- Evidencia de todas as análises e 

decisões em sistema de 

informação.

Risco

Impacto 

Previsto

A
ti

v
id

a
d

e
s
  
já

 i
d

e
n

ti
fi

c
a
d

a
s

Auditoria da amostra de operações no 

âmbito do FAMI, FSI e FEAC.

Impacto 

Previsto

Qualificação do Risco

(Inserir X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Não*

No caso de "Não" 

classifique o risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Prob. Ocorrer
Risco

Impacto 

Previsto

Unidade/Núcleo
UCA/NAFFC

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

- Conflitos de interesses.

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Prob. Ocorrer
Risco

Prob. Ocorrer
Risco

Devido à extinção do UCA/NPPC, esta 

atribuição foi afeta aos  núcleos NAFSE e 

NAFFC.

Prob. Ocorrer

Devido à extinção do UCA/NPPC, esta atribuição 

foi afeta ao NACD.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

- Violação do dever de 

imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

- Violação do dever de 

imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Novas Atividades que podem 

potencialmente suscitar a 

ocorrência de riscos 

Riscos identificados 

(incluindo o ri sco de 

fraude)

Devido à extinção do UCA/NPPC, 

esta atribuição foi afeta ao NAJC.

Avaliação do cumprimento das 

recomendações das auditorias a 

operações realizadas pela UCA 

no âmbito do PT 2020 e MFEEE e 

das respetivas correções 

financeiras.

- Violação do dever de 

imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Prob. Ocorrer
Risco

Avaliação do cumprimento das 

recomendações das auditorias a 

operações realizadas pela UCA 

no âmbito do PT 2020 e MFEEE e 

das respetivas correções 

financeiras.

- Violação do dever de 

imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Risco
Prob. Ocorrer

Prob. Ocorrer

Medidas Preventivas 

propostas 

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Qualificação do Risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Medidas Adotadas/ 

Mecanismos de controlo 

existentes

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Não*

Risco

Responsáveis: Diretor UCA / Coordenadora NAFFC

Prob. Ocorrer

Revisão/atualização do PGRCIC

Risco

Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Risco

UCA/NPPC

Responsáveis: Diretor UCA / Coordenadora NPPC

UCA/NAFSE

Responsáveis: Diretor UCA / Coordenadora NAFSE

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

* O risco é inerente à  atividades  desenvolvida

R
e
a
v
a
li
a
ç
ã
o

 d
o

 R
is

c
o

Impacto 

Previsto

Prob. Ocorrer

Não* Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Não*

Impacto 

Previsto

Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Não* Não*



   
  

  
   

H. UNIDADE DE GESTÃO INSTITUCIONAL − UGI 

 

Medidas 

Adotadas/Mecanismos de 

controlo existentes

Medidas Propostas no 

PGRCIC 

Quanto à adoção das 

Medidas Propostas indicar:

- Adotada

- Parcia lmente Adotada

- Não Adotada

As Medidas foram 

eficazes?

(Sim/Não)

Razões que dificultaram a 

adoção das Medidas 

Propostas 

− Implementação de avaliação de 

fornecedores (definição de instrumento 

até dezembro 2019 e implementação em 

2020);

− Garantir, em todas as circunstâncias, o 

cumprimento integral dos mecanismos 

de controlo identificados.

Adotadas ou Parcialmente Adotadas?

--

Face ao elevado volume de trabalho e à 

necessidade de dar resposta a outras 

exigências legais, não foi possível 

concluir o Manual.

-

SimSim

Qualificação do Risco

(Elevado, Moderado, Fraco)

− Procedimentos específicos da 

Contratação Pública definidos no Manual 

de Procedimentos de Aquisição de Bens e 

Serviços e Ajudas de Custo; 

− Vários níveis de controlo;

− Rotação dos Júris; 

− Sistematização da gestão de contratos 

em plataforma/ sistema próprio;

− Implementação de ações de verificação 

de procedimentos administrativos nos 

processos de aquisições de bens e 

serviços.

Principais Atividades

Assegurar a gestão financeira – 

contabilidade geral e analítica 

tesouraria.

Gestão dos processos de 

recrutamento e seleção.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Processamento de Vencimentos 

e Ajudas de Custo.

Assegurar a gestão do património da 

Agência (CIBE, gestão do economato, 

manutenção das instalações), bem como 

a manutenção e atualização do seu 

inventário.

Efetuar a gestão dos recursos humanos da AD&C.

Gerir o património da AD&C e o que lhe 

estiver afeto, mantendo atual o seu 

inventário.

- Violação do dever de imparcialidade;

- Violação do dever de isenção.

Fraco

− Existência de vários níveis de validação e decisão;

− Nomeação de júris diferenciados para os diferentes concursos;

− Publicitação de todos os documentos de concurso;

− Documento matriz com instruções específicas para todo o 

processo para os júris;

− Implementação de ações de controlo interno para verificação de 

procedimentos administrativos nos processos de deslocações, 

nomeadamente no processamento de ajudas de custo.

Arrecadar as receitas e 

processar e liquidar as despesas 

inerentes ao exercício da 

atividade da AD&C.

UGI/NGRH

Responsáveis: Diretora UGI / Coordenadora NGRH

Gestão de contratos: acompanhamento 

permanente dos contratos existentes, 

nomeadamente, assegurar a 

manutenção de serviços, solicitação de 

manutenção e assistência técnica de 

equipamentos e entidades com as quais 

existem contratos de manutenção.

Assegurar a gestão financeira, a contabilidade orçamental e 

patrimonial, arrecadar as receitas e processar e liquidar as 

despesas inerentes ao exercício da atividade da AD&C.

Gestão de todo o processo de 

avaliação.

Avaliação da Execução do PGRCIC 

Riscos identificados

Atribuições

M
e
d

id
a
s
 P

re
v
e
n

ti
v
a
s

Núcleo
Responsáveis: Diretora UGI / Coordenadora NRFP

UGI/NRFP

Promover as aquisições necessárias ao 

funcionamento da AD&C.

Fraco

Parcialmente Adotadas

Devido ao impacto da pandemia COVID 

19 e à consequente necessidade de dar 

resposta a atividades não previstas, a 

que acresce a carência de recursos 

humanos. não foi implementada a 

avaliação de fornecedores.

Sim

-

Processamento da Assiduidade.

Adotadas

- Violação do dever de imparcialidade;

- Violação do dever de isenção.

Promoção da nomeação do CCA.

Adotadas

Sim

Desvio de bens.

