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Nota introdutória 

 

No âmbito da sua atividade, o Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), aprovou a Recomendação n.º 1/2009, publicada no Diário da República, 

2.a série, nº 140, de 22 de julho de 2009, sobre planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas, nos termos da qual os órgãos máximos das 

entidades gestoras de dinheiros, valores ou patrimónios públicos, seja qual for a sua natureza, devem elaborar planos de gestão de riscos de corrupção e 

infrações conexas. A Recomendação de 01 de julho de 2015, do CPC, numa perspetiva de prevenção, veio estabelecer que os Planos fossem ainda mais 

exaustivos e abrangessem igualmente riscos de Gestão, para além dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas. Já em 2 de outubro de 2019 uma nova 

Recomendação vem incidir na prevenção de riscos de corrupção na contratação pública, reiterando o peso e a importância dos contratos públicos nas 

entidades gestoras de recursos públicos. 

Pretendendo-se reforçar a importância e a estabilidade deste documento nas práticas de gestão do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P. 

(IASFA), considerou-se que o mesmo se passasse a designar por Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, incluindo riscos de Gestão.  

Mantém-se o entendimento relativo a esta nova versão do Plano, visto como um instrumento de gestão de referência e de uma intervenção pro-ativa na 

deteção de riscos, no reforço dos mecanismos de controlo interno e, por consequência, no aumento da probabilidade de sucesso no cumprimento dos 

objetivos definidos pelo IASFA. 

Os dois últimos Planos aprovados foram alvo de monitorização por parte do Gabinete de Auditoria, concretizada na elaboração dos respetivos 

Relatórios de execução, enviados ao CPC. Dessa avaliação resultou quer a identificação das medidas efetivamente adotadas quer as que carecem ainda de 

ser adotadas, bem como a descrição de riscos que foram eliminados, de riscos cujo impacto foi reduzido e de riscos que se mantêm. 

Esta nova versão do Plano, para além da adequação de terminologia, tem igualmente presente essa avaliação, os constrangimentos e dificuldades 

sentidas na implementação das medidas previstas e o resultado das ações de auditoria interna e externa realizadas, designadamente pela IGDN, bem como 

o diagnóstico de novos riscos. 

O principal objetivo é manter uma estratégia de prevenção e gestão de riscos, assente na defesa de princípios éticos emanados pela Carta Ética da 

Administração Pública e no aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão e controlo interno do IASFA.   
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O PPRCIC encontra-se estruturado nas Partes Enquadramento organizacional, Riscos e Monitorização, Avaliação e Revisão do Plano, pretendendo: 

� Identificar os riscos de gestão, os de corrupção e os de infrações conexas, relativamente a áreas de atuação, em função das respetivas atribuições; 

� Estabelecer as medidas de prevenção mais adequadas que previnam a ocorrência dos riscos identificados e planear a sua concretização; 

� Identificar os responsáveis das diversas unidades orgânicas envolvidos na execução do Plano; 

� Seguir o modelo de monitorização e report, assegurando a implementação do plano e os seus resultados. 

 

Dando cumprimento às recomendações de 1/2010 de 7 de abril de 2010 e de 1 de julho de 2015 do CPC, o IASFA, irá publicar na página da intranet 

e internet este PPRCIC, dando conhecimento aos seus stakeholders, com especial atenção para os colaboradores e beneficiários, desenvolvendo ações numa 

linha de atuação que contribua para o seu envolvimento numa cultura de prevenção de riscos.  

O PPRCIC será igualmente remetido ao CPC e à Tutela, cumprindo o disposto na recomendação 1 de julho de 2009 do CPC. 

 

Lisboa, 28 de fevereiro de 2020 

O Presidente do Conselho Diretivo 

 
 

Fernando de Campos Serafino 
Tenente-General 

A Vogal do Conselho Diretivo           O Vogal do Conselho Diretivo 

 

Paula Costa                          Manuel da Silva Lopes 
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1. Enquadramento organizacional do IASFA 

 

1.1. Natureza 

 

O IASFA é um instituto público integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e património próprio, 

que prossegue atribuições do Ministério da Defesa Nacional (MDN), sob superintendência e tutela do respetivo Ministro. 

 

1.2. Missão 

 

 

1.3. Visão 
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1.4. Valores 

 

1.5. Atribuições 
 

 

O Decreto-Lei n.º 193/2012, de 29 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 35/2016 de 29 de junho, define no n.º 2 do artigo 3.º, as seguintes 

atribuições do IASFA: 

� Assegurar ações de bem-estar social, no quadro da ação social complementar (ASC); 

� Assegurar a gestão do sistema de assistência na doença aos militares das Forças Armadas (ADM); 

� Promover a satisfação de necessidades sociais não cobertas por outros sistemas de assistência social; 

� Promover, em colaboração com outras entidades ou serviços, a articulação e harmonização dos esquemas de prestações de ASC; 

� Assegurar a adequada gestão das receitas, designadamente as provenientes de quotizações; 

� Recolher e manter permanentemente atualizada a informação sobre o universo dos beneficiários e de benefícios concedidos; 

� Promover a realização de estudos conducentes à melhoria da ASC desenvolvida e propor medidas ou instrumentos legais necessários; 

� Divulgar, anualmente, os resultados apurados, por atividade, no âmbito da gestão da ADM e da promoção da ASC. 

