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LISTA DE ABREVIATURAS
AMA – Agência para a Modernização Administrativa
ARQV – Divisão de Arquivos
DAJD – Direção de Serviços de Assuntos Jurídicos e Documentação
DGAEP – Direção-Geral da Administração e do Emprego Público
DGLAB – Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas
DGO – Direção-Geral do Orçamento
DIGS – Equipa Multidisciplinar Digesto
DIGESTO - Sistema Integrado para o Tratamento da Informação Jurídica
DIPL – Área de tratamento de diplomas para publicação em Diário da República
DRE – Diário da República Eletrónico
DSAI – Direção de Serviços de Auditoria e Inspeção
DSFC – Direção de Serviços Financeiros e de Contabilidade
DSPA – Direção de Serviços de Património e Aquisições
DSRH – Direção de Serviços de Recursos Humanos
ESPAP – Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública
GMPMA – Gabinete da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa
GSEPCM – Gabinete do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros
IGF – Inspeção-Geral de Finanças
PCM – Presidência do Conselho de Ministros
PLAV – Divisão de Planeamento e Avaliação
QUAR – Quadro de Avaliação e Responsabilização
RESP - Responsabilidade
RPCM – Divisão de Relações Públicas e Apoio ao Conselho de Ministros
SG – Secretário-Geral
SGA – Secretária-Geral Adjunta
SGPCM – Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros
SIADAP – Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública
UMC – Unidade Ministerial de Compras
UGP – Unidade de Gestão Patrimonial
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SUMÁRIO EXECUTIVO
O Plano de Atividades da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros (SGPCM)
para 2016 foi elaborado tendo em conta as linhas programáticas vertidas nas Grandes Opções
do Plano [2016-2019] e, mais especificamente, a orientação de modernizar os processos
administrativos que decorrem do suporte aos Gabinetes e Entidades tuteladas (Nota
explicativa Orçamento do Estado 2016). Este alinhamento confere previsibilidade e
continuidade à atuação administrativa no médio e longo prazo.
Com a entrada em funções do XXI Governo Constitucional é reforçada uma lógica
sistematizada de serviços partilhados. Expande-se a prestação de serviços da SGPCM a duas
áreas de governação – a Cultura e o Planeamento e Infraestruturas, e ainda aos
departamentos destas dependentes, e cresce a diversidade de negócios incluídos no
perímetro de coordenação técnica da SGPCM.
Para dar resposta foram atualizados os objetivos estratégicos formulados o ano passado,
calibrou-se o alcance de cada um e ponderaram-se os resultados a alcançar num futuro
próximo. Assim, a estratégia traduz-se em três objetivos, com a seguinte redação sintética:
Evoluir o perfil da coordenação técnica da PCM; Fomentar a curiosidade e a inovação; e
Simplificar e moldar os serviços prestados.
O desdobramento dos objetivos operacionais pelos parâmetros do QUAR – Quadro de Avaliação
e Responsabilização obedece à seguinte lógica: Eficácia: 001 – Garantir prontidão e apoio
especializado; Eficiência: 002 - Gerir os recursos eficientemente; Qualidade: 003 Promover boas práticas de gestão e 004 – Potenciar a simplificação e modernização
administrativas.
No que diz respeito ao Plano de Atividades inclui-se um conjunto de objetivos e indicadores
que visa garantir a orientação para os resultados também ao nível das atividades correntes e
de suporte. Deste modo, garante-se que todas as áreas de negócio, unidades orgânicas e
áreas funcionais da SGPCM estão enquadradas na estratégia definida.
Para o efeito, no presente ano, a SGCPM conta com 141 trabalhadores, dos quais 11 são
dirigentes. Em termos financeiros, a dotação inicial do orçamento de funcionamento da
SGPCM é de 17.960.581€.
A concretização estratégica enunciada permite visualizar claramente o rumo a seguir,
fortalecendo a organização e aumentando, por isso, as possibilidades de sucesso.
A PRIMEIRA DAS SECRETARIAS-GERAIS: AFIRMAR UM ESTILO DE GESTÃO PÚBLICA
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1. NOTA INTRODUTÓRIA
A Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros (SGPCM) é um serviço central no
âmbito Presidência do Conselho de Ministros (PCM) dotado de autonomia administrativa e que
depende diretamente do Primeiro-Ministro ou do membro do Governo em quem aquele
delegar1.
Nos termos da Lei Orgânica do XXI Governo Constitucional 2 é atribuída à Ministra da
Presidência e da Modernização Administrativa a direção sobre a SGPCM. Pelo Despacho n.º
427/2016, publicado em 12 de janeiro, opera-se a delegação de competências no Secretário
de Estado da Presidência do Conselho de Ministros.
A razão de ser da SGPCM, como é próprio na Administração Pública, encontra-se firmada na
respetiva Lei Orgânica3: a SGPCM tem por missão assegurar e coordenar o apoio jurídico,
informativo, técnico e administrativo ao Conselho de Ministros, ao Primeiro-Ministro, aos
ministros e demais membros do Governo integrados na PCM, bem como assegurar as funções
de inspeção e auditoria, através da apreciação da legalidade e regularidade dos atos
praticados pelos serviços e organismos da PCM, ou sujeitos à tutela dos membros do Governo
integrados na PCM, bem como avaliar a sua gestão e os seus resultados, através do controlo
de auditoria técnica, de desempenho e financeiro, com exceção dos serviços e organismos
dependentes ou sob tutela e superintendência do membro do Governo responsável pela área
da Cultura. Em resumo, a missão consiste em assegurar e coordenar o suporte à atividade
da PCM.
Com a entrada em funções do XXI Governo Constitucional altera-se o modelo vigente de
organização e funcionamento do Governo4. São autonomizadas áreas anteriormente
integradas na PCM, como a Cultura ou o Desporto e Juventude, mas sem a criação de novos
serviços de apoio. É reforçada uma lógica sistematizada de serviços partilhados, prática já
inculcada na PCM, que tipicamente integra vários ministros. A SGPCM vê expandida a
prestação de serviços a duas áreas de governação – a Cultura e o Planeamento e
Infraestruturas, e ainda aos departamentos destas dependentes.
A intervenção no centro do Governo e a coordenação de três programas orçamentais (02 –
Governação, 09 – Cultura e 14 – Planeamento e Infraestruturas) exigem a criação de
instrumentos claros e rigorosos para apoio à tomada de decisão. A SGPCM procura assim
acrescentar valor aos serviços prestados e, simultaneamente, projetar na Administração
Pública as melhores práticas de gestão identificadas.

1

Art.º 1.º do Decreto-Lei n.º 4/2012, de 16 janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 41/2013, de 21 de março.
Decreto-Lei n.º 251-A/2015, de 17 de dezembro.
3
Art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 4/2012, de 16 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 41/2013, de 21 de março.
4
Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 251-A/2015, de 17 de dezembro.
2
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A fixação de exigentes padrões técnicos de atuação e predisposição para aceitar desafios
escaláveis e replicáveis fazem parte da experiência de Escola Prática de Administração, que
dá corpo à visão - a primeira das Secretarias-Gerais: afirmar um estilo de gestão pública.
Enunciam-se alguns dos múltiplos interlocutores da SGPCM, sendo que varia o tipo e a
profundidade de relacionamento que com eles é mantido: o Governo, nomeadamente o
Conselho de Ministros; o Primeiro-Ministro; os Ministros e Secretários de Estado integrados na
PCM; os Ministros e Secretários de Estado apoiados pela PCM; a Administração: não só as
entidades que integram os programas orçamentais coordenados pela SGPCM mas também
outras entidades congéneres com responsabilidade em matérias sectoriais, como a DGO,
DGAEP, ESPAP, AMA, IGF e DGLAB, ou ainda os demais organismos públicos emitentes de
diplomas; as entidades da Economia Social, como as Pessoas Coletivas de Utilidade Pública e
as Fundações; os cidadãos, em particular os assinantes do DIGESTO, investigadores,
utilizadores do Palácio Foz e fornecedores e prestadores de serviços.
Para assegurar o apoio a esta constelação de destinatários, a atuação da SGPCM é pautada
pelos valores institucionais de responsabilidade, rigor e reconhecimento.
O presente Plano de Atividades e QUAR foram concebidos após a realização de sessões de
trabalho unilaterais com todas as unidades orgânicas e aprovados em reunião de dirigentes
em 17 de março do corrente. Os objetivos e indicadores que se apresentam de seguida
constituem o desdobramento operacional da reflexão coletiva sobre o caminho a percorrer.
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2. OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS
Importa perspetivar o ambiente externo e interno na definição dos objetivos e estratégias
para o presente ano. Para além do espaço de atuação da SGPCM as opções de percurso
disponíveis dependem também daquela que foi a evolução registada no ciclo de gestão
anterior. Conforme descrito, o contorno do perímetro de clientes foi ampliado com a
implementação mais vincada da lógica de serviços partilhados na PCM. Este modelo acarreta
desafios de gestão com a abrangência a novas áreas de política pública, novos departamentos
governamentais e respetivas entidades da administração, o que impacta sobremaneira na
atividade da organização.
A orientação fixada para a SGPCM em 2016 assenta, pois, na promoção da eficiência através
da modernização dos processos administrativos5. Fator particularmente pertinente nesta fase
em que se alargou a dimensão e especificidade de coordenação técnica.
Feito um balanço quanto às tendências com impacto no sector público, o ambiente interno e
externo e os recursos e capacidades dinâmicas disponíveis, ajustaram-se os objetivos
estratégicos, conforme se descreve:

OE 1 - Evoluir o perfil
da coordenação
técnica da PCM

A SGPCM pretende modelar e reconfigurar as melhores práticas nacionais e
internacionais potenciando o valor público criado pelo conjunto de entidades
inseridas na tutela da PCM. Esta postura permite evoluir o perfil de
coordenação técnica do primeiro dos ministérios.

OE 2 - Fomentar
a curiosidade
e a inovação

A SGPCM inspira a experimentação, a inovação e a adoção de práticas
colaborativas. A criação de espaços e oportunidades para a transmissão de
conhecimento adensa a criação de laços interpessoais. Dar voz a todos6 na
geração de ideias e soluções desenvolve a confiança dos (e nos) profissionais
da SGPCM.

OE 3 - Simplificar e
moldar os serviços
prestados

Depois de uma fase de normalização da atividade corrente evolui-se para a
customização dos serviços prestados aos diversos interlocutores. Explorar o
potencial dos sistemas e plataformas tecnológicas reforça o paradigma de
prestação de serviços modernos e simples.

5
6

Nota explicativa OE 2016 – MPMA – apreciação na especialidade em 24.02.2016
Dar voz a todos – Boa Prática da SGPCM selecionada no âmbito do Showcasing dinamizado pelo INA em 2015.
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3. ATIVIDADES PREVISTAS E RECURSOS
Para a concretização dos propósitos estratégicos estabelecidos a ação da organização
concentra-se em dez objetivos operacionais, que se distribuem pelo QUAR e Plano de
Atividades. A relação entre o nível estratégico e o operacional (matriz) é a que se enuncia de
seguida:

Evoluir o perfil da coordenação técnica da PCM
Garantir prontidão e
apoio especializado

Os destinatários da atuação da SGPCM esperam prontidão e especialização
das respostas. Os requisitos que permitem dar cumprimento a estas
expectativas são a ponderação e a segurança nos serviços prestados, num
equilíbrio entre a legislação cada vez mais incisiva e o perfil de intervenção
de entidades de inspeção e tribunais.

Afirmar
modelo de gestão
da administração

A SGPCM pretende liderar o processo de reinvenção da Administração Pública
pelo exemplo. Saber ouvir e trabalhar em rede com os diversos
interlocutores, moldar e influenciar a tomada de decisão nas diferentes
arenas, canalizar esforços para os resultados pretendidos e avaliar os
resultados alcançados são componentes do estilo de gestão que se pretende
afirmar.

Promover
boas práticas
de gestão

A SGPCM adota o mote de organização que aprende com o seu próprio
funcionamento, experiência de sucessos e erros. Enquanto Escola Prática de
Administração e entidade coordenadora em múltiplas dimensões, a SGPCM
acarreta a responsabilidade de atuar segundo as melhores práticas de gestão
identificadas e de explorar e desenvolver soluções passíveis de partilha e
disseminação pelos demais parceiros.

Gerir os recursos
eficientemente

A gestão de recursos escassos pressupõe uma orientação tendente à
otimização dos recursos disponíveis. Uma gestão de recursos eficiente liberta
meios que podem ser alocados à concretização das políticas públicas.
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Fomentar a curiosidade e a inovação
Promover a partilha
de conhecimento

As atividades desenvolvidas pela SGPCM caracterizam-se pela complexidade,
pelo tecnicismo e apelam a uma transversalidade de saberes, o que exige um
permanente esforço de atualização. Atuar no contexto de centro de Governo
requer uma cultura de polivalência de funções, de partilha de informação e
experiências, de definição conjunta de soluções e de transmissão de
conhecimentos.

Reconhecer o mérito
individual e coletivo

SGPCM funciona como Escola Prática de Administração, gera profissionais
com maior grau de autonomia e capacidade, cria condições de formação para
novos líderes. O reconhecimento do mérito e do valor, individual ou coletivo,
são fundamentais para a motivação de todos, repercutindo-se na confiança e
no nível de responsabilidade atribuídos.

Reforçar o “espírito
de corpo”

Reforçar o sentimento de pertença, de espírito de grupo, de entreajuda
criando sinergias, corresponsabilizando nas soluções e potenciando melhores
decisões. O fortalecimento da coesão interna é vital para combater a
tendência isolacionista das unidades orgânicas.

Simplificar e moldar os serviços prestados
Assegurar satisfação

A criação de valor e o compromisso com o serviço público em consonância
com os imperativos legais e éticos que enquadram a atividade administrativa
têm expressão na satisfação das necessidades dos principais clientes.

Estimular
o propósito de “zero
erros

Uma atuação assente nos princípios de transparência e de prestação de
contas transmite confiança ao Governo, cidadãos e organizações. Um
propósito de “zero erros” assente numa atitude preventiva e de
autoavaliação de processos e métodos de trabalho contribui decisivamente
para elevar o padrão de coordenação técnica da PCM.

