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1. Enquadrramento
O Manual de Avvaliação do Risco de FFraude do COMPETE
C
20
020 prevê a realização de uma
avaliaação, a realizzar no final de
d cada anoo civil durantte o período de program
mação ou sem
mpre que
ocorrram alteraçõ
ões significattivas ao sisteema de gestãão e controlo, sendo a pprimeira efetuada no
limitee até 6 messes após a Designação,
D
elaborando‐‐se subseque
entemente uum relatório
o com as
concllusões obtidas, o qual é objeto de a dequada sup
pervisão e aprovação peela Comissão
o Diretiva
do CO
OMPETE 202
20.
Nestee contexto, a equipa de
d avaliação designada para o efeiito, por Desspacho da Comissão
C
Diretiva do COM
MPETE 2020 de 25 de outubro de
e 2016 (Anexo I), mediaante a apliccação da
meto
odologia de avaliação
a
pre
evista no Maanual de Avaaliação do Rissco de Fraudde do COMPETE 2020
alcan
nçou um con
njunto de re
esultados quue corporizam
m o primeirro exercício de autoavalliação do
impacto e da probabilidade de ocorrênciaa de cenárioss de fraude específicos.
e

2
2. Metodollogia
Como
o forma de avaliar
a
a incidência e a pprobabilidade
e de ocorrên
ncia de riscoss de fraude, a Equipa
de Avvaliação, dee acordo com
m o Manua l de Avaliaçção do Risco
o de Fraude do COMPETE 2020,
recorrreu à ferram
menta de avvaliação de risco de fraude disponibilizada pelaa CE, e consstante da
Norm
ma n.º 4/AD&
&C/2015, de 23 de abril, a qual assenta nas seguintes etapas m
metodológiccas:

Quantificação da prrobabilidad
de e do imp
pacto de um
m determinaado risco de
e
fraud
de (RISCO BRUTO)
Avaliação
o da eficácia
a dos controolos atualm
mente imple
ementados na mitigaçã
ão
d o RISCO BR
RUTO
Avaliaçãão do RISCO
O RESIDUALL após o efe
eito dos con
ntrolos atuaais e da sua
eficácia
a ou seja a situação ta
al como é attualmente
Avaaliação do efeito
e
dos coontrolos pla
aneados no
o RISCO RESSIDUAL
Definiçção do RISC
CO ALVO ou seja do nívvel que a Autoridade
A
dde Gestão
connsidera tole
erável

Assim
m, partindo dos
d riscos ide
entificados eem cada uma das ativida
ades suscetívveis de comp
portarem
riscoss de fraude,, a Equipa de
d Avaliação procedeu à identificaçã
ão dos mec anismos de controlo
assocciados a cada uma das atividades
a
dee risco, send
do que a assunção da reelevância de cada um
dos rriscos para a AG, a quantificação do impacto do risco e sua probabilidadde (Risco BRUTO) e o
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efeito
o combinado
o dos contro
olos existen tes no impaacto e proba
abilidade doo risco BRUT
TO foram
ponderados atento o histórico de conheccimento de casos fraudulentos anteriiores, quer no âmbito
do PTT 2020, quer de outros períodos de pprogramação
o.
Por ú
último impo
orta salienta
ar que a Eqquipa de Avvaliação, para efeitos dde identifica
ação dos
contrrolos existentes, se baseo
ou nos segui ntes docume
entos de refe
erência paraa o Programa
a:
aa) Descrição
o do Sistema de Gestão e Controlo;
b
b) Manual de
d Procedime
entos;
c) Carta de Missão;
d
d) Código dee Ética e Con
nduta.

3
3. Conclusõ
ões Gerais
O exeercício de au
utoavaliação realizado enntre 28 de outubro e 5 de
d dezembroo de 2016, partiu
p
dos
riscoss identificad
dos para cad
da uma das áreas susce
etíveis de comportarem
m riscos de fraude –
Seleçção de Candiidaturas, Implementaçãoo e Verificaçções e Valida
ação de Desspesa e Paga
amento –
desiggnadamente::

Seleção de
Caandidaturas
•SR11
•SR22
•SR33

Conflito de
d interesses dos colaboraddos com respo
onsabilidade pela
p análise dde candidatura
as
Falsas deeclarações pre
estadas pelos ccandidatos
Duplo fin
nanciamento

Im
mplementaação
eV
Verificaçõ
ões
•IR11
•IR22
•IR33
•IR44
•IR55
•IR66
•IR77
•IR88

3

Co
ontrataçãão Públicaa

Conflitos de interesse ou subornos e comissões illegais
A adoção
o de procedim
mentos que vioolem o princíp
pio da concorrrência
Manipulaação de proce
edimentos conncursais
Concertação de propostas
Preços (o
orçamentos) in
nadequados
Manipulaação dos orçamentos e da ffaturação
Trabalhos, Bens e/ou serviços
s
não ffornecidos ou substituídos
Alteraçõees contratuaiss
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Im
mplementaação
eV
Verificaçõ
ões
•IR99
•IR110
•IR111

Cu
ustos com
m Pessoal

Falsificação das qualificações ou dass atividades desenvolvidas pelos recursoos humanos
Falsificação de custos com
c
pessoal
Custos co
om pessoal afetos incorretaamente a projjetos específiccos

V
Validação
o de
Despesaa e
Pagamen
ntos
•CR11
•CR22
•CR33
•CR44

Processo de verificações de gestão iincompleto ou desadequad
do
Processo de validação de despesa inncompleto ou
u desadequado
o
Duplo fin
nanciamento
Conflito de
d interesse na
n Autoridadee de Gestão

a. Riscos
R
Relev
vantes paraa o Program
ma
A Equipa de Avvaliação com
meçou por pproceder à análise dos riscos de ffraude espe
ecíficos e
identtificou para cada
c
um dele
es a sua relevvância no co
ontexto do Prrograma. Asssim, e de aco
ordo com
a fundamentação
o apresentad
da na ferram
menta de autoavaliação (A
Anexo II), reesultou a classsificação
“relevvante” para 9 dos 18 risccos apreciadoos.

•SR2
•IR2
•IR9
•IR10
•IR11
•CR1
•CR2
•CR3
•CR4
•SR1
•SR3
•IR1
•IR3
•IR4
•IR5
•IR6
•IR7
•IR8
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Falssas declaraçõess prestadas pelos candidatos
A a doção de proce
edimentos que violem o princíípio da concorrrência
Falssificação das qu
ualificações ou das atividades desenvolvidas pelos
reccursos humanoss
Falssificação de cusstos com pessoal
Cusstos com pessoal afetos incorrretamente a proojetos específiccos
Proocesso de verificações de gestã
ão incompleto oou desadequad
do
Proocesso de validaação de despesa incompleto oou desadequado
o
Dupplo financiamento
Connflito de interessse na Autorida
ade de Gestão
Connflito de interessses dos colabo
orados com respponsabilidade pela
anáálise de candidaaturas
Dupplo financiamento
Connflitos de intere
esse ou subornos e comissõess ilegais
Maanipulação de procedimentos
p
concursais
c
Conncertação de prropostas
Preeços (orçamentos) inadequado
os
Maanipulação dos orçamentos e da
d faturação
Traabalhos, Bens e//ou serviços não fornecidos ouu substituídos
Alteerações contrattuais
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b. Avaliação
A
do Risco BR UTO

ocedeu à avvaliação do Risco BRUTO
O, antes doo efeito de qualquer
Em ssequência a Equipa pro
contrrolo efetuad
do ou previisto, para ccada um do
os riscos de
e fraude esppecíficos, o qual se
consu
ubstancia naa matriz infra
a, com a seguuinte escala de
d pontuação:

CRÍTIC
CO
SIGNIFICA
ANTE
TOLERÁ
ÁVEL
Matrriz Risco BRU
UTO

IMPACTO DO RISCO

4

SR2

3

2

1

1

SR3

IR11

IR6

SR1

IR7

IR8

CR
R1

CR2

IR11

CR3

IR3

IR44

IR5

IR9

CR
R4

2

3

IR100

IR2
5

4

PROBABILLIDADE DO RISCO
R

omo resulta da matriz supra,
s
dos 1 8 riscos identificados pelo instrumeento de avaliação do
Tal co
risco foram conssiderados, an
ntes do efei to de qualq
quer controlo
o efetuado oou previsto, 5 riscos
tolerááveis, 13 riscos significa
antes/críticoos, não tendo
o a equipa de avaliação identificado nenhum
risco específico para além doss pré‐definiddos pela ferraamenta de autoavaliaçãoo.
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c. Avaliação
A
do Risco RESSIDUAL
De seeguida, aten
ntos os controlos existenntes no Proggrama, a Equipa proceddeu à ponde
eração da
avaliaação do Rissco RESIDUA
AL para ca da um doss riscos de fraude esppecíficos, o qual se
consu
ubstancia naa matriz inffra, com a mesma esccala de pon
ntuação do risco anteriormente
definido:

CRÍTIC
CO
SIGNIFICA
ANTE
TOLERÁ
ÁVEL

Matrriz Risco RESIIDUAL

IMPACTO DO RISCO

4

3

2

SR2

S
SR3

IR1

I
IR6

IR7

IR11
CR3
6

1

I
IR3

IR8

IR9

SR1

IR4

C
CR1

CR2

CR4

IR5

IR10
I

1

IR2
I

2

3

4

PROBABILID
DADE DO RIS
SCO

Após a consideraação dos controlos existtentes no Prrograma a Equipa
E
veio a considerarr, dos 18
riscoss identificad
dos pelo instrumento de avaliação
o do risco, 17 riscos ttoleráveis e 1 risco
signifficante.

Riscos Espe
ecíficos co
om alteraç
ções entre o Risco B
BRUTO e o Risco
d. R
R
RESIDUAL
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Identtificam‐se seguidament
s
te os Risc os Específicos com alteração
a
ddo risco bruto
b
de
signifficante/críticco para riscco residual tolerável motivados pelos contrrolos existe
entes no
Progrrama.

R
Risco BRUTO Signifi cativo/Críítico vs Rissco RESIDU
UAL
Toleráve
el
SR1

SR2

SR3

IR1

IR2

IR6

IR7
7

IR8

IR10

CR1

CCR2

CR3

Os co
ontrolos quee determina
aram a alterração para cada um do
os riscos ideentificados foram
f
os
seguiintes:

Conttrolos
Existtentes
SR1

Conflito
o de interessses dos colab
borados com
m responsabbilidade pela análise de
candida
aturas

Reff. do Controlo
o

SC 1.1

SC 1.2

SC 1.3

SC 1.4

Descrição ddo Controlo
Com um
ma periodicidaade adequadaa e para
uma am
mostra aleatórria de candidaaturas, a
AG proccede à revisãoo dos procedimentos
adotado
os de form
ma a verifficar a
conform
midade do proocesso de sele
eção das
candidaturas. Este coontrolo é assegurado
a equipa diferrente da envo
olvida na
por uma
seleção dessas opera ções.
A AG asssegura que oos colaborado
ores com
responsabilidade na análise e seleção de
candidaturas não esttarão envolviidos nas
verificaçções de gestãão dessas operações,
assegura
ando desta foorma uma ad
dequada
segregação de funçõees.
A AG possui um Código de Ética e
a, que integgra uma políítica de
Conduta
conflitoss de interessees, dirigido e assinado
a
pelos colaboradorres, incluind
do os
nientes no proocesso de avaaliação e
interven
seleção das operaçõees, e adotou medidas
de divulgação internna e que garaantam a
sua implementação.
A AG elaborou, ddivulgou e mantém
atualizada a Carta de Missão, onde é
o o objetivoo da entidaade em
expresso
alcançarr um elevado nível ético e procede
à sua divvulgação inte rna junto de todos
t
os
colabora
adores.
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Qual
Q a fonte dde informação
o que prevê a
execuçãão deste Conttrolo?

ocedimentos para supe
ervisionar as
Pro
fun
nções delegaadas (página 144 DSGC) ‐ 7
Dim
mensão (1) n a fase de aná
álise e seleção
o
e Dimensão (22) relativo ao
o controlo dee
performance das verificaçõ
ões efetuadas
rep

O
Segregação de funções na AG e nos OI
onto 2.2.1. daa DSGC)
(po

Có
ódigo de Éticca e Conduta
a da AG e OI
O
(po
onto 2.2.1. daa DSGC)

nexo XVII da DSGC e divulgação no sitee
An
do
o COMPETE 20020

Conttrolos
Existtentes
SR1

Conflito
o de interessses dos colab
borados com
m responsabbilidade pela análise de
candida
aturas

Reff. do Controlo
o

SC 1.5

SC 1.8

SC 1.9

SC 1.10

Conttrolos
Existtentes
SR2

Descrição ddo Controlo
A AG elaborou, ddivulgou e mantém
R
de
atualizada o Plano dee Gestão de Riscos
Corrupção e Infraçõees Conexas e procede
à sua divvulgação inte rna junto de todos
t
os
colabora
adores.
Todos os avisos de abertu
ura de
sãoo
adequad
damente
candidaturas
ados.
publicita
Todas as
a candidaturras são regisstadas e
sujeitas a um proceesso de avaliação e
seleção em confoormidade com os
mentos definiidos e aprovados.
procedim
Todas as
a decisões dde aceitação//rejeição
de candidaturas sã o comunicad
das aos
respetivvos candidatoss.

Qual
Q a fonte dde informação
o que prevê a
execuçãão deste Conttrolo?

An
nexo XIX da DSSGC

Encontra‐se prrevisto na pá
ágina 151 daa
DS
SGC
p
153 a
Encontra‐se preevisto nas páginas
158 da DSGC
Encontra‐se preevisto nas páginas
p
159 e
16
60 da DSGC

Falsas declarações
d
prestadas pelos candida
atos
8
Descrição ddo Controlo

Qual
Q a fonte dde informação
o que prevê a
execuçãão deste Conttrolo?

SC 2.1

O processo de anáálise e seleçção das
incluui
a
verificação
candidaturas
sistemáttica de toda a documentação de
suporte

p
156 a
Encontra‐se preevisto nas páginas
157 da DSGC q ue o processo
o de análise e
seleção de ccandidaturas assenta no
o
a, que paraa
forrmulário de candidatura
alg
gumas situaações decorre de basee
de
eclarativa, nãoo obstante este
e
processo
o
pre
evê, sempree que se justifique, a
ob
btenção de eesclarecimenttos junto do
o
be
eneficiário.

SC 2.2

O proce
esso de seleeção tem em
m conta
informação e con hecimentos prévios
em para
sobre o beneficiário que contribue
mentada,
uma tomada de deccisão fundam
mo para a asssunção da verracidade
bem com
das
declarações
e
inforrmações
ormação
submetiidas, nomeaddamente info
disponib
bilizada
peelo
Sistem
ma
de
Idoneida
ade e Fiabilidaade.