Moderado

− Segregação de funções internas do 

NRFP definida a nível de procedimentos 

internos – cabimentos, verificação de 

contratação pública, processamentos e 

pagamentos;

− Consolidação de elementos 

financeiros, conciliação de contas;

− Cruzamento da contabilidade 

orçamental e patrimonial;

− Implementação de uma política de 

ausência de conflito de interesses;

− Implementação de medidas de controlo 

sistemático de património e inventário;

− Segregação de funções no economato.

− Normalização de procedimentos em 

Norma/Manual;

− Garantir, em todas as circunstâncias, o 

cumprimento integral dos mecanismos 

de controlo identificados.

Sim

-

Sim

Adotadas

Sim

-

Adotadas

Sim

-

AdotadasNão Aplicável

-

-

− Declaração de isenção dos membros dos júris;

− Sensibilização para as consequências de corrupção;

− Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados.

Adotadas

- Violação do dever de imparcialidade;

- Violação do dever de isenção.

Fraco

− Segregação de funções internas do NRFP definida a nível de 

procedimentos internos – cabimentos, verificação de contratação 

pública, processamentos e pagamentos;

− Consolidação de elementos financeiros, conciliação de contas;

− Cruzamento da contabilidade orçamental e patrimonial;

− Implementação de uma política de ausência de conflito de 

interesses

− Verificação e controlo interno da integralidade dos dados;

− Promover o controlo trimestral por Fiscal Único.

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados.

Violação do dever de zelo. 

(Incumprimento procedimentos)

Moderado

Introdução de um nível de 

validação, por amostragem, no 

que respeita às ajudas de custo.

− Introdução de um nível extra de 

validação no que respeita ao 

processamento dos descontos;

− Garantir, em todas as 

circunstâncias, o cumprimento 

integral dos mecanismos de 

controlo interno identificados.

Adotadas

Sim

Assegurar a coordenação e o desenvolvimento dos processos de avaliação de desempenho.

- Violação do dever de imparcialidade;

- Violação do dever de isenção.

Fraco

− Gestão do processo apoiada no CCA;

− Decisões sujeitas sempre a validação por diferentes níveis 

hierárquicos previamente à sua operacionalização.

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados. 

- Violação do dever de imparcialidade;

- Violação do dever de isenção.

Fraco

− Gestão do processo apoiada no CCA;

− Decisões sujeitas sempre a validação por diferentes níveis 

hierárquicos previamente à sua operacionalização.

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados. 

Preparação da informação a ser 

presente a Conselho Diretivo.

Não Aplicável

-

-

Coordenação da recolha de 

fichas de avaliação de todos os 

avaliadores.



   
  

  
   

 
 

  

O Risco foi eliminado?

(Sim/Não)

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F X F X F F X F X F X F X F X F X F F X

M M M X M M M M M M M X M

E E E E E E E E E E E

Novos riscos identificados, 

incluindo o risco de fraude

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F F F F F F F F F F F

M M M M M M M M M M M

E E E E E E E E E E E

Relativamente aos Riscos 

identificados quais as 

novas medidas a 

implementar

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F F F F F F F F F F F

M M M M M M M M M M M

E E E E E E E E E E E

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Não*Não*

Revisão/atualização do PGRCIC

Risco
Prob. Ocorrer

Risco Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Situações de conflitos de 

interesses identificadas

Qualificação do Risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Medidas Adotadas/ 

Mecanismos de controlo 

existentes

Qualificação do Risco

(Inserir X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Medidas Preventivas propostas 

A
ti

v
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a
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Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. OcorrerProb. Ocorrer

Não*

Risco

Não*

Prob. Ocorrer
Risco

Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Novas Atividades que podem 

potencialmente suscitar a 

ocorrência de riscos 

Riscos identificados 

(incluindo o ri sco de 

fraude)

No caso de "Não" 

classifique o risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Prob. Ocorrer

Não* Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Risco

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Núcleo
UGI/NRFP

Responsáveis: Diretora UGI / Coordenadora NRFP

R
e
a
v
a
li
a
ç
ã
o

 d
o

 R
is

c
o Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

* O risco é inerente à  atividades  desenvolvida

UGI/NGRH

Responsáveis: Diretora UGI / Coordenadora NGRH

Risco
Prob. Ocorrer

Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto



   
  

  
   

I. UNIDADE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – USI 

 

Medidas 

Adotadas/Mecanismos de 

controlo existentes

Medidas Propostas no PGRCIC

Quanto à adoção das 

Medidas Propostas indicar:

- Adotada

- Parcia lmente Adotada

- Não Adotada

As Medidas foram eficazes?

(Sim/Não)

Razões que dificultaram a 

adoção das Medidas 

Propostas 

O Risco foi eliminado?

(Sim/Não)

F M E F M E F M E

F X F X F X

M M M

E E E

Fraco

− Levantamento de necessidades e definição das características 

técnicas;

− Procedimentos específicos do âmbito da Contratação pública, 

estabelecidos e normalizados no Manual de Procedimentos de 

Aquisição de Bens e Serviços.

Implementação, desenvolvimento e acompanhamento da evolução do SI do 

Portugal 2020 e SI Portugal 2030, tendo em conta as novas exigências 

regulamentares e tecnologia mais atual.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Implementação, desenvolvimento, e acompanhamento da evolução do 

Balcão, tendo em conta as novas exigências regulamentares e tecnologia 

mais atual.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Fraco

− Gestão do projeto com mecanismos definidos – relatórios de progresso, 

workflow  bem definido, reuniões de pilotagem e sponsoring  pelo CD;

− Projetos envolvem, em regra, outras unidades orgânicas da AD&C;

-  Procedimentos específicos do âmbito da Contratação pública, 

estabelecidos e normalizados no Manual de Procedimentos de Aquisição 

de Bens e Serviços.

Principais Atividades

M
e
d

id
a
s
 P

re
v
e
n

ti
v
a
s

Qualificação do Risco

(Elevado, Moderado, Fraco)

Riscos identificados

Avaliação da Execução do PGRCIC 

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados. 

USI /NGRT

Responsáveis: Diretor USI / Coordenador NGRT

Contratação de serviços.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Assegurar a gestão, manutenção e atualização das plataformas física e 

tecnológica e das redes de comunicação do domínio da Agência, IP

Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

* O risco é inerente à  atividades  desenvolvida

Responsáveis: Diretor USI / Coordenador NSIAP

Adotadas

Sim

Assegurar a implementação, desenvolvimento e manutenção do portal de 

acesso aos fundos europeus estruturais e de investimento – Balcão.
Atribuições

No caso de "Não" classifique 

o risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Prob. Ocorrer
Risco

Impacto Previsto

R
e
a
v
a
li
a
ç
ã
o

 d
o

 R
is

c
o

Núcleo
USI/NSIAPUSI/NGRT/NSIFSE/NSIAP

Desenvolver, implementar e manter atualizados os Sistemas de Informação 

necessários à aplicação dos fundos da Política de Coesão, do MFEEE e de 

outros instrumentos, programas ou iniciativas financeiras para que a 

Agência, IP venha a ser designada, assegurando a sua operacionalidade em 

todas as fases do ciclo de operação das candidaturas à avaliação de 

resultados.