Potenciar
a simplificação
e modernização
administrativas

Criar rotinas inteligentes, normalizar procedimentos, rever processos e
eliminar redundâncias são medidas organizativas que permitem ganhos de
eficiência e de segurança. Fomenta-se a integração da informação através do
recurso a sistemas e tecnologias, alia-se a inovação e experimentação
fazendo apelo a fatores do conhecimento, novos métodos ou técnicas.
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OBJETIVOS INSERIDOS NO QUAR
O critério de seleção dos objetivos e indicadores a integrar o QUAR é, em primeira instância,
o da consecução da missão da organização. A circunstância, o contexto ou a conexão podem
também ponderar na decisão de inclusão de algumas temáticas. Na seleção dos indicadores
foi ainda privilegiada a continuidade e estabilidade sem que se tivesse, contudo, abdicado de
alguma inovação.
A apresentação dos itens obedece aos parâmetros de referência previstos no QUAR: eficácia,
eficiência e qualidade; os pesos dos parâmetros e as ponderações de cada indicador figuram
no QUAR que se anexa.

META

TOLERÂNCIA

FONTE

1,2

0,2

Portal UPF

100%

25%

DIGESTO

90%

10%

Plataforma

EFICÁCIA
OO1 – GARANTIR PRONTIDÃO E APOIO ESPECIALIZADO
Ind. 1 Rácio de processos concluídos face aos entrados no ano
em matéria de Fundações e Utilidade Pública
Ind. 2 Percentagem de Decretos-Leis analisados face ao total
(universo: 1975 a 1979) - Revoga+

EFICIÊNCIA
OO2 - GERIR OS RECURSOS EFICIENTEMENTE
Ind. 3 Percentagem de procedimentos agregados de aquisição
desencadeados face ao planeado

Compras
Públicas

Ind. 4 Percentagem de cumprimento dos prazos de resposta em
procedimentos

do

âmbito

da

Unidade

de

70%

20%

Gescor

4

1

Portal de

Gestão

Patrimonial

QUALIDADE
OO3 - PROMOVER BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO
Ind. 5 Número de Boas Práticas sistematizadas - Goga - Rede de
partilha de informação da SGPCM

Serviços

Ind. 6 Número de relatórios de benchmarking enviados para as

4

2

Outlook

40%

13%

Balcão 2020

entidades dos Programas Orçamentais sob coordenação da
SGPCM (02, 09, 14)
OO4 – POTENCIAR A SIMPLIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINIST.
Ind. 7 Percentagem de execução do plano de projeto: PCM|
Portal Único de Contacto – “PCM Online” e UPF
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4. OBJETIVOS OPERACIONAIS EXTRA-QUAR
Para além do conteúdo do QUAR há objetivos prosseguidos pela organização que representam
parte significativa da atividade corrente ou de suporte e que merecem especial referência no
Plano de Atividades.

META TOLERÂNCIA

FONTE

GARANTIR PRONTIDÃO E APOIO ESPECIALIZADO
Ind.1 Tempo médio de validação das faturas no âmbito do

10

5

Base de dados

5

2

Sistema Online

Regime de Equiparação de Preços (dias úteis)
Ind.2 Tempo médio de emissão de parecer a propostas de
alteração

orçamental

no

âmbito

dos

Programas

da DGO e Gescor

Orçamentais sob coordenação da SGPCM
AFIRMAR MODELO DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Ind.3 Número de reuniões de coordenação com entidades

5

1

envolvidas no processo de reconhecimento de fundações

Convocatória e
atas

GERIR EFICIENTEMENTE OS RECURSOS
Ind.4 Percentagem de pedidos de apoio arquivístico concluídos

50%

25%

no ano, face ao total de solicitações recebidas em 2016

Guias de
remessa e autos
de entrega

PROMOVER A PARTILHA DE CONHECIMENTO
Ind.5 Taxa de cobertura formativa em áreas estratégicas para a

50%

10%

SGPCM

Folhas de
presença e
certificados

RECONHECER O MÉRITO INDIVIDUAL E COLETIVO
Ind.6 Número

de

iniciativas

tomadas

em

resposta

aos

3

1

indicadores menos cotados no inquérito de satisfação

Despachos da
direção de topo

interno

- GESCOR

REFORÇAR O “ESPÍRITO DE CORPO”
Ind.7 Número de participantes nas iniciativas de cidadania e

70

10

responsabilidade social

Listagem de
participantes

ASSEGURAR SATISFAÇÃO
Ind.8 Proporção de menções de "satisfeito" e “muito satisfeito"
obtida

nos

questionários

realizados

a

Gabinetes

50%

10%

e

Portal de
Serviços

Entidades
ESTIMULAR O PROPÓSITO DE “ZERO ERROS”
Ind.9 Percentagem de relatórios de auditoria sem alterações
face do contraditório

70%

15%

Análise dos
resultados de
contraditório
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RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E MATERIAIS
Para a prossecução das atribuições encontra-se previsto um total de 141 postos de trabalho,
dos quais 11 correspondem a cargos de direção superior e intermédia.
Para o ano de 2016 a dotação inicial do orçamento da SGPCM, constante da proposta de
Orçamento do Estado, é de 17.960.581€ dos quais 208.102€ correspondem ao orçamento de
projetos. A ação da SGPCM é maioritariamente financiada por receitas gerais (83%).
No que respeita à classificação económica da despesa destaca-se o agrupamento 04 –
Transferências Correntes, que representa 37% do total, e inclui, em virtude do papel de
coordenador orçamental, pela primeira vez, 3.767.593€ referentes ao Programa Escolhas. A
estrutura da despesa é ainda composta por despesas com aquisições de bens e serviços (31%)
despesas com o pessoal (25%).
Quanto aos recursos materiais destaca-se a afetação dos espaços do Palácio Foz decorrente
do processo de extinção do Gabinete para os Meios de Comunicação Social, pelo que a gestão
e administração global destas instalações incumbe à SGPCM 7.

PROGRAMAS DE FORMAÇÃO INTERNA OU EXTERNA
Considerando o total de postos de trabalho, as diferentes áreas de negócio da SGPCM e a
evolução prevista das necessidades dos interlocutores foi realizado o diagnóstico de
necessidades formativas. O Plano de Formação resultante, em anexo, prevê os temas
formativos estratégicos, bem como as ações adequadas para suprir necessidades imediatas e
garantir um nível de desempenho superior.

7

Alínea u) do art.º 2.º Decreto-Lei n.º 24/2015, de 6 de fevereiro.
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MEDIDAS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
O Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de maio, estipula que o Plano de Atividades contempla, em
capítulo próprio, as medidas de modernização administrativa que o serviço se proponha a
desenvolver, nomeadamente as relativas à desburocratização, qualidade e inovação e, em
especial, as que deem cumprimento à regra do digital8.
É dada continuidade ao impulso do ano anterior de atualização do Portal (intranet), agora
reforçado na sequência da aprovação da candidatura feita ao Sistema de Apoio à
Modernização e Capacitação da Administração Pública (SAMA 2020). A operação “PCM Portal
de Serviços - Modernização e Capacitação” prevê, em 2016, na primeira fase, atualizar o
Portal de Serviços existente – PCM Online, evoluindo a solução para um Portal Único de
Contacto com gabinetes ministeriais e entidades do âmbito PCM. Posteriormente serão feitos
desenvolvimentos no âmbito do Portal UPF - Pessoas Coletivas de Utilidade Pública e
Fundações. Trata-se de um propósito estruturante que envolverá não só o núcleo informático
da SGPCM, que terá como prioridade acompanhar as várias etapas do projeto, mas também as
restantes unidades orgânicas.
No que diz respeito à análise de custos e benefícios, prevê-se um benefício líquido, tendo
como referência o período entre 2016 e 2019, de 35 939,44€.
No que concerne à modernização e simplificação importa referir que se encontra em curso a
Volta SIMPLEX, que pretende identificar problemas e pistas de resolução tendo em conta as
necessidades do utilizador e consumidor de serviços e bens públicos.
Considerando os destinatários da intervenção da SGPCM e o tipo de serviços prestados foi
apresentada uma proposta9, enquadrada no SIMPLEX 2016, que assenta em três eixos: i)
moldar os serviços prestados atendendo às necessidades de informação e de apoio técnico
manifestadas por Gabinetes e Entidades; ii) simplificação legislativa e administrativa, indo ao
encontro do compromisso de eliminar “o emaranhado de leis que caíram em desuso10” ou de
redundância de reportes; e iii) criação de valor público através da disponibilização de
funcionalidades e valências que aproximem a Administração do cidadão.

8

O n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 74/2014, de 13 de maio, estipula a regra do digital, ou seja, “os serviços
públicos devem, sempre que a sua natureza a isso não se oponha, para além do atendimento presencial, ser também
prestados de forma digital, através da sua progressiva disponibilização na Internet.”
9
A informação reportada tem carácter provisório uma vez que os trabalhos atinentes à Volta Simplex ainda estão em
curso.
10
Entrevista ao Público em 14/03/2016, disponível em https://www.publico.pt/politica/noticia/simplificacaolegislativa-procura-tornar-leis-mais-proximas-das-pessoas-1726048?page=-1
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SIMPLEX 2016
P(essoas)CM
Moldar os serviços prestados

FiNext
SG+GOV

Simplificação legislativa

Revoga+

e administrativa

Declarações + Simples
DR Plus

Criação de valor público

+Digesto
“Goga” – Rede de partilha de informação

As medidas ora propostas vêm alavancar a estratégia existente e permitem evoluir o perfil de
coordenação técnica que a SGPCM almeja. Os resultados esperados com a concretização dos
projetos enunciados devem permitir ganhos de eficiência e, por conseguinte, de qualidade,
constituindo a oportunidade ideal para o envolvimento e participação de todos os
profissionais na construção de uma Administração Pública moderna e ao serviço do cidadão.

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
A Lei n.º 95/2015, de 17 de agosto, define as regras e os deveres de transparência quanto à
realização de campanhas de publicidade institucional do Estado (n.º 2 do art.º 7.º). A SGPCM
não prevê a realização de qualquer campanha de publicidade institucional ou a aquisição de
espaço publicitário no corrente ano.
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5. CONCLUSÕES
A SGPCM pretende contribuir para a estabilidade e o continuum das políticas públicas,
particularmente no que respeita ao centro de Governo. A orientação para modernizar,
simplificar e adaptar os serviços prestados pela Administração é particularmente premente
num momento em que se expandiu a diversidade de negócios chamados ao perímetro de
coordenação técnica da SGPCM.
A concretização estratégica enunciada permite visualizar claramente o rumo a seguir,
fortalecendo a organização e aumentando, por isso, as possibilidades de sucesso.
A PRIMEIRA DAS SECRETARIAS-GERAIS: AFIRMAR UM ESTILO DE GESTÃO PÚBLICA
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6. ANEXOS
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PLANO DE FREQUÊNCIA DE AÇÕES DE FORMAÇÃO
O Plano de Frequência de Ações de Formação, vulgo Plano de Formação, é um instrumento
de gestão de recursos humanos do qual constam as ações de formação a realizar num dado
ano em resposta às necessidades do serviço e da sua gestão, levando em conta as aspirações
socioprofissionais das pessoas.

1. ELABORAÇÃO
O presente Plano de Formação foi elaborado tendo por referencial a proposta de atuação da
SGPCM para o exercício de 2016, vertida no Plano de Atividades e a estratégia definida para o
período de 2015-2018, em especial o objetivo “Fomentar a curiosidade e a inovação
reforçando a SGPCM como escola prática de administração”.
O levantamento e diagnóstico das necessidades formativas foram efetuados através de
consulta aos dirigentes e trabalhadores.
As ações de formação que constam do Plano resultam da aplicação dos seguintes critérios de
seleção: (i) utilidade funcional e áreas de intervenção prioritárias, (ii) multidisciplinariedade
e (iii) realização e motivação.
Numa lógica de maximização dos recursos e de aquisição de novas competências optou-se por
aliar ações de formação interna, ministradas pela SGPCM, a ações de formação externa.
Para as ações de formação externa procuraram-se as soluções que tivessem a melhor relação
qualidade-preço, isto é, ponderaram-se a credibilidade e qualificação das entidades
formadoras e os custos envolvidos.
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2. FINALIDADES
- Aquisição e desenvolvimento de conhecimentos e competências que conduzam ao
incremento do desempenho profissional, bem como à valorização pessoal e profissional de
todos os colaboradores da SGPCM.
- Melhorar a performance organizacional, pelo potenciar da eficácia, eficiência e qualidade
dos serviços prestados pela SGPCM.
- “Fomentar a curiosidade e a inovação reforçando a SGPCM como escola prática de
Administração”. Pretende-se que os novos conhecimentos e competências estimulem a
curiosidade e o sentido crítico, incentivem a inovação e a experimentação e favoreçam o
surgimento de dinâmicas que dotem a organização de sensibilidade e agilidade estratégicas.

3. FORMAÇÕES ESTRATÉGICAS
Foram escolhidas como ações estratégicas de formação:
- Legística – área: assuntos jurídicos
Revela-se prioritário aprofundar e consolidar conhecimentos em Legística para aumentar a
qualidade do apoio especializado que é prestado predominantemente aos gabinetes
ministeriais, mas também às entidades, na feitura de diplomas legais.
- Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP) – área:
financeira
O SNC-AP passa a ser obrigatório a partir de 1 de janeiro de 2017, pelo que é necessário
preparar, durante 2016, os colaboradores da SGPCM para a mudança de regimes.
- O processo estratégico: a SGPCM e o futuro – área: gestão organizacional.
A sensibilização e envolvimento de todos os colaboradores para o processo estratégico
assumem especial relevância na criação de uma cultura organizacional própria da SGPCM
como escola prática de administração.
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4. CALENDÁRIO
O Plano de Formação observa o seguinte calendário de execução
Data de início: 1 de janeiro de 2016.
Data de conclusão: 31 de dezembro de 2016.