Encontra‐se prrevisto na pá
ágina 156 daa
DS
SGC

Reff. do Controlo
o
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Conttrolos
Existtentes
SR2

Falsas declarações
d
prestadas pelos candida
atos

Reff. do Controlo
o

Descrição ddo Controlo

Qual
Q a fonte dde informação
o que prevê a
execuçãão deste Conttrolo?

SC 2.3

O proccesso de an álise e sele
eção de
candidaturas tem em
m conta a exxistência
de inforrmação sobree anteriores situações
de cand
didaturas frauudulentas ou
u outras
práticas fraudulentass, designadam
mente a
informação disponibbilizada pelo Sistema
eidade e Fiabiilidade.
de Idone

ágina 156 daa
Encontra‐se prrevisto na pá
DS
SGC

Conttrolos
Existtentes
SR3

Duplo financiamen
f
nto

Reff. do Controlo
o

Descrição ddo Controlo

Qual
Q a fonte dde informação
o que prevê a
execuçãão deste Conttrolo?

SC 3.2

As verificações nno local in
ntegram
que
contemplaam
a
mecanissmos
confirmação da eveentual duplicaação de
ajudas.

ágina 167 daa
Encontra‐se prrevisto na pá
DS
SGC apenas no âmbito da fase dee
verificações de ggestão.

A AG exxige que, em sede de cand
didatura,
o benefficiário apreseente uma declaração
de compromisso atraavés da qual declara
o apresentou a mesma cand
didatura
que não
a outra autoridade dde gestão, no
o âmbito
p
da qual ainda esteja a decorrer o processo
de decissão ou em quue a decisão sobre o
pedido de financiaamento tenh
ha sido
el.
favoráve

Capítulo
2.22.2
do
Manual
dee
Pro
ocedimentos ‐ Formulário Eletrónico dee
Candidatura

SC 3.3

Conttrolos
Existtentes
IR1

Conflito
os de interessse ou suborrnos e comisssões ilegais

Reff. do Controlo
o

Descrição ddo Controlo

Qual
Q a fonte dde informação
o que prevê a
execuçãão deste Conttrolo?

IC 1.4

A AG implementa mecanismo
os para
reporte de suspeitas de comportaamentos
entos.
fraudule

p
206 e
Encontra‐se preevisto nas páginas
20
07 da DSGC a apresentaçã
ão de queixas
jun
nto ao Curaador do Ben
neficiário e o
resspetivo tratam
mento a adotar em matériaa
de
e denúncias diirigidas à AG.
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Conttrolos
Existtentes
IR2

A adoçã
ão de proceddimentos qu
ue violem o princípio
p
da concorrênciia

Reff. do Controlo
o

Descrição ddo Controlo

Qual
Q a fonte dde informação
o que prevê a
execuçãão deste Conttrolo?

Fracio
onamento de
d Despesa

IC 2.1

IC 2.2

IC 2.3

A AG an
nalisa, nomea damente em sede de
candidatura, uma lista descritiiva dos
mentos de contratação pública,
procedim
que devve incluir, dessignadamente
e, o seu
objeto e valor, esppecialmente no que
a aos contratoos abaixo dos limiares
respeita
comunittários.
A AG im
mplementa p rocedimentoss para a
análise de contrataação pública com o
ncia de
intuito de mitigarr a existên
amento da deespesa e garantir que
fraciona
os procedimentos dee contratação
o foram
mente adotaddos.
corretam
As verifficações efettuadas pela AG em
matéria de contrataçãão pública assseguram
b
a dota mecanissmos de
que o beneficiário
despiste
e do eventuaal fracioname
ento de
despesa
a.

ágina 157 daa
Encontra‐se prrevisto na pá
DS
SGC

An
nexo B.2 do M
Manual de Proccedimentos

10
An
nexo B.2 do M
Manual de Proccedimentos

Ajusttes Diretos Convite
C
a 1 Fornecedor

IC 2.11

A AG re
ecomenda quue os procedimentos
por ajusste direto em
m que se verrifique o
convite a um só forneecedor sejam
m alvo de
equada fundaamentação.
uma ade

ualmente ao
o
A AG obrigga contratu
al do CCP ondee
cumprimento doo regime lega
se inclui o ajustee direto

IC 2.12

As verifficações real izadas pela AG em
matéria de contrataçção pública in
ncluem a
análise das especifi cações técnicas dos
mentos de aaquisições de bens e
procedim
serviçoss de modo a confirmar que as
mesmass não condicioonam a adjudicação a
um dete
erminado fornnecedor.

nexo B.2 do M
Manual de Proccedimentos
An

IC 2.13

As verifficações efettuadas pela AG em
matéria de contrataçãão pública assseguram
mos que
que o beneficiário addota mecanism
am a regulaaridade dos ajustes
assegura
diretos com
c
convite a 1 só fornece
edor.

nexo B.2 do M
Manual de Proccedimentos
An
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Conttrolos
Existtentes
IR2

A adoçã
ão de proceddimentos qu
ue violem o princípio
p
da concorrênciia

Reff. do Controlo
o

Descrição ddo Controlo

Qual
Q a fonte dde informação
o que prevê a
execuçãão deste Conttrolo?

Prorrrogações Irre
egulares de Contratos
C

IC 2.21

A AG realiza verificaações periódicas em
matéria de contrataçção pública paara uma
a de contratoss de forma a garantir
amostra
o cumprrimento das rregras de conttratação
pública.

ágina 164 daa
Encontra‐se prrevisto na pá
DS
SGC

IC 2.23

As verifficações efettuadas pela AG em
matéria de contrataçãão pública assseguram
mos que
que o beneficiário addota mecanism
am
a
regularidade
das
assegura
prorroga
ações contrattuais.

An
nexo B.2 do M
Manual de Proccedimentos

Ausência de Proccedimentos

IC 2.31

IC 2.32

IC 2.33

A AG realiza verificaações periódicas em
matéria de contrataçção pública de forma
ntir que as despesas declaradas
a garan
sujeitas a contrataçãoo pública resu
ultam da
dimento
adoção de um adeqquado proced
concursal.
As aden
ndas contratuuais, que mod
difiquem
os pre
essupostos qque sustentaaram a
adjudica
ação, devem ser alvo de
d uma
adequad
da fundamenttação que justifique a
não ado
oção de um novo proced
dimento
concursal.
As verifficações efettuadas pela AG em
matéria de contrataçãão pública assseguram
mos que
que o beneficiário addota mecanism
am a regulariddade e legalid
dade das
assegura
despesa
as sem proceddimento contrratual.
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ágina 164 daa
Encontra‐se prrevisto na pá
DS
SGC
11

nexo B.2 do M
Manual de Proccedimentos
An

nexo B.2 do M
Manual de Proccedimentos
An

Conttrolos
Existtentes
IR6

Manipu
ulação dos oorçamentos e da faturaçã
ão

Descrição ddo Controlo

Qual
Q a fonte dde informação
o que prevê a
execuçãão deste Conttrolo?

IC 6.2

A AG implementaa mecanismo
os que
e
permitam o desppiste da eventual
duplicaçção de custos..

p
162 a
Encontra‐se preevisto nas páginas
16
69 da DSG
GC e no Manual dee
Pro
ocedimentos
apítulo
das
no
ca
Ve
erificações de Gestão

IC 6.3

A AG implementa mecanismo
os para
reporte de suspeitas de comportaamentos
entos.
fraudule

p
206 e
Encontra‐se preevisto nas páginas
20
07 da DSGC a apresentaçã
ão de queixas
jun
nto ao Curaador do Ben
neficiário e o
resspetivo tratam
mento a adotar em matériaa
de
e denúncias diirigidas à AG.

Reff. do Controlo
o

Dupliicação de Cu
ustos

Faturras Falsas, In
nflacionadas ou Duplicaddas

IC 6.13

As verrificações dee gestão integram
mecanissmos que ppremitem co
onfirmar,
nomead
damente:
‐ a co
onformidade do docume
ento de
depesa;
‐ o desspiste da eveentual duplicaação de
docume
entos
de
despesa;
d
‐ a razoa
abilidade dos custos faturados.

p
162 a
Encontra‐se preevisto nas páginas
16
69 da DSG
GC e no Manual dee
Pro
ocedimentos
apítulo
das
no
ca
12
Ve
erificações de Gestão

IC 6.14

A AG implementa mecanismo
os para
reporte de suspeitas de comportaamentos
entos.
fraudule

p
206 e
Encontra‐se preevisto nas páginas
20
07 da DSGC a apresentaçã
ão de queixas
jun
nto ao Curaador do Ben
neficiário e o
resspetivo tratam
mento a adotar em matériaa
de
e denúncias diirigidas à AG.

Conttrolos
Existtentes
IR7

Trabalh
hos, Bens e/oou serviços não
n fornecid
dos ou substtituídos

Reff. do Controlo
o

Descrição ddo Controlo

Qual
Q a fonte dde informação
o que prevê a
execuçãão deste Conttrolo?

IC 7.2

As verrificações dee gestão integram
mecanissmos que peermitam conffirmar a
realizaçã
ão efetiva doos trabalhos ou bens
e/ou se
erviços apreseentados paraa efeitos
de cofin
nanciamento e se os mesm
mos têm
correspo
ondência com
m as especiificações
contratu
uais.

p
162 a
Encontra‐se preevisto nas páginas
16
69 da DSG
GC e no Manual dee
Pro
ocedimentos
apítulo
das
no
ca
Ve
erificações d e Gestão e ainda po
or
aplicação do A
Anexo B.2 do Manual dee
Pro
ocedimentos
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Conttrolos
Existtentes
IR7

Trabalh
hos, Bens e/oou serviços não
n fornecid
dos ou substtituídos

Reff. do Controlo
o

Descrição ddo Controlo

Qual
Q a fonte dde informação
o que prevê a
execuçãão deste Conttrolo?

IC 7.3

A AG implementa mecanismo
os para
reporte de suspeitas de comportaamentos
entos.
fraudule

p
206 e
Encontra‐se preevisto nas páginas
20
07 da DSGC a apresentaçã
ão de queixas
jun
nto ao Curaador do Ben
neficiário e o
resspetivo tratam
mento a adotar em matériaa
de
e denúncias diirigidas à AG.

Conttrolos
Existtentes
IR8

Alteraçções contratuuais

Reff. do Controlo
o

Descrição ddo Controlo

Qual
Q a fonte dde informação
o que prevê a
execuçãão deste Conttrolo?

IC 8.1

A AG re
ecomenda aoss beneficiárioss que as
adendass contratuais,, que modifiq
quem os
pressupostos
que
sustentarram
a
ação, devem ser alvo de
d uma
adjudica
adequad
da fundamenttação que justifique a
não ado
oção de um novo proced
dimento
concursal.

A AG obrigga contratu
ualmente ao
o
al do CCP ondee
cumprimento doo regime lega
se inclui ass regras relativas às
odificações obbjetivas dos co
ontratos.
mo

As verifficações efettuadas pela AG em
matéria de contrataçãão pública assseguram
a
cont ratuais se enccontram
que as adendas
adequad
damente justiificadas.

An
nexo B.2 do M
Manual de Proccedimentos

IC 8.2

Conttrolos
Existtentes
IR10

Alteraçções contratuuais

Descrição ddo Controlo

Qual
Q a fonte dde informação
o que prevê a
execuçãão deste Conttrolo?

Para os
o
custos com pesso
oal do
beneficiário ‐ A AG addota mecanism
mos que
permitam confirmarr a realizaçção das
atividades dos pprojetos sollicitando
comprovvativos, taiss como: folhas de

p
162 a
Encontra‐se preevisto nas páginas
16
69 da DSG
GC e no Manual dee
Pro
ocedimentos
apítulo
das
no
ca
Ve
erificações de Gestão

Reff. do Controlo
o

Falso
os Custos de Trabalho

IC 10.2
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Conttrolos
Existtentes
IR10

Alteraçções contratuuais

Reff. do Controlo
o

IC 10.3

Descrição ddo Controlo
presença, registos asssiduidade. Qu
uando se
identificcam diferençças, são solicitados
esclareccimentos e eviidências.
Para os
o
custos com pesso
oal do
beneficiário ‐ A AG deve adotar
mecanissmos com vissta à identificcação de
eventua
ais
discrepââncias
enttre
as
atividades planeadas e realizadas. Quando
se identtificam difereenças, são solicitados
esclareccimentos e evvidências com
m vista à
sua verifficação.

Qual
Q a fonte dde informação
o que prevê a
execuçãão deste Conttrolo?

p
162 a
Encontra‐se preevisto nas páginas
16
69 da DSG
GC e no Manual dee
Pro
ocedimentos
apítulo
das
no
ca
Ve
erificações de Gestão

Horas Extraordin
nárias Não Re
emuneradass

IC 10.12

Para os
o
custos com pesso
oal do
beneficiário ‐ A AG deve adotar
mecanissmos que peermitam conffirmar a
realizaçã
ão das hooras extraorrdinárias
declarad
das, solicitanndo compro
ovativos,
tais como: recibos de vencim
mento e
mo a sua
registos de assiduidaade, bem com
midade com ass regras aplicááveis.
conform

p
162 a
Encontra‐se preevisto nas páginas
16
69 da DSG
GC e no Manual dee
Pro
ocedimentos
apítulo
das
no
ca
Ve
erificações de Gestão
14

Taxass de Imputaçção Incorretas

IC 10.21

Para os
o
custos com pesso
oal do
beneficiário ‐ A AG addota mecanism
mos que
permitam verificar a conformid
dade da
afetação
o dos temppos de trabalho às
atividades do projetto (e.g. siste
emas de
mpo de
registo da ocupaçção do tem
o, folhas de prresença).
trabalho

Encontra‐se preevisto nas páginas
p
162 a
16
69 da DSG
GC e no Manual dee
Pro
ocedimentos
apítulo
das
no
ca
Ve
erificações de Gestão

Custo
os com Pesso
oal Inexisten
ntes

IC 10.31

Para os
o
custos com pesso
oal do
beneficiário ‐ A AG addota mecanism
mos que
r
permitam confirmarr que os recursos
os afetos às aatividades do projeto
humano
integram
m o quadrro de pesssoal do
beneficiário (v.g. c ontratos, daados da
segurança social).

Ativid
dades fora do
d Período de Elegibilidaade

Edifício
o Expo 98 | Av. D.
D João II
Lote 1.0
07.2.1 – 3º Piso | 1998-014 Lisboa
a
Tel: 211
1 548 700 | Fax: 211 548 799

Encontra‐se preevisto nas páginas
p
162 a
16
69 da DSG
GC e no Manual dee
Pro
ocedimentos
apítulo
das
no
ca
Ve
erificações de Gestão

Conttrolos
Existtentes
IR10

Alteraçções contratuuais

Reff. do Controlo
o

Descrição ddo Controlo

Qual
Q a fonte dde informação
o que prevê a
execuçãão deste Conttrolo?