Não* Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Responsáveis: Diretor USI / Coordenadores NGRT, NSIFSE e NSIAP

Fraco

− Gestão do projeto com mecanismos definidos – relatórios de progresso, 

workflow  bem definido, reuniões de pilotagem e sponsoring  pelo CD;

− Projetos envolvem, em regra, outras unidades orgânicas da AD&C;

-  Procedimentos específicos do âmbito da Contratação pública, 

estabelecidos e normalizados no Manual de Procedimentos de Aquisição de 

Bens e Serviços.

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados. 

Adotadas

Sim

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados. 

Adotadas

Sim

Impacto 

Previsto



   
  

  
   

  
 

 

  

Novos riscos identificados, 

incluindo o risco de fraude

F M E F M E F M E

F F F X

M M M

E E E

Relativamente aos Riscos 

identificados quais as novas 

medidas a implementar

F M E F M E F M E

F F F X

M M M

E E E

Qualificação do Risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Medidas Adotadas/ Mecanismos 

de controlo existentes

Medidas Preventivas propostas 

Risco
Prob. Ocorrer

Situações de conflitos de 

interesses identificadas

Responsáveis: Diretor USI / Coordenadores NGRT, NSIFSE e NSIAP

Risco
Prob. Ocorrer

-

Impacto Previsto
Impacto 

Previsto
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-

- Definição de um ciclo de vida para a seleção, aquisição, manutenção 

e abate da infraestrutura tecnológica;

-  Atualização e envio regular do mapa de controlo das datas dos 

contratos.

Gestão e manutenção dos equipamentos dentro dos ciclos de vida 

úteis 

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Risco

Novas Atividades que podem 

potencialmente suscitar a 

ocorrência de riscos 

Responsáveis: Diretor USI / Coordenador NSIAP

Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

USI /NGRT

Responsáveis: Diretor USI / Coordenador NGRT

Revisão/atualização do PGRCIC

Núcleo

Riscos identificados 

(incluindo o ri sco de fraude)

Qualificação do Risco

(Inserir X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

USI/NGRT/NSIFSE/NSIAP

Risco

Impacto 

Previsto

Prob. Ocorrer

USI/NSIAP

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto Previsto



   
  

  
   

J. NÚCLEO DE APOIO JURÍDICO − NAJC 

 

Medidas 

Adotadas/Mecanismos de 

controlo existentes

Medidas Propostas no 

PGRCIC 

Adoção das Medidas 

Propostas

(Adotada/ Parcia lmente 

Adotada/ Não Adotada)

As Medidas foram 

eficazes? (Sim/Não)

Razões que dificultaram a 

adoção das Medidas 

Propostas 

Sim

-

Sim

Fraco

− Registo documental;

− Monitorização interna dos registos;

− Comunicação às Autoridades de Gestão 

e à UCA;

− Ações periódicas de controlo interno.

M
e
d

id
a
s
 P

re
v
e
n

ti
v
a
s

− Registo documental;

− Monitorização interna dos processos de 

execução fiscal desde a distribuição até à 

saída para o Serviço de Finanças 

competente;

− Registo da informação em base de dados 

e comunicação às Autoridades de Gestão 

e UGF;

− Ações periódicas de controlo interno.

− Conclusão do processo de 

implementação da ferramenta 

informática em desenvolvimento;

− Garantir o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados.

Adotadas

-

Qualificação do Risco

(Elevado, Moderado, Fraco)

Riscos identificados

Principais Atividades

Sim

-

- Violação do dever de prossecução do 

interesse público; 

- Violação do dever de imparcialidade;

- Violação do dever de isenção.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Elaboração de pareceres, análise e 

tratamento de queixas, denúncias ou 

outras situações  indiciadoras de 

irregularidades.

Elaboração de certidões de dívida e 

promoção dos processos de cobrança 

coerciva.

Elaboração de ofícios-circulares, 

orientações e pareceres.

Garantir, em todas as circunstâncias, o 

cumprimento integral dos mecanismos 

de controlo identificados.

Adotadas

Fraco Fraco

− Registo documental;

− Monitorização interna dos registos;

− Comunicação às Autoridades de Gestão 

e à UCA;

− Ações periódicas de controlo interno.

Garantir, em todas as circunstâncias, o 

cumprimento integral dos mecanismos 

de controlo identificados.

Adotadas

Avaliação da Execução do PGRCIC 

NAJC

Responsável: Coordenador NAJC

Assegurar a implementação e reforço dos mecanismos suscetíveis de prevenir e 

reduzir o risco associado à gestão dos projetos e garantir o adequado 

funcionamento do Sistema de Gestão e Controlo.

Participar na elaboração de projetos normativos de enquadramento da 

intervenção nacional dos fundos e emitir pareceres e prestar informações 

sobre as questões de natureza jurídica, incluindo as suscitadas no âmbito 

das atividades da AD&C.

Participar na análise e preparação de 

projetos de diplomas legais relacionados 

com a atividade da Agência, procedendo 

aos necessários estudos jurídicos, bem 

como na elaboração de circulares, 

regulamentos, minutas de contratos ou 

outros documentos de natureza 

normativa do âmbito da AD&C.

Proceder à instrução de processos de 

averiguações, de inquérito e 

disciplinares, por determinação do 

Conselho Diretivo.

Assegurar a informação sobre a idoneidade e eventual existência de 

dívidas das entidades titulares de pedidos de financiamento.

Assegurar o acompanhamento dos 

processos em tribunal, sem prejuízo da 

representação da AD&C, pelo Ministério 

Público.

Núcleo

Promover, em articulação com a UGF, a 

recuperação, por via coerciva, dos 

créditos das entidades beneficiárias.
Atribuições

Preparação de projetos de 

diplomas legais e outros 

documentos de natureza 

normativa.

Elaboração de ofícios-circulares, 

orientações e pareceres.

Preparação de projetos de diplomas 

legais, regulamentos, orientações,  

minutas de contratos e outros 

documentos de natureza normativa.

Instrução de processos de averiguações, 

de inquérito e disciplinares.

Elaboração de pareceres a 

instruir os procedimentos em 

sede de atribuição dos códigos 

de idoneidade impeditivos ou 

restritivos do acesso a apoios 

dos Fundos da Politica de 

Coesão.

Manter atualizada a informação sobre 

eventual existência de dívidas aos  

Fundos da Politica de Coesão, nas bases 

de dados da AD&C. 