5. ORÇAMENTO
Montante Total: aproximadamente 59.000,00 €
O valor referido justifica-se pelo número de trabalhadores abrangidos, pelo número de ações
planeadas para o presente ano e pela especialidade técnica das ações de formação
selecionadas. Numa lógica de racionalização de custos e de valorização e rentabilização dos
recursos internos optou-se, sempre que possível, por ações de formação inhouse e por ações
de formação ministradas pelos colaboradores da SGPCM.
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FORMAÇÃO EXTERNA
Área de formação

Gestão de Pessoas
AÇÃO DE FORMAÇÃO

LTFP

PÚBLICO-ALVO

FORMADOR

1 DS
10 TS
12 AT
DSRH

N.º DE HORAS

DATA DE
REALIZAÇÃO

32

1.º/2.º semestre

Proteção social

10 TS
12 AT
DSRH

12

2.º semestre

SIADAP

1 TS
DSRH

28

1.º/2.º semestre

Ajudas de custo

1 DS
3 TS
12 AT
DSRH

28

1.º semestre

180

1.º/2.º semestre

FORGEP

1 CD
1 CEM
PLAV e UMC

Inglês técnico
(Organização Eventos)

1 AT
RPCM

A DETERMINAR

1.º/2.º semestre

Inglês para apresentações,
reuniões e negociações

1 TS
RPCM

28

1.º/2.º semestre

Espanhol técnico
(Organização Eventos)

1 AT
RPCM

A DETERMINAR

1.º/2.º semestre

PARH

1 TS
DSRH

96

1.º e 2.º semestre
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Área de formação

Assuntos Jurídicos
N.º DE HORAS

DATA DE
REALIZAÇÃO

1 DS
1 TS
DSPLM e DIGE

28

1.º/2.º semestre

Ciência da legislação
e legística

1 DS
2 TS
DSRH e DIGE

25

1.º/2.º semestre

Legística para
não juristas

2 TS
DSPLM

28

1.º/2.º semestre

CPA não juristas

1 TS
UMC

21

1.º/2.º semestre

CPA para juristas

3 TS
DAJD e UMC

21

1.º/2.º semestre

Cibersegurança
e gestão de crises
no ciberespaço

1 TS
DAJD

30

1.º semestre

Direito para
não juristas

2 TS
DSPLM

14

1.º/2.º semestre

Elaboração de pareceres
e informações jurídicas

1 DS
1 TS
DSPLM

30
e-learning

1.º/2.º semestre

Regime geral das
contraordenações

1 TS
DSPLM

28

1.º/2.º semestre

A escrita do Direito

11 TS
DAJD

A DETERMINAR

1.º/2.º semestre

AÇÃO DE FORMAÇÃO

PÚBLICO-ALVO

Legística para juristas

FORMADOR
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Área de formação

Administração e Políticas Públicas / Assuntos Europeus
e Cooperação
AÇÃO DE
FORMAÇÃO
Diploma de
especialização
em políticas
públicas
Reporte de
informação
às instituições
europeias
Desenho,
implementação
e avaliação de
políticas
públicas

PÚBLICOALVO

N.º DE
HORAS

DATA DE
REALIZAÇÃO

1 DS
DSPLM

120

1.º/2. semestre

3 TS
DSPLM

21

1.º/2. semestre

1 TS
DSPLM

28

1.º/2. semestre

FORMADOR

Área de formação

Auditoria
N.º DE HORAS

DATA DE
REALIZAÇÃO

1 DS
2TS
DSAI

12

1.º/2.º semestre

Gestão do risco

1 DS
1 TS
DSAI

16

1.º/2.º semestre

Controlo interno

1 TS
DSAI

7

1.º/2.º semestre

Liderança e
comunicação
em auditoria interna

1 DS
DSAI

16

1.º/2.º semestre

AÇÃO DE FORMAÇÃO

PÚBLICO-ALVO

Auditoria Interna mapeamento de
processos, matrizes
de risco e controles
estruturados

FORMADOR
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Área de formação

Financeira

N.º DE HORAS

DATA DE
REALIZAÇÃO

1 DS
13 TS
4 AT
DSFC

35

1.º semestre

Fiscalidade: O IVA
e o IRS

13 TS
8 AT
DSFC

20
2 ações

1.º semestre

A lei dos compromissos
e dos pagamentos em
atraso

9 TS
1 AT
DSFC

14

1.º/2.º semestre

Controlo da boa gestão
financeira

2 TS
DSAI

14

1.º/2.º semestre

Contabilidade das
entidades do setor não
lucrativo para juristas

11 TS
DAJD

12

1.º/2.º semestre

N.º DE HORAS

DATA DE
REALIZAÇÃO

AÇÃO DE FORMAÇÃO

PÚBLICO-ALVO

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

FORMADOR

Área de formação

Património e Aquisições
AÇÃO DE FORMAÇÃO

PÚBLICO-ALVO

FORMADOR

Contratação pública

1 CEM
3 TS
UMC

12

1.º/2.º semestre

Plataforma de
concursos
públicos - GATEWIT

4 TS
UMC

A DETERMINAR

1.º/2.º semestre

O Código dos Contratos
Públicos

4 TS
DIGE e UMC

28

1.º/2.º semestre

Diploma de
especialização
na área da contratação
pública

2 TS
UMC

120

1.º/2.º semestre

Congresso nacional de
contratação público
eletrónica

1 TS
UMC

7

1.º semestre

8|Página

PLANO DE FORMAÇÃO | 2016

Área de formação

Comunicação Organizacional e Relacionamento Interpessoal
N.º de HORAS

DATA DE
REALIZAÇÃO

2 TS
DSRH

14

1.º/2.º semestre

Comunicação
organizacional e pessoal

1 CEM
UMC

A DETERMINAR

1.º/2.º semestre

Liderança e
desenvolvimento pessoal

1 CEM
UMC

A DETERMINAR

1.º/2.º semestre

Comunicação política
(unidade curricular avulsa)

1 CD
1 TS
PLAV

24

1.º/2.º semestre

Liderança/coordenação
de equipas de projetos
de comissões da
organização

1 CD
RPCM

25

1.º/2.º semestre

XI Jornadas de Protocolo

1 CD
RPCM

7

1.º/2.º semestre

Comunicação e interação
com os Media

1 TS
RPCM

42

1.º/2.º semestre

Atendimento por
excelência

1 AT
RPCM

A DETERMINAR

1.º/2.º semestre

Atendimento telefónico
em inglês

2 AT
RPCM

21

1.º/2.º semestre

Planeamento de recursos
para os projetos de
organização de eventos

1 TS
RPCM

50

1.º/2.º semestre

Trabalho em equipa
e inteligência emocional

2 TS
3 AT
DIPL

14

1.º/2.º semestre

Técnicas de gestão de
tempo

1 TS
DAJD

21

1.º/2.º semestre

AÇÃO DE FORMAÇÃO

PÚBLICO-ALVO

Técnicas de planeamento
e moderação de reuniões

FORMADOR
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Área de formação

Arquivo e Ciências Documentais
N.º DE HORAS

DATA DE
REALIZAÇÃO

1 TS
DIGE

A DETERMINAR

1.º/2.º semestre

Gestão de
documentos
eletrónicos e
preservação digital

1 AT
ARQV

10

1.º/2.º semestre

Direito e difusão
da informação

1 AT
ARQV

20

1.º/2.º semestre

O serviço de
referência:
organização e gestão

1 AT
ARQV

21

1.º/2.º semestre

Curso geral
de segurança da
informação
classificada

2 TS
ARQV

15

1.º/2.º semestre

Sistema de arquivo: a
descrição e a
indexação

2 TS
ARQV

20

1.º/2.º semestre

Arquivo - organização
e manutenção

2 TS
3 AT
ARQV e DAJD

21

1.º/2.º semestre

O direito de acesso
aos arquivos e
registos
administrativos

3 TS
ARQV

18

1.º/2.º semestre

AÇÃO DE
FORMAÇÃO

PÚBLICO-ALVO

Tratamento
documental: análise
de
conteúdo/indexação

FORMADOR

AINDA A DETERMINAR
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Área de formação

Gestão Organizacional
N.º DE HORAS

DATA DE
REALIZAÇÃO

1 TS
PLAV

21

1.º/2.º semestre

Desenho e implementação
de indicadores de apoio
à decisão

1 TS
PLAV

14

1.º/2.º semestre

Planeamento estratégico
e avaliação de resultados

1 TS
PLAV

28

1.º/2.º semestre

Análise estratégica,
geoeconómica
e prospetiva

1 TS
PLAV

54

1.º/2.º semestre

IMSHARE Conference

1 CD
1 TS
PLAV

A DETERMINAR

1.º semestre

28

1.º/2.º semestre

AÇÃO DE FORMAÇÃO

PÚBLICO-ALVO

Estratégia, inovação
e valor no serviço público

Design thinking

FORMADOR

1 TS
RPCM
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Área de formação

TIC - Tecnologias de Informação e Comunicação
AÇÃO DE
FORMAÇÃO

PÚBLICO-ALVO

N.º DE HORAS

DATA DE
REALIZAÇÃO

Sharepoint 2013

1 TS
3 TI
INFO

30

1.º/2.º semestre

Administering
windows server
2012

1 TS
1 TI
INFO

24

1.º/2.º semestre

Administering
system center 2012
- configuration
manager

1 TS
1 TI
INFO

30

1.º/2.º semestre

1 TS
1 TI
INFO

30

1.º/2.º semestre

1 TS
1 TI
INFO

30

1.º/2.º semestre

Acrobat e
formulários,
segurança e
assinaturas digitais

2 TI
INFO

24

1.º/2.º semestre

Otimização e gestão
de dados em Excel

7 TS
DSFC

28

1.º/2.º semestre

Programação em
Excel

5 TS
DSFC

30

1.º/2.º semestre

Imagem digital com
Photoshop

1 TS
RPCM

21

1.º/2.º semestre

Gestão de
tecnologias
para virtualização
de servidores HiperV
Administração de
sistemas de correio
eletrónico (MS
exchange server
2010)

FORMADOR
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FORMAÇÃO INTERNA
Área de formação:

Estratégia
AÇÃO DE
FORMAÇÃO

PÚBLICO-ALVO

O processo
estratégico –
A SGPCM e o futuro

Toda a SGPCM

FORMADOR

N.º DE HORAS

DATA DE
REALIZAÇÃO

1

2.º semestre

Ação de formação

O processoPLAV
estratégico – A SGPCM e o futuro

SIADAP 3 - Avaliação
Dirigentes da SGPCM
do desempenho

1
(sessões individuais)

1.º semestre

DSRH

Área de formação:

Informática
AÇÃO DE
FORMAÇÃO

PÚBLICO-ALVO

Outlook e gestão do
tempo

1 TS
UMC

FORMADOR

N.º DE HORAS

3

DATA DE
REALIZAÇÃO

1.º/2.º semestre

INFORMÁTICA

Word

Excel avançado

1 AT
RPCM

9

1.º/2.º semestre

3
(sessões individuais)

1.º/2.º semestre

INFORMÁTICA

2 TS
PLAV e UMC

INFORMÁTICA

Folha de cálculo Excel

2 TS
DSPLM

12

INFORMÁTICA
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LEGENDA
- Formação inhouse

- DGAEP - Direção-Geral da Administração e do Emprego Público

- INA - Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas

- We Promote Academy

- Universidade Católica Portuguesa

- Faculdade de Direito - Universidade de Lisboa

- Instituto da Defesa Nacional

- High Skills Formação e Consultoria, Lda.

- Instituto Português de Auditoria Interna
- eSPap - Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P.
- Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P
- ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
- Universidade Nova de Lisboa
-Associação Portuguesa de Estudos de Protocolo
- Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas
- Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas
- Gabinete Nacional de Segurança
- Rumos-Formação Profissional
- SGPCM
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1. APRESENTAÇÃO
1.1.O
Objetivo
O pre
esente docum
mento consu
ubstancia o P
Plano de Pre
evenção de Riscos
R
de Geestão, incluin
ndo os
Risco
os de Corrupção e Infraç
ções Conexass, da Secreta
aria-Geral da Presidênciia do Consellho de
Ministros (SGPCM
M), elaborad
do em respoosta às recomendaçõess emitidas ppelo Conselh
ho de
enção da Corrrupção.
Preve

1.2. Enquadrame
ento
O Con
nselho de Prrevenção da Corrupção ( CPC), criado
o pela Lei n.º 54/2008, dde 4 de Setembro,
consttitui-se como
o entidade administrativ
a
va independ
dente que fu
unciona juntto do Tribun
nal de
Conta
as e que tem, por fim, desenvolve
er uma atividade de âm
mbito nacionnal no domín
nio da
preve
enção da corrrupção1 e in
nfrações cone
exas2.
3
mbito da sua
a atividade o CPC emitiiu a sua Rec
comendação
o n.º 1/2009
9, de 1 de julho
j
No âm
pela qual propun
nha que: «Oss órgãos diriggentes máximos das enttidades gestooras de dinh
heiros,
mónios públiicos, seja qu
ual for a sua
a natureza, devem
d
(…) eelaborar plan
nos de
valorres ou patrim
gestã
ão de riscos de
d corrupção
o e infraçõess conexas».

a-se que estta deliberação, não defiinindo um modelo
m
de plano, determ
mina, no enttanto,
Refira
que o mesmo devve conter os seguintes ellementos:




Identifica
ação relativa
amente a caada área ou departamento, dos riscoos de corrup
pção e
infraçõess conexas;
Indicação
o das medida
as adotadas q
que previnam
m a sua ocorrrência;
Definição
o e identifica
ação dos vá rios responsáveis envolv
vidos na gesttão do plano
o, sob
direção do
d órgão dirig
gente máxim
mo.

o em causa estipulou, ainda, a ne
ecessidade de elaboraçção anual de
d um
A reccomendação
relató
ório sobre a execução do
o plano.
010 o CPC emitiu uma nova recomen
ndação - Rec
comendação
o n.º 1/2010
0, de 7 de abril4 Em 20
deterrminando a necessidade
e de os orrganismos pú
úblicos publicitarem oss seus Planos no
respe
etivo sítio da
a internet.
es seguintes foram todass no sentido de alargar o âmbito dos Planos em causa,
c
As recomendaçõe
acando-se:
desta