IC 10.41

Para os
o
custos com pesso
oal do
beneficiário ‐ a AG addota mecanism
mos que
d
permitam confirmarr que as despesas
r
noos prazos ap
provados
foram realizadas
para o projeto. (vv.g. documen
ntos de
a, extratos banncários).
despesa

Encontra‐se preevisto nas páginas
p
162 a
16
69 da DSG
GC e no Manual dee
Pro
ocedimentos
apítulo
das
no
ca
Ve
erificações de Gestão

Conttrolos
Existtentes
CR1

Processso de verificaações de gesstão incomp
pleto ou desaadequado

Reff. do Controlo
o

CC 1.1

CC 1.3

CC 1.4

CC 1.5

Descrição ddo Controlo

A meto
odologia adootada pela AG
A para
efeito da
d realização das verificações de
gestão contempla
c
um
ma análise de risco de
fraude.

Existe uma
u
pista dee auditoria ad
dequada
que permite
p
a reconciliaçãão dos
montantes declaradoos pelos bene
eficiários
dos das
com os registos iindividualizad
as.
despesa
Com um
ma periodicidaade adequadaa e para
uma am
mostra aleatórria de verificaações de
gestão, a AG proccede à revissão dos
mentos adottados de fo
orma a
procedim
verificarr a conformidaade do processso. Este
controlo
o é asseguraado por uma equipa
diferentte
da
envolvida
nessas
verificaçções.
A AG assegura a supervisãão das
deseenvolvidas
verificaçções
pelos
Organism
mos Intermé dios de acorrdo com
uma metodologia aaprovada, garrantindo
dos níveis de qualid
dade e
adequad
decorrentes da adooção de prááticas e
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Qual
Q a fonte dde informação
o que prevê a
execuçãão deste Conttrolo?
p
162 a
Encontra‐se preevisto nas páginas
16
69 da DSG
GC e no Manual dee
Pro
ocedimentos
apítulo
das
no
ca
Ve
erificações dee Gestão, para
p
além daa 15
am
mostra aleatórria e específicca, podem seer
inccluídos docum
mentos de de
espesa que see
revvelarem neceessários para a minimização
o
de
e eventuais riscos iden
ntificados no
o
âm
mbito da anállise, entre os quais o risco
o
de
e fraude.
Encontra‐se preevisto nas páginas
p
162 a
16
69 da DSG
GC e no Manual dee
Pro
ocedimentos
apítulo
das
no
ca
Ve
erificações de Gestão.
p
144 a
Encontra‐se preevisto nas páginas
150 da DSG
GC e no Manual dee
Pro
ocedimentos no capítulo da
d Supervisão
o,
a supervisão contínua na
n fase das
ministrativas, no local bem
m
verificações adm
ance.
como ao nível dda Reperforma
p
144 a
Encontra‐se preevisto nas páginas
150 da DSG
GC e no Manual dee
Pro
ocedimentos no capítulo da
d Supervisão
o,
a supervisão contínua na
n fase das
ministrativas, no local.
verificações adm

Conttrolos
Existtentes
CR1

Processso de verificaações de gesstão incomp
pleto ou desaadequado

Reff. do Controlo
o

Descrição ddo Controlo

Qual
Q a fonte dde informação
o que prevê a
execuçãão deste Conttrolo?

orientaçções adequad as.

CC 1.6

Conttrolos
Existtentes
CR2

As verificações de geestão preveem
m ações
preventivas e correttivas adequaadas em
uência da ideentificação de
d erros
consequ
sistémiccos em sede dde auditoria.

p
162 a
Encontra‐se preevisto nas páginas
16
69 da DSG
GC e no Manual dee
Pro
ocedimentos
apítulo
das
no
ca
Ve
erificações de Gestão.

Processso de validaçção de despe
esa incompleto ou desaddequado

Reff. do Controlo
o

Descrição ddo Controlo

CC 2.1

O proce
esso de anáálise e validaação da
despesa
a é constituíddo por váriass etapas
segregadas, nas quaiss é exigida a respetiva
da pelos
evidência da interveenção realizad
adores, senddo assegurad
da uma
colabora
pista de auditoria adeequada.

CC 2.2

Os proccedimentos reelativos à anáálise dos
pedidos de pagameento garante
em uma
da segregaçção de funções e
adequad
decorrem de boas ppráticas recon
nhecidas
que incluem uma annálise em matéria de
risco de fraude.

CC 2.3

Os colab
boradores da AG responsávveis pela
análise da
d despesa ppossuem qualiificações
e experiência addequadas, que
q
se

Edifício
o Expo 98 | Av. D.
D João II
Lote 1.0
07.2.1 – 3º Piso | 1998-014 Lisboa
a
Tel: 211
1 548 700 | Fax: 211 548 799

Qual
Q a fonte dde informação
o que prevê a
execuçãão deste Conttrolo?
Encontra‐se preevisto nas páginas
p
162 a
16
69 da DSG
GC e no Manual dee
Pro
ocedimentos
apítulo
das
no
ca
Ve
erificações dee Gestão, várias
v
etapas 16
asssociadas ao processo de validação dee
de
espesa, incluuindo a inttervenção dee
RO
OC/CC/Responnsável
Competentee,
encontrando‐see assegurada uma pista dee
auditoria adequuada.
Encontra‐se preevisto nas páginas
p
162 a
16
69 da DSG
GC e no Manual dee
Pro
ocedimentos
apítulo
das
no
ca
Ve
erificações dee Gestão, para
p
além daa
am
mostra aleatórria e específicca, podem seer
inccluídos docum
mentos de de
espesa que see
revvelarem neceessários para a minimização
o
de
e eventuais riscos iden
ntificados no
o
âm
mbito da anállise, entre os quais o risco
o
de
e fraude. A segregação de
d funções é
asssegurada enttre a fase de análise e
seleção de ope rações e as verificações
v
dee
gestão, quer nna AG querr nos OI. Os
ocedimentos adotados decorrem do
o
pro
esttabelecido noo Manual de Procedimento
P
s
qu
ue se encoontra alinhado com as
orientações da A
ADC/IGF.
Encontra‐se preevisto nas págginas 29 a 131
da DSGC que a estrutura
a técnica do
o
CO
OMPETE
e
OI
é
asseguradaa

Conttrolos
Existtentes
CR2

Processso de validaçção de despe
esa incompleto ou desaddequado

Reff. do Controlo
o

Descrição ddo Controlo
encontram adequadaamente identificadas.

CC 2.4

CC 2.7

Conttrolos
Existtentes
CR3

A AG possui um Código de Ética e
a, que integgra uma políítica de
Conduta
conflitoss de interessee, dirigido e assinado
a
por todos os colabooradores inclu
uindo os
nientes no prrocesso de análise e
interven
validaçã
ão de despesaa, e adotou medidas
de divulgação internna e que garaantam a
sua implementação.
Existe uma objetiva ddefinição, atrib
buição e
ão de funçõees entre a Auttoridade
separaçã
de Gesttão e os Orgaanismos Interrmédios.
Existem
procedim
mentos
ade
equados
entados na A
AG para monittorizar a
impleme
efetiva implement ação das tarefas
édios.
delegadas aos Organiismos Intermé

Qual
Q a fonte dde informação
o que prevê a
execuçãão deste Conttrolo?
ma
aioritariamentte por técniccos superiores
com adequada experiência em gestão dee
ndos públicoss.
fun

Encontra‐se preevisto nas páginas 29 a 131
da DSGC que a A
AG/OI possue
em Códigos dee
Étiica e Conduta

3.
Encontra‐se preevisto no Capítulo 2.2.3.3
da DSGC nas páginas 14
44 a 150 os
pro
ocedimentos implementados pela AG
G
para supervisioonar as funçõ
ões delegadas
no
os OI.

17

Duplo financiamen
f
nto

Reff. do Controlo
o

Descrição ddo Controlo

CC 3.1

O processo de verrificação da despesa
inclui o cruzamento de informaçção que
permite mitigar umaa eventual duplicação
de despesas.

CC 3.2

As verificações nno local in
ntegram
que
contemplaam
a
mecanissmos
confirmação da eveentual duplicaação de
as.
despesa
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Qual
Q a fonte dde informação
o que prevê a
execuçãão deste Conttrolo?
p
162 a
Encontra‐se preevisto nas páginas
16
69 da DSG
GC e no Manual dee
Pro
ocedimentos
apítulo
das
no
ca
Ve
erificações de Gestão, nom
meadamente a
ob
brigatoriedadee de verificaçã
ão da aposição
o
de
e um carimbo no documentto de despesaa,
com indicaçãoo do PO financiadorr,
ercentagem dee imputação. Este controlo
o
pe
é efetuado no âmbito das competências
u Programa.
da AG que se reestringe ao seu
p
166 a
Encontra‐se preevisto nas páginas
16
69 da DSG
GC e no Manual dee
Pro
ocedimentos
apítulo
das
no
ca
Ve
erificações noo Local a verificação
v
daa
ausência de dupplicação de ajudas.

e. R
Riscos Espe
ecíficos co
om manuttenção do Risco BR
RUTO e RE
ESIDUAL
S
Significativo
o

m ainda ideentificados os Riscos EEspecíficos que se mantiveram coom o risco residual
Foram
signifficante apesaar dos contro
olos existenttes.

Riscco BRUTO
O e RESIDU
UAL Significativo
IR11

Nestee caso a Equ
uipa de Avaliação considderou necesssário implementar conttrolos adicio
onais que
perm
mitissem aten
nuar o Risco RESIDUAL ddetetado no Risco Especíífico IR11, teendo em con
nta que o
mesm
mo não é ainda tratado de
d forma eficcaz pelos con
ntrolos existe
entes.

f. C
Controlos Adicionaiss
S
Significativo
o

(Plano de Ação) para o

Risco

RE
ESIDUAL

Foi cconsiderado essencial proceder à i mplementaçção do segu
uinte controolo adicional, o qual
identtifica o resp
ponsável pe
ela sua exeecução efetiiva bem co
omo a dataa limite parra a sua
impleementação.

Contrrolo Ad
dicional
Definir procedimeentos espe
ecíficos em
m sede dee
verificaçções de ge stão que permitam
p
confirmar
c
a
afetação
o real dos custos co
om pessoal afetos àss
atividade
es dos projeetos
Responsável: Grupoo de Trabalh
ho com reprresentantess
de todoss os Eixos e o PAM
Data Lim
mite Implem entação: ab
bril/2017

De accordo com a Equipa de Avaliação
A
estte controlo adicional
a
irá permitir
p
dim
minuir a probabilidade
do Risco RESIDUA
AL fazendo co
om que a poontuação total do Risco ALVO
A
seja co nsiderada To
olerável.
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ANEXO
A
I

EEquipa de Avaliação
A
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ANEXO
A
II

Ferramentta de Autoaavaliação
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1: AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A RISCOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS ‐ SELEÇÃO DE CANDIDATURAS PELAS AUTORIDADES DE GESTÃO
DESCRIÇÃO DO RISCO
Ref.

Designação do Risco

Descrição do Risco

SR1

Os colaboradores da AG influenciam de forma intencional a análise e
Conflito de interesses dos colaborados com a seleção de candidaturas, com o objetivo de favorecer
determinados candidatos, nomeadamente através de tratamento
responsabilidade pela análise de
preferencial na avaliação das candidaturas desses candidatos ou
candidaturas
exercendo pressão sobre outros elementos da equipa de avaliação.

SR2

Falsas declarações prestadas pelos
candidatos

Duplo financiamento

SR3

SRX

Atores envolvidos no risco?
(Autoridade de Gestão (AG) /
Organismos Intermédios (OI) /
Beneficiários (BF) / Entidades
Terceiras (ET))

O risco é interno
Este risco é
(AG), externo ou relevante para a
se resulta de
Autoridade de
conluio?
Gestão?

Autoridade de Gestão e Organismos
Intermédios

Interno / Conluio

Não

Os candidatos prestam falsas declarações em sede de candidatura
com o objetivo de levar a equipa de análise a considerar que são
cumpridos os critérios de seleção, com a consequente aprovação das
respetivas candidaturas.

Beneficiários

Externo

Sim

Uma entidade apresenta a mesma candidatura para beneficiar de
duplo financiamento pelo mesmo fundo ou por diferentes fundos
comunitários e/ou em diversos Estados Membros, sem que essa
situação seja devidamente declarada.

Beneficiários

Externo

Não

Identificar outras situações de risco …

Se a reposta foi NÃO deverá ser apresentada fundamentação.

O Código de Ética e Conduta bem como a subscrição de declaração de inexistência de
conflito de interesses mostram‐se como instrumentos dissuasores de comportamentos
enquadráveis neste tipo de risco. A estes instrumentos associam‐se ainda o facto de todo o
processo de seleção de candidaturas tramitar sob o sistema de informação em que a
intervenção técnica ocorre numa ferramenta informática específica que evidencia a
validação dos requisitos exigidos, bem como a aplicação dos critérios de seleção previstos
nos Avisos para Apresentação de Candidaturas. Acresce ainda as funções de supervisão da
AG que numa base amostral e obedecendo a uma metodologia específica afere a
conformidade do processo de análise e seleção das operações.

A AG/OI promove o despiste das situações de sobreposição de apoios para a mesma
candidatura na medida em que, por consulta aos sistema de informação do PO e ao Balcão
2020, conseguem‐se identificar as candidaturas submetidas pelo mesmo beneficiário.

Sim
Não

DESCRIÇÃO DO RISCO
Ref.

Designação do
Risco

SR1

Conflito de
interesses dos
colaborados com
responsabilidade
pela análise de
candidaturas

Atores envolvidos no risco?

Descrição do Risco

Os colaboradores da AG influenciam de forma intencional a análise e a
seleção de candidaturas, com o objetivo de favorecer determinados
Autoridade de Gestão e Organismos
candidatos, nomeadamente através de tratamento preferencial na avaliação
Intermédios
das candidaturas desses candidatos ou exercendo pressão sobre outros
elementos da equipa de avaliação.

RISCO BRUTO
Impacto do
Probabilidade do
Risco
Risco (BRUTO)
(BRUTO)

2

Ref. do Controlo

6

Não

Média

Baixa

Há evidência da
operacionalização do
Controlo?