Assegurar, nos termos do mandato 

conferido pelo Conselho Diretivo, o 

patrocínio judicial da AD&C em 

processos a correr em tribunal, no 

âmbito do contencioso administrativo,  

tributário, civil e penal.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

- Violação do dever de 

imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Fraco Fraco Fraco Fraco Fraco Fraco

− Atuação submetida ao princípio da legalidade e dever de fundamentação 

dos atos administrativos;

− Decisões sujeitas sempre a validação por diferentes níveis hierárquicos 

previamente à sua operacionalização 

− O registo documental, a gestão de processos e a sua monitorização 

constituem mecanismos de controlo interno;

− Ações periódicas de controlo interno.

− Atuação submetida ao princípio da 

legalidade e dever de fundamentação dos 

atos administrativos;

− Decisões sujeitas sempre a validação 

por diferentes níveis hierárquicos 

previamente à sua operacionalização 

− O registo documental, a gestão de 

processos e a sua monitorização 

constituem mecanismos de controlo 

interno;

− Ações periódicas de controlo interno.

− Atuação submetida ao princípio da 

legalidade e dever de fundamentação 

dos atos administrativos;

− Decisões sujeitas sempre a validação 

por diferentes níveis hierárquicos 

previamente à sua operacionalização 

− O registo documental, a gestão de 

processos e a sua monitorização 

constituem mecanismos de controlo 

interno;

− Ações periódicas controlo interno.

− Registo documental;

− Monitorização interna dos 

registos, designadamente para 

verificação do cumprimento dos 

prazos e formalidades;

− Verificação e controlo pela 

coordenação do núcleo;

− Registo da informação em 

base de dados e comunicação 

às Autoridades de Gestão, UCA 

e UGF;

− Ações periódicas de controlo 

interno.

− Registo documental;

− Monitorização interna dos registos, 

designadamente para verificação do 

cumprimento dos prazos e formalidades;

− Verificação e controlo pela 

coordenação do núcleo;

− Registo da informação em base de 

dados e comunicação às Autoridades de 

Gestão, UCA e UGF;

− Ações periódicas de controlo interno.

− Registo documental;

− Monitorização interna dos processos de 

contencioso, verificação do cumprimento 

dos prazos de formalidades;

− Verificação e controlo pela 

coordenação do núcleo;

− Ações periódicas de controlo interno.

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados.

Garantir, em todas as circunstâncias, o 

cumprimento integral dos mecanismos 

de controlo identificados.

Garantir, em todas as circunstâncias, o 

cumprimento integral dos mecanismos 

de controlo identificados.

− Conclusão do processo de 

implementação da ferramenta 

informática em 

desenvolvimento;

− Garantir o cumprimento 

integral dos mecanismos de 

controlo identificados.

− Conclusão do processo de 

implementação da ferramenta 

informática em desenvolvimento;

− Garantir o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados.

Garantir, em todas as circunstâncias, o 

cumprimento integral dos mecanismos 

de controlo identificados.

Adotadas Adotadas Adotadas Adotadas Adotadas Parcialmente adoptadas Adotadas

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

- - - - -

Não estar ainda criada a ferramento 

informática que permita a comunicação 

às AG e a UGF, no que respeita às 

idoneidades

-



   
  

  
   

 
 

O Risco foi eliminado?

(Sim/Não)

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F X F X F X F X F X F X F X F X F X F X

M M M M M M M M M M

E E E E E E E E E E

Novos riscos identificados, 

incluindo o risco de fraude

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F F F F F F F F F F

M M M M M M M M M M

E x E E E E E E E E E

Relativamente aos Riscos 

identificados quais as 

novas medidas a 

implementar

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F x F F F F F F F F F

M M M M M M M M M M

E E E E E E E E E E

* O risco é inerente à  atividades  desenvolvida

Prob. Ocorrer
Risco

Prob. Ocorrer

Situações de conflitos de 

interesses identificadas

− Violação do dever de imparcialidade.

− Violação do dever de isenção.

Núcleo
NAJC

Responsável: Coordenador NAJC

A
ti

v
id

a
d

e
s
  
já

 i
d

e
n

ti
fi

c
a
d

a
s

Assegurar o apoio das  unidades orgânicas 

da AD&C em matéria de contratação 

pública / Tramitação de procedimentos de 

contratação pública

Medidas Adotadas/ 

Mecanismos de controlo 

existentes

Medidas Preventivas propostas 

Qualificação do Risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Novas Atividades que podem 

potencialmente suscitar a 

ocorrência de riscos 

Riscos identificados 

(incluindo o ri sco de fraude)

A intervenção do NAJC na tramitação dos 

procedimentos de contratação pública 

encontra-se segmentada, quer pela 

assumpção desta responsabilidade em 

conjunto com outra UO (UGI), quer pela 

intervenção do NAJC, que se confina à 

valdação juridica das peças do 

procedimento, não intervindo na fase de 

lançamento do procedimento.

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Procedimentos específicos do âmbito da 

Contratação pública, estabelecidos e 

normalizados no Manual de 

Procedimentos de Aquisição de Bens e 

Serviços.

Risco
Prob. Ocorrer

Risco

Não* Não* Não* Não* Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Revisão/atualização do PGRCIC

R
e
a
v
a
li
a
ç
ã
o

 d
o

 R
is

c
o

RiscoRisco

Impacto 

Previsto

Prob. Ocorrer

No caso de "Não" 

classifique o risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Prob. Ocorrer
Risco

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Prob. Ocorrer

Não* Não*Não* Não* Não*

Qualificação do Risco

(Inserir X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Prob. Ocorrer
Risco

Prob. Ocorrer
Risco

Prob. Ocorrer
Risco

Prob. Ocorrer
Risco

Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto



   
  

  
   

K. NÚLEO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E AUXÍLIOS DE ESTADO − NCPAE 

 
 

 

Medidas Adotadas/Mecanismos 

de controlo existentes

Medidas Propostas no PGRCIC 

Quanto à adoção das Medidas 

Propostas

(Adotada/ Parcia lmente 

Adotada/ Não Adotada)

As Medidas foram eficazes?

(Sim/Não)

Razões que dificultaram a 

adoção das Medidas Propostas 

O Risco foi eliminado?

(Sim/Não)

F M E F M E F M E F M E F M E

F X F X F X F X F X

M M M M M

E E E E E

NCPAE

ResponsáveL: Coordenadora do NCPAE

Avaliação da Execução do PGRCIC

Núcleo

Assegurar o apoio das  unidades orgânicas da 

AD&C em matéria de contratação pública.

− Violação do dever de imparcialidade.

− Violação do dever de isenção.