 



Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, incluindo riscos de gestão 

 

8 

 

1.6. Organograma 
 

Para cumprimento da sua Missão e Atribuições o IASFA, baseia-se na seguinte estrutura orgânica: 
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2. Riscos 

    

A norma ISO 31000, referência ao nível dos princípios gerais para a gestão do risco, estabelece um processo abrangente para a identificação, análise, 

avaliação e tratamento dos riscos. E estabelece, igualmente, orientações de como o processo de gestão do risco deve ser integrado no processo de gestão 

do risco de uma organização.  

Muitas referências a gestão de risco estão alinhadas com esta norma que indica que “a gestão de riscos é um elemento central na gestão da 

estratégia de qualquer organização. É o processo através do qual as organizações analisam metodicamente os riscos inerentes às respetivas atividades, com 

o objetivo de atingirem uma vantagem sustentada em cada atividade individual e no conjunto de todas as atividades. O ponto central de uma boa gestão 

de riscos é a identificação e tratamento dos mesmos. O seu objetivo é o de acrescentar valor de forma sustentada a todas as atividades da organização. 

Coordena a interpretação dos potenciais aspetos positivos e negativos de todos os fatores que podem afetar a organização. Aumenta a probabilidade de 

êxito e reduz tanto a probabilidade de fracasso como a incerteza da obtenção de todos os objetivos globais da organização.” 

A gestão de risco tem por objetivo salvaguardar aspetos indispensáveis na tomada de decisões, de modo a que estas se revelem conformes com a 

legislação vigente, com os procedimentos em vigor e com as obrigações contratuais que vinculam a instituição.  

O elemento essencial é a identificação do risco, isto é, a possibilidade de determinado evento ocorrer e provocar um resultado irregular. A gestão de riscos 

vai permitir identificar e prevenir as ameaças para a organização, relativamente a determinados processos ou áreas de intervenção, podendo seguir uma 

metodologia alinhada com o Ciclo PDCA de Deming (Plan, Do, Check, Act). 

A par da prevenção e gestão de riscos, incluindo os de corrupção e infrações conexas, o IASFA tem como medidas e instrumentos ao nível de Sistema 

de Controlo Interno: 

� Instruções Permanentes  

� Delegações e subdelegações de competências  

� Política de gestão de acessos ao sistema de informação  

� Sistemas de informação de suporte às atividades 
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� Sistema de planeamento e controlo de objetivos e indicadores  

� Auditorias internas 

� Planos de implementação das recomendações decorrentes de Auditorias e de orientações por parte da Tutela 

 

2.1. Principais áreas de risco 

 

Na sua recomendação de 1 de julho de 2009 o CPC concluiu, face à análise às respostas ao questionário que aplicou a diversos organismos, que “as 

áreas da contratação pública e da concessão de benefícios públicos contêm riscos elevados de corrupção que importa prevenir através de Planos adequados 

de prevenção.” A prevenção de riscos de corrupção na contratação pública assume ainda uma maior relevância na Recomendação de 2 de outubro de 2019. 

Diretamente relacionada com ambas as áreas, está o conflito de interesses, igualmente referido pelo CPC na sua recomendação de 07 de novembro de 

2012, determinando que todas as entidades de natureza pública devem dispor de mecanismos de acompanhamento e de gestão de conflitos de interesses 

devidamente publicitados. De salientar o compromisso em seguir o quadro normativo que contempla o controlo da corrupção, em concreto o conflito de 

interesses na administração pública:  

� Constituição da República Portuguesa 

�  Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 

� Decreto-lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, Código do Procedimento Administrativo 

� Lei n.º 64/93 de 26 de agosto, Regime Jurídico de incompatibilidades e impedimentos de cargos políticos e altos cargos públicos 

� Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro, Estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da Administração central, regional e local 

� Lei n.º 8/2012 de 18 de janeiro, Estatuto do gestor público 

 

2.1.1. Contratação pública 

Os conflitos de interesses em processos de adjudicação de contratos públicos foram identificados como um tema de relevante interesse pelo 

Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF), tendo sido elaborado um Guia para identificação de conflitos de interesses nesse âmbito e redução dos 
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riscos que daí advêm. Constituem uma preocupação na adjudicação de contratos públicos no âmbito de ações estruturais, pondo em causa a transparência 

dos procedimentos, nomeadamente situações de corrupção e favoritismo injustificado, podendo lesar gravemente o orçamento público. 