Efeito combinado
Efeito combinado
dos Controlos na
Como
Este Controlo é
dos Controlos no
PROBABILIDADE do Impacto do Risco Probabilidade do
considera a
testado com
IMPACTO do Risco,
Risco, tendo em
eficácia deste
(RESIDUAL)
Risco (RESIDUAL)
regularidade?
tendo em conta os
conta os níveis de
Controlo?
níveis de confiança
confiança
‐1

Sim

Sim

Alta

SC 1.2

A AG assegura que os colaboradores com responsabilidade na análise e seleção de
Segregação de funções na AG e nos OI (ponto
candidaturas não estarão envolvidos nas verificações de gestão dessas operações,
2.2.1. da DSGC)
assegurando desta forma uma adequada segregação de funções.

Sim

Sim

Média

SC 1.3

A AG possui um Código de Ética e Conduta, que integra uma política de conflitos de
interesses, dirigido e assinado pelos colaboradores, incluindo os intervenientes no processo Código de Ética e Conduta da AG e OI (ponto
de avaliação e seleção das operações, e adotou medidas de divulgação interna e que 2.2.1. da DSGC)
garantam a sua implementação.

Sim

Não

Baixa

SC 1.4

A AG elaborou, divulgou e mantém atualizada a Carta de Missão, onde é expresso o objetivo
Anexo XVII da DSGC e divulgação no site do
da entidade em alcançar um elevado nível ético e procede à sua divulgação interna junto de
COMPETE 2020
todos os colaboradores. .

Sim

Não

Baixa

SC 1.5

A AG elaborou, divulgou e mantém atualizada o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e
Anexo XIX da DSGC
Infrações Conexas e procede à sua divulgação interna junto de todos os colaboradores.

Sim

Sim

Média

Não

Não

Média

Não

Não

Baixa

Sim

Sim

Alta

Sim

Sim

Alta

Sim

Sim

Alta

SC 1.8
SC 1.9
SC 1.10
SC 1.X

Qual a fonte de informação que prevê
a execução deste Controlo?

Descrição do Controlo

RISCO RESIDUAL

SC 1.1

SC 1.7

A AG desenvolve, com regularidade adequada, ações de formação e de sensibilização dirigidas
Encontra‐se previsto na página 25 da DSGC
a todos os colaboradores sobre ética, conduta e integridade.
A AG implementa mecanismos, dirigidos a todos os colaboradores, que permitem alertar para
as consequências decorrentes da participação em atividades que possam colocar em causa a
Não se encontra previsto
sua integridade, com clara identificação das consequências decorrentes de determinados
comportamentos ou delitos.
Todos os avisos de abertura de candidaturas são adequadamente publicitados.

Encontra‐se previsto na página 151 da DSGC

Todas as candidaturas são registadas e sujeitas a um processo de avaliação e seleção em
conformidade com os procedimentos definidos e aprovados.
Todas as decisões de aceitação/rejeição de candidaturas são comunicadas aos respetivos
candidatos.
Inserir a descrição de controlos adicionais ……

Encontra‐se previsto nas páginas 153 a 158 da
DSGC
Encontra‐se previsto nas páginas 159 e 160 da
DSGC

RISCO RESIDUAL

‐1

PLANO DE AÇÃO

Pontuação
Impacto do
Total do
Probabilidade do
Risco
Risco
Risco (RESIDUAL)
(RESIDUAL)
Atualizado
(RESIDUAL)
2

Alta

Interno / Conluio

Procedimentos para supervisionar as funções
Com uma periodicidade adequada e para uma amostra aleatória de candidaturas, a AG
delegadas (página 144 DSGC) ‐ Dimensão (1)
procede à revisão dos procedimentos adotados de forma a verificar a conformidade do
na fase de análise e seleção e Dimensão (2)
processo de seleção das candidaturas. Este controlo é assegurado por uma equipa diferente
relativo ao controlo de reperformance das
da envolvida na seleção dessas operações.
verificações efetuadas

SC 1.6

1

Sim

CONTROLOS EXISTENTES

Pontuação
Total do
Risco
(BRUTO)

3

O risco é interno (AG),
externo ou a resulta de
conluio?

2

Novo Controlo Previsto

Responsável

1

2

RISCO ALVO
Data limite para a implementação

Efeito dos
Efeito dos
controlos
controlos previstos
previstos no
na nova
novo Impacto
Probabilidade do
do Risco
Risco Líquido
Líquido

Impacto do Risco Probabilidade do Pontuação Total
(ALVO)
Risco (ALVO)
do Risco (ALVO)

1

2

2

Pontuação Total do Risco
Atualizado (RESIDUAL)

2

DESCRIÇÃO DO RISCO
Ref.

SR2

Designação do
Risco

Falsas declarações Os candidatos prestam falsas declarações em sede de candidatura com o
prestadas pelos
objetivo de levar a equipa de análise a considerar que são cumpridos os
candidatos
critérios de seleção, com a consequente aprovação das respetivas
candidaturas.

RISCO BRUTO

Impacto do Probabilidade
Risco
do Risco
(BRUTO)
(BRUTO)

3

Ref. do Controlo

6

SC 2.1

SC 2.2

Descrição do Controlo

3

1

Alta

Não

Média

Externo
Baixa

Qual a fonte de informação
que prevê a execução deste
Controlo?

Encontra‐se previsto nas páginas 156
a 157 da DSGC que o processo de
análise e seleção de candidaturas
assenta no formulário de
candidatura, que para algumas
O processo de análise e seleção das candidaturas inclui a verificação sistemática de toda a
situações decorre de base
documentação de suporte
declarativa, não obstante este
processo prevê, sempre que se
justifique, a obtenção de
esclarecimentos junto do
beneficiário.
O processo de seleção tem em conta informação e conhecimentos prévios sobre o
beneficiário que contribuem para uma tomada de decisão fundamentada, bem como para a Encontra‐se previsto na página 156
assunção da veracidade das declarações e informações submetidas, nomeadamente da DSGC
informação disponibilizada pelo Sistema de Idoneidade e Fiabilidade.

SC 2.3

O processo de análise e seleção de candidaturas tem em conta a existência de informação
Encontra‐se previsto na página 156
sobre anteriores situações de candidaturas fraudulentas ou outras práticas fraudulentas,
da DSGC
designadamente a informação disponibilizada pelo Sistema de Idoneidade e Fiabilidade.

SC 2.X

Inserir a descrição de controlos adicionais ……

RISCO RESIDUAL
Impacto do Probabilidade
Risco
do Risco
(RESIDUAL) (RESIDUAL)

Beneficiários

Sim

CONTROLOS EXISTENTES

Pontuação
Total do
Risco
(BRUTO)

2

Atores envolvidos no risco?

Descrição do Risco

O risco é interno (AG),
externo ou a resulta de
conluio?

RISCO RESIDUAL

Há evidência da
operacionalização do
Controlo?

Efeito combinado
Como
Este Controlo é
dos Controlos no
considera a
testado com
IMPACTO do Risco,
eficácia deste
regularidade?
tendo em conta os
Controlo?
níveis de confiança

Sim

Sim

Média

Sim

Sim

Média

Sim

Sim

Média

Efeito
combinado
dos Controlos
na
PROBABILIDA
DE do Risco,
tendo em
conta os níveis
de confiança

Impacto do
Risco
(RESIDUAL)

Probabilidade
do Risco
(RESIDUAL)

Pontuação Total do Risco
Atualizado (RESIDUAL)

‐1

3

1

3

PLANO DE AÇÃO

Pontuação
Total do
Risco
Atualizado
(RESIDUAL)
3

Novo Controlo Previsto

Responsável

RISCO ALVO
Data limite para a implementação

Efeito dos
Efeito dos
controlos
controlos previstos
Pontuação
previstos no
Impacto do
Probabilidade
na nova
Total do Risco
novo Impacto
Risco (ALVO) do Risco (ALVO)
Probabilidade do
(ALVO)
do Risco
Risco Líquido
Líquido
3

1

3

DESCRIÇÃO DO RISCO
Ref.

SR3

Designação do
Risco
Duplo
financiamento

Descrição do Risco
Uma entidade apresenta a mesma candidatura para beneficiar de duplo
financiamento pelo mesmo fundo ou por diferentes fundos comunitários e/ou
em diversos Estados Membros, sem que essa situação seja devidamente
declarada.

RISCO BRUTO

Atores envolvidos no
risco?

O risco é interno (AG),
externo ou a resulta de
conluio?

Beneficiários

Externo

Sim

Alta

Não

Média

Baixa

CONTROLOS EXISTENTES

Impacto do
Risco
(BRUTO)

Probabilidade
do Risco
(BRUTO)

Pontuação
Total do
Risco
(BRUTO)

2

2

4

Ref. do
Controlo

SC 3.1

SC 3.2

SC 3.3
SC 3.X

Descrição do Controlo

Qual a fonte de
informação que prevê a
execução deste
Controlo?

O cruzamento de informação
O processo de análise e seleção de candidaturas inclui o cruzamento de informação com as
ocorre ao nível do SGO 2020
autoridades nacionais que administram os fundos e, caso a tipologia de investimento o
conforme página 160 do
justifique, com outros Estados Membros.
Manual de Procedimentos
Encontra‐se previsto na página
As verificações no local integram mecanismos que contemplam a confirmação da eventual 167 da DSGC apenas no âmbito
duplicação de ajudas.
da fase de verificações de
gestão.
A AG exige que, em sede de candidatura, o beneficiário apresente uma declaração de
Capítulo 2.2.2 do Manual de
compromisso através da qual declara que não apresentou a mesma candidatura a outra
Procedimentos ‐ Formulário
autoridade de gestão, no âmbito da qual ainda esteja a decorrer o processo de decisão ou em
Eletrónico de Candidatura
que a decisão sobre o pedido de financiamento tenha sido favorável
Inserir a descrição de controlos adicionais ……

RISCO RESIDUAL

RISCO RESIDUAL

Há evidência da
operacionalização do
Controlo?

Efeito combinado
Este Controlo é Como considera dos Controlos no
testado com a eficácia deste IMPACTO do Risco,
regularidade?
Controlo?
tendo em conta os
níveis de confiança

Não

Não

Média

Sim

Sim

Média

Sim

Sim

Baixa

Efeito
combinado dos
Controlos na
PROBABILIDAD
E do Risco,
tendo em
conta os níveis
de confiança

Impacto do
Risco
(RESIDUAL)

Probabilidade
do Risco
(RESIDUAL)

Pontuação Total do Risco
Atualizado (RESIDUAL)

‐1

2

1

2

PLANO DE AÇÃO

Impacto do
Risco
(RESIDUAL)

Probabilidade
do Risco
(RESIDUAL)

Pontuação
Total do
Risco
Atualizado
(RESIDUAL)

2

1

2

Novo Controlo Previsto

Responsável

RISCO ALVO
Data limite para a implementação

Efeito dos
Efeito dos
controlos
controlos previstos
previstos no
na nova
novo Impacto
Probabilidade do
do Risco
Risco Líquido
Líquido

Pontuação
Impacto do
Probabilidade
Total do Risco
Risco (ALVO) do Risco (ALVO)
(ALVO)
2

1

2

2: AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A RISCOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS ‐ EXECUÇÃO DAS OPERAÇÕES (vg. Contratação Pública e Custos com Pessoal)
DESCRIÇÃO DO RISCO
Ref.

Designação do Risco

Descrição do Risco

Descrição detalhada do Risco

Atores envolvidos no risco?
(Autoridade de Gestão (AG) / Organismos
Intermédios (OI) / Beneficiários (BF) /
Entidades Terceiras (ET))

Este risco é
O risco é interno
relevante para
(AG), externo ou a
a Autoridade
resulta de conluio?
de Gestão?

Se a reposta foi NÃO deverá ser apresentada
fundamentação.

Implementação ‐ Riscos na contratação pública nas aquisições promovidas e geridas pelos Beneficiários

IR1

IR2

IR3

IR4

IR5

IR6

IR7

IR8

Conflitos de interesse ou subornos e
comissões ilegais

Um colaborador do beneficiário favorece um concorrente porque:
‐ existe um conflito de interesse não declarado ou
‐ foram pagos subornos ou comissões ilegais

1) Os beneficiários podem adjudicar contratos a entidades com as quais um dos seus colaboradores tem
um determinado interesse, podendo este ser financeiro ou de outro tipo. Do mesmo modo, as entidades
podem não identificar todas as situações de conflito de interesse quando apresentam propostas num
determinado procedimento de contratação pública, ou
2) As entidades concorrentes podem subornar ou oferecer comissões ilegais a um dos colaboradores do
beneficiário com o objetivo de influenciar a adjudicação dos respetivos contratos.

Beneficiários e Entidades Terceiras

Externo

Não

A adoção de procedimentos que violem o
princípio da concorrência

Um beneficiário evita a adoção de procedimentos de contratação
pública que promovam a concorrência com o objetivo de favorecer
um determinado concorrente, quer no que respeita a novas
aquisições de bens ou serviços quer no que envolve a
manutenção/prorrogação de contratos já existentes, através de :
‐ fracionamento ou
‐ ajustes diretos injustificados ou
‐ não adoção de um procedimento concursal ou
‐ extensões/prorrogações irregulares de contratos.

1) Os Beneficiários podem fracionar uma aquisição em 2 ou mais parcelas ou aquisições com o objetivo
de evitar o abertura de um procedimento concursal mais exigente ou
2) Os Beneficiários podem falsificar a fundamentação dos procedimentos através da adoção de
especificações técnicas restritivas ou limitadas com a finalidade de selecionar um determinado
concorrente ou
3) Os Beneficiários podem adjudicar contratos para favorecer entidades terceiras sem a adoção de um
adequado procedimento concursal ou
4) Os Beneficiários podem autorizar a manutenção ou renovação de contatos existentes através de
adendas ou de condições suplementares, com o objetivo de evitar um novo procedimento concursal.

Beneficiários e Entidades Terceiras

Externo

Sim

Manipulação de procedimentos concursais

Um colaborador do Beneficiário favorece um determinado
concorrente através de:
‐ falsas especificações ou
‐ divulgação de informação confidencial ou privilegiada ou
‐ manipulação das propostas.

1) Os Beneficiários podem incluir intencionalmente requisitos ou especificações que correspondem às
qualificações de um determinado concorrente ou que só podem ser cumpridos por um concorrente
específico. As especificações que são muito restritivas e particulares podem ter como finalidade a
exclusão de outros potenciais concorrentes ou
2) O pessoal envolvido no processo de contratação, na conceção do projeto ou das especificações ou na
avaliação das propostas pode divulgar informação confidencial ou privilegiada com o intuito de favorecer
um determinado concorrente, dando‐lhe a possibilidade de apresentar uma proposta mais favorável em
termos técnicos e/ou financeiros. Exemplos dessa informação privilegiada podem ser as soluções técnicas
preferenciais, detalhes das propostas de outros concorrentes ou os limites orçamentais preferenciais ou
3) Os Beneficiários podem manipular as propostas após a sua receção de forma a garantir a seleção de
um determinado fornecedor.