Fraco

Definir e manter atualizado o registo central de auxílios  de minimis e exercer o controlo da acumulação de apoios financeiros e fiscais concedidos nesse âmbito.

Garantir, em todas as circunstâncias, o 

cumprimento integral dos mecanismos de 

controlo identificados. 

Atividades relacionadas com a aquisição de 

bens e serviços.

Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Sim

Adotadas Adotadas

R
e
a
v
a
li
a
ç
ã
o

 d
o

 R
is

c
o

Qualificação do Risco

(Elevado, Moderado, Fraco)

Riscos identificados

Principais Atividades

No caso de "Não" classifique o 

risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Adotadas Adotadas

Atribuições

M
e
d

id
a
s
 P

re
v
e
n

ti
v
a
s

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Sim

Não*

Adotadas

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Não*

Risco
Prob. Ocorrer

 - Controlo cruzado das listas de apoios registados com as listas das entidades 

concendentes;

 - Atividade suportada numa aplicação informática designada por Registo Central 

de auxílios de minimis .

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos mecanismos 

de controlo identificados. 

Sim

 - Controlo cruzado das listas de apoios registados com as listas das entidades 

concendentes;

 - Atividade suportada numa aplicação informática designada por Registo Central 

de auxílios de minimis .

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos mecanismos 

de controlo identificados. 

Garantir a regularidade do limite de 

acumulação de auxílios de minimis.

Analise dos diversos enquadramentos 

dos auxílios de minimis que são objeto 

de concessão pelas entidades 

concedentes.

Acreditação das entidades 

concedentes na aplicação informática.

Acrediação das medidas e dos 

programas enquadradores.

Violação do dever de isenção. Violação do dever de isenção. Violação do dever de isenção. Violação do dever de isenção.

Fraco Fraco Fraco Fraco

Procedimentos específicos do âmbito da 

Contratação pública, estabelecidos e 

normalizados no Manual de Procedimentos de 

Aquisição de Bens e Serviços e Ajudas de Custo.

Sim

Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Sim

* O risco é inerente à  atividades  desenvolvida



   
  

  
   

 

 
  

Novos riscos identificados, 

incluindo o risco de fraude

F M E F M E F M E F M E F M E

F F F F F

M M M M M

E E E E E

Relativamente aos Riscos 

identificados quais as novas  

medidas a implementar

F M E F M E F M E F M E F M E

F F F F F

M M M M M

E E E E E

NCPAE

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

ResponsáveL: Coordenadora do NCPAE

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Situações de conflitos de interesses 

identificadas

Risco
Prob. Ocorrer

Medidas Preventivas propostas 

Novas Atividades que podem 

potencialmente suscitar a 

ocorrência de riscos 

Riscos identificados 

(incluindo o risco de fraude)

Prob. Ocorrer

Qualificação do Risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Medidas Adotadas/ Mecanismos de 

controlo existentes

Núcleo

Revisão/atualização do PGRCIC
A

ti
v
id

a
d

e
s
  
já

 i
d

e
n

ti
fi

c
a
d

a
s

Qualificação do Risco

(Inserir X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer



   
  

  
   

L. NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO – NCD 

 

Medidas Adotadas/Mecanismos de 

controlo existentes

Medidas Propostas no PGRCIC

Quanto à adoção das Medidas 

Propostas indicar:

(Adotada / Parcia lmente 

Adotada / Não Adotada)

As Medidas foram eficazes?

(Sim/Não)

Razões que dificultaram a adoção 

das Medidas Propostas 

O Risco foi eliminado?

(Sim/Não)

F M E F M E F M E

F X F X F X

M M M

E E E

R
e
a
v
a
li
a
ç
ã
o

 d
o

 R
is

c
o

Risco

Procedimentos específicos do âmbito da Contratação pública, 

estabelecidos e normalizados no Manual de Procedimentos de 

Aquisição de Bens e Serviços e Ajudas de Custo.

M
e
d

id
a
s
 P

re
v
e
n

ti
v
a
s

 Procedimentos específicos do âmbito da Contratação pública, 

estabelecidos e normalizados no Manual de Procedimentos de 

Aquisição de Bens e Serviços e Ajudas de Custo.

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral 

dos mecanismos de controlo identificados. 

Adotadas

Qualificação do Risco
(Elevado, Moderado, Fraco)

Riscos identificados

Principais Atividades

Sim

Risco

Impacto 

Previsto

Probabilidade Ocorrer

No caso de "Não" classifique o risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Probabilidade Ocorrer
Risco

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

* O risco é inerente à  atividades  desenvolvida

Probabilidade Ocorrer

Não*

Avaliação da Execução do PGRCIC 

Núcleo

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

NCD

Responsável: Coordenadora do NCD

Assegurar a promoção da imagem institucional da AD&C.

Garantir o desenvolvimento do site  da AD&C.

Definir e coordenar a aplicação da estratégia de comunicação 

dos Fundos da Política de Coesão.

Desenvolver e divulgar o portal do Portugal 2020.

Coordenar a estratégia de comunicação interna da AD&C.

Realizar um encontro de colaboradores com vista à coesão e 

alinhamento interno.

Atribuições

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados. 

Adotadas

Não*

Fraco Fraco

 Procedimentos específicos do âmbito da Contratação pública, 

estabelecidos e normalizados no Manual de Procedimentos de 

Aquisição de Bens e Serviços e Ajudas de Custo.

Não*

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral 

dos mecanismos de controlo identificados. 

Adotadas

SimSim

Fraco



   
  

  
   

 
 

 

 

 

Novos riscos identificados, incluindo 

o risco de fraude

F M E F M E F M E

F F F

M M M

E E E

Relativamente aos Riscos 

identificados quais as novas 

medidas a implementar

F M E F M E F M E

F F F

M M M

E E E

Núcleo
NCD

Responsável: Coordenadora do NCD

Revisão/atualização do PGRCIC

Medidas Adotadas/ Mecanismos de 

controlo existentes

Medidas Preventivas propostas 

Qualificação do Risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Novas Atividades que podem 

potencialmente suscitar a ocorrência de 

riscos 

Riscos identificados 

(incluindo o risco de fraude)

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco
Probabilidade Ocorrer

Risco
Probabilidade Ocorrer

Risco
Probabilidade Ocorrer

Situações de conflitos de interesses 

identificadas

Qualificação do Risco

(Inserir X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Risco
Probabilidade Ocorrer

Risco
Probabilidade Ocorrer

Risco
Probabilidade Ocorrer

A
ti

v
id

a
d

e
s
  
já

 i
d

e
n

ti
fi

c
a
d

a
s

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto



   

 

  
   

ANEXO II – Lista de riscos/infrações de corrupção 

Tipologias de infrações de corrupção 
  

Código Penal, DL n.º 48/95, de 15 de março 
Código de Procedimento Administrativo, Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, Lei n.º 35/2014, de 20 de junho 
Recomendação do CPC – Gestão de Conflitos de Interesse no Setor Público, de 7 de novembro de 2012 
Recomendação do CPC – Prevenção de Riscos de Corrupção na Contratação Pública, de 7 de janeiro de 2015 

 
 

 Infração Conceito 

Cr
im

es
 d

e 
co

rr
up

çã
o
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Corrupção ativa 
Artigo 374.º 

Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, der ou 
prometer a funcionário, ou a terceiro por indicação ou com conhecimento daquele, vantagem 
patrimonial ou não patrimonial com o fim indicado no n.º 1 do artigo 373.º.  