Seguir um Manual de Boas práticas nas várias fases de um processo de adjudicação é fundamental para a realização de controlos e eliminação de dúvidas. 

Esse Manual encontra-se em elaboração para área da Contratação pública e será relevante na preparação e lançamento de cada processo, nomeadamente 

na identificação das necessidades e elaboração do caderno de encargos. Bem como na devida concretização das fases seguintes igualmente expostas a 

risco: 

o Receção e análise das propostas 

o Avaliação das propostas 

o Decisão final, adjudicação e contratualização 

Facultar o acesso a formação específica nesta área é fundamental, nomeadamente no que respeita às medidas excecionais de contratação pública. 

Ainda que tenha sido prevista em sede Plano de Atividades em 2019 a verba necessária para o levantamento de necessidades nesta área de formação, o 

compromisso é o de efetivar essa formação junto dos colaboradores que diretamente trabalham na área. 

 

2.1.2. Concessão de Benefícios Públicos 

Relativamente a potenciais riscos associados à concessão de benefícios públicos, estarão relacionados com os procedimentos formais (se estão 

organizados, se há um funcionário responsável, entre outros), com as iniciativas para a concessão do benefício (se estão sustentadas em pedidos formais) 

e com as decisões de atribuição do benefício (se são fundamentadas tendo presente a salvaguarda do interesse público, a igualdade, a proporcionalidade). 

A definição de critérios gerais e abstratos na concessão de benefícios públicos é entendida como relevante. O IASFA, tem esses critérios definidos 

nas Instruções Permanentes respetivas de atribuição de subsídios e outros benefícios de cariz social. Em fase de finalização está, igualmente, um Manual de 

Procedimentos para comparticipações do regime livre da ADM a implementar na íntegra logo que a nova versão do Sistema de Informação ADM esteja 

totalmente operacional. 

Dadas as atribuições do IASFA, estes riscos são transversais às áreas da Ação Social Complementar e Assistência na Doença a Militares. Em sede de 

Plano de Auditoria 2020 está prevista a realização de uma auditoria interna no âmbito das Comparticipações e subsídios. 
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2.2. Critérios de Classificação do risco 

 

Na graduação do risco, tendo por referência o guião do CPC e metodologias seguidas anteriormente, foram associadas às diferentes áreas 2 variáveis: 

probabilidade de ocorrência e gravidade da consequência. Classificou-se cada uma dessas variáveis segundo 3 regras: baixa, média e alta. Da conjugação 

das 2 variáveis, resultam 3 níveis de grau de risco: Fraco, Moderado e Elevado. 

 

 

 

 

 

A leitura na avaliação do risco é feita da seguinte forma: 

 

 

2.3. Responsáveis 

O PPRCIC identifica relativamente a cada área os responsáveis envolvidos na gestão e implementação das medidas de prevenção dos riscos 

identificados, colaborando com o GA enquanto gabinete responsável pela avaliação e revisão do presente Plano. 
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2.4. Identificação de riscos e respetivas medidas de prevenção por Unidade Orgânica 

 

Para efeitos de elaboração do presente plano, procedeu-se, em primeiro lugar, à identificação das áreas/processos em que se verifica a 

probabilidade de ocorrência de riscos. São identificados os riscos, classificada a probabilidade da sua ocorrência e a gravidade das consequências da 

ocorrência dos mesmos, identificadas as medidas de prevenção de riscos e os responsáveis envolvidos na sua prevenção e gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO GC GR

1
Utilização indevida de informação 

confidencial
1 3 2

Rotatividade de equipas de Auditores; Sensibilização quanto aos 

principios da Auditoria; trabalho de campo realizado por mais do que 1 

elemento da equipa de auditores, formação em auditoria interna, 

sensibilização interna para a classificação documental

Chefe do 

GA

2
Extravio/inutilização de evidências de 

suporte às constatações
1 3 2

Limitação do acesso aos processos de auditoria; manutenção de arquivo 

próprio para os processo de auditoria

3 Não cumprimento dos prazos legais 1 3 2

Desenho e informação de datas de report;  monitorização das atividades 

de acordo com calendário estipulado;

Sinalização de informação não disponível em reuniões de coordenação

4
Falta de fiabilidade nas fontes de 

informação
1 3 2

Cruzamento de dados; análise de período homólogo e registo de 

tendências

Planeamento Estratégico

Auditoria

Gabinete de Auditoria

Área/processo Identificação dos riscos
Avaliação do Risco

Identificação das medidas preventivas EPR
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PO GC GR

1 Atribuição indevida de perfis 1 3 2

Rotatividade de funções; elaboração de Instrução Permanente para a 

gestão e atribuição de acessos e gestão da informação por áreas de 

atividade.

2
Acesso a informação restrita e 

confidencial por pessoas não autorizadas
1 3 2

Estabelecimento de regras de acesso ao sistema; possibilidade de 

estratificar o acesso à documentação por áreas e níveis de segurança 

atribuída.