Concertação de propostas

Os concorrentes manipulam o procedimento concursal com o
objetivo da proposta de um determinado concorrente ser vencedora 1) Os concorrentes de uma determinada área geográfica, região ou atividade podem concertar‐se de
e, assim, adjudicada. Esta manipulação pode ser conseguida através forma a eliminar a concorrência e aumentar os preços praticados através de vários esquemas de
do conluio entre concorrentes ou com recurso a falsos concorrentes: propostas concertadas, tais como: propostas complementares, supressão de propostas, rotação de
‐ propostas em conluio incluindo propostas de empresas com ligações propostas e divisão do mercado ou
entre si ou
2) Os concorrentes apresentam propostas de falsos fornecedores de forma a inflacionar os custos.
‐ empresas fictícias.

Preços (orçamentos) inadequados

Um concorrente manipula o procedimento não identificando, nas
Os concorrentes podem não incluir nas propostas informação atualizada, completa ou precisa sobre os
suas propostas, toda a informação necessária para a determinação do
custos ou a determinação do preço, do que poderá resultar um aumento do valor do contrato.
preço final.

Um adjudicatário pode manipular os orçamentos ou a faturação de
forma a sobrefaturar ou refaturar determinadas despesas:
Manipulação dos orçamentos e da faturação ‐ Duplicação dos custos ou
‐ Faturas falsas, inflacionadas ou duplicadas.

Os fornecedores violam as condições contratuais através da não
entrega dos produtos ou trabalhos previstos ou procedendo à sua
alteração ou substituição por outros de qualidade inferior:
Trabalhos, Bens e/ou serviços não fornecidos
‐ Substituição de produtos ou
ou substituidos
‐ Trabalhos não realizados ou
‐ Não existência dos produtos ou operações não efetuadas de acordo
com as especificações contratualizadas.

Alterações contratuais

1) Um fornecedor que desempenhe, em simultâneo, outras atividades similares pode faturar os mesmos
custos (pessoal, custos administrativos, etc.) ou as mesmas despesas em vários contratos ou
2) Os adjudicatários podem, intencionalmente, submeter faturas falsas, inflacionadas ou duplicadas,
podendo fazê‐lo a título individual ou em concertação com os colaboradores do Beneficiário.

1) Os fornecedores podem, de forma intencional, substituir os bens previstos contratualmente por outros
de qualidade inferior ou que não cumpram as especificações contratualizadas. Os Beneficiários podem
ser cúmplices neste esquema de fraude ou
2) Alguns ou mesmo todos os produtos e/ou serviços a prestar no âmbito de um contrato podem não ser
fornecidos, ou pode o contrato não ser intencionalmente cumprido nas condições previstas.
3) Alguns ou mesmo todos os trabalhos a realizar no âmbito de um contrato podem não ser executados,
ou pode o contrato não ser intencionalmente cumprido nas condições previstas.

O beneficiário e o fornecedor podem, de forma concertada, proceder
As alterações contratuais podem ser efetuadas na sequência de acordos entre o beneficiário e o
à modificação de termos contratuais durante a sua execução, sem
fornecedor, através da modificação de termos e/ou condições contratuais em violação das regras da
lançamento de um novo procedimento de contratação e em violação
contratação pública.
da regras da contratação pública.

Beneficiários e Entidades Terceiras

Entidades Terceiras

Entidades Terceiras

Entidades Terceiras

Beneficiários ou Entidades Terceiras

Beneficiários ou Entidades Terceiras

Externo

Externo

Externo

Externo

Externo

Externo

A maioria dos beneficiários do programa são empresas e a natureza de
investimento elegível não se encontra sujeita ao cumprimento do
regime da Contratação Pública. Não obstante, e para os beneficiários
sujeitos a este regime legal, importa destacar, que nos termos fixados
no CCP, a existência de normativos em matéria de conflito de
interesses, mediante o cumprimento das regras em matéria de
impedimentos, escolha das entidades convidadas, constituição
obrigatória de Juri do Procedimento em número ímpar, e toda a
tramitação se verificar em plataformas eletrónicas assegurando o
princípio da transparência entre todos os envolvidos no procedimento.
Acresce salientar a natureza pública de um conjunto de entidades que
legalmente são obrigadas a adotar medidas de controlo desta
natureza.

Não

A maioria dos beneficiários do programa são empresas e a natureza de
investimento elegível não se encontrando sujeitas ao cumprimento do
regime da Contratação Pública. Não obstante, e para os beneficiários
sujeitos a este regime legal, importa que assegurem o cumprimento do
CCP, com especial destaque para o facto da tramitação se verificar em
plataformas eletrónicas assegurando o princípio da transparência
entre todos os envolvidos no procedimento.

Não

A maioria dos beneficiários do programa são empresas e a natureza de
investimento elegível não se encontra sujeita ao cumprimento do
regime da Contratação Pública. Não obstante, e para os beneficiários
sujeitos a este regime legal, importa que assegurem o cumprimento do
CCP, o qual prevê a necessidade de apresentação de um conjunto de
documentos de habilitação que procuram obviar estas questões.

Não

A AG em sede de análise de candidatura fixa o montante máximo de
despesas elegíveis com base na estimativa de custos associada à
aquisição/fornecimento/empreitada. Existindo situações de
trabalhos/serviços a mais as mesmas são analisadas nos termos do
regime legal da contratação pública prevista no CCP, sendo a sua
eventual inclusão no financiamento do projeto dependente de análise
e aprovação da AG.

Não

A maioria dos beneficiários do programa são empresas e a natureza de
investimento elegível não se encontra sujeita ao cumprimento do
regime da Contratação Pública. As que estão sujeitas ao cumprimento
do CCP ficam obrigadas a acolher as disposições legais existentes nesta
matéria.

Não

A maioria dos beneficiários do programa são empresas e a natureza de
investimento elegível não se encontra sujeita ao cumprimento do
regime da Contratação Pública. As que estão sujeitas ao cumprimento
do CCP ficam obrigadas a acolher as disposições legais existentes nesta
matéria.

Não

A maioria dos beneficiários do programa são empresas e a natureza de
investimento elegível não se encontra sujeita ao cumprimento do
regime da Contratação Pública. Não obstante, e para os beneficiários
sujeitos a este regime legal, importa destacar, que nos termos fixados
no CCP, a existência de normativos em matéria de modificações
objetivas dos contratos e os requisitos legais exigíveis, os quais são
validados por aplicação da Check‐list da Contratação Pública,
minimizam os efeitos que podem advir da ocorrência deste risco.

2: AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A RISCOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS ‐ EXECUÇÃO DAS OPERAÇÕES (vg. Contratação Pública e Custos com Pessoal)
DESCRIÇÃO DO RISCO
Ref.

Designação do Risco

Descrição do Risco

Descrição detalhada do Risco

Atores envolvidos no risco?
(Autoridade de Gestão (AG) / Organismos
Intermédios (OI) / Beneficiários (BF) /
Entidades Terceiras (ET))

Este risco é
O risco é interno
relevante para
(AG), externo ou a
a Autoridade
resulta de conluio?
de Gestão?

Implementação ‐ Risco com custos de pessoal dos Beneficiários ou de Fornecedores
IR9

IR10

IR11
IRXX

Falsificação das qualificações ou das
atividades desenvolvidas pelos recursos
humanos

Falsificação de custos com pessoal

Um fornecedor pode intencionalmente falsear a qualificação do
pessoal ou as atividades desenvolvidas com o objetivo de as declarar
como despesas elegíveis:
‐ Recursos humanos sem qualificações adequadas ou
‐ Imprecisões na descrição das atividades realizadas

Um beneficiário declara intencionalmente falsos custos com pessoal
relacionados com atividades que não são desenvolvidas ou que não
se encontram previstas no contrato de financiamento:
‐ Falsos custos de trabalho ou
‐ Horas extraordinárias não remuneradas ou
‐ Taxas de imputação incorretas ou
‐ Declaração de custos com pessoal inexistente ou
‐ Declaração de custos de pessoal relacionados com atividades que
decorreram fora do período de elegibilidade.

1) Um beneficiário ou fornecedor podem apresentar uma proposta com uma equipa com pessoal
qualificado e vir a realizar as atividades recorrendo a pessoal sem qualificações ou
2) Um beneficiário ou fornecedor podem, de forma intencional, falsificar as descrições das tarefas
realizadas pelo pessoal de forma a garantir que os custos declarados são considerados elegíveis.

Beneficiários ou Entidades Terceiras

Externo

Sim

1) O beneficiário ou o fornecedor podem intencionalmente declarar falsos custos de pessoal, inflacionado
o número de horas efetuadas pelo pessoal, ou falsificando os documentos de suporte à verificação da
realização dos eventos, tais como folhas de presença e faturas de arrendamento dos espaços de
formação ou
2) O Beneficiário ou o fornecedor podem intencionalmente declarar horas extraordinárias quando
normalmente essas horas não são pagas ao pessoal ou
3) O Beneficiário ou o fornecedor podem intencionalmente declarar taxas inflacionadas de ocupação de
tempos de trabalho
4) O Beneficiário ou o fornecedor podem falsificar documentação com o objetivo de declarar custos com
pessoal que não são seus empregados ou que não existem ou
5) O Beneficiário ou o fornecedor podem intencionalmente falsificar documentação de forma a
enquadrar os custos no período de elegibilidade.

Beneficiários ou Entidades Terceiras

Externo

Sim

Beneficiários

Externo

Sim

O Beneficiário, de forma intencional, afeta incorretamente custos
O Beneficiário pode intencionalmente afetar de forma incorreta custos de pessoal a projetos financiados
Custos com pessoal afetos incorretamente a
com pessoal entre projetos financiados pelos fundos comunitários e
pelos Fundos Comunitários e a outras fontes de financiamento.
projetos específicos
outras fontes de financiamento
Inserir a descrição de riscos adicionais …

Se a reposta foi NÃO deverá ser apresentada
fundamentação.

DESCRIÇÃO DO RISCO
Ref.

Designação do
Risco

IR1

Conflitos de
interesse ou
subornos e
comissões ilegais

Descrição do Risco
Um colaborador do beneficiário favorece um concorrente porque:
‐ existe um conflito de interesse não declarado ou
‐ foram pagos subornos ou comissões ilegais

RISCO BRUTO

Impacto do Probabilidade
Risco
do Risco
(BRUTO)
(BRUTO)

2

4

Ref. do Controlo

Descrição do Controlo

2

1

Externo

Qual a fonte de
informação que prevê a
execução deste Controlo?

Há evidência da
operacionalização do
Controlo?

RISCO RESIDUAL
Como
Este Controlo é testado considera a
com regularidade?
eficácia deste
Controlo?

Efeito combinado dos
Controlos no
IMPACTO do Risco,
tendo em conta os
níveis de confiança

Conflitos de interesse não declarados, subornos e comissões ilegais
IC 1.1

A AG recomenda aos beneficiário uma adequada rotatividade dos elementos envolvidos na
avaliação dos procedimentos de contratação pública.

Não se encontra previsto

Não

Não

Baixa

IC 1.2

A AG recomenda que os beneficiários adotem políticas relativas a conflitos de interesse,
nomeadamente no que se refere à existência de declarações e registos dos colaboradores. A Não se encontra previsto
AG procede à verificação deste controlo para uma amostra de beneficiários.

Não

Não

Baixa

IC 1.3

A AG transmite orientações ou promove ações de sensibilização destinadas aos beneficiários
Não se encontra previsto
sobre ética, conflito de interesses e as implicações da sua não adoção.

Não

Não

Baixa

Sim

Não

Média

IC 1.4

A AG implementa mecanismos para reporte de suspeitas de comportamentos fraudulentos.

IC 1.X

Inserir a descrição de controlos adicionais ……

Encontra‐se previsto nas páginas
206 e 207 da DSGC a
apresentação de queixas junto
ao Curador do Beneficiário e o
respetivo tratamento a adotar
em matéria de denúncias
dirigidas à AG.

Efeito
combinado dos
Controlos na
PROBABILIDADE
do Risco, tendo
em conta os
níveis de
confiança

Impacto do
Risco
(RESIDUAL)

Probabilidade
do Risco
(RESIDUAL)

Pontuação
Total do Risco
Atualizado
(RESIDUAL)

‐1

2

1

2

PLANO DE AÇÃO

RISCO RESIDUAL
Impacto do Probabilidade
Risco
do Risco
(RESIDUAL) (RESIDUAL)

Beneficiários e Entidades
Terceiras

O risco é interno (AG),
externo ou a resulta de
conluio?

CONTROLOS EXISTENTES

Pontuação
Total do
Risco
(BRUTO)

2

Atores envolvidos no
risco?

Pontuação
Total do
Risco
Atualizado
(RESIDUAL)
2

Novo Controlo Previsto

Responsável

RISCO ALVO
Data limite para a implementação

Efeito dos
controlos
previstos no
novo Impacto
do Risco
Líquido

Efeito dos controlos
previstos na nova
Probabilidade do
Risco Líquido

Impacto do
Risco (ALVO)

2

Probabilidade Pontuação Total
do Risco (ALVO) do Risco (ALVO)

1

2

1

DESCRIÇÃO DO RISCO
Ref.

IR2

Designação do
Risco

2
Atores envolvidos no risco?

Descrição do Risco

Um beneficiário evita a adoção de procedimentos de contratação pública que
promovam a concorrência com o objetivo de favorecer um determinado
concorrente, quer no que respeita a novas aquisições de bens ou serviços
A adoção de
procedimentos quer no que envolve a manutenção/prorrogação de contratos já existentes,
através de :
que violem o
‐ fracionamento ou
princípio da
‐ ajustes diretos injustificados ou
concorrência
‐ não adoção de um procedimento concursal ou
‐ extensões/prorrogações irregulares de contratos.

O risco é interno (AG),
externo ou a resulta de
conluio?

Beneficiários e Entidades
Terceiras

2

Externo

4

CONTROLOS EXISTENTES

RISCO BRUTO

Impacto do
Risco
(BRUTO)

Probabilidade
do Risco
(BRUTO)

Pontuação
Total do
Risco
(BRUTO)

2

4

8

Ref. do
Controlo

Qual a fonte de informação
que prevê a execução deste
Controlo?

Descrição do Controlo

RISCO RESIDUAL

Há evidência da
operacionalização do
Controlo?

Efeito combinado
Como
dos Controlos no
Este Controlo é
considera a
IMPACTO do Risco,
testado com
eficácia deste
tendo em conta os
regularidade?
Controlo?
níveis de confiança

Fracionamento de despesa

‐1

IC 2.1

A AG analisa, nomeadamente em sede de candidatura, uma lista descritiva dos procedimentos
Encontra‐se previsto na página 157
de contratação pública, que deve incluir, designadamente, o seu objeto e valor, especialmente
da DSGC
no que respeita aos contratos abaixo dos limiares comunitários.