Corrupção passiva 
Artigo 373.º 

O funcionário que por si, ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, 
solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a 
sua promessa, para a prática de um qualquer ato ou omissão, contrários aos deveres do 

cargo, ainda que anteriores àquela solicitação ou aceitação.  
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Abuso de Poder 
 Artigo 382.º 

O funcionário que, fora dos casos previstos nos artigos anteriores, abusar de poderes ou 
violar deveres inerentes às suas funções, com intenção de obter, para si ou para terceiro, 
benefício ilegítimo ou causar prejuízo a outra pessoa.  

Tráfico de influência 

 Artigo 335.º 

Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou 
aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua 

promessa, para abusar da sua influência, real ou suposta, junto de qualquer entidade pública. 

Peculato 
Artigo 375.º 

O funcionário que ilegitimamente se apropriar, em proveito próprio ou de outra pessoa, de 
dinheiro ou qualquer coisa móvel, pública ou particular, que lhe tenha sido entregue, esteja 
na sua posse ou lhe seja acessível em razão das suas funções.  

Peculato de uso 
Artigo 376.º 

1 – O funcionário que fizer uso ou permitir que outra pessoa faça uso, para fins alheios 

àqueles a que se destinem, de veículos ou de outras coisas móveis de valor apreciáv el, 
públicos ou particulares, que lhe forem entregues, estiverem na sua posse ou lhe forem 
acessíveis em razão das suas funções. 
2 – Se o funcionário, sem que especiais razões de interesse público o justifiquem, der a 
dinheiro público destino para uso público diferente daquele a que está legalmente afetado.  

Concussão 
Artigo 379.º 

O funcionário que, no exercício das suas funções ou de poderes de fato delas decorrentes, 
por si ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificação, receber, para si, 
para o Estado ou para terceiro, mediante indução em erro ou aproveitamento de erro da 
vítima, vantagem patrimonial que lhe não seja devida, ou seja superior à devida, 

nomeadamente contribuição, taxa, emolumento, multa ou coima.  

Suborno 
 

Artigo 363.º 

Quem convencer ou tentar convencer outra pessoa, através de dádiva ou promessa de 
vantagem patrimonial ou não patrimonial, a praticar os fatos previstos nos artigos 359.º ou 
360.º, sem que estes venham a ser cometidos. 

Participação económica  
em negócio 
Artigo 377.º 

1 – O funcionário que, com intenção de obter, para si ou para terceiro, participação 

económica ilícita, lesar em negócio jurídico os interesses patrimoniais que, no todo ou em 
parte, lhe cumpre, em razão da sua função, administrar, fiscalizar, defender ou realizar.  
2 – O funcionário que, por qualquer forma, receber, para si ou para terceiro, vantagem 
patrimonial por efeito de ato jurídico-civil relativo a interesses de que tinha, por força das 
suas funções, no momento do ato, total ou parcialmente, a disposição, administração ou 

fiscalização, ainda que sem os lesar.  
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Apropriação ilegítima de 
bens públicos 

Artigo 234.º 

1 – Quem, por força do cargo que desempenha, detiver a administração, gerência ou simples 
capacidade de dispor de bens do setor público ou cooperativo, e por qualquer forma deles se 
apropriar ilegitimamente ou permitir intencionalmente que outra pessoa ilegitimamente se 

aproprie.   
2 – A tentativa é punível.  

Administração danosa 

Artigo 235.º 

1 – Quem, infringindo intencionalmente normas de controlo ou regras económicas de uma 
gestão racional, provocar dano patrimonial importante em unidade económica do setor 

público ou cooperativo  
2 – A punição não tem lugar se o dano se verificar contra a expetativa fundada do agente.  

Violação de segredo  
por funcionário  

Artigo 383.º 

1 – O funcionário que, sem estar devidamente autorizado, revelar segredo de que tenha 
tomado conhecimento ou que lhe tenha sido confiado no exercício das suas funções, ou cujo 
conhecimento lhe tenha sido facilitado pelo cargo que exerce, com intenção de obter, para si 
ou para outra pessoa, benefício, ou com a consciência de causar prejuízo ao interesse público 

ou a terceiros.  
2 – Se o funcionário praticar o fato previsto no número anterior criando perigo para a vida ou 
para a integridade física de outrem ou para bens patrimoniais alheios de valor elevado.  

Falsificação praticada  
por funcionário 

Artigo 257.º 

O funcionário que, no exercício das suas funções:  
 a) Omitir em documento, a que a lei atribui fé pública, fato que esse documento se destina a 
certificar ou autenticar; ou  
 b) Intercalar ato ou documento em protocolo, registo ou livro oficial, sem cumprir as 
formalidades legais;  

com intenção de causar prejuízo a outra pessoa ou ao Estado, ou de obter para si ou para 
outra pessoa benefício ilegítimo.  

Usurpação de funções  
Artigo 358.º 

Quem:  
 a) Sem para tal estar autorizado, exercer funções ou praticar atos próprios de funcionário, 
de comando militar ou de força de segurança pública, arrogando-se, expressa ou 

tacitamente, essa qualidade;  
 b) Exercer profissão ou praticar ato próprio de uma profissão para a qual a lei exige título 
ou preenchimento de certas condições, arrogando-se, expressa ou tacitamente, possuí-lo ou 
preenchê-las, quando o não possui ou não as preenche; ou  

 c) Continuar no exercício de funções públicas, depois de lhe ter sido oficialmente notificada 
demissão ou suspensão de funções. 

Abuso de confiança  

 Artigo 205.º 

1 – Quem ilegitimamente se apropriar de coisa móvel que lhe tenha sido entregue por título 
não translativo da propriedade.  

2 – A tentativa é punível.  
5 – Se o agente tiver recebido a coisa em depósito imposto por lei em razão de ofício, 
emprego ou profissão, ou na qualidade de tutor, curador ou depositário judicial.  
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Garantias de Imparcialidade, 
Secção II, Incompatibilidades 

com outras funções,  
Artigo 20.º 

As funções públicas são, em regra, exercidas em regime de exclusividade.  