A Recomend
dação de 7 de novem
mbro de 20125 de qu
ue os planoos disponham de
m
mecanismos de
d acompanhamento e d
de gestão de conflitos de
e interesses;



A Recomendação de 7 de
d janeiro de
venção de risscos de corrrupção
e 20156, rellativa à prev
n
na contrataçã
ão pública, indicando
i
an
necessidade de garantir quer a reduução do recurso ao

1

A Con
nvenção contra
a a Corrupção fo
oi aprovada pella Assembleia Geral
G
das Naçõe
es Unidas em 311 de Outubro de 2003,
sendo adotada em Portugal
P
através da Resoluçãoo da Assembleiia da República
a n.º 47/2007,, de 21 de Settembro,
ratifica
ada pelo Decreto do Presidentte da República n.º 97/2007, de 21 de Setemb
bro.
2
Cf. o artigo 1º da Le
ei nº 54/2008.
3
Publiicada no Diário da Republica, II Serie, n.º 1400, de 22 de Julho.
4
Publiicada no Diário da República, II Série, n.º 71 d
de 13 de abril.
5
Recomendação n.º 5/2012,
5
publicada no Diário daa República, II Série,
S
n.º 219 de
e 13 de novembbro.
6
Publiicado no Diário da República, II Série, n.º 8 dee 13 de janeiro.
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a
ajuste direto
o, quer, nos casos em qu
ue tal não se
eja possível, que a utilizzação desta opção
d
de ser objeto
o de especia
al fundamen
ntação e sen
ndo fomentada a concorrrência atrav
vés da
cconsulta a ma
ais de um co
oncorrente;


A Recomend
dação de 1 de julho 2
20157, que veio destac
car a necesssidade dos Planos
P
p
passarem a identificar:
i
 Todos
T
os risc
cos de gestãoo, incluindo, mas não apenas, os dee corrupção, bem
c
como
as corre
espondentess medidas prreventivas;
 Os
O riscos rela
ativos às fun
nções, ações e procedimentos realizzados por tod
das as
u
unidades
da estrutura oorgânica das entidades, incluindo os gabinete
es, as
fu
unções e os cargos de di reção de top
po.
a última Reccomendação
o, os Planos devem desi gnar responsáveis
Ainda de acorrdo com esta
etoriais e um
m responsáv
vel geral pe
ela sua exec
cução e mo
onitorização, bem como
o pela
se
elaboração do
os correspond
dentes relatóórios anuais..

2. C
CARACT
TERIZAÇ
ÇÃO ORG
GANIZAC
CIONAL
2.1. C
Caracterização Geral
A SGP
PCM pode se
er sumariame
ente caracte
erizada nos te
ermos do quadro seguintte:
Quadro 1 - Caaracterização ge
eral da SGPCM

SGPC
CM

DESIGNAÇÃO
O

SGPCM
M – Secretaria -Geral da Presidência do Co
onselho de Miinistros

SUBSECTOR

Serviç
ço central d
da administrração direta do Estado
admin
nistrativa

ENQUADRAMENTO
LEGAL

MISSÃO

RESPONSÁVEIS
MÁXIMOS

7
8
9

dotado de autonomia

Decreto-Lei n.º 4/22012, de 16 de janeiro, alterado pelos D
Decretos-Lei n.º
n s 41/2013,
de 21 de março e 224/2015, de 6 de fevereiro – Estabelece a orgânica da
a SecretariaGeral da Presidênciia do Conselho
o de Ministross
m
alterad
da pelas portaarias n.ºs 323/
/2013, de 31
Portarria n.º 79/201 2, de 27 de março,
de outtubro e 159/22015, de 1 de junho – Deterrmina a estruttura nuclear dos
d serviços,
fixa o número mááximo das uniidades orgânicas flexíveis e estabelece
e a dotação
máxim
ma de chefes d
de equipa multidisciplinar
Assegu
urar e coordeenar o apoio jurídico, infformativo, téccnico e administrativo à
PCM, bem como aas funções de
e inspeção e auditoria, aatravés da ap
preciação da
legalid
dade e regulaaridade dos attos praticadoss pelos serviçços e organism
mos da PCM,
ou sob
b tutela dos m
membros do Governo
G
integrrados na PCM
M, bem como avaliar
a
a sua
gestão
o e os seuss resultados, através do controlo dee auditoria técnica, de
desem
mpenho e finannceiro
Secrettário-Geral: D
Dr. José Maria Belo de So
ousa Rego – ddesignado em
m regime de
comisssão de serviçoo pelo Despacho n.º 3206/2
20138, de 26 dde fevereiro
Secrettária-Geral Ad
djunta: Dr.ª Catarina Marria Romão Goonçalves - de
esignada em
regime
e de comissãoo de serviço pelo Despacho n.º 3207/201 39, de 26 de fevereiro
f

ÁREA DE ATUAÇÇÃO

Território nacional

DEPARTAMENTTO
GOVERNAMENT
TAL

Presidência do Conselho de Ministroos

Publiicada no Publica
ada no Diário da
a República, II SSérie, n.º 132 de
d 9 de julho.
Publiicado no Diário da República, II Série, n.º 42, de 28 de fevere
eiro.
Publiicada no Diário da República, II Série, n.º 42, de 28 de fevere
eiro.
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2.2. V
Visão
O Pla
ano Estratégiico da SGPCM
M, para o trié
énio 2015-20
018, definiu a seguinte vvisão:
A PRIMEIRA
A DAS SECRE
ETARIAS-GER
RAIS: AFIRMA
AR UM ESTIL
LO DE GESTÃ
ÃO PÚBLICA
2.3. V
Valores
Os prrincípios éticcos que norte
eiam o exerccício de funç
ções na Instittuição são esssencialmentte:
RESPON
NSABILIDADE
E, RIGOR E (R
RE)CONHECIIMENTO.
2.4. O
Organização
o e funciona
amento
A orgganização in
nterna da SGPCM
S
adotoou um mod
delo estrutural misto10, estabelecid
do do
seguinte modo:


o de estrutura hierarquiizada para as áreas de atividade relaativas à gesttão de
O modelo
recursos humanos, fiinanceiros e patrimonia
ais, à audito
oria e inspeçção, aos asssuntos
cação sociaal e socieda
ade de info
ormação, à documentaç
ção e
jurídicos,, à comunic
arquivos, às relações públicas e aao apoio ao Conselho de
e Ministros, aao planeame
ento e
o à publicaçã
ão dos diplom
mas do Governo;
avaliação



O modelo de estruttura matrici al para as áreas relativas à gestãão do DIGESTO, à
MLEX e à uni dade ministe
erial de com
mpras.
administrração da PCM

Neste
e contexto, a atual esttrutura orgâânica da SG
GPCM compre
eende seis (6)11 direçõ
ões de
12
serviçço, três (3) unidades
u
org
gânicas flexívveis e, aind
da, duas (2) equipas mulltidisciplinares13.
espetivas attribuições encontram-se
e
e legalmentte definidass nos termoos constante
es do
As re
seguinte quadro:
Quad
dro 2 – Atribuiçõ
ões das Unidadees orgânicas / Equipas
E
multidiisciplinares da SSGPCM

Unida
ades orgânicass / Equipas
multidisciplin
nares
Direção de Serviços
S
de Recursos Humannos (DSRH)
Direção de
d Serviços de
e Património e
A
Aquisições
- (D
DSPA)
Direção de
d Serviços Fin
nanceiros e dee
Co
ontabilidade - (DSFC)
Direção de Serviços de Asssuntos Jurídiccos e
Documentação - (DAJD)
Direção de Se
erviços de Aud
ditoria e Inspeeção (DSAI)
Direção de Serviços
S
de Po
olítica Legislattiva
parra os Media - (DSPLM)
Divisão de Relações Públicas e Apoio ao
Consellho de Ministros - (RPCM)

Atribuições
Art.º 2º da Portaria
a n.º 79/20122, de 27 de ma
arço
Art.º 3º da Portaria
a n.º 79/20122, de 27 de ma
arço
Art.º 4º da Portaria
a n.º 79/20122, de 27 de ma
arço
a n.º 79/20122, de 27 de ma
arço
Art.º 5º da Portaria
Art.º 6º da Portaria
a n.º 79/20122, de 27 de ma
arço
Art.º 6º-A da Portaria n.º 799/2012, de 27
2
març
ço, na redação introduzidaa pela Portariia
159/2
2015, de 1 de junho
Art.º 1º do Despacho n.º 82882/2012, de 4
junho
o de 2012 (p
publicado no DR, 2.ª série
e,
118 de
d 20 de junho
o de 2012)

10

de
n.º
de
n.º

Cf. o art.º 5.º da Le
ei Orgânica da SGPCM.
S
Cf. o art.º 1º da Po
ortaria n.º 79/2012, de 27 de m
março, alterada
a pelas portaria
as n.ºs 323/201 3, de 31 de outubro e
159/20
015, de 1 de jun
nho.
12
De a
acordo com o número
n
máximo
o permitido pello art.º 7.º da Portaria
P
n.º 79/
/2012, de 27 dee março, na altteração
introdu
uzida pela Portaria n.º 323/2013, de 31 de ouutubro.
13
De a
acordo com o número
n
máximo
o permitido pello art.º 8.º da Portaria
P
n.º 79/
/2012, de 27 dee março, na altteração
introdu
uzida pela Portaria n.º 323/2013, de 31 de ouutubro.
11
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Quadro 2 – Atribuições
A
das Unidades orgânnicas / Equipas multidisciplina
ares da SGPCM ((continuação)

Divisã
ão de Arquivos - (ARQV)
Divisão de Pla
aneamento e Avaliação
A
- (P
PLAV)
Equipa multiidisciplinar DIGESTO — Sisteema
Integrado de
e Tratamento e da Informaação
Jurídica - (DIGE)
E
Equipa multidisciplinar Unid
dade Ministeri
rial de
Compras - (U
UMC)

Art.º 2º do Despacho n.º 82882/2012, de 4 de
junho
o de 2012 (p
publicado no DR, 2.ª série
e, n.º
118 de
d 20 de junho
o de 2012)
Despacho n.º 1238
84/2013, de 226 de setembro de
2013 (publicado no
o DR, 2.ª sériee, n.º 188 de 30
3 de
setem
mbro de 2013))
Despacho n.º 151
153/2012, dee 8 de nove
embro
(publlicado no DR, 2.ª série, nn.º 228 de 26
2 de
novembro de 2012
2)
Despacho n.º 156
684/2014 de 15 de deze
embro
(publlicado no DR, 2.ª série, nn.º 251 de 30
3 de
dezembro de 2014
4)

m, o atual org
ganograma da
d SGPCM poode ser repre
esentado do seguinte moodo:
Assim
Gráficoo 1 – Organogram
ma da SGPCM

3. METOD
DOLOGIA
3.1. Definição de
e risco e de gestão do rrisco
O pre
esente Plano
o de Gestão de Riscos c onstitui o cu
ulminar do processo
p
connsultivo de gestão
g
do rissco e identiifica os risco
os, os recurssos, ações e responsabilidades paraa os mitigar, bem
como
o o processo de implementação, acom
mpanhamento, avaliação
o e reporte ddo Plano.
emento esse
encial é enttão a noçãoo do risco o qual se po
ode definir como o “ev
vento,
O ele
situação ou circu
unstância futura com prrobabilidade
e de ocorrên
ncia e potenncial consequ
uência
ecução dos oobjetivos de uma unidade
e organizacioonal”14.
positiva ou negattiva na conse

14

In “P
Plano de Preven
nção de Riscos de
d Gestão (inclu
uindo os riscos de corrupção e Infrações Coneexas) da Direcçã
ãoGeral do Tribunal de Contas”, disponível em linha eem www.tconta
as.pt
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Por sseu lado a gestão do risco pode serr caracteriza
ada como “o
o processo aatravés do qu
ual as
organ
nizações ana
alisam meto
odicamente oos riscos inerentes às respetivas
r
aatividades, com
c
o
objettivo de ating
girem uma vantagem
v
susstentada em
m cada ativid
dade individu
dual e no con
njunto
de to
odas as ativid
dades”15.
r
3.2. Fatores de risco
evam a que o desenvolv
vimento de uma atividaade comportte um
São vvários os fattores que le
maior ou menor risco
r
de gesttão. De entre
e esses fatorres destacam
m-se os segui ntes:
e da governa
ação;
 Qualidade
ações e dos p
processos;
 Integridade das opera
e do sistema
a de controloo interno;
 Qualidade
o do pessoall;
 Motivação
ação.
 Comunica
orrupção e infrações co
onexas
3.3. Riscos de co
e os riscos que
q
impende
em sobre a atividade do
os organismos públicos sobressaem, com
Entre
naturral importân
ncia, os de corrupção
c
e infrações co
onexas (rela
ativamente à tipificação
o legal
dos ccrimes de corrrupção e inffrações cone
exas veja-se o anexo ao presente
p
Plaano).
De accordo com o recente Relatório16 daa GRECO17 - Group of States
S
Againnst Corruptio
on, os
índice
es de perce
eção da corrrupção18 na sociedade portuguesa
p
têm-se
t
manttido praticam
mente
inalte
erados desde
e 2012, o que
e demonstraa que esta co
ontinua a serr uma preocuupação prese
ente.
A redução da ccorrupção é, assim, fu
undamental para o fortalecimentoo das institu
uições
ocráticas e para
p
a promo
oção das relaações entre os
o cidadãos e a administrração públic
ca.
demo
A corrrupção pode
e manifesta
ar-se de dife
erentes form
mas mas, ind
dependentem
mente do formato
que p
possa assumir, “tem em
m comum o ffacto de terr na sua esssência o exeercício de fu
unções
públiicas ou a titu
ularidade de
e poderes púb
blicos”19.
O pro
oblema da corrupção surge associaado a outra
as situações,, também eelas graves e que
preju
udicam o bo
om funcionamento das instituições,, como é o caso do abbuso de pod
der, o
suborrno, o pecu
ulato, o tráffico de infl uência, a participação
p
económica em negócio
o e a
concu
ussão.
Todoss estes consstituem crim
mes conexoss verificando
o-se que, co
omum a toddos eles, existe a
obten
nção de uma
a vantagem ou
o de uma coompensação que não é devida.
d
De a
acordo com as atribuiç
ções da SG PCM, foram
m identificad
das como ááreas com maior
proba
abilidade de ocorrência de
d risco de ccorrupção e infrações co
onexas, a conntratação pú
ública,
a gesstão financeira e a gestão
o de recursoos humanos.
3.4. A
Avaliação do
os riscos
estão dos riscos implica
a não apen
nas a sua id
dentificação como tam
mbém a resp
petiva
A ge
avalia
ação, efetua
ada em funçã
ão dos seguin
ntes variáveis:
15