Sim

Sim

Média

IC 2.2

A AG implementa procedimentos para a análise de contratação pública com o intuito de
mitigiar a existência de fracionamento da despesa e garantir que os procedimentos de
contratação foram corretamente adotados.

Anexo B.2 do Manual de
Procedimentos

Sim

Sim

Alta

IC 2.3

As verificações efetuadas pela AG em matéria de contratação pública asseguram que o
beneficiário adota mecanismos de despiste do eventual fracionamento de despesa.

Anexo B.2 do Manual de
Procedimentos

Sim

Sim

Média

IC 2.X

Inserir a descrição de controlos adicionais ……

Ajustes Diretos com convite a 1 só fornecedor
IC 2.11

A AG recomenda que os procedimentos por ajuste direto em que se verifique o convite a um
só fornecedor sejam alvo de uma adequada fundamentação.

A AG obriga contratualmente ao
cumprimento do regime legal do CCP
onde se inclui o ajuste direto

Sim

Não

Baixa

IC 2.12

As verificações realizadas pela AG em matéria de contratação pública incluem a análise das
especificações técnicas dos procedimentos de aquisições de bens e serviços de modo a
confirmar que as mesmas não condicionam a adjudicação a um determinado fornecedor.

Anexo B.2 do Manual de
Procedimentos

Sim

Sim

Média

Sim

Sim

Média

IC 2.13
IC 2.X

As verificações efetuadas pela AG em matéria de contratação pública asseguram que o
Anexo B.2 do Manual de
beneficiário adota mecanismos que asseguram a regularidade dos ajuste diretos com convite a
Procedimentos
1 só fornecedor.
Inserir a descrição de controlos adicionais ……

Efeito
combinado
dos Controlos
na
PROBABILIDAD
E do Risco,
tendo em
conta os níveis
de confiança

Impacto do
Risco
(RESIDUAL)

Probabilidade
do Risco
(RESIDUAL)

Pontuação Total do Risco
Atualizado (RESIDUAL)

‐1

1

3

3

Prorrogações irregulares de contratos
IC 2.21

A AG realiza verificações periódicas em matéria de contratação pública para uma amostra de
contratos de forma a garantir o cumprimento das regras de contratação pública.

Encontra‐se previsto na página 164
da DSGC

Sim

Sim

Alta

IC 2.22

A AG recomenda que os beneficiários adotem políticas relativas a conflitos de interesse,
nomeadamente no que se refere à existência de declarações e registos dos colaboradores. A
AG procede à verificação deste controlo para uma amostra de beneficiários.

Não se encontra previsto

Não

Não

Baixa

IC 2.23

As verificações efetuadas pela AG em matéria de contratação pública asseguram que o
beneficiário adota mecanismos que asseguram a regularidade das prorrogações contratuais.

Anexo B.2 do Manual de
Procedimentos

Sim

Sim

Média

IC 2.X

Inserir a descrição de controlos adicionais ……

Sim

Sim

Alta

Sim

Sim

Alta

Sim

Sim

Alta

Ausência de procedimento
IC 2.31

IC 2.32

IC 2.33
IC 2.X

A AG realiza verificações periódicas em matéria de contratação pública de forma a garantir que
Encontra‐se previsto na página 164
as despesas declaradas sujeitas a contratação pública resultam da adoção de um adequado
da DSGC
procedimento concursal.
As adendas contratuais, que modifiquem os pressupostos que sustentaram a adjudicação,
Anexo B.2 do Manual de
devem ser alvo de uma adequada fundamentação que justifique a não adoção de um novo
Procedimentos
procedimento concursal.
As verificações efetuadas pela AG em matéria de contratação pública asseguram que o
Anexo B.2 do Manual de
beneficiário adota mecanismos que asseguram a regularidade e legalidade das despesas sem
Procedimentos
procedimento contratual.
Inserir a descrição de controlos adicionais ……

RISCO RESIDUAL

RISCO ALVO

PLANO DE AÇÃO

Impacto do
Risco
(RESIDUAL)

Probabilidade
do Risco
(RESIDUAL)

Pontuação
Total do
Risco
Atualizado
(RESIDUAL)

0

0

0

Novo Controlo Previsto

Responsável

Data limite para a implementação

Efeito dos
Efeito dos
controlos
Pontuação
controlos previstos
Impacto do
Probabilidade
previstos no
Total do Risco
na nova
Risco (ALVO) do Risco (ALVO)
novo Impacto
(ALVO)
Probabilidade do
do Risco
Risco Líquido
Líquido
0

0

0

DESCRIÇÃO DO RISCO
Ref.

Designação do
Risco

IR3

Um colaborador do Beneficiário favorece um determinado concorrente
Manipulação
através de:
de
‐ falsas especificações ou
procedimento
‐ divulgação de informação confidencial ou privilegiada ou
s concursais
‐ manipulação das propostas.

Atores envolvidos no risco?

Descrição do Risco

O risco é interno (AG),
externo ou a resulta de
conluio?

Beneficiários e Entidades
Terceiras

Externo

CONTROLOS EXISTENTES

RISCO BRUTO

Impacto do
Risco
(BRUTO)

Probabilidade
do Risco
(BRUTO)

Pontuação
Total do
Risco
(BRUTO)

1

2

2

Ref. do
Controlo

Qual a fonte de informação
que prevê a execução deste
Controlo?

Descrição do Controlo

RISCO RESIDUAL

Há evidência da
operacionalização do
Controlo?

Efeito combinado
Este Controlo é Como considera dos Controlos no
testado com a eficácia deste IMPACTO do Risco,
regularidade?
Controlo?
tendo em conta os
níveis de confiança

Falsas especificações
As verificações realizadas pela AG em matéria de contratação pública incluem a análise das
especificações técnicas dos procedimentos de aquisições de bens e serviços de modo a
confirmar que as mesmas não condicionam a adjudicação a um determinado fornecedor.

Anexo B.2 do Manual de
Procedimentos

Sim

Sim

Alta

IC 3.2

A AG confirma que o beneficiário adota mecanismos que mitigam o risco de manipulação das
especificações técnicas.

A AG obriga contratualmente ao
cumprimento do regime legal do CCP
onde se inclui o cumprimento das
regras associadas às especificações
técnicas e confirma através da
aplicação do Anexo B.2 do Manual
de Procedimentos

Sim

Sim

Alta

IC 3.X

Inserir a descrição de controlos adicionais ……
Não

Não

Baixa

Não

Não

Baixa

Sim

Sim

Média

IC 3.21

A AG obriga contratualmente ao
cumprimento do regime legal do
A AG recomenda que o procedimento de contratação pública inclui um processo transparente CCP, o qual prevê que a tramitação
de abertura das propostas, bem como um tratamento adequado e seguro no que respeita às associada ao procedimento se
verifica em plataformas eletrónicas
propostas ainda não abertas.
assegurando o princípio da
transparência.

Sim

Sim

Média

IC 3.22

As verificações efetuadas pela AG em matéria de contratação pública asseguram a verificação
Não se encontra previsto
de indícios de manipulação de propostas.

Não

Não

Baixa

Sim

Sim

Média

IC 3.1

Efeito
combinado dos
Controlos na
PROBABILIDAD
E do Risco,
tendo em
conta os níveis
de confiança

Impacto do
Risco
(RESIDUAL)

Probabilidade
do Risco
(RESIDUAL)

Pontuação Total do Risco
Atualizado (RESIDUAL)

‐1

1

1

1

Divulgação de informação confidencial
IC 3.11
IC 3.12

A AG recomenda aos beneficiários a adoção de mecanismos que assegurem a não divulgação
Não se encontra previsto
de informação confidencial/privilegiada.
As verificações efetuadas pela AG em matéria de contratação pública asseguram a verificação
Não se encontra previsto
de indícios de divulgação de informação confidencial/privilegiada relacionada com o
procedimento.

IC 3.13

A AG implementa mecanismos para reporte de suspeitas de comportamentos fraudulentos.

IC 3.X

Inserir a descrição de controlos adicionais ……

Encontra‐se previsto nas páginas 206
e 207 da DSGC a apresentação de
queixas junto ao Curador do
Beneficiário e o respetivo tratamento
a adotar em matéria de denúncias
dirigidas à AG.

Manipulação de propostas

IC 3.23

A AG implementa mecanismos para reporte de suspeitas de comportamentos fraudulentos.

IC 3.X

Inserir a descrição de controlos adicionais ……

RISCO RESIDUAL

Encontra‐se previsto nas páginas 206
e 207 da DSGC a apresentação de
queixas junto ao Curador do
Beneficiário e o respetivo tratamento
a adotar em matéria de denúncias
dirigidas à AG.

RISCO ALVO

PLANO DE AÇÃO

Impacto do
Risco
(RESIDUAL)

Probabilidade
do Risco
(RESIDUAL)

Pontuação
Total do
Risco
Atualizado
(RESIDUAL)

1

1

1

Novo Controlo Previsto

Responsável

Data limite para a implementação

Efeito dos
Efeito dos controlos
controlos
previstos na nova
Impacto do
Probabilidade Pontuação Total
previstos no
Probabilidade do
Risco (ALVO) do Risco (ALVO) do Risco (ALVO)
novo Impacto
Risco Líquido
do Risco Líquido
1

1

1

DESCRIÇÃO DO RISCO
Ref.

IR4

Designação do
Risco

Concertação de
propostas

Atores envolvidos no risco?

Descrição do Risco
Os concorrentes manipulam o procedimento concursal com o objetivo da
proposta de um determinado concorrente ser vencedora e, assim, adjudicada.
Esta manipulação pode ser conseguida através do conluio entre concorrentes
ou com recurso a falsos concorrentes:
‐ propostas em conluio incluindo propostas de empresas com ligações entre si
ou

RISCO BRUTO

O risco é interno (AG),
externo ou a resulta de
conluio?

Entidades Terceiras

Externo

CONTROLOS EXISTENTES

Impacto do
Risco
(BRUTO)

Probabilidade
do Risco
(BRUTO)

Pontuação
Total do
Risco
(BRUTO)

1

2

2

Ref. do Controlo

Qual a fonte de informação
que prevê a execução deste
Controlo?

Descrição do Controlo

RISCO RESIDUAL

Há evidência da
operacionalização do
Controlo?

Como
Este Controlo é
considera a
testado com
eficácia deste
regularidade?
Controlo?

Efeito combinado
dos Controlos no
IMPACTO do Risco,
tendo em conta os
níveis de confiança

Efeito
combinado
dos Controlos
na
PROBABILIDAD
E do Risco,
tendo em
conta os níveis
de confiança

Propostas em conluio
IC 4.1

A AG recomenda ao beneficiário que no âmbito da análise das propostas avalie a existência
de indícios de eventual conluio entre os diversos concorrentes, por exemplo a realização de
benchmarking com vista à comparação de preços dos bens e serviços

Não se encontra previsto

Não

Não

Baixa

IC 4.2

A AG transmite orientações ou promove ações de sensibilização destinadas aos beneficiários
Não se encontra previsto
sobre ética, conflito de interesses e as implicações da sua não adoção.

Não

Não

Baixa

Sim

Sim

Média

IC 4.3

A AG implementa mecanismos para reporte de suspeitas de comportamentos fraudulentos.

Encontra‐se previsto nas páginas 206
e 207 da DSGC a apresentação de
queixas junto ao Curador do
Beneficiário e o respetivo
tratamento a adotar em matéria de
denúncias dirigidas à AG.

IC 4.4

Sempre que existam suspeitas de propostas em conluio, a AG adota mecanismos para
verificação se as empresas participantes nos procedimentos (em particular nos ajustes
diretos com convites a 3 fornecedores) têm ligações ou relação entre elas (gestores,
proprietários, etc.).

Encontra‐se previsto na página 207
da DSGC o tratamento a adotar em
matéria de denúncias dirigidas à AG.

Sim

Sim

Média

IC 4.5

Sempre que existam suspeitas de propostas em conluio, a AG adota mecanismos que
permitam verificar se as empresas que participaram num determinado concurso não se
vieram a constituir como fornecedoras ou subcontratantes da proposta vencedora.

Encontra‐se previsto na página 207
da DSGC o tratamento a adotar em
matéria de denúncias dirigidas à AG.

Sim

Sim

Baixa

IC 4.X

Inserir a descrição de controlos adicionais ……
Sim

Sim

Baixa

Sim

Sim

Média

Impacto do
Risco
(RESIDUAL)

Probabilidade
do Risco
(RESIDUAL)

Pontuação Total do Risco
Atualizado (RESIDUAL)

1

2

2

Empresas ficticias
IC 4.11

IC 4.12

IC 4.X

A AG recomenda aos beneficiários que implementam mecanismos que permitam confirmar a
existência efetiva das entidades participantes nos procedimentos de contratação pública.
Este procedimento pode envolver a verificação de websites, informação sobre a localização
da empresa etc.

A AG implementa mecanismos para reporte de suspeitas de comportamentos fraudulentos.

A AG obriga contratualmente ao
cumprimento do regime legal do
CCP, o qual prevê a apresentação de
documentos de habilitação por todos
os concorrentes.
Encontra‐se previsto nas páginas 206
e 207 da DSGC a apresentação de
queixas junto ao Curador do
Beneficiário e o respetivo
tratamento a adotar em matéria de
denúncias dirigidas à AG.

Inserir a descrição de controlos adicionais ……

RISCO RESIDUAL

RISCO ALVO

PLANO DE AÇÃO

Impacto do
Risco
(RESIDUAL)

Probabilidade
do Risco
(RESIDUAL)

Pontuação
Total do
Risco
Atualizado
(RESIDUAL)

1

2

2

Novo Controlo Previsto

Responsável

Data limite para a implementação

Efeito dos
Efeito dos
controlos
controlos previstos
Pontuação
previstos no
Impacto do
Probabilidade
na nova
Total do Risco
novo Impacto
Risco (ALVO) do Risco (ALVO)
Probabilidade do
(ALVO)
do Risco
Risco Líquido
Líquido
1

2

2

DESCRIÇÃO DO RISCO
Ref.

Designação do
Risco

IR5

Preços
(orçamentos)
inadequados

Um concorrente manipula o procedimento não identificando, nas suas
propostas, toda a informação necessária para a determinação do preço final.

RISCO BRUTO

Impacto do Probabilidade
Risco
do Risco
(BRUTO)
(BRUTO)

1

2

Ref. do Controlo

IC 5.1
IC 5.2
IC 5.X

1

2

Entidades Terceiras

Qual a fonte de informação
que prevê a execução deste
Controlo?