3

Falta de encaminhamento, ou 

encaminhamento indevido, dos 

documentos recebidos no Conselho 

Diretivo

1 3 2

Utilização de um sistema de informação de Gestão documental para 

encaminhamento de todos os documentos; utilização simultânea do envio 

físico dos documentos através de entrega personalizada e utilização de 

correio interno; controlo de prazos em articulação com os serviços, 

verificação de casos pontuais e controlo de reclamações.

4

Deficiente programação de atividades 

levando a conflitos operacionais e 

inerentes custos, quer a nível de eficácia, 

quer a nível financeiro.

1 3 2

5
Utilização indevida de viaturas da frota 

automóvel do IASFA
1 3 2

6

Utilização de viaturas com falta de 

condições para poderem circular, quer a 

nível de segurança, quer a nível legal.

1 3 2

Vistoria regular a todas as viaturas e equipamentos da frota automóvel, 

com elaboração de documento onde estão definidas as prioridades de 

intervenção.

7

Comunicação interna, 

externa e gestão da 

Imagem

Manipulação e/ou omissão de informação 1 3 2

Elaboração de um plano de Comunicação Institucional; garantia de 

aplicação dos procedimentos definidos nesse Plano; atividades 

desenvolvidas em equipa e verificação da informação disponibilizada por 

segundo elemento da equipa.

8 Incumprimento de prazos legais 1 3 2

Acesso a bases de dados completas e atualizadas de legislação; 

distribuição dos processos por vários intervenientes; controlo efetivo dos 

prazos

Parcialidade/favorecimento na emissão de 

pareceres jurídicos
1 3 2 Verificação do Parecer por 2.ª pessoa

Gestão da frota automóvel

Gestão documental

Implementação de um sistema de gestão de frota, incluindo normativo e 

mapeamento de processo, com formação para os utilizadores; documento, 

permanentemente atualizado, com a programação integrada das várias 

atividades.

Análise e instrução dos 

processos jurídicos

Chefe do 

GACD

Gabinete de Apoio ao Conselho Diretivo

Área/processo Identificação do risco
Avaliação do Risco

Identificação das medidas preventivas EPR
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PO GC GR

1

Falha na conferência da folha de 

processamento dos vencimentos e outros 

abonos 

1 1 1

Conferir  e validar mensalmente numa base de amostragem o 

processamento dos vencimentos e outros abonos, antes do seu 

pagamento.

2

Não considerar padrões rigorosos de 

desempenho e desresponsabilização pelos 

funcionários no apuramento de despesa 

sem prévio cabimento na respetiva 

dotação orçamental

1 1 1

Efetuar todas as despesas  após a elaboração de cabimento prévio e 

respetivo compromisso, na rúbrica orçamental respetiva de acordo com o 

definido no DL 26/2002. O SIG cumpre o ciclo da despesa legalmente 

definido.

3

Omissões em SIGDN na prestação de 

contas do movimento de operações de 

tesouraria, de acordo com os critérios 

definidos no POCP

1 2 1

Registo metódico dos factos, sendo que todas as operações devem ser 

relevadas de uma forma sistémica e sequencial e todas as passagens dos 

documentos pelos diversos sectores devem ficar registadas.

4

Falhas na aplicação de normas, 

procedimentos e regulamentos de 

natureza financeira (p.e. classificações 

contabilísticas incorretas)

3 2 3
Elaboração de Manual de Apoio à classificação orçamental/patrimonial; 

Conferência da informação intermédia e final. 

5

Deficiente controlo da faturação e 

consequente insuficiência no controlo da 

receita

1 2 1

Registo metódico dos factos, sendo que todas as operações devem ser 

relevadas de uma forma sistémica e sequencial e todas as passagens dos 

documentos pelos diversos sectores devem ficar registadas.

Gestão orçamental e 

financeira

Chefe do 

GPGFO

Gabinete de Planeamento e Gestão Financeira do Orçamento

Área/Processo Identificação do Risco
Avaliação do Risco

Identificação das medidas preventivas EPR
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PO GC GR

1

Bem abatido continuar nos serviços e 

abates sem autorização dos órgãos 

competentes

1 2 1
Continuar a identificar os bens imobilizados, abatendo no SIG o que já foi 

abatido anteriormente.

2 Incorreta avaliação do imobilizado 1 2 1

Rigoroso controlo de existências de bens e universo patrimonial, e sua 

distribuição pelos diferentes espaços (folha de carga em cada 

dependência).

3
Transferência ou cedência de equipamento 

por pessoa ou órgão sem competência
1 1 1

Efetuar uma informação interna sempre que existe a necessidade de 

transferir material para outro local.

Utilização e apropriação indevida de bens, 

para fins privados
1 2 1

Controlo e responsabilização neste âmbito. Um responsável pela gestão do 

imobilizado em cada CAS e SEDE.