“N
Norma de Ge
estão de Risscos”, FERMA 2003, disponível em lin
nha - versãoo portuguesa - em
http://www.ferma.eu/risk-managem
ment/standardss/risk-managem
ment-standard/ .
16
“Fou
urth Evaluation
n Round - Corru
uption preventioon in respect off members of parliament,
p
juddges and proseccutors /
Evalua
ation Report – Portugal”
P
– Disponível em linhaa em www.coe.int
17
Organização estab
belecida em 19
999 pelo Conseelho da Europa
a para monitorizar o cumprim
mento, por parte dos
os-membros, da
as respetivas normas contra a ccorrupção.
estado
18
Com
mo o conjunto da
a sociedade perrcebe subjetivaamente a corrup
pção no respetiv
vo país.
19
“Guião de Boas Prá
áticas para a Prevenção
P
eoC
Combate à Corrrupção na Administração Públlica”, 2011, dissponível
em linha em www.cp
pc.tcontas.pt

9|Página

Plano de Prevenção
P
de Riscoss de Gestão




Probabilidade de Oco
orrência;
Gravidade da Consequência.

o, por sua ve
ez, aferidas200 em função de 3 graus - Elevada (3)), Moderada (2) ou
Esta vvariáveis são
Fraca
a (1) -, aos quais
q
são geralmente at ribuídas, resspetivamente, a cor verrmelha, amarela e
verde
e.
etodologia po
odemos consstruir o seguinte quadro:
Seguiindo esta me
Quadro 3 – Crittérios de Classifficação do Risco
o

FR
RACA (1)

MO
ODERADA (2)

ELEVADA (3)

PR
ROBABILIDADE DEE
OCORRÊNCIA

O risco deco
orre de um processso
que apen
nas ocorrerá em
circunstân
ncias excecionaiss

O risco está
e associado a um
u
processso esporádico da
a
organiza
ação que se admite
venha a ocorrer
o
a o longo
o do
ano

O risco ddecorre de um prrocesso
correente e frequente da
organização

G
GRAVIDADE DA
C
CONSEQUÊNCIA

A situação de risco em caussa
não tem
m potencial para
provocar prrejuízos financeiroos
ao Estad
do, não sendo as
infrações ca
ausadoras de dannos
relevantes na imagem e
operaccionalidade do
Orrganismo

A situa
ação de risco pode
comportarr prejuízos financeiros
para o Estado
E
e perturba
ar o
normal funcionamento do
d
Organismo

Quanddo da situação de risco
identifificada podem deccorrer
preejuízos financeiro
os
significaativos para o Esta
ado e a
violaçãão grave dos princcípios
assoociados ao interessse
público, lesando a credib
bilidade
óprio
do Orgganismo e do pró
Estado

onjugação das
d
duas variáveis e doos diversos graus de risco resulta a construção da
Da co
seguinte matriz de
d graduação
o de riscos21:
Quadro 4 – Mattriz de graduaçã
ão do risco (GR)
PROBA
ABILIDADE DE OCO
ORRÊNCIA

Ma
atriz de Riscos

EVADA
ELE
(3)
GRAVID
DADE DA
CONSEQ
QUÊNCIA

FRACA
(1)

MODERADA
(2)

ELEVAADA
(3))

RISCO
O MODERADO
(2)

RISCO ELEVADO
O
(3)

RISCO ELEEVADO
(3))

RISSCO FRACO
(1)

RISCO MODERAD
DO
(2)

RISCO ELEEVADO
(3))

RISSCO FRACO
(1)

RISCO FRACO
(1)

RISCO MOD
DERADO
(2))

MOD
DERADA
(2)
FR
RACA
(1)

Uma vez identificcados os risc
cos, cabe deeterminar quais as medid
das a pôr em
m prática parra que
os me
esmos não ve
enham a oco
orrer ou, cas o tal não sejja possível, para
p
a sua m
minimização.
3.5. M
Medidas de prevenção de
d riscos
As me
edidas de prrevenção de riscos situa m-se a dois níveis; num primeiro, ass de ordem geral,
ou se
eja, transverrsais a toda a organizaçãão e relativa
as aos riscos relacionadoss com o amb
biente
exterrno e estra
atégia; num segundo, aas medidas complemen
ntares referrentes aos riscos
especcíficos de ca
ada uma das áreas departtamentais.
No âm
mbito do prim
meiro nível - medidas de
e ordem gera
al -, destacam-se as seguuintes:


E
Existência de
e um Plano Estratégico (2015-2018)), com a deffinição das ggrandes linh
has de
o
orientação qu
ue devem no
ortear a atuaação coletiva
a da organiza
ação;

20

Cf. “Plano de Prevvenção de Risco
os de Gestão (inncluindo os risco
os de corrupção
o e Infrações Coonexas) da DirecçãoGeral do Tribunal de Contas”.
21
Cf. “Norma de Gesstão de Riscos”,, FERMA 2003, aadaptada.
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E
Existência de
e instrumento
os de gestãoo (Plano e Re
elatório de Atividades,
A
PPlano de Form
mação
e Balanço Soccial);



E
Estrutura org
ganizacional simples, clarra e transparente;



R
Realização de
d reuniões periódicas entre a direção
d
de topo e toddos os dirig
gentes
in
ntermédios, permitindo o debate e a dissemina
ação da info
ormação sobbre a evoluç
ção de
to
oda a ativida
ade e sobre o desenvolviimento da esstratégia da organizaçãoo;



D
Definição clara de tarefas e responsaabilidades.

A esp
pecificação dos riscos e as medidaas compleme
entares próp
prias de cadda uma das áreas
departamentais são
s apresenttadas e aproofundadas attravés dos mapas
m
de diaagnóstico do
o risco
consttantes do ponto 4.2.

4. PLANO
O DE GE
ESTÃO DE RISC
COS
4.1. Funções e Responsabili
R
dades
O qu
uadro seguin
nte identific
ca os intervvenientes, com
c
indicaçã
ão das resppetivas funções e
respo
onsabilidadess, no presente Plano de Gestão de Risco.
R
Quad
dro 5 – Interveniientes - função e responsabilid
dades - no Plano
o de Gestão de Riscos

Intervenie
entes

Funçção e Responsa
abilidades



Secretário--Geral


Se
ecretária-Gera
al Adjunta


D
Dirigentes das unidades
orgânicas e chefia
as de equipas
multidiscipllinares





Dirigente da DSAI



Gestoor do Plano;
Estab elece a arquiitetura e os critérios
c
da geestão de risco
o,
cuida ndo da sua re
evisão;
be e comunica
a os riscos, to
omando as meedidas inserida
as
Receb
na suaa competência.
Apoiaa o Secretárrio-Geral na conceção e definição da
d
arquittetura e esstratégia da gestão de riscos e da
d
impleementação do respetivo pro
ocesso de gesttão;
Promoove a comunicação com os
o outros deppartamentos no
n
âmbitto da gestão de
d riscos.
Respoonsáveis
pela
p
organ
nização,
aaplicação
e
acom panhamento do
d Plano na parte respetivaa;
Identiificam, recolhem e comu
unicam ao Seecretário-Geral
qualq
quer ocorrênciia de risco com
m provável gra
ravidade maior;
Respoonsabilizam-se
e pela eficáciia das medid as de controlo
do rissco na sua esfe
era de atuaçã
ão.
Acom panha a exec
cução das me
edidas previsttas no Plano e
elaboora o respettivo Relatório Anual e relatórios de
d
acom panhamento;
ompanhamento através dee inquéritos e
Desennvolve o aco
açõess específicas.

4.2. Á
Áreas de rissco, identific
cação dos riiscos e mediidas de prev
venção
gnóstico do risco seguinttes apresenttam, para oss cargos de ddireção de topo
t
e
Os mapas de diag
ais, os
para cada uma das unidades orgânicas d a SGPCM, attentas as resspetivas atriibuições lega
riscoss identificad
dos e avaliad
dos bem com
mo as medid
das ou instru
umentos de controlo que, em
face do grau de risco
r
apurado, se enconttram já impllementadas ou
o que, em aalternativa, serão
mentação.
sujeittas a implem
11 | P á g i n a

enção de Riscos de Gestão
Plano de Preve

Q
Quadro 6 (mapa de dia
agnóstico do risco) - Direção
D
de topo: Secre
etário-Geral

D
Direção de topo: SECRETÁRIO‐GER
RAL
Qu
ualificação do Risco
P
PO
GC
GR

Processo/Atividaade

Identificação dos risscos

Gestão de Recurssos
Humanos

Risco de osscilações nos níveis dee motivação dos
colaborado
ores, com repercussõ
ões no respetivo
desempenho

1

3

2

d
no sistem
ma de controlo
Risco de deficiências
interno

1

2

1

Risco dee informação de suporte à decisão
incompleta ou deficiente

2

2

2

SSistema de Controlo IInterno
da organização
o

Medidas de preevenção
(implementadas /a implementar)
Implementada:
d trabalhadores noss processos de tomad
da de decisão

Envolvimento dos
e de elaboração
o dos documentos dee gestão.

Implementadas:
e
técnicaas do sistema de con
ntrolo interno

Definição das especificações
(Despacho n.º 10/2008, de 31 de dezembro,
d
do Secretário‐Geral da
Presidência do Conselho de Ministro
os);

Aprovação de despacho anual fixxando o conjunto de
d ações de
controlo interno, a desenvolver pelaa Direção de Serviçoss de Auditoria
e Inspeção, nas das áreas entendidas como de maior criticidade;

Monitorização trimestral
t
dos Planos e Orçamentos.

Le
egenda: PO - Probabilida
ade de ocorrência; GC - Gravidade
G
da Consequênccia; GR - Grau do risco; 1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado
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Plano de Preve
enção de Riscos de Gestão

Q
Quadro 7 (mapa de dia
agnóstico do risco) - Direção
D
de topo: Secre
etária-Geral Adjunta

D
Direção de topo: SECRETÁRIA‐GER
RAL ADJUNTA (innclui a área de tratamento de atos e diplomas para publicação em Diárrio da República)
Processo/Atividaade

Identificação dos risscos

Gestão da informaação

Risco de deficiente partilha da informação
relevantee entre todos os partiicipantes num
processo

Qu
ualificação do Risco
P
PO
GC
GR
2

2

2

Gestão do DIGESTTO e
PCMLEX

Riscos de
d saídas inesperadass de pessoal

2

2

2

Publicação de ato
os e
diplomas do Goveerno

Risco de publicação
p
de diplomas em DR com
desconformidadees

2

2

2

Medidas de preevenção
(implementadas /a implementar)
Implementada:

Estabelecimentto de eixos de co
omunicação vertical (despachos
semanais) susttentados por sólida comunicação horizzontal (intra‐
direção superio
or, intra‐dirigentes inttermédios e intra‐equ
uipas).
A implementar:

Prevenção da necessidade temporárria de substituição (po
olivalência de
funções em colaaboração com os outros departamentos);

Tratamento prio
oritário do preenchim
mento do posto de traabalho.
Prazo: Quando necessário
Implementadas:
o de
normas
de
procedimento
os
internos

Implementação
contemplando, entre outros aspeetos, o tratamento de diplomas
p
urgente;
enviados para publicação

Devolução, à entidade
e
remetente, dos diplomas e ato
os remetidos
para publicação
o com desconformidaades com alerta paraa o problema
detetado e prop
posta de solução;

Elaboração dee relatórios de con
ntrolo mensal com tratamento
estatístico de to
odas as desconformid
dades detetadas;

Implementação
o de uma check‐listt relativa à revisão
o de atos e
diplomas.
A implementar:
d entidades congéneres para a relevância do controlo

Sensibilização das
prévio à publicaação de atos e diplom
mas em DR.
Prazo: 2016

Le
egenda: PO - Probabilida
ade de ocorrência; GC - Gravidade
G
da Consequênccia; GR - Grau do risco; 1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado
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enção de Riscos de Gestão
Plano de Preve

Q
Quadro 8 (mapa de dia
agnóstico do risco) - Unidade
U
orgânica: DSR
RH

U
Unidade orgânica: DSRH
Processo/Atividaade

Processamento d
das
remunerações e ou
utros
abonos

Recrutamento e seleeção de
Pessoal

Identificação dos risscos

Qu
ualificação do Risco
P
PO
GC
GR

Risco
o de irregularidades/falhas no
processam
mento de vencimento
os e abonos dos
trabalhadores

1

3

2

Risco de irrregularidades/falhas n
na regularização
das quotas a remeter à CGA devvido a inscrições
ou
u reinscrições fora dee prazo

2

2

2

R
Risco
de corrupção paassiva
(vide anexo)

1

3

2

Risco de abuso de po
oder
(vide anexo)

1

3

2

Risco de qu
uebra dos deveres dee transparência,
isenção e imparcialid
dade
(vide anexo)

1

2

1

Rissco de conflito de inteeresses
(vide anexo)

1

3

2

Risco de vio
olação de disposiçõess legais relativas
à acumulação de fun
nções

1

2

1

Acumulação de fun
nções

Medidas de preevenção
(implementadas /a implementar)
Implementadas:

Conferências daa informação interméédia e final;

Segregação de funções
f
e responsabiilidade das operaçõess;

Despacho n.º 12/2012,
1
do Secretárrio‐Geral (procedimen
ntos internos
relativos ao pro
ocessamento de vencimentos).
Implementada:

Conferências mensais
m
da informaçãão intermédia e final relativa aos
descontos efetu
uados para a CGA meediante informação diisponibilizada
na CGA Directa.
Implementadas:
mentos de recrutaamento por

Desenvolvimento dos procedim
mpre precedidos de publicitação prévia de
d anúncio e
mobilidade sem
com constituiçãão de júri;

Utilização de crritérios de seleção dee candidatos objetivo
os e precisos,
com reduzida margem de discricio
onariedade, por form
ma a permitir
mentação das decisões de contratar seja facilmente
que a fundam
percetível e sind
dicável;

Adequação doss métodos de seleção ao perfil do cargo a prover.
p
A implementar:
os trabalhadores desiggnados para constituição de júris.