Descrição do Controlo

A AG recomenda aos beneficiários que implementem mecanismos que permitam confirmar,
junto de fontes independentes, os preços praticados pelos fornecedores.
A AG recomenda a adoção pelos beneficiários de custos unitários para as aquisições
regulares.
Inserir a descrição de controlos adicionais ……

RISCO RESIDUAL
Impacto do Probabilidade
Risco
do Risco
(RESIDUAL) (RESIDUAL)

O risco é interno (AG),
externo ou a resulta de
conluio?
Externo

RISCO RESIDUAL

CONTROLOS EXISTENTES

Pontuação
Total do
Risco
(BRUTO)

2

Atores envolvidos no risco?

Descrição do Risco

Há evidência da
operacionalização do
Controlo?

Efeito combinado
Como
Este Controlo é
dos Controlos no
considera a
testado com
IMPACTO do Risco,
eficácia deste
regularidade?
tendo em conta os
Controlo?
níveis de confiança

Não se encontra previsto

Não

Não

Baixa

Não se encontra previsto

Não

Não

Baixa

Efeito
combinado
dos Controlos
na
PROBABILIDA
DE do Risco,
tendo em
conta os níveis
de confiança

2

Novo Controlo Previsto

Responsável

Probabilidade
do Risco
(RESIDUAL)

Pontuação Total do Risco
Atualizado (RESIDUAL)

1

2

2

RISCO ALVO

PLANO DE AÇÃO

Pontuação
Total do
Risco
Atualizado
(RESIDUAL)

Impacto do
Risco
(RESIDUAL)

Data limite para a implementação

Efeito dos
Efeito dos
controlos
controlos previstos
Pontuação
previstos no
Impacto do
Probabilidade
na nova
Total do Risco
novo Impacto
Risco (ALVO) do Risco (ALVO)
Probabilidade do
(ALVO)
do Risco
Risco Líquido
Líquido
1

2

2

DESCRIÇÃO DO RISCO
Ref.

IR6

Designação do
Risco

Atores envolvidos no risco?

Descrição do Risco

Um adjudicatário pode manipular os orçamentos ou a faturação de forma a
Manipulação sobrefaturar ou refaturar determinadas despesas:
dos orçamentos ‐ Duplicação dos custos ou
e da faturação ‐ Faturas falsas, inflacionadas ou duplicadas.

RISCO BRUTO
Impacto do
Risco
(BRUTO)

Probabilidade
do Risco
(BRUTO)

2

2

Entidades Terceiras

O risco é interno (AG),
externo ou a resulta de
conluio?

Externo

CONTROLOS EXISTENTES

Pontuação
Total do
Ref. do Controlo
Risco
(BRUTO)
4

Qual a fonte de informação
que prevê a execução deste
Controlo?

Descrição do Controlo

RISCO RESIDUAL

Há evidência da
operacionalização do
Controlo?

Efeito combinado
Efeito combinado dos
Este Controlo é Como considera dos Controlos no
Controlos na
testado com a eficácia deste IMPACTO do Risco,
PROBABILIDADE do
tendo em conta os Risco, tendo em conta os
regularidade?
Controlo?
níveis de confiança
níveis de confiança
‐1

Duplicação de custos
IC 6.1

A AG recomenda que os beneficiários implementem mecanismos para confirmação dos
montantes faturados e que estes têm efetiva correspondência com os serviços
contratualizados.

Não se encontra previsto

Não

Não

Baixa

IC 6.2

A AG implementa mecanismos que permitam o despiste da eventual duplicação de custos.

Encontra‐se previsto nas páginas 162
a 169 da DSGC e no Manual de
Procedimentos no capítulo das
Verificações de Gestão

Sim

Sim

Média

A AG implementa mecanismos para reporte de suspeitas de comportamentos fraudulentos.

Encontra‐se previsto nas páginas 206
e 207 da DSGC a apresentação de
queixas junto ao Curador do
Beneficiário e o respetivo tratamento
a adotar em matéria de denúncias
dirigidas à AG.

Sim

Sim

Média

Não

Não

Baixa

Não

Não

Baixa

IC 6.3

Impacto do
Risco
(RESIDUAL)

Probabilidade
do Risco
(RESIDUAL)

Pontuação Total do Risco
Atualizado (RESIDUAL)

2

1

2

Inserir a descrição de controlos adicionais ……

IC 6.X

Faturas falsas, inflacionadas ou duplicadas.
IC 6.11

IC 6.12

A AG recomenda que os beneficiários procedam à verificação das faturas submetidas de
forma a identificar possíveis casos de duplicação (i.e. diversas faturas com o mesmo montante Não se encontra previsto
ou com o mesmo nº, etc.) ou de faturas falsas.
A AG recomenda que os beneficiários efetuem a reconciliação entre os montantes faturados e
os respetivos orçamentos e se os preços faturados estão em conformidade com os montantes Não se encontra previsto
orçamentados.
As verificações de gestão integram mecanismos que premitem confirmar, nomeadamente:
‐ a conformidade do documento de depesa;
‐ o despiste da eventual duplicação de documentos de despesa;
‐ a razoabilidade dos custos faturados.

Encontra‐se previsto nas páginas 162
a 169 da DSGC e no Manual de
Procedimentos no capítulo das
Verificações de Gestão

Sim

Sim

Alta

IC 6.14

A AG implementa mecanismos para reporte de suspeitas de comportamentos fraudulentos.

Encontra‐se previsto nas páginas 206
e 207 da DSGC a apresentação de
queixas junto ao Curador do
Beneficiário e o respetivo tratamento
a adotar em matéria de denúncias
dirigidas à AG.

Sim

Sim

Média

IC 6.X

Inserir a descrição de controlos adicionais ……

IC 6.13

RISCO RESIDUAL

RISCO ALVO

PLANO DE AÇÃO

Impacto do
Risco
(RESIDUAL)

Probabilidade
do Risco
(RESIDUAL)

Pontuação
Total do
Risco
Atualizado
(RESIDUAL)

2

1

2

Novo Controlo Previsto

Responsável

Data limite para a implementação

Efeito dos
Efeito dos
controlos
controlos previstos
previstos no
Probabilidade Pontuação Total
na nova
Impacto do Risco (ALVO)
novo Impacto
do Risco (ALVO) do Risco (ALVO)
Probabilidade do
do Risco
Risco Líquido
Líquido
2

1

2

DESCRIÇÃO DO RISCO
Ref.

IR7

Designação do
Risco

Trabalhos, Bens
e/ou serviços não
fornecidos ou
substituidos

Os fornecedores violam as condições contratuais através da não entrega dos
produtos ou trabalhos previstos ou procedendo à sua alteração ou
substituição por outros de qualidade inferior:
‐ Substituição de produtos ou
‐ Trabalhos não realizados ou
‐ Não existência dos produtos ou operações não efetuadas de acordo com as
especificações contratualizadas.

RISCO BRUTO

Impacto do Probabilidade
Risco
do Risco
(BRUTO)
(BRUTO)

2

Ref. do Controlo

2

1

Beneficiários ou Entidades
Terceiras

Qual a fonte de informação
que prevê a execução deste
Controlo?

Descrição do Controlo

IC 7.1

A AG recomenda aos beneficiários que adotem mecanismos que permitam confirmar a
conformidade dos trabalhos realizados ou dos produtos/serviços adquiridos com as
respetivas especificações contratuais.

6

Externo

Não se encontra previsto

RISCO RESIDUAL

Há evidência da
operacionalização do
Controlo?

Efeito combinado
Como
Este Controlo é
dos Controlos no
considera a
testado com
IMPACTO do Risco,
eficácia deste
regularidade?
tendo em conta os
Controlo?
níveis de confiança

Não

Não

Baixa

IC 7.2

Encontra‐se previsto nas páginas 162
a 169 da DSGC e no Manual de
As verificações de gestão integram mecanismos que premitam confirmar a realização efetiva
Procedimentos no capítulo das
dos trabalhos ou bens e/ou serviços apresentados para efeitos de cofinancimento e se os
Verificações de Gestão e ainda por
mesmos têm correspondência com as especificações contratuais.
aplicação do Anexo B.2 do Manual de
Procedimentos

Sim

Sim

Média

IC 7.3

A AG implementa mecanismos para reporte de suspeitas de comportamentos fraudulentos.

Encontra‐se previsto nas páginas 206
e 207 da DSGC a apresentação de
queixas junto ao Curador do
Beneficiário e o respetivo tratamento
a adotar em matéria de denuncias
dirigidas à AG.

Sim

Sim

Média

IC 7.X

Inserir a descrição de controlos adicionais ……

RISCO RESIDUAL
Impacto do Probabilidade
Risco
do Risco
(RESIDUAL) (RESIDUAL)

O risco é interno (AG),
externo ou a resulta de
conluio?

CONTROLOS EXISTENTES

Pontuação
Total do
Risco
(BRUTO)

3

Atores envolvidos no risco?

Descrição do Risco

Efeito
combinado
dos Controlos
na
PROBABILIDA
DE do Risco,
tendo em
conta os níveis
de confiança

Impacto do
Risco
(RESIDUAL)

Probabilidade
do Risco
(RESIDUAL)

Pontuação Total do Risco
Atualizado (RESIDUAL)

‐2

2

1

2

PLANO DE AÇÃO

Pontuação
Total do
Risco
Atualizado
(RESIDUAL)
2

Novo Controlo Previsto

Responsável

RISCO ALVO
Data limite para a implementação

Efeito dos
Efeito dos
controlos
controlos previstos
Pontuação
previstos no
Impacto do
Probabilidade
na nova
Total do Risco
novo Impacto
Risco (ALVO) do Risco (ALVO)
Probabilidade do
(ALVO)
do Risco
Risco Líquido
Líquido
2

1

2

DESCRIÇÃO DO RISCO
Ref.

IR8

Designação do
Risco
Alterações
contratuais

O beneficiário e o fornecedor podem, de forma concertada, proceder à
modificação de termos contratuais durante a sua execução, sem lançamento
de um novo procedimento de contratação e em violação da regras da
contratação pública.

RISCO BRUTO

Impacto do Probabilidade
Risco
do Risco
(BRUTO)
(BRUTO)

2

Ref. do Controlo

1

1

Beneficiários ou Entidades
Terceiras

Qual a fonte de informação
que prevê a execução deste
Controlo?

Descrição do Controlo

4

Externo

RISCO RESIDUAL

Há evidência da
operacionalização do
Controlo?

Efeito combinado
Como
dos Controlos no
Este Controlo é
considera a
IMPACTO do Risco,
testado com
eficácia deste
tendo em conta os
regularidade?
Controlo?
níveis de confiança

‐1

IC 8.1

A AG recomenda aos beneficiários que as adendas contratuais, que modifiquem os
pressupostos que sustentaram a adjudicação, devem ser alvo de uma adequada
fundamentação que justifique a não adoção de um novo procedimento concursal.

A AG obriga contratualmente ao
cumprimento do regime legal do CCP
onde se inclui as regras relativas às
modificações objetivas dos
contratos.

Sim

Não

Baixa

IC 8.2

As verificações efetuadas pela AG em matéria de contratação pública asseguram que as
adendas contratuais se encontram adquadamente justificadas.

Anexo B.2 do Manual de
Procedimentos

Sim

Sim

Alta

IC 8.X

Inserir a descrição de controlos adicionais ……

RISCO RESIDUAL
Impacto do Probabilidade
Risco
do Risco
(RESIDUAL) (RESIDUAL)

O risco é interno (AG),
externo ou a resulta de
conluio?

CONTROLOS EXISTENTES

Pontuação
Total do
Risco
(BRUTO)

2

Atores envolvidos no risco?

Descrição do Risco

Efeito
combinado
dos Controlos
na
PROBABILIDA
DE do Risco,
tendo em
conta os níveis
de confiança

Impacto do
Risco
(RESIDUAL)

Probabilidade
do Risco
(RESIDUAL)

Pontuação Total do Risco
Atualizado (RESIDUAL)

‐1

1

1

1

RISCO ALVO

PLANO DE AÇÃO

Pontuação
Total do
Risco
Atualizado
(RESIDUAL)
1

Novo Controlo Previsto

Responsável

Data limite para a implementação

Efeito dos
Efeito dos
controlos
controlos previstos
Pontuação
previstos no
Impacto do
Probabilidade
na nova
Total do Risco
novo Impacto
Risco (ALVO) do Risco (ALVO)
Probabilidade do
(ALVO)
do Risco
Risco Líquido
Líquido
1

1

1

DESCRIÇÃO DO RISCO
Ref.

Designação
do Risco

IR9

Falsificação
das
qualificações
ou das
atividades
desenvolvida
s pelos
recursos
humanos

Atores envolvidos no
risco?

Descrição do Risco

Um fornecedor pode intencionalmente falsear a qualificação do pessoal ou as
atividades desenvolvidas com o objetivo de as declarar como despesas
Beneficiários ou
elegíveis:
Entidades Terceiras
‐ Recursos humanos sem qualificações adequadas ou
‐ Imprecisões na descrição das atividades realizadas

O risco é interno
(AG), externo ou
a resulta de
conluio?

Externo

CONTROLOS EXISTENTES

RISCO BRUTO

Impacto do
Risco
(BRUTO)

Probabilidade
do Risco
(BRUTO)

Pontuação
Total do
Risco
(BRUTO)

1

2

2

Ref. do
Controlo

RISCO RESIDUAL

Qual a fonte de
Há evidência da Este Controlo é
informação que prevê a
operacionalização testado com
execução deste
do Controlo?
regularidade?
Controlo?

Descrição do Controlo

Efeito combinado
Como
dos Controlos no
considera a
IMPACTO do Risco,
eficácia deste
tendo em conta os
Controlo?
níveis de confiança

Recursos humanos sem qualificação adequada

IC 9.1

Para os custos com pessoal do beneficiário ‐ A AG deve adotar mecanismos com vista à
identificação de eventuais discrepâncias entre os recursos humanos previstos e os efetivos
(elementos, qualificações e tempos de afetação). Evidências adicionais (v.g certificados de
habilitação) devem ser solicitadas de forma a confirmar a adequabilidade de qualquer
substituição significativa.

Não se encontra explicitado no
Manual de Procedimentos, no
entanto os técnicos da AG/OI
efetuam este controlo no
âmbito das verificações de
gestão.

Sim

Sim

Baixa

IC 9.2

Para os custos com pessoal do beneficiário ‐ a substituição de pessoal‐chave, previsto e
aprovado em candidatura, deve ter autorização prévia da AG.