4
Incorreta parametrização  dos 

artigos/bens/géneros
1 2 1

Promover a parametrização correta dos artigos/bens/géneros, incluindo os 

suscetíveis de fracionamento para além da unidade. Promover 

conferências de inventário geral dos armazéns por amostragem registando 

a taxa de não conformidades observadas. Elaborar Manual de 

procedimentos, que integre os procedimentos a desenvolver nas diferentes 

áreas.

5

Bens entregues pelos fornecedores não 

cumprindo as quantidades e requisitos 

indicados

1 3 2

Verificação dos bens entregues efetuada por 2 funcionários que confirmam 

e assinam. Aperfeiçoar os procedimentos de receção, incluindo através da 

metodologia "carga cega"

6
Indisponibilidade de existências e falta de 

otimização de stoks
1 3 2

Elaboração anual de um Plano de necessidades para otimizar a

composição dos stocks e garantir a disponibilidade das existências. 

7
Inadequado perfil de competências para o 

exercício das funções
1 2 1

Diligenciar ações de formação no âmbito deste processo, nomeadamente 

em gestão da cadeia de abastecimento,  gestão de stocks e ao nível do 

conhecimento da utilização das potencialidades do SIGDN.

8 integridade e segurança de informação 3 2 3

Finalização do módulo que está a ser desenvolvido no âmbito do SIPIASFA, 

o qual vai permitir “gerir” o processo de gestão de armazéns e controlo de 

existências, desde a requisição do bem, por parte das unidades orgânicas, 

até ao seu processamento e entrega nas respetivas unidades orgânicas, 

incluindo nos CAS. Clarificar o enquadramento, objetivos e atividades 

suportadas pelo referido módulo do SIPIASFA (respeitante à gestão de 

armazéns e existências).

Chefe do 

GRM

Gabinete de Recursos Materiais

Área/Processo Identificação do Risco
Avaliação do Risco

Identificação das medidas preventivas EPR

Gestão de armazéns e 

controlo de existências

Gestão do imobilizado
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PO GC GR

1
Uso indevido de recursos do IASFA para fins não 

compatíveis com a função desempenhada
1 1 1 Restrição acesso a recursos por perfil de utilizadores

2 Acesso a dados pessoais e sensíveis 2 2 2
Implementação de políticas de acesso, 

de acordo com o princípio do privilégio mínimo

3
Utilização de credenciais genéricas para o acesso 

a recursos
1 2 1

Implementação de política de restrição à utilização de credenciais genéricas;

implementação de política de criação de credencias nominais com privilégios 

específicos (e.g. administrador de sistemas)

4

Inexistência de identidade única de colaborador 

do IASFA, impossibilitando a eficaz criação, 

alteração ou revogação de credenciais nos vários 

sistemas, assim como a dificuldade na garantia 

da correta aplicação do princípio do privilégio 

mínimo 

2 2 2

Implementação de sistema de Identidade única (e nominal) para 

colaboradores do IASFA; Implementação de politicas de acessos, de acordo 

com o princípio do privilégio mínimo

5
Uso indevido de identidade e partilha de 

credenciais entre utilizadores
3 2 3

Sensibilização dos utilizadores para os riscos e responsabilidades associados à 

partilha de credenciais; implementação de sistema de identidade única (e 

nominal) para colaboradores do IASFA; implementação de política de 

impossibilidade de acesso em mais do que dois terminais em simultâneo

6
Acesso a recursos do IASFA por entidades 

estranhas ou não autorizadas
1 3 2

Implementação de políticas de acesso, 

de acordo com o princípio do privilégio mínimo

7

Incorreta utilização das aplicações e/ou bases de 

dados, com risco de informação errada, 

dificuldade de integração e perda de dados

1 2 1

Proporcionar aos colaboradores a adequada formação para a correta 

utilização das aplicações, respeitando minuciosamente os procedimentos 

instituídos

8

O aumento exponencial dos ataques às redes e 

aos dados informáticos em quantidade, 

variedade e perigosidade

2 2 2

Promover, através dos meios de divulgação possíveis, a informação dos 

utilizadores alertando-os para os constantes ataques de software malicioso e 

preparando-os para evitar o risco e, quando necessário, minimizar os danos

9
Não utilização de programa antivirus 

devidamente adequado e atualizado
1 2 1

Manter ativos e atualizados programas antivirus em todos os servidores de 

rede e workstations

Gabinete de Sistemas de Informação e Comunicação

Área/Processo Identificação do Risco
Avaliação do Risco

Identificação das medidas preventivas EPR

Chefe do 

GSIC

Gestão de Sistemas de 

Informação e 

Comunicação
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PO GC GR

1
Processamento de comparticipações 

efetuadas em entidades com acordo
1 2 1

Confirmação do código junto dos Acordos. A aplicação ADM alerta para o 

facto de determinada entidade ter acordo com a ADM mas não o código 

especificamente.