Rotatividade do
Prazo: 2016
Implementadas:
o
de ap
presentar requerimen
nto com vista

Divulgação da obrigatoriedade
à autorização prévia
p
de acumulaçõees públicas ou privadaas nos termos
da lei;

Análise do pedido prévio à sua auto
orização com verificação de todos
os elementos necessários.

Renovação periiódica (anual) das auttorizações já concedid
das

Le
egenda: PO - Probabilida
ade de ocorrência; GC - Gravidade
G
da Consequênccia; GR - Grau do risco; 1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado

14 | P á g i n a

enção de Riscos de Gestão
Plano de Preve

Q
Quadro 9 (mapa de dia
agnóstico do risco) - Unidade
U
orgânica: DSP
PA

U
Unidade orgânica: DSPA
Qu
ualificação do Risco
P
PO
GC
GR

Processo/Atividaade

Identificação dos risscos

Inventariação de b
bens
móveis

Risco dee existência de lacunaas ao nível da
inven
ntariação e avaliação dos bens

Gestão patrimon
nial

de isenção
Risco de quebra do dever d
bito do trabalho das ccomissões de
(no âmb
acom
mpanhamento aos pro
ocessos de
candidaturra, apresentadas pela
as entidades da
PCM, ao fundo
f
de reabilitação e conservação
patrimonial)

1

Risco de abuso de po
oder
(vide anexo)
Aprovisionamen
nto

Gestão de Frotaas

Medidas de preevenção
(implementadas /a implementar)

2

A implementar:

Ações periódicaas de verificação, porr amostragem, da reggularidade do
inventário de bens móveis.
Prazo: 2016

2

1

Implementadas:

Norma de prrocedimentos intern
nos relativas à tramitação dos
processos de candidatura
c
ao fundo de reabilitação e conservação
patrimonial

1

3

2

Riscco de quebra do dever de zelo
(deficien
nte avaliação da quan
ntidade e/ou
qualidad
de dos bens e serviçoss adquiridos)

2

2

2

Risco de uttilização indevida de vviaturas oficiais

2

2

2

2

2

A implementar:

Presença de do
ois trabalhadores na inspeção/avaliação
i
da quantidade
e da qualidade dos bens adquiridos;

Validação dos fornecimentos pelos serviços/unidade
es orgânicas
beneficiários
Prazo: 2016
A implementar:
o das entidades apo
oiadas e dos trabalhadores que

Reforçar, junto
utilizam veículo
os oficiais, a divulgaçção do Regulamento de Utilização
de Veículos da SGPCM.
S
Prazo: 2016

Le
egenda: PO - Probabilida
ade de ocorrência; GC - Gravidade
G
da Consequênccia; GR - Grau do risco; 1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado
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enção de Riscos de Gestão
Plano de Preve

Q
Quadro 10 (mapa de diiagnóstico do risco) - Unidade orgânica: DSSFC

U
Unidade orgânica: DSFC
Processo/Atividaade

Identificação dos risscos

Qu
ualificação do Risco
P
PO
GC
GR

Risco de deficiente
d
qualidade d
da informação
financeira

1

3

2

Risco de peerda de qualidade do apoio técnico e
administrativo

2

2

2

Risco de incumprimento
i
dos p
procedimentos
legalmente estabeleccidos
(desconforrmidades nos Pedidos de Autorização
de Pagameentos (PAP) a submetter à aprovação
superior)

3

2

3

Risco de Peculato
o
(vide anexo)

1

3

2

Risco de violação de disposição legal ou
regulamentar
(falhas na aplicação
a
de normas, procedimentos
e regullamentos de natureza
a financeira)

2

2

2

A
Apoio às entidades exxternas

Pagamento de Desp
pesas

Fundo de Maneio

Medidas de preevenção
(implementadas /a implementar)
Implementadas:

Conferências daa informação interméédia e final;

Medidas para controlo de prazos;

Acompanhamento e supervisão da atividade
a
pelos dirigen
ntes.
Implementada:

Acompanhamento e supervisão em
e
todos os proce
edimentos e
operações.
A implementar:

Dupla verificaçãão dos PAP previamen
nte à sua assinatura pela
p DSFC.
Prazo: 2016
Implementada:
utorização e

Procedimentos de controlo interno relativos à au
conferência dass despesas.
A implementar:
ndo de Maneio com a indicação,

Atualização do regulamento do Fun
entre outros asspetos, do montante máximo até ao qual deverão ser
incluídas as chaamadas “pequenas deespesas”.
Prazo: 2016

Le
egenda: PO - Probabilida
ade de ocorrência; GC - Gravidade
G
da Consequênccia; GR - Grau do risco; 1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado
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enção de Riscos de Gestão
Plano de Preve

Q
Quadro 11 (mapa de diiagnóstico do risco) - Unidade orgânica: DA
AJD

U
Unidade orgânica: DAJD
Processo/Atividaade

Identificação dos risscos
Risco de qu
uebra dos deveres dee transparência,
isenção e imparcialid
dade
(Resultadoss dos estudos/parecerres/informações
condiciona
ados por interesses dee terceiros, com
beenefício pessoal ou prrivado)

Reconhecimento de
Utilidade Pública e de
Fundações

Expediente

Qu
ualificação do Risco
P
PO
GC
GR

1

3

2

Implementadas:

Acompanhamento e supervisão pelo dirigente do rigoroso
cumprimento, pelos trabalhadores,, dos princípios e normas éticas
nções;
inerentes às fun

Rotatividade ad
dequada do pessoal;

Dupla verificaçãão de todas as proposstas de decisão.
Implementada:

Procedimentos de controlo interno
o relativos ao cump
primento dos
prazos legalmeente estabelecidos paara a instrução dos processos de
Utilidade Públicca e de reconhecimen
nto de Fundações.

Risco de violação
v
de normas procedimentais
(Incum
mprimento dos prazos legalmente
estabeleciidos para a instrução dos processos)

1

2

1

Risco de reeconhecimento de fu
undações ou de
autorização
o de representação dee fundações que
não irão cu
umprir os seus objetivvos estatutários

1

3

2

Risco
o de extravio de documentação

2

2

Medidas de preevenção
(implementadas /a implementar)

2

Implementada:

Verificação reggular e exaustiva do
o cumprimento doss deveres de
transparência leegalmente estabelecidos.
A implementar:

Revisão do desspacho n.º 8/2008 “C
Correio e Expediente – normas de
procedimentos”” com posterior divulgação por toda a organização.
Prazo: 2016

Le
egenda: PO - Probabilida
ade de ocorrência; GC - Gravidade
G
da Consequênccia; GR - Grau do risco; 1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado
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Plano de Preve
enção de Riscos de Gestão

Q
Quadro 12 (mapa de diiagnóstico do risco) - Unidade orgânica: DSSAI

U
Unidade orgânica: DSAI
Processo/Atividaade

Identificação dos risscos

Risco de redução
r
da qualidadee dos produtos
elaborados
(Relatórios de Audito
oria)

Qu
ualificação do Risco
P
PO
GC
GR

1

3

2

Implementadas:

Adoção do Man
nual de Auditoria e do
os Questionários paraa a Realização
de Auditorias aprovados pelo CC do SCI;
ntação de todos os elementos
e
de

Mecanismos dee recolha e documen
prova da audito
oria e outros elementtos de suporte;

Acompanhamento e supervisão perrmanente das diferen
ntes fases da
auditoria (planeeamento, execução e relato)

Uniformização de guiões e check‐‐lists auxiliares da realização
r
de
auditoria.
A implementar:

Revisão das norrmas de procedimenttos internos aplicáveis à realização
de auditorias.
Prazo: 2016

2

A implementar:
c
interno aplicáveis ao

Revisão dos mecanismos de controlo
cumprimento dos
d prazos previamente determinados
Prazo: 2016

Auditoria

Risco
o de incumprimento d
dos prazos
estabeleccidos na planificação das auditorias

2

2

Medidas de preevenção
(implementadas /a implementar)

Acompanhamento
o de
recomendações

Risco dee deficiente acompanhamento das
recomeendações aprovadas eem sede dos
relatórios de audito
oria

2

2

2

A
Acompanhamento e rreporte
dos riscos de Gesstão
incluindo os riscoss de
corrupção e infraçções
conexas

Risco de falhas no acompanhamento da
o do Plano de Prevenção de Riscos
execução

2

2

2

Implementadas:

Notificação da
d
homologação dos relatórios de auditoria
acompanhada da indicação expresssa da necessidade de
d prestação
das e decisões entretaanto adotadas (cf. o n.º 6 do art.º
sobre as medid
15.º do Decreto
o‐Lei n,º 276/2007, dee 31 de julho).
A implementar:
panhamento de acolh
himento das recomen
ndações.

Plano de acomp
Prazo: 2016
A implementar

Identificação e planificação préévia das ações relativas ao
nto da execução do Plano, tendo em vista e
acompanhamen
apresentação, em
e tempo útil, do Rellatório Anual de Execução;

Identificação e tratamento de novass situações de risco e consequente
reporte ao Secrretário‐Geral (atualizaação permanente do Plano).
Prazo: 2016

Le
egenda: PO - Probabilida
ade de ocorrência; GC - Gravidade
G
da Consequênccia; GR - Grau do risco; 1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado
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Plano de Preve
enção de Riscos de Gestão

Q
Quadro 13 (mapa de diiagnóstico do risco) - Unidade orgânica: DSSPLM

U
Unidade orgânica: DSPLM
Qu
ualificação do Risco
P
PO
GC
GR

Processo/Atividaade

Identificação dos risscos

Aplicação do Regim
me de
Equiparação dos Preços de
venda ao público de livros e
de revistas e jornais de
informação geral en
ntre o
continente e as Reggiões
Autónomas

Risco de abuso de po
oder
(vide anexo)

1

Riscco de quebra do dever de zelo
(valida
ação de faturas que n
não reúnam
condições para pagam
mento)

3

Assessoria legislattiva

Riscos de
d saídas inesperadass de pessoal

2

3

2

2

Medidas de preevenção
(implementadas /a implementar)

2

3

2

A implementar:

Dupla verificaçãão (por amostragem) das faturas validadass
Prazo: 2016

A implementar:

Prevenção da necessidade temporárria de substituição (po
olivalência de
funções em colaaboração com os outros departamentos);

Tratamento prio
oritário do preenchim
mento do posto de traabalho.
Prazo: Quando necessário

Le
egenda: PO - Probabilida
ade de ocorrência; GC - Gravidade
G
da Consequênccia; GR - Grau do risco; 1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado
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enção de Riscos de Gestão
Plano de Preve

Q
Quadro 14 (mapa de diiagnóstico do risco) - Unidade orgânica: RP
PCM

U
Unidade orgânica: RPCM
Processo/Atividaade

Identificação dos risscos

Qu
ualificação do Risco
P
PO

GC

Medidas de preevenção
(implementadas /a implementar)

GR

Apoio ao Conselho
o de
M
Ministros e aos memb
bros do
Governo

Riscos de
d saídas inesperadass de pessoal

2

2

2

Gestão do Palácio Foz

uebra dos deveres dee transparência,
Risco de qu
isenção e imparcialid
dade
(no âmbitto da isenção ou redu
ução do valor a
cobrar peela cedência dos espa
aços nobres do
Palácio Foz relativamente a eventos não
elegíveis para o efeito)

2

2

2

Atendimento

Risco de quebra de imagem da organização
(Deficiente atendimento telefónico)

2

2

2

A implementar:
olivalência de

Prevenção da necessidade temporárria de substituição (po
funções em colaaboração com os outros departamentos);

Tratamento prio
oritário do preenchim
mento do posto de traabalho.
Prazo: Quando necessário
A implementar:

Definição prévvia do que sejam “eventos
“
de relevan
nte interesse
público” com vista
v
à promoção da transparência na traamitação dos
pedidos de cedêência dos espaços no
obres do Palácio Foz.
Prazo: 2016

Inserção, nas propostas relativas à aprovação de cedência
c
dos
espaços nobress do Palácio Foz, de fundamentação
f
acresscida quando
estejam em caausa situações de iseenção ou de redução do valor a
cobrar.
Prazo: 2016
A implementar:

Adoção e impleementação de normaa de procedimentos internos que
contemple os vários
v
aspetos relativvos ao processo de atendimento
telefónico.
Prazo: 2016

Le
egenda: PO - Probabilida
ade de ocorrência; GC - Gravidade
G
da Consequênccia; GR - Grau do risco; 1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado
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enção de Riscos de Gestão
Plano de Preve

Q
Quadro 15 (mapa de diiagnóstico do risco) - Unidade orgânica: AR
RQV

U
Unidade orgânica: ARQV
Processo/Atividaade

Arquivo

Biblioteca

Identificação dos risscos

Qu
ualificação do Risco
P
PO
GC
GR

Risco de deterioração dos doccumentos, de
causa humana

2

3

3

Risco de deterioração dos doccumentos, de
causa ambientall

3

3

3

Risco de eliminação,
e
sonegação
o, manipulação
ou uso indevido de informação confidencial ou
reservada

2

2

2

Risco de violação
v
de segredo o
ou reserva por
funcionário
(vide anexo)

1

3

2

Riscco de extravio de mon
nografias

1

2

1

Medidas de preevenção
(implementadas /a implementar)
A implementar:

Transferência do
d acervo documental para novas instalaçõ
ões dotadas
de acrescidas caaracterísticas técnicas e de segurança.
Prazo: 2016
A implementar:

Subscrição, pelas empresas externaas contratadas para o tratamento
de massas do
ocumentais, de um termo de respon
nsabilidade e
confidencialidade.
ntos de serviços de trratamento de
Prazo: Sempre que haja fornecimen
massas documeentais.