Garantias de Imparcialidade, 

Secção II, Acumulação com 
outras funções públicas  

Artigo 21.º 

1 – O exercício de funções públicas pode ser acumulado com outras funções públicas não 

remuneradas, desde que a acumulação revista manifesto interesse público.  
 2 – O exercício de funções públicas pode ser acumulado com outras funções públicas 
remuneradas, desde que a acumulação revista manifesto interesse público e apenas nos 
seguintes casos:  
 a) Participação em comissões ou grupos de trabalho;  

 b) Participação em conselhos consultivos e em comissões de fiscalização ou outros órgãos 
colegiais de fiscalização ou controlo de dinheiros públicos;  
 c) Atividades docentes ou de investigação de duração não superior à fixada em despacho dos 
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da Administração Pública e da 

educação e que, sem prejuízo do cumprimento da duração semanal do trabalho, não se 
sobreponha em mais de um quarto ao horário inerente à função principal;  
 d) Realização de conferências, palestras, ações de formação de curta duração e outras 
atividades de idêntica natureza. 

Garantias de Imparcialidade, 
Secção II, Acumulação com 

Funções ou atividades 
privadas  

Artigo 22.º 

1 – O exercício de funções públicas não pode ser acumulado com funções ou atividades 

privadas, exercidas em regime de trabalho autónomo ou subordinado, com ou sem 
remuneração, concorrentes, similares ou conflituantes com as funções públicas.  
 2 – Para efeitos do disposto no artigo anterior, consideram-se concorrentes, similares ou 
conflituantes com as funções públicas as atividades privadas que, tendo conteúdo idêntico ao 
das funções públicas desempenhadas, sejam desenvolvidas de forma permanente ou 

habitual e se dirijam ao mesmo círculo de destinatários.  
 3 – O exercício de funções públicas pode ser acumulado com funções ou atividades privadas 
que:  
 a) Não sejam legalmente consideradas incompatíveis com as funções públicas;  

 b) Não sejam desenvolvidas em horário sobreposto, ainda que parcialmente, ao das 
funções públicas;  
 c) Não comprometam a isenção e a imparcialidade exigidas pelo desempenho das funções 
públicas;  
 d) Não provoquem prejuízo para o interesse público ou para os direitos e interesses 

legalmente protegidos dos cidadãos.  
 4 – No exercício das funções ou atividades privadas autorizadas, os trabalhadores da 
Administração Pública não podem praticar quaisquer atos contrários aos interesses do 
serviço a que pertencem ou com eles conflituantes.  
 5 – A violação do disposto no número anterior determina a revogação da autorização para 

acumulação de funções, constituindo ainda infração disciplinar grave.  
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Garantias de Imparcialidade, 
Secção II, Proibições 

Específicas 

Artigo 24.º 

1 – Os trabalhadores não podem prestar a terceiros,  por si ou por interposta pessoa, em 
regime de trabalho autónomo ou subordinado, serviços no âmbito do estudo, preparação ou 
financiamento de projetos, candidaturas ou requerimentos que devam ser submetidos à sua 

apreciação ou decisão ou à de órgãos ou serviços colocados sob sua direta influência.  
 2 – Os trabalhadores não podem beneficiar, pessoal e indevidamente, de atos ou tomar 
parte em contratos em cujo processo de formação intervenham órgãos ou unidades 
orgânicas colocados sob sua direta influência.  
 3 – Para efeitos do disposto nos números anteriores, consideram-se colocados sob direta 

influência do trabalhador os órgãos ou serviços que:  
 a) Estejam sujeitos ao seu poder de direção, superintendência ou tutela;  
 b) Exerçam poderes por ele delegados ou subdelegados;  
 c) Tenham sido por ele instituídos, ou relativamente a cujo titular tenha intervindo como 
representante do empregador público, para o fim específico de intervir nos procedimentos 

em causa;  
 d) Sejam integrados, no todo ou em parte, por trabalhadores por ele designados;  
 e) Cujo titular ou trabalhadores neles integrados tenham, há menos de um ano, sido 
beneficiados por qualquer vantagem remuneratória, ou obtido menção relativa à avaliação 
do seu desempenho, em cujo procedimento ele tenha tido intervenção;  

 f) Com ele colaborem, em situação de paridade hierárquica, no âmbito do mesmo órgão ou 
serviço.  
 4 – Para efeitos das proibições constantes dos n.ºs 1 e 2, é equiparado ao trabalhador:  
 a) O seu cônjuge, não separado de pessoas e bens, ascendentes e descendentes em qualquer 

grau, colaterais até ao segundo grau e pessoa que com ele viva em união de facto;  
 b) A sociedade em cujo capital o trabalhador detenha, direta ou indiretamente, por si 
mesmo ou conjuntamente com as pessoas referidas na alínea anterior, uma participação não 
inferior a 10 /prct..  
 5 – A violação dos deveres referidos nos n.ºs 1 e 2 constitui infração disciplinar grave.  

 6 – Para efeitos do disposto no Código do Procedimento Administrativo, os trabalhadores 
devem comunicar ao respetivo superior hierárquico, antes de tomadas as decisões, 
praticados os atos ou celebrados os contratos referidos nos n.ºs 1 e 2, a existência das 
situações referidas no n.º 4.  
 7 – É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 51.º do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, na 
redação atual. 
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Garantias de Imparcialidade, 
Secção II, Deveres do 

trabalhador 

Artigo 73.º 

1 – O trabalhador está sujeito aos deveres previstos na presente lei, noutros diplomas legais 
e regulamentos e no instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que lhe seja 

aplicável.  
 2 – São deveres gerais dos trabalhadores:  

 a) O dever de prossecução do interesse público;  
 b) O dever de isenção;  

 c) O dever de imparcialidade;  
 d) O dever de informação;  
 e) O dever de zelo;  
 f) O dever de obediência;  
 g) O dever de lealdade;  

 h) O dever de correção;  
 i) O dever de assiduidade;  
 j) O dever de pontualidade.  

 3 – O dever de prossecução do interesse público consiste na sua defesa, no respeito pela 
Constituição, pelas leis e pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos.  

 4 – O dever de isenção consiste em não retirar vantagens, diretas ou indiretas, pecuniárias 
ou outras, para si ou para terceiro, das funções que exerce.  
 5 – O dever de imparcialidade consiste em desempenhar as funções com equidistância 
relativamente aos interesses com que seja confrontado, sem discriminar positiva ou 
negativamente qualquer deles, na perspetiva do respeito pela igualdade dos cidadãos.  