2
Atos médicos prescritos e faturas não 

serem correspondentes com o ato 

realizado

1 2 1
Os processadores e verificadores em caso de dúvida devem solicitar 

sempre os necessários esclarecimenos à assessoria médica

3

Processamento de comparticipações mais 

recentes em detrimento de outras mais 

antigas

1 2 1

Alinhamento das pastas para processamento pela antiguidade dos 

documentos e pela data de entrada na ADM e não pelos números 

sequenciais das pastas

4
Processamento de comparticipações em 

códigos errados
1 2 1 Verificação da faturação por terceira pessoa

5 Receitas
Falta de controlo dos descontos a efetuar 

pelas entidades pagadoras
3 2 3 Implementação da Portaria nº 56/2018

6 Verificação Documental deficitária 2 2 2 Formação especializada aos elementos integrantes do processo

7 Processamento de faturação indevida 3 2 3

Upgrade das aplicações informáticas em vigor de forma a permitir a 

implementação de tabelas de incompatibilidades  com as regras em vigor; 

e a permitir a validação direta com o INFARMED

Diretor 

DSADM/ 

Chefe do 

GSIC

Faturação de 

Convencionados e de 

Farmácias

Regime livre e Regime 

convencionado

Direção de Serviços de Assitência na Doença a Militares

Área/Processo Identificação dos riscos
Avaliação do Risco

Identificação das medidas preventivas EPR

Diretor 

DSADM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

PO GC GR

1
Perda de confidencialidade da informação 

comprometida
1 3 2 Apresentação de Declaração de confidencialidade

2 Pagamentos indevidos 1 3 2
Segregação de funções; 

Comparação e verificação de totais das folhas de vencimentos

3

Insuficiente controlo interno de situações de 

acumulação de funções públicas com outras 

atividades

1 2 1

Obrigatoriedade de apresentação de requerimento de acumulação de 

funções. Regulamento interno sobre acumulação de funções e respetivo 

controlo

4
Discricionariedade, ambiguidade e/ou

subjectividade na definição de critérios de

selecção

1 2 1
Formalizar os critérios e pressupostos de rotatividade

de júris de procedimentos concursais

Gestão de Recursos 

Humanos

Chefe do 

GRH

Gabinete de Recursos Humanos

Área/Processo Identificação do Risco
Avaliação do Risco

Identificação das medidas preventivas EPR
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PO GC GR

1

Defeitos de obras por incumprimento contratual 

nas empreitadas e deficiência de fiscalização do 

IASFA nos autos de mediação e vistorias

1 2 1
Deslocação de 2 representantes do IASFA a todas as vistorias para autos de mediação, 

receção provisória e definitiva de obras.

2
Adjudicação de obras desnecessárias no 

património do IASFA
2 2 2

Avaliação do estado de conservação dos imóveis e das obras necessárias efetuadas 

sempre por 2 representantes e confirmadas pelo Chefe de Divisão e Diretor de Serviços.

3

Subavaliação do estado de conservação do fogo, 

provocando que a verba de ressarcimento pelo 

arrendatário ao IASFA, I.P seja inferior à 

adequada.

1 2 1

Deslocação ao fogo de 2 representantes. Um (1) representante da Área de Infraestruturas, 

devidamente habilitado para avaliar o estado de conservação do fogo. O outro 

representante, da Área de Habitação, para efetuar a receção do locado.Preenchimento do 

impresso adequado à avaliação do fogo. Avaliação do estado de conservação, de acordo 

com o expresso no "Método de avaliação do estado da conservação de imóveis" (MAEC), 

desenvolvido pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil

4

Sobreavaliação do estado de conservação do 

fogo, com estimação de dispêndio de verbas 

exageradas para a sua reparação.

1 2 1

Deslocação ao fogo de 2 representantes. Um (1) representante da Área de Infraestruturas, 

devidamente habilitado para avaliar o estado de conservação do fogo. O outro 

representante, da Área de Habitação, para efetuar a receção do locado. Preenchimento do 

impresso adequado à avaliação do fogo.

Avaliação do estado de conservação, de acordo com o expresso no "Método de avaliação 

do estado da conservação de imóveis" (MAEC), desenvolvido pelo Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil

5

Subavaliação do valor base da renda, com 

possível consequência duma verba mais baixa vir 

a ser cobrada pelo IASFA, I.P..

1 2 1

Valor base da renda em regime de Renda Livre, calculado através dos valores médios para 

3 imóveis de tipologia idêntica, expressos em, pelo menos, 2 sites imobiliários de 

referência, com localização do locado.