Subscrição, pelo
os trabalhadores da unidade
u
orgânica, de um termo de
responsabilidad
de e confidencialidadee.
Prazo: 2016
Implementada:

Registo, permaanente atualizado, dos empréstimos com
mplementado
com ações de controlo trimestral.

Le
egenda: PO - Probabilida
ade de ocorrência; GC - Gravidade
G
da Consequênccia; GR - Grau do risco; 1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado
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Q
Quadro 16 (mapa de diiagnóstico do risco) - Unidade orgânica: PLLAV

U
Unidade orgânica: PLAV (inclui a área
á
de Informáática)
Processo/Atividaade

Planeamento

Monitorização da esttratégia

Identificação dos risscos

Risco de redução
r
da qualidadee dos produtos
elaborados

Qu
ualificação do Risco
P
PO
GC
GR

2

3

2

Medidas de preevenção
(implementadas /a implementar)
Implementadas:

Supervisão e revisão (peer review) dos produtos elaborad
dos;

Aplicação de prrotocolo de validação
o dos instrumentos de
d gestão das
entidades exterrnas.

Risco dee fraca fiabilidade doss indicadores
monitorizados

2

2

2

Implementada:

Análise dos ind
dicadores monitorizados com classificação (média) da
sua robustez (siistema de pontos de 1 a 5) e substituição das
d fontes de
verificação ou dos
d indicadores meno
os cotados.
Prazo: 2016

Risco de perda
p
de controlo sob
bre os recursos
dispon
nibilizados pelas Tecn
nologias de
Informação

1

3

2

Implementada:

Gestão de ciclos de vida para seleção, aquisição, manute
enção e abate
dos equipamen
ntos utilizados.

2

Implementadas:

Identificação, classificação e monito
orização dos componentes críticos
da infraestruturra tecnológica;

Implementação
o de procedimento
os de salvaguarda (backup) e
recuperação daa informação.

Risco de interrupção de serviçço contínuo e
conssequente perda de infformação

1

3

Sistemas de Tecnolo
ogia de
Informação

R
Risco
de abuso de confiança
(apropriiação indevida de harrdware – vide
anexo)

Implementadas:

Registo permanentemente atuallizado da disponib
bilização
equipamentos informáticos
i
aos trab
balhadores da SGPCM
M.
2

2

2

A implementar:

Procedimentos internos instituído
os com vista à sua imediata
devolução sempre que cessam os fu
undamentos que detterminaram a
uição (ex.º cessação do
d vinculo).
respetiva atribu

Le
egenda: PO - Probabilida
ade de ocorrência; GC - Gravidade
G
da Consequênccia; GR - Grau do risco; 1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado
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Q
Quadro 17 (mapa de diiagnóstico do risco) - Equipa multidisciplin
nar: DIGE

EEquipa multidiscipllinar: DIGE
Processo/Atividaade

Gestão do DIGESTO
O—
Sistema Integrado
o de
TTratamento e da Informação
Jurídica

Identificação dos risscos

d
da base de dados
Risco de desconformidade
relativaamente aos diplomas publicados.

Riscos de
d saídas inesperadass de pessoal

Qu
ualificação do Risco
P
PO
GC
GR
2

2

2

2

Medidas de preevenção
(implementadas /a implementar)

2

A implementar:
d verificação e contrrolo interno relativos à atualização

Intensificação da
da base de dado
os face ao total de diplomas publicados.
Prazo: 2016

2

A implementar:

Prevenção da necessidade temporárria de substituição (po
olivalência de
funções em colaaboração com os outros departamentos);

Tratamento prio
oritário do preenchim
mento do posto de traabalho.
Prazo: Quando necessário

Le
egenda: PO - Probabilida
ade de ocorrência; GC - Gravidade
G
da Consequênccia; GR - Grau do risco; 1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado
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Q
Quadro 18 (mapa de diiagnóstico do risco) - Equipa multidisciplin
nar: UMC

EEquipa multidiscipllinar: UMC
Processo‐Chavee

Identificação dos risscos

Qu
ualificação do Risco
P
PO
GC
GR

R
Risco
de corrupção paassiva
(vide anexo)

1

3

2

Rissco de conflito de inteeresses
(vide anexo)

1

3

2

Risco de qu
uebra dos deveres dee transparência,
isenção e imparcialid
dade
(vide anexo)

1

2

1

Risco de quebra
q
do dever de prossecução do
interesse público
o
(recurso exxcessivo ao mecanismo de ajuste com
convite a uma única entidade)

1

3

2

Risco de existência
e
de lacunas e omissões no
clausulado dos contrratos

2

2

2

Risco de abuso de po
oder
(vide anexo)

1

3

2

Risco de falha no controlo da execução do
decorrentes do
contrato e demais obrigações d
mesmo

2

3

3

Contratação Públlica

Medidas de preevenção
(implementadas /a implementar)
Implementada:

Declaração, sob
b compromisso de ho
onra, subscrita pelos elementos
e
do
júri dos proced
dimentos de contratação pública, da não existência de
conflitos de inteeresses (ex. relações de parentesco; afinid
dade; etc.).
Implementadas:

Utilização de plataforma
p
eletrónicaa de compras para as
a aquisições
centralizadas;

Publicitação obrigatória de todas as aquisições no portal BASE.
Implementadas:

Sustentabilidad
de do recurso ao ajjuste direto em fun
ndamentação
expressa e suficciente;

Convites para contratar dirigidos a mais do que um
ma entidade
m
o permita).
(sempre que o mercado
A implementar:

Revisão das minutas
m
de contratos‐tipo a aplicar no âmbito dos
procedimentos.
Prazo: 2016.
A implementar:
nstruções relativas às renovações

Formalização de normas internas/in
contratuais;

Estudo e adoçãão de metodologias de avaliação de forrnecedores a
incluir no pro
ocesso de tomada de decisão sobre a renovação
contratual;
os prazos do

Instituição de mecanismos automááticos de controlo do
processo de ren
novação contratual;

Uniformização das cláusulas contrattuais relativamente às renovações
r
processo.
para facilitar o respetivo
Prazo:2016

Le
egenda: PO - Probabilida
ade de ocorrência; GC - Gravidade
G
da Consequênccia; GR - Grau do risco; 1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado
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5.
AC
COMPA
ANHAME
ENTO,
AÇÃO DO
D PLA
ANO
ATUALIZA

AV
VALIAÇ
ÇÃO

E

5.1. A
Acompanhamento e ava
aliação
O aco
ompanhamen
nto e a avaliação da imp
plementação
o do presentte Plano serãão efetuados pela
Direçção de Serviçços de Audittoria e Inspe
eção (DSAI) a qual apressenta, até 2 8 de fevereiro de
cada ano, o relattório de exec
cução relativvo ao ano antecedente.
ompanhamen
nto anual do
o Plano base
eia-se na aná
álise das resp
postas das uunidades orgâ
ânicas
O aco
e equ
uipas multid
disciplinares envolvidas, através de formulárioss e ações esspecíficas, para
p
o
efeito
o preparadoss pela DSAI.
d plano
5.2. Revisão e attualização do
O pro
ocesso de re
evisão e atua
alização do P
Plano enconttra-se definido no pontoo “4.1 – Funç
ções e
Respo
onsabilidade
es”.
AI deve, no Relatório Anual de Exe
ecução, reco
omendar a atualização ddo presente Plano
A DSA
semp
pre que tal se
e revele necessário, tend
do em conta
a as revisões e validaçõess acima prev
vistas.
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6
6. ANEXO
O

CRIM
MES DE C
CORRUPÇ
ÇÃO E INF
FRAÇÕES
S CONEXA
AS, GARA
ANTIAS DE
D IMPAR
RCIALIDADE E
DE
EVERES GERAIS
G
DO
OS TRAB
BALHADO
ORES EM FUNÇÕES
F
S PÚBLIC
CAS

Plano de Preve
enção de Riscos de Gestão

CRIMES DE CORRUPÇÃO
(CÓDIG
GO PENAL)

Corrupção Ativa (374º)
C
Corrupção Passiva (373º)
Abuso de Poder (38
82º)
Tráfico de Influên
ncia
(335º)
Peculato (375º))
Peculato de Uso (376º)

CRIMES CONEXOS
(CÓDIG
GO PENAL)

Concussão (379ºº)
Suborno (363º)
P
Participação Económica
em Negócio (377
7º)

INFRAÇÕ
ÕES CONEXAS
(CRIMES
S CONTRA O
SETOR
R PÚBLICO)

Quem, por ssi ou por interposta pe
essoa, com o seu conssentimento ou ratifica
ação, der ou prometerr a funcionário, ou a terceiro
t
por indicação
o ou com
conhecimento daquele, vantagem
m patrimonial ou não patrimonial
p
com o fim
m indicado no n.º 1 do
o artigo 373.º
O funcionáriio que por si, ou por interposta pessoa, com
m o seu consentimentto ou ratificação, soliccitar ou aceitar, para si ou para terceiro, vantagem
v
patrimonial ou não patrimonial, o
ou a sua promessa, pa
ara a prática de um qu
ualquer ato ou omissã
ão contrários aos deve
eres do cargo
O funcionáriio que abusar de pode
eres ou violar deveres inerentes às suas fun
nções, com intenção de
d obter, para si ou pa
ara terceiro, benefício ilegítimo
ou causar prrejuízo a outra pessoa
a.
Quem, por ssi ou por interposta pe
essoa, com o seu conssentimento ou ratifica
ação, solicitar ou aceitar, para si ou para te
erceiro, vantagem pattrimonial
ou não patrimonial, ou a sua prom
messa, para abusar da
a sua influência, real ou
o suposta, junto de qualquer
q
entidade pública,
O funcionáriio que ilegitimamente
e se apropriar, em pro
oveito próprio ou de outra
o
pessoa, de dinhe
eiro ou qualquer coisa
a móvel ou imóvel, pú
ública ou
particular, q
que lhe tenha sido enttregue, esteja na sua posse ou lhe seja ace
essível em razão das suas funções
O funcionáriio que fizer uso ou pe
ermitir que outra pesso
oa faça uso, para finss alheios àqueles a que
e se destinem, de coisa imóvel, de veículos ou de
outras coisass móveis de valor apre
eciável, públicos ou particulares,
p
que lhe forem
f
entregues, estivverem na sua posse ou lhe forem acessíveiss em razão
das suas funções.
O funcionáriio que, no exercício d
das suas funções ou de
e poderes de facto delas decorrentes, por si
s ou por interposta pe
essoa com o seu conse
entimento
ou ratificaçã
ão, receber, para si, p
para o Estado ou para terceiro, mediante in
ndução em erro ou ap
proveitamento de erro
o da vítima, vantagem
m
patrimonial que lhe não seja deviida, ou seja superior à devida, nomeadame
ente contribuição, tax
xa, emolumento, multta ou coima.
Quem conve
encer ou tentar convencer outra pessoa, através de dádiva ou prromessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial, a praticarr os factos
previstos nos artigos 359.º ou 360
0.º, sem que estes ven
nham a ser cometidos
1 - O funcion
nário que, com intençção de obter, para si ou
o para terceiro, partticipação económica ilícita, lesar em negóc
cio jurídico os interessses
patrimoniaiss que, no todo ou em parte, lhe cumpre, em
m razão da sua função
o, administrar, fiscalizar, defender ou reallizar.
2 - O funcio
onário que, por qualqu
uer forma, receber, para
p
si ou para terceirro, vantagem patrimon
nial por efeito de acto
o jurídico-civil relativvo a
interesses de
e que tinha, por força
a das suas funções, no
o momento do acto, to
otal ou parcialmente,, a disposição, adminiistração ou fiscalizaçã
ão, ainda
que sem os llesar.

A
Apropriação Ilegítim
ma de
bens públicos (234º)
Administração dan
nosa
(235º)

Quem, por fforça do cargo que dessempenha, detiver a administração, gerênccia ou simples capacid
dade de dispor de ben
ns do sector público ou
o
cooperativo,, e por qualquer form
ma deles se apropriar ilegitimamente ou perrmitir intencionalmen
nte que outra pessoa ilegitimamente se aprroprie

V
Violação de segredo
o por
funcionário (383º)

O funcionáriio que, sem estar devidamente autorizado, revelar segredo de que
q tenha tomado con
nhecimento ou que lhe
e tenha sido confiado no
exercício da
as suas funções, ou cujjo conhecimento lhe tenha sido facilitado pelo cargo que exerce
e, com intenção de ob
bter, para si ou para outra
o
pessoa, bene
efício, ou com a conscciência de causar prejuízo ao interesse púb
blico ou a terceiros
O funcionáriio que, no exercício d
das suas funções:
a) Omitir em
m documento, a que a lei atribui fé pública
a, facto que esse docu
umento se destina a certificar
c
ou autentica
ar; ou
b) Intercala
ar ato ou documento e
em protocolo, registo ou livro oficial, sem cumprir
c
as formalidad
des legais;
com intençã
ão de causar prejuízo
o a outra pessoa ou ao
o Estado, ou de obter para si ou para outra pessoa benefício ilegítimo
Quem:
a) Sem para
a tal estar autorizado,, exercer funções ou praticar
p
atos próprios de funcionário, de co
omando militar ou de força de segurança pública,
p
arrogando-se
e, expressa ou tacitam
mente, essa qualidade
e;
b) Exercer p
profissão ou praticar a
ato próprio de uma prrofissão para a qual a lei exige título ou pre
eenchimento de certa
as condições, arrogand
do-se,
expressa ou tacitamente, possuí-llo ou preenchê-las, qu
uando o não possui ou
u não as preenche; ou
u
c) Continua
ar no exercício de funçções públicas, depois de lhe ter sido oficiallmente notificada dem
missão ou suspensão de
d funções;
Quem ilegitiimamente se apropria
ar de coisa móvel que lhe tenha sido entreg
gue por título não tran
nslativo da propriedad
de

Falsificação praticcada
por funcionário (25
57º)

Usurpação de funçções
(358º)
Abuso de confian
nça
(205º)