Capítulo 6.2. Condições de
Alteração do Projeto do
Manual de Procedimentos

Sim

Sim

Média

Não

Não

Baixa

Sim

Sim

Média

Sim

Sim

Média

Não

Não

Baixa

IC 9.3

IC 9.X

Para os custos com pessoal de fornecedores ‐ A AG recomenda que os beneficiários procedam
à confirmação dos recursos humanos envolvidos na implementação de um contrato,
nomeadamente dos elementos chave, comparativamente aos previstos e indicados nas
Não se encontra previsto
propostas, solicitando evidência da adequabilidade caso se verifiquem substituições
significativas.
Inserir a descrição de controlos adicionais ……

Efeito
combinado
dos Controlos
na
PROBABILIDAD
E do Risco,
tendo em
conta os níveis
de confiança

Impacto do
Risco
(RESIDUAL)

Probabilidade
do Risco
(RESIDUAL)

Pontuação Total do Risco
Atualizado (RESIDUAL)

‐1

1

1

1

Imprecisões na descrição das atividades realizadas
IC 9.11

IC 9.12

IC 9.13
IC 9.X

Encontra‐se previsto nas
Para os custos com pessoal do beneficiário ‐ A AG em sede de verificações gestão solicita aos páginas 162 a 169 da DSGC e
beneficiários evidências que permitam confirmar a realização das atividades dos projetos (v.g. no Manual de Procedimentos
no capítulo das Verificações de
folhas de presença, registos assiduidade).
Gestão
Encontra‐se previsto nas
Para os custos com pessoal do beneficiário ‐ A AG deve adotar mecanismos com vista à
páginas 162 a 169 da DSGC e
identificação de eventuais discrepâncias entre as atividades planeadas e realizadas. Quando se
no Manual de Procedimentos
identificam diferenças, são solicitados esclarecimentos e evidências com vista à sua
no capítulo das Verificações de
verificação.
Gestão
Para os custos com pessoal de fornecedores ‐ A AG recomenda que os beneficiários solicitem
aos fornecedores evidências que possam demonstrar a realização das atividades e eventuais
Não se encontra previsto
desvios face às atividades planeadas (v.g. folhas de presenças, registos de tempos de
trabalho).
Inserir a descrição de controlos adicionais ……

RISCO RESIDUAL
Impacto do
Risco
(RESIDUAL)
1

PLANO DE AÇÃO

Pontuação
Total do
Probabilidade
Risco
do Risco
Atualizado
(RESIDUAL)
(RESIDUAL)
1

1

Novo Controlo Previsto

Responsável

RISCO ALVO
Data limite para a implementação

Efeito dos
Efeito dos
controlos
Pontuação
controlos previstos
Impacto do
Probabilidade
previstos no
Total do Risco
na nova
Risco (ALVO) do Risco (ALVO)
novo Impacto
(ALVO)
Probabilidade do
do Risco
Risco Líquido
Líquido
1

1

1

DESCRIÇÃO DO RISCO
Ref.

IR10

Designação do
Risco

Falsificação de
custos com
pessoal

Atores envolvidos no
risco?

Descrição do Risco
Um beneficiário declara intencionalmente falsos custos com pessoal relacionados com atividades que
não são desenvolvidas ou que não se encontram previstas no contrato de financiamento:
‐ Falsos custos de trabalho ou
‐ Horas extraordinárias não remuneradas ou
‐ Taxas de imputação incorretas ou
‐ Declaração de custos com pessoal inexistente ou
‐ Declaração de custos de pessoal relacionados com atividades que decorreram fora do período de
elegibilidade.

RISCO BRUTO

Beneficiários ou Entidades
Terceiras

O risco é interno (AG),
externo ou a resulta de
conluio?

Externo

RISCO RESIDUAL

CONTROLOS EXISTENTES

Impacto do
Risco
(BRUTO)

Probabilidade
do Risco
(BRUTO)

Pontuação
Total do
Risco
(BRUTO)

2

3

6

Ref. do
Controlo

Qual a fonte de
informação que prevê a
execução deste Controlo?

Descrição do Controlo

Há evidência da
operacionalização do
Controlo?

Efeito combinado
Este Controlo é Como considera dos Controlos no
testado com a eficácia deste IMPACTO do Risco,
regularidade?
Controlo?
tendo em conta os
níveis de confiança

Falsos custos de trabalho
IC 10.1

IC 10.2

IC 10.3

IC 10.X

‐1

Para os custos com pessoal de fornecedores ‐ A AG recomenda que os beneficiários solicitem aos fornecedores evidências
que possam demonstrar a realização das atividades e eventuais desvios face às atividades planeadas (v.g. folhas de
presenças, registos de tempos de trabalho).

Não se encontra previsto

Encontra‐se previsto nas
Para os custos com pessoal do beneficiário ‐ A AG adota mecanismos que permitam confirmar a realização das atividades
páginas 162 a 169 da DSGC e
dos projetos solicitando comprovativos, tais como: folhas de presença, registos assiduidade. Quando se identificam
no Manual de Procedimentos
diferenças, são solicitados esclarecimentos e evidências.
no capítulo das Verificações de
Gestão
Encontra‐se previsto nas
páginas 162 a 169 da DSGC e
Para os custos com pessoal do beneficiário ‐ A AG deve adotar mecanismos com vista à identificação de eventuais
discrepâncias entre as atividades planeadas e realizadas. Quando se identificam diferenças, são solicitados esclarecimentos e no Manual de Procedimentos
no capítulo das Verificações de
evidências com vista à sua verificação.
Gestão
Inserir a descrição de controlos adicionais ……

Não

Não

Baixa

Sim

Sim

Média

Sim

Sim

Média

Efeito
combinado dos
Controlos na
PROBABILIDAD
E do Risco,
tendo em
conta os níveis
de confiança

Impacto do
Risco
(RESIDUAL)

Probabilidade
do Risco
(RESIDUAL)

Pontuação Total do Risco
Atualizado (RESIDUAL)

‐1

1

2

2

Horas extraordinárias não remuneradas

IC 10.11

Para os custos com pessoal de fornecedores ‐ A AG recomenda que os beneficiários monitorizem a faturação apresentada
pelos fornecedores no que respeita a horas extraordinárias declaradas (nº excessivo de horas de trabalho dedicadas ao
projeto, reduzido nº de pessoal envolvido no projeto face ao previsto) e que solicita documentação complementar que
fundamente os custos faturados estão em conformidade com as regras aplicáveis.

Não se encontra previsto

Não

Não

Baixa

IC 10.12

Para os custos com pessoal do beneficiário ‐ A AG deve adotar mecanismos que permitam confirmar a realização das horas
extraordinárias declaradas, solicitando comprovativos, tais como: recibos de vencimento e registos de assiduidade, bem
como a sua conformidade com as regras aplicáveis.

Encontra‐se previsto nas
páginas 162 a 169 da DSGC e
no Manual de Procedimentos
no capítulo das Verificações de
Gestão

Sim

Sim

Alta

IC 10.13

Para os custos com pessoal do beneficiário ‐ A AG deve adotar mecanismos com vista identificação de eventuais
discrepâncias na horas extraordinárias declaradas (excessivo nº de horas do pessoal do projeto, reduzido nº de pessoal afeto
Não aplicável
à realização das atividades face ao previsto mas todas as atividades são realizadas) e solicita documentação adicional que
confirme que os custos declarados.

Não

Não

Baixa

IC 10.X

Inserir a descrição de controlos adicionais ……

Sim

Sim

Baixa

Encontra‐se previsto nas
páginas 162 a 169 da DSGC e
no Manual de Procedimentos
no capítulo das Verificações de
Gestão

Sim

Sim

Alta

Encontra‐se previsto nas
páginas 162 a 169 da DSGC e
no Manual de Procedimentos
no capítulo das Verificações de
Gestão

Sim

Sim

Alta

Taxas de imputação incorretas

IC 10.21

Encontra‐se previsto nas
Para os custos com pessoal do beneficiário ‐ A AG adota mecanismos que permitam verificar a conformidade da afetação do páginas 162 a 169 da DSGC e
no Manual de Procedimentos
tempos de trabalho às atividades do projeto (e.g. sistemas de registo da ocupação do tempo de trabalho, folhas de
presença).
no capítulo das Verificações de
Gestão

IC 10.X

Inserir a descrição de controlos adicionais ……

Custos com pessoal inexistente

IC 10.31

Para os custos com pessoal do beneficiário ‐ A AG adota mecanismos que permitam confirmar que os recursos humanos
afetos às atividades do projeto integram o quadro de pessoal do beneficiário (v.g. contratos, dados da segurança social).

IC 10.X

Inserir a descrição de controlos adicionais ……

Atividades fora do período de elegibilidade

IC 10.41

Para os custos com pessoal do beneficiário ‐ a AG adota mecanismos que permitam confirmar que as despesas foram
realizadas nos prazos aprovados para o projeto. (v.g. documentos de despesa, extratos bancários).

IC 10.X

Inserir a descrição de controlos adicionais ……

RISCO RESIDUAL

PLANO DE AÇÃO

Impacto do
Risco
(RESIDUAL)

Probabilidade
do Risco
(RESIDUAL)

Pontuação
Total do
Risco
Atualizado
(RESIDUAL)

1

2

2

Novo Controlo Previsto

Responsável

RISCO ALVO
Data limite para a implementação

Efeito dos
Efeito dos controlos
controlos
previstos na nova
Impacto do
previstos no
Probabilidade do
Risco (ALVO)
novo Impacto
Risco Líquido
do Risco Líquido
1

Probabilidade Pontuação Total
do Risco (ALVO) do Risco (ALVO)

2

2

DESCRIÇÃO DO RISCO
Ref.

IR11

Designação do
Risco

Custos com
pessoal afetos
O Beneficiário, de forma intencional, afeta incorretamente custos com
incorretamente pessoal entre projetos financiados pelos fundos comunitários e outras fontes
a projetos
de financiamento
específicos

RISCO BRUTO

Impacto do Probabilidade
Risco
do Risco
(BRUTO)
(BRUTO)

2

6
IC 11.1

IC 11.X

Descrição do Controlo

A AG adota mecanismos que permitam confirmar a afetação dos custos com pessoal às
atividades do projeto (v.g. registos de presenças, folhas de ocupação do tempo de trabalho,
dados de registos contabilísticos).

2

2

Beneficiários

Externo

RISCO RESIDUAL

Qual a fonte de informação
que prevê a execução deste
Controlo?

Há evidência da
operacionalização do
Controlo?

Encontra‐se previsto nas páginas 162
a 169 da DSGC e no Manual de
Procedimentos no capítulo das
Verificações de Gestão

Sim

Efeito combinado
Como
Este Controlo é
dos Controlos no
considera a
testado com
IMPACTO do Risco,
eficácia deste
regularidade?
tendo em conta os
Controlo?
níveis de confiança

Sim

Efeito
combinado
dos Controlos
na
PROBABILIDA
DE do Risco,
tendo em
conta os níveis
de confiança

Impacto do
Risco
(RESIDUAL)

Probabilidade
do Risco
(RESIDUAL)

Pontuação Total do Risco
Atualizado (RESIDUAL)

‐1

2

2

4

Baixa

Inserir a descrição de controlos adicionais ……

RISCO RESIDUAL
Impacto do Probabilidade
Risco
do Risco
(RESIDUAL) (RESIDUAL)

O risco é interno (AG),
externo ou a resulta de
conluio?

CONTROLOS EXISTENTES

Pontuação
Total do
Ref. do Controlo
Risco
(BRUTO)

3

Atores envolvidos no risco?

Descrição do Risco

PLANO DE AÇÃO

Pontuação
Total do
Risco
Atualizado
(RESIDUAL)
4

Novo Controlo Previsto

Definir procedimentos específicos em sede de verificações de gestão que permitam confirmar a afetação real dos
custos com pessoal às atividades do projeto.

RISCO ALVO

Responsável

Data limite para a implementação

Grupo de Trabalho com
representantes de todos os Eixos e o
PAM

abr‐17

Efeito dos
Efeito dos
controlos
controlos previstos
Pontuação
previstos no
Impacto do
Probabilidade
na nova
Total do Risco
novo Impacto
Risco (ALVO) do Risco (ALVO)
Probabilidade do
(ALVO)
do Risco
Risco Líquido
Líquido
‐1

2

1

2

3: AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A RISCOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS ‐ VALIDAÇÃO DE DESPESA E PAGAMENTOS
DESCRIÇÃO DO RISCO
Ref.

Descrição do Risco

Atores envolvidos no risco?
(Autoridade de Gestão (AG) /
Organismos Intermédios (OI) /
Beneficiários (BF) / Entidades
Terceiras (ET))

As verificações de gestão podem não dar garantias suficientes da
ausência de fraude, devido à falta de qualificação adequada dos
recursos da AG.

Autoridade de Gestão

Interno

Sim

A análise e validação de despesa podem não dar garantias
despesa suficientes da ausência de fraude, devido à falta de uma adequada
segregação de funções ou qualificação adequada do pessoal da AG
ou à existência de conflitos de interesses

Autoridade de Gestão

Interno

Sim

Beneficiários

Externo

Sim

Autoridade de Gestão e Beneficiários

Interno / Conluio

Sim

Designação do Risco

CR1

Processo de verificações
incompleto ou desadequado

CR2

Processo de validação de
incompleto ou desadequado

CR3

Duplo financiamento

CR4

Conflito de interesse na Autoridade de Os pagamentos podem ser propostos por uma Autoridade de Gestão
Gestão
que tem relações com os beneficiários.

CRX

de

gestão

Uma entidade apresenta as mesmas despesas para efeitos de
financiamento pelo mesmo fundo ou por diferentes fundos
comunitários.

Inserir a descrição de riscos adicionais …

Este risco é
O risco é interno
relevante para a
(AG), externo ou a
Autoridade de
resulta de conluio?
Gestão?

Se a reposta foi NÃO deverá ser apresentada fundamentação.

DESCRIÇÃO DO RISCO
Ref.

CR1

Designação do
Risco

Atores envolvidos no risco?

Descrição do Risco

Processo de
verificações de
As verificações de gestão podem não dar garantias suficientes da ausência de
gestão
fraude, devido à falta de qualificação adequada dos recursos da AG.
incompleto ou
desadequado

RISCO BRUTO

Impacto do Probabilidade
Risco
do Risco
(BRUTO)
(BRUTO)

2

Ref. do
Controlo

1

1

Qual a fonte de informação que
prevê a execução deste Controlo?

Descrição do Controlo

Interno

RISCO RESIDUAL

Há evidência da
operacionalização do
Controlo?

Efeito combinado
Como
Este Controlo é
dos Controlos no
considera a
IMPACTO do Risco,
testado com
eficácia deste
tendo em conta os
regularidade?
Controlo?
níveis de confiança

4

‐1

CC 1.1

A metodologia adotada pela AG para efeito da realização das verificações de gestão
contempla uma análise de risco de fraude.

Encontra‐se previsto nas páginas 162 a 169
da DSGC e no Manual de Procedimentos no
capítulo das Verificações de Gestão, para
além da amostra aleatória e específica,