ER
P

I

6 Gestão das ERPI Não calcular/cálculo indevido de mensalidades 1 2 1

Informatização do processo de cálculo de mensalidades. Controlo de movimentos mensais 

no SIASC cujas listagens mensais são enviadas mensalmente pelos Diretores Técnicos ao 

GPGFO para integração automatizada da faturação mensal no SIG/DN.

7 Comparticipações e subsídios
Atribuição de comparticipações indevidas da 

área do Antigo Cofre de Providência
2 3 2 Segregação de funções ao nível da proposta, avaliação da conformidade e decisão.

8
Gestão e controlo de 

informação Beneficiários ASC

Desatualização do cadastro dos beneficiários  - 

SIASC
1 3 2

Articulação entre organismos. Monitorização periódica. Adoção de medidas de 

sensibilização para a atualização de dados.

9
Adulteração do resultado inquéritos de 

satisfação
3 1 2

Criação de inquéritos digitais com fatores de avaliação mensuráveis e que possibilitem 

uma melhoria contínua. Implementação de inquérito digital que permita a tradução do 

mesmo em diversas línguas de acordo com os países congéneres CLIMS. Análise por 

entidade responsável pelo tratamento de dados estatísticos, exógena à DTL.

10
Existência de situações de favoritismo 

injustificado a um determinado beneficiário;
1 2 1

Uniformização e consolidação da informação relativa a todas os beneficiários que 

concorrem a programas de férias e lazer, de acordo com a Instrução permanente no ãmbito 

do alojamento temporário para férias, lazer e viagens. Os critérios de seleção devem ser 

publicitados no site do IASFA e serem previamente aprovados pelo CD. A listagem de todos 

os candidatos (selecionados e em reserva) deve ser enviada, individualmente por e-mail, 

ou outra forma, quando esta não é possível, a todos os candidatos. Sempre que após a 

seleção haja ainda vagas por preencher, deverá ser publicitado no site do IASFA essa 

informação.

Deve existir um arquivo do histórico para consulta dos dados que deram origem à seleção, 

pelo menos dos últimos 3 anos.

h
ab

it
aç

ão Gestão do património 

imobiliário/frações para 

arrendamento

Direção de Serviços de Ação Social Complementar

Área/Processo Identificação dos riscos
Avaliação do Risco

Identificação das medidas preventivas EPR
ap

o
io

 
te

m
p

o
s 

 li
vr

e
s

Turismo e lazer

Diretor 

DSASC
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2.5. Identificação de riscos de corrupção e infrações conexas e respetivas medidas de prevenção nas áreas Contratação Pública 

e Concessão de Benefícios Públicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO GC GR

1

Inexistência de elaboração de uma 

previsão de todas as fases do concurso, e 

os seus possíveis incidentes, com base em 

estimativas fundamentadas

1 1 1

Conclusão da elaboração dos manuais de boas práticas na àrea da 

contração pública do IASFA e na área do imobilizado.

Seguir os procedimentos enunciados nos referidos manuais.

2

Inexistência de mecanismos internos de 

controlo que permitam detetar situações 

de conluio entre concorrentes e eventual 

corrupção de funcionários

1 2 1

Conclusão da elaboração dos manuais de boas práticas na área da 

contração pública do IASFA e na área do imobilizado.

Seguir os procedimentos enunciados nos referidos manuais.

3
Situações de conivência com fornecedores 

de bens ou serviços
2 3 3

Consultas prévias a vários fornecedores como procedimento regra para 

adjudicação de bens ou serviços.   Auditorias externas

4 Situações de conflitos de interesses 1 3 2
Implementar mecanismos de controlo de eventuais conflitos de interesses, 

designadamente os previstos no CCP e no CPA

5
Recursos sucessivos à consulta prévia ou 

ao ajuste direto
1 3 2

Adotar procedimentos de controlo interno que assegurem o cumprimento 

dos limites à formulação de convites às mesmas entidades

6

Os funcionários não recebem formação 

adequada para prevenir situações de 

conflito de interesses

1 2 1

Assegurar em sede de Planos de Atividades a verba necessária para o 

levantamento de necessidades nesta área de formação e concretizar essa 

formação.

Chefe do 

GRH/Chefe 

do GPGFO

7

Adjudicação de bens ou serviços e 

contratação de especialistas externos por 

ajuste direto

3 2 3

Recurso ao concurso público para todos os procedimentos de contratação a 

efetuar, com exceção da contratação dos especialistas externos por ajuste 

direto enquadrada tecnicamente nos sistemas informáticos da ADM e ASC. 