Quem, infrin
ngindo intencionalmen
nte normas de controlo ou regras económiccas de uma gestão raccional, provocar dano patrimonial importan
nte em
unidade eco
onómica do sector púb
blico ou cooperativo
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PARTE II / TÍTULO
OI/
CAPÍTULO I - Garan
ntias
de ImparcialidadeSecção II –
Incompatibilidades (19º)

GARA
ANTIAS DE
IMPAR
RCIALIDADE
RELA
ATIVAS AO
TRABALHADOR EM
FUNÇÕE
ES PÚBLICAS
(LEI G
GERAL DO
TRAB
BALHO EM
FUNÇÕE
ES PÚBLICAS)

PARTE II / TÍTULO
OI/
CAPÍTULO I - Garan
ntias
de ImparcialidadeSSecção II – Acumula
ações
com outras funçõ
ões
públicas (21º)

PARTE II / TÍTULO
OI/
CAPÍTULO I - Garan
ntias
de ImparcialidadeSecção II – Acumula
ação
com funções ou
u
a
atividades privadas (22º)

No exercício
o das suas funções, os trabalhadores em fun
nções públicas estão exclusivamente
e
ao serrviço do interesse púb
blico, tal como é defin
nido, nos
termos da le
ei, pelos órgãos compe
etentes da Administra
ação
1 — O exercíício de funções públiccas pode ser acumulad
do com outras funções públicas não remune
eradas, desde que a acumulação
a
revista ma
anifesto
interesse pú
úblico.
2 — O exercíício de funções públiccas pode ser acumulad
do com outras funções públicas remuneradas, desde que a acum
mulação revista manife
esto
interesse pú
úblico e apenas nos se
eguintes casos:
a) Participaçção em comissões ou grupos de trabalho;
b) Participaçção em conselhos consultivos e em comissõ
ões de fiscalização ou outros órgãos colegia
ais de fiscalização ou controlo de dinheiros públicos;
c) Atividadess docentes ou de inve
estigação de duração não
n superior à fixada em despacho dos mem
mbros do Governo ressponsáveis pelas áreass das
finanças, da
a Administração Públicca e da educação e qu
ue, sem prejuízo do cu
umprimento da duraçção semanal do trabalho, não se sobreponha em mais
de um quartto ao horário inerente
e à função principal;
d) Realizaçã
ão de conferências, pa
alestras, ações de form
mação de curta duraçção e outras atividade
es de idêntica naturezza.
1 — O exercíício de funções públiccas não pode ser acum
mulado com funções ou atividades privadas, exercidas em regime
e de trabalho autónom
mo ou
subordinado
o, com ou sem remune
eração, concorrentes, similares ou conflitua
antes com as funções públicas.
2 — Para efe
eitos do disposto no arrtigo anterior, conside
eram-se concorrentess, similares ou conflitu
uantes com as funçõe
es públicas as atividades privadas
que, tendo cconteúdo idêntico ao
o das funções públicas desempenhadas, seja
am desenvolvidas de forma
f
permanente ou
u habitual e se dirijam
m ao mesmo
círculo de de
estinatários.
3 — O exercíício de funções públiccas pode ser acumulad
do com funções ou atiividades privadas que:
a) Não sejam
m legalmente consideradas incompatíveis com
c
as funções públicas;
b) Não sejam
m desenvolvidas em horário sobreposto, ain
nda que parcialmente
e, ao das funções públlicas;
c) Não comp
prometam a isenção e a imparcialidade exigidas pelo desempenh
ho das funções pública
as;
d) Não provo
oquem prejuízo para o interesse público ou
u para os direitos e intteresses legalmente protegidos
p
dos cidadão
os.
4 — No exerccício das funções ou a
atividades privadas au
utorizadas, os trabalha
adores da Administraçção Pública não podem
m praticar quaisquer atos
contrários ao
os interesses do serviçço a que pertencem ou
o com eles conflituan
ntes.
5 - A violaçã
ão do disposto no núm
mero anterior determiina a revogação da au
utorização para acumu
ulação de funções, co
onstituindo ainda infra
ação
disciplinar ggrave.
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GARA
ANTIAS DE
IMPAR
RCIALIDADE
RELA
ATIVAS AO
TRABALHADOR EM
FUNÇÕE
ES PÚBLICAS
(LEI G
GERAL DO
TRAB
BALHO EM
FUNÇÕE
ES PÚBLICAS)

PARTE II / TÍTULO
OI/
CAPÍTULO I - Garan
ntias
de ImparcialidadeSecção II – Proibições
específicas (24ºº)

1 — Os traba
alhadores não podem prestar a terceiros, por
p si ou por interposta pessoa, em regime de trabalho autónomo
o ou subordinado, serrviços no
âmbito do estudo, preparação ou financiamento de pro
ojetos, candidaturas ou
o requerimentos que
e devam ser submetidos à sua apreciação ou
o decisão
ãos ou serviços colocados sob sua direta inffluência.
ou à de órgã
2 — Os traba
alhadores não podem beneficiar, pessoal e indevidamente, de attos ou tomar parte em
m contratos em cujo processo
p
de formação
intervenham
m órgãos ou unidades o
orgânicas colocados sob sua direta influênccia.
3 — Para efe
eitos do disposto nos n
números anteriores, consideram-se
c
colocad
dos sob direta influênccia do trabalhador os órgãos ou serviços qu
ue:
a) Estejam ssujeitos ao seu poder de direção, superinte
endência ou tutela;
b) Exerçam poderes por ele deleggados ou subdelegados;
c) Tenham ssido por ele instituídoss, ou relativamente a cujo titular tenha inttervindo como represe
entante do empregador público, para o fim
m específico
de intervir n
nos procedimentos em
m causa;
d) Sejam inttegrados, no todo ou e
em parte, por trabalhadores por ele design
nados;
e) Cujo titullar ou trabalhadores n
neles integrados tenha
am, há menos de um ano,
a
sido beneficiados por qualquer vantag
gem remuneratória, ou
o obtido
menção rela
ativa à avaliação do se
eu desempenho, em cujo
c
procedimento ele
e tenha tido intervençção;
f) Com ele ccolaborem, em situaçã
ão de paridade hierárquica, no âmbito do mesmo
m
órgão ou serviçço.
4 — Para efe
eitos das proibições co
onstantes dos n.os 1 e 2, é equiparado ao trabalhador:
t
a) O seu côn
njuge, não separado d
de pessoas e bens, asc
cendentes e descendentes em qualquer grau, colaterais até ao se
egundo grau e pessoa
a que com
ele viva em união de facto;
b) A socieda
ade em cujo capital o trabalhador detenha,, direta ou indiretame
ente, por si mesmo ou
u conjuntamente com as pessoas referidas na alínea
anterior, um
ma participação não in
nferior a 10 %.
5 — A violação dos deveres referid
dos nos n.os 1 e 2 con
nstitui infração discipllinar grave.
6 — Para efe
eitos do disposto no Código do Procedimentto Administrativo, os trabalhadores devem comunicar ao respetiivo superior hierárquico, antes
de tomadas as decisões, praticados os atos ou celebrad
dos os contratos referridos nos n.os 1 e 2, a existência das situaç
ções referidas no n.º 4.
4
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DEVERE
ES GERAIS DO
TRABALHADOR EM
FUNÇÕE
ES PÚBLICAS
(LEI G
GERAL DO
TRAB
BALHO EM
FUNÇÕE
ES PÚBLICAS)

PARTE II / TÍTULO IV /
CAPÍTULO I - Direitos,
deveres e garantias do
trabalhador
or
e do empregado
público- Secção II –
Deveres do trabalhador
(73º)

1 — O traballhador está sujeito ao
os deveres previstos na
a presente lei, noutro
os diplomas legais e re
egulamentos e no insttrumento de regulame
entação
coletiva de ttrabalho que lhe seja aplicável.
2 — São deve
eres gerais dos trabalhadores: a) O dever de
d prossecução do inte
eresse público; b) O dever
d
de isenção; c) O dever de imparcialid
dade;
d) O dever d
de informação; e) O dever de zelo; f) O dev
ver de obediência; g) O dever de lealdade; h) O dever de correç
ção; i) O dever de
assiduidade;; j) O dever de pontua
alidade.
3 — O dever de prossecução do in
nteresse público consiste na sua defesa, no respeito pela Constittuição, pelas leis e pe
elos direitos e interessses
legalmente p
protegidos dos cidadã
ãos.
4 — O dever de isenção consiste e
em não retirar vantagens, diretas ou indiretas, pecuniárias ou ou
utras, para si ou para terceiro, das funçõess que
exerce.
5 — O dever de imparcialidade co
onsiste em desempenh
har as funções com eq
quidistância relativam
mente aos interesses com que seja confronttado,
sem discrimiinar positiva ou negattivamente qualquer de
eles, na perspetiva do
o respeito pela igualdade dos cidadãos.
6 — O dever de informação consisste em prestar ao cida
adão, nos termos lega
ais, a informação que seja solicitada, com ressalva
r
daquela que,
naqueles terrmos, não deva ser divvulgada.
7 — O dever de zelo consiste em cconhecer e aplicar as normas legais e regulamentares e as orden
ns e instruções dos superiores hierárquicos, bem
como exerce
er as funções de acord
do com os objetivos que tenham sido fixado
os e utilizando as com
mpetências que tenham sido consideradas
adequadas.
8 — O dever de obediência consiste em acatar e cumprrir as ordens dos legítimos superiores hierá
árquicos, dadas em ob
bjeto de serviço e com
ma
forma legal.
9 — O dever de lealdade consiste em desempenhar as funções
f
com subordin
nação aos objetivos do
o órgão ou serviço.
10 — O deve
er de correção consiste em tratar com respeito os utentes dos órrgãos ou serviços e os restantes trabalhadores e superiores
hierárquicoss.
11 — Os deve
er ao serviço regular e continuamente e nas horas que estejam
eres de assiduidade e de pontualidade consistem em comparece
designadas.
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CAPÍTULO II / SECÇÃ
ÃO III
- Das garantias de
d
imparcialidade
e
(Artigo 69.º)

C
Conflitos de interessses

1 - Salvo o d
disposto no n.º 2, os tiitulares de órgãos da Administração Pública
a e os respetivos agen
ntes, bem como quaisquer outras entidadess que,
independenttemente da sua naturreza, se encontrem no
o exercício de poderess públicos, não podem
m intervir em procedim
mento administrativo ou em
ato ou contrrato de direito público
o ou privado da Admin
nistração Pública, noss seguintes casos:
a) Quando nele tenham interesse, por si, como represe
entantes ou como gestores de negócios de outra pessoa;
b) Quando, p
por si ou como repressentantes ou gestores de negócios de outra pessoa, nele tenham interesse o seu cônju
uge ou pessoa com qu
uem
viva em cond
dições análogas às do
os cônjuges, algum parente ou afim em linh
ha reta ou até ao segu
undo grau da linha collateral, bem como qua
alquer
pessoa com quem vivam em economia comum ou com a qual tenham uma re
elação de adoção, tuttela ou apadrinhamen
nto civil;
por si ou como representantes ou gestores de negócios de outra pessoa, tenham interresse em questão sem
melhante à que deva se
er
c) Quando, p
decidida, ou
u quando tal situação se verifique em relação a pessoa abrangida
a pela alínea anteriorr;
d) Quanto te
enham intervindo no p
procedimento como perito
p
ou mandatário ou
o hajam dado parece
er sobre questão a ressolver;
e) Quando te
enha intervindo no prrocedimento como perito ou mandatário o seu
s cônjuge ou pessoa
a com quem viva em condições
c
análogas àss dos
cônjuges, pa
arente ou afim em linha reta ou até ao segundo grau da linha co
olateral, bem como qu
ualquer pessoa com qu
uem vivam em econom
mia
comum ou com a qual tenham um
ma relação de adoção,, tutela ou apadrinham
mento civil;
e trate de recurso de decisão proferida porr si, ou com a sua inte
ervenção, ou proferida
a por qualquer das pe
essoas referidas na alínea b)
f) Quando se
ou com interrvenção destas.
2 - Excluem--se do disposto no núm
mero anterior:
a) As interve
enções que se traduza
am em atos de mero expediente,
e
designada
amente atos certificattivos;
b) A emissão
o de parecer, na qualiidade de membro do órgão
ó
colegial compettente para a decisão final,
f
quando tal form
malidade seja requerid
da pelas
normas apliccáveis;
c) A pronúnccia do autor do ato re
ecorrido, nos termos do
d n.º 2 do artigo 195..º
3 - Sob pena
a das sanções cominad
das pelos n.os 1 e 3 do
o artigo 76.º, não pod
de haver lugar, no âmb
bito do procedimento
o administrativo, à pre
estação
de serviços d
de consultoria, ou outtros, a favor do responsável pela respetiva direção ou de quaisquer sujeitos públicos da relação jurídica
procedimenttal, por parte de entid
dades relativamente às
à quais se verifique qualquer
q
das situaçõe
es previstas no n.º 1, ou
o que hajam prestado
serviços, há menos de três anos, a qualquer dos sujeito
os privados participan
ntes na relação jurídicca procedimental.
4 - As entida
ades prestadoras de se
erviços no âmbito de um procedimento devvem juntar uma decla
aração de que se não encontram
e
abrangidass pela
previsão do número anterior.
5 - Sempre q
que a situação de inco
ompatibilidade prevista no n.º 3 ocorrer já após o início do proce
edimento, deve a enttidade prestadora de serviços
s
comunicar d
desde logo o facto ao responsável pela direção do procedimento e cessar toda a sua atividade
a
relacionada com o mesmo.

O conflito de
e interesses no setor público pode ser definido como qualquer situação em que um ag
gente público, por forrça do exercício das suas
funções, ou por causa delas, tenh
ha de tomar decisões ou tenha contacto com procedimentos adm
ministrativos de qualquer natureza, que posssam
afetar, ou em que possam estar e
em causa, interesses particulares
p
seus ou de
d terceiros e que porr essa via prejudiquem
m ou possam prejudicar a
isenção e o rrigor das decisões adm
ministrativas que tenh
ham de ser tomadas, ou
o que possam suscita
ar a meda dúvida sobrre a isenção e o rigor que
são devidos ao exercício de funçõ
ões públicas.
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