 6 – O dever de informação consiste em prestar ao cidadão, nos termos legais, a informação 
que seja solicitada, com ressalva daquela que, naqueles termos, não deva ser divulgada.  
 7 – O dever de zelo consiste em conhecer e aplicar as normas legais e regulamentares e as 
ordens e instruções dos superiores hierárquicos, bem como exercer as funções de acordo 
com os objetivos que tenham sido fixados e utilizando as competências que tenham sido 

consideradas adequadas.  
 8 – O dever de obediência consiste em acatar e cumprir as ordens dos legítimos superiores 
hierárquicos, dadas em objeto de serviço e com a forma legal.  
 9 – O dever de lealdade consiste em desempenhar as funções com subordinação aos 
objetivos do órgão ou serviço.  

 10 – O dever de correção consiste em tratar com respeito os utentes dos órgãos ou serviços 
e os restantes trabalhadores e superiores hierárquicos.  
 11 – Os deveres de assiduidade e de pontualidade consistem em comparecer ao serviço 
regular e continuamente e nas horas que estejam designadas.  

 12 – O trabalhador tem o dever de frequentar ações de formação e aperfeiçoamento 
profissional na atividade em que exerce funções, das quais apenas pode ser dispensado por 
motivo atendível.  
 13 – Na situação de requalificação, o trabalhador deve observar os deveres especiais 
inerentes a essa situação. 
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Garantias de Imparcialidade, 
Secção VI: Casos de 

impedimentos de titulares de 
órgãos e de agentes da 

Administração Pública, Artigo 
69.º 

1 – Salvo o disposto no n.º 2, os titulares de órgãos da Administração Pública e os respetivos 

agentes, bem como quaisquer outras entidades que, independentemente da sua natureza, se 
encontrem no exercício de poderes públicos, não podem intervir em procedimento 
administrativo ou em ato ou contrato de direito público ou privado da Administração Pública, 
nos seguintes casos:  
a) Quando nele tenha interesse, por si, como representante ou como gestor de negócios de 

outra pessoa;  
 b) Quando, por si ou como representantes ou gestores de negócios de outra pessoa, nele 
tenham interesse o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições análogas às dos 
cônjuges, algum parente ou afim em linha reta ou até ao segundo grau da linha colateral, 

em como qualquer pessoa com quem vivam em economia comum ou com a qual tenham 
uma relação de adoção, tutela ou apadrinhamento civil;  
 c) Quando, por si ou como representantes ou gestores de negócios de outra pessoa, 
tenham interesse em questão semelhante à que deva ser decidida, ou quando tal situação 
se verifique em relação a pessoa abrangida pela alínea anterior;  

 d) Quando tenha intervindo no procedimento como perito ou mandatário ou haja dado 
parecer sobre questão a resolver;  
 e) Quando tenha intervindo no procedimento como perito ou mandatário o seu cônjuge ou 
pessoa com quem viva em condições análogas às dos cônjuges, parente ou afim em linha 
reta ou até ao segundo grau da linha colateral, bem como qualquer pessoa com quem vivam 

em economia comum ou com a qual tenham uma relação de adoção, tutela ou 
apadrinhamento civil;  
 f) Quando se trate de recurso de decisão proferida por si, ou com a sua intervenção, ou 
proferida por qualquer das pessoas referidas na alínea b) ou com intervenção destas.  

2 – Excluem-se do disposto no número anterior: 

a) As intervenções que se traduzam em atos de mero expediente, designadamente atos 
certificativos;  
b) A emissão de parecer, na qualidade de membro do órgão colegial competente para a 
decisão final, quando tal formalidade seja requerida pelas normas aplicáveis;  
c) A pronúncia do autor do ato recorrido, nos termos do n.º 2 do artigo 195.º.  

3 – Sob pena das sanções cominadas pelos n.os 1 e 3 do artigo 76.º, não pode haver lugar, no 
âmbito do procedimento administrativo, à prestação de serviços de consultoria, ou outros, a 
favor do responsável pela respetiva direção ou de quaisquer sujeitos públicos da relação 
jurídica procedimental, por parte de entidades relativamente às quais se verifique qualquer 
das situações previstas no n.º 1, ou que hajam prestado serviços, há menos de três anos, a 

qualquer dos sujeitos privados participantes na relação jurídica procedimental.  
4 – As entidades prestadoras de serviços no âmbito de um procedimento devem juntar uma 
declaração de que se não encontram abrangidas pela previsão do número anterior.  
5 – Sempre que a situação de incompatibilidade prevista no n.º 3 ocorrer já após o início do 

procedimento, deve a entidade prestadora de serviços comunicar desde logo o facto ao 
responsável pela direção do procedimento e cessar toda a sua atividade relacionada com o 
mesmo. 
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Conflitos de interesses 
(Recomendação CPC, de 

7/11/2012) 

«(…) 
1 – Introdução – enquadramento e noções de conflitos de interesses 
Na linha das noções que têm sido apresentadas pelos principais organismos internacionais, 

como a ONU, a OCDE e o GRECO (Conselho da Europa), o conflito de interesses no sector 
público pode ser definido como qualquer situação em que um agente público, por força do 
exercício das suas funções, ou por causa delas, tenha de tomar decisões ou tenha contacto 
com procedimentos administrativos de qualquer natureza, que possam afetar, ou que 
possam estar em causa, interesses particulares seus ou de terceiros e que por essa via 

prejudiquem ou possam prejudicar a isenção e o rigor das decisões administrativas que 
tenham de ser tomadas, ou que possam suscitar a mera dúvida sobre a isenção e o rigor que 
são devidos ao exercício de funções públicas. (…)» 
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Contratação Pública 

(Recomendação CPC, de 
7/01/2015) 

«(…) 
1 – Reforçar a atuação na identificação, prevenção e gestão de riscos de corrupção e 
infrações conexas nos contratos públicos, quanto à sua formação e execução, devendo em 

especial fundamentar-se sempre a escolha do adjudicatário; 
2- Incentivar a existência de recursos humanos com formação adequada para a elaboração e 
aplicação das peças procedimentais respetivas, em especial do convite a contratar, do 
programa do concurso e do caderno de encargos; 

3 – Garantir a transparência dos procedimentos de contratação pública, nomeadamente 
através da publicidade em plataformas eletrónicas nos teremos legais;  
4 – Assegurar o funcionamento dos mecanismos de controlo de eventuais conflitos de 
interesse na contratação pública; 
5 – Reduzir o recurso ao ajuste direto, devendo quando observado ser objeto de especial 

fundamentação e ser fomentada a concorrência através da consulta a mais de um 
concorrente; 
6 – Solicitar aos órgãos de fiscalização, controlo e inspeção do Setor Público nas suas ações, 
com especial atenção à matéria objeto desta recomendação.  
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