Chefe do 

GPGFO

Contratação Pública

Contratação Pública

Área Identificação dos riscos
Avaliação do Risco

Identificação das medidas preventivas EPR

Chefe do 

GRM
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PO GC GR

A
D

M

1
Comparticipações 

financeiras

 Atribuição de comparticipações indevidas  de 

despesas com lares e casas de repouso, apoio 

domiciliário por terceira pessoa ou por familiar

1 2 1

Segregação de funções ao nível da proposta, avaliação da conformidade e 

decisão; acompanhamento e validação mensal das listas para aferição de dados; 

aplicação da  Instrução Permanente (IP)  aprovada pelo Conselho Diretivo (CD) e 

obrigatoriedade do preenchimentodos formulários em anexo à I.P.; rotatividade 

de funções na equipa de trabalho

Diretor 

DSADM

2

Incluir indevidamente beneficiários na lista de 

candidatos que não reúnam as condições 

estabelecidas no Manual de Porcessos-Chave ou 

cujo processo documental de candidatura não 

esteja completo

1 2 1

Avaliação da conformidade das propostas de candidatura lançadas pelo Serviço 

Social do Centro de Apoio Social (CAS); aplicação do Manual de Processos-Chave,  

aprovado pelo Conselho Diretivo (CD), que define normas e 

procedimentos;Informatização do processo de  integração de beneficiários em 

lista de candidatos no SIASC; disponibilização das listas para consulta no SIASC                                 

3 Favorecimento de beneficiários a serem admitidos 1 2 1

Disponibilização das listas para consulta no SIASC; rastreabilidade dos 

beneficiários selecionados (género/tipo de candidatura individual ou casal) em 

lista de candidatos a serem admitidos face ao número de vagas a admitir pelas 

ERPI

4
Comparticipações e 

subsídios

Atribuição de comparticipações indevidas no âmbito 

das Ação Social Complementar
2 3 3

Segregação de funções ao nível da proposta, avaliação da conformidade e 

decisão; aplicação das  Instruções Permanentes (IP),  aprovadas pelo Conselho 

Diretivo (CD); rotatividade de funções na equipa de trabalho

5

Gestão e controlo de 

informação 

Beneficiários ASC

Admissão indevida de beneficiários da Ação Social 

Complementar do IASFA, I.P. que o requeiram
1 2 1

Aplicação da Portaria n.º 1238/2010, de 14 de dezembro - Regulamento dos 

Benenficiários do IASFA, I.P.; segregação de funções ao nível da proposta, 

avaliação da conformidade e decisão; rastreamento dos funcionários que 

integram beneficiários no SIASC

C
A

S

6 ADM Erros na elaboração dos diferentes processos ADM 1 1 1
Análise das reclamações apresentadas e dos inquéritos de satisfação preenchidos 

pelos beneficiários

Diretor 

DSASC

ap
o

io
 s

o
ci

al

Concessão de Benefícios Públicos

Área Identificação dos riscos
Avaliação do Risco

Identificação das medidas preventivas EPR

ER
P

I

Gestão das ERPIS 
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3. Monitorização, avaliação e revisão do Plano 

 

O PPRCIC é um instrumento de gestão e suporte ao Planeamento estratégico do IASFA. Neste sentido, é alvo de monitorização, avaliação e revisão. 

Monitorização 

A monitorização da implementação das medidas previstas no Plano cabe aos responsáveis identificados para cada medida. O seu envolvimento é 

fundamental na prevenção e deteção dos riscos de corrupção e infrações conexas, zelando pelo cumprimento das medidas definidas. A periodicidade para 

consulta sobre a implementação de cada medida é realizada pelo GA em dois momentos: nos meses de junho e dezembro. 

Avaliação 

A avaliação do PPRCIC é assegurada pelo GA, tendo por base a informação de monitorização disponibilizada pelos responsáveis identificados para cada medida. 

Em cumprimento da recomendação de 1 de julho de 2009 do CPC, é elaborado o Relatório Anual de Execução do PPRCIC, com vista a aferir o estado global da 

sua implementação, a eficácia das medidas e controlos implementados e a necessidade de ajuste dessas medidas. Em sede de Relatório de Atividades do 

IASFA, haverá referências ao Relatório Anual de Execução do PPRCIC, enquanto parte do Sistema de Controlo Interno. Em cumprimento da Recomendação n.º 

1/2012, de 07 de novembro, do CPC - Gestão de conflitos de interesse no setor público – deverá ser incluído no Relatório sobre a execução do Plano, uma 

referência sobre a gestão de conflitos de interesses. 

Revisão 

O PPRCIC, enquanto instrumento de gestão dinâmico, será atualizado sempre que se detetem novos riscos ou seja necessário implementar novas medidas 

preventivas. 

Entende-se que uma periodicidade bienal (2 em 2 anos), garante o tempo mínimo para estabilização e implementação das medidas previstas. 

Inerente ao PPRCIC, à sua monitorização, avaliação e revisão está igualmente a realização de auditorias internas em áreas consideradas de risco e a 

preocupação de controlar os respetivos planos de implementação de recomendações. 

O Plano atualizado, depois de aprovado, será remetido às entidades referidas no ponto 1.2. da Recomendação n.º 1/2009, de 1 de julho, do CPC e 

disponibilizado online no site do IASFA. 

INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS, 2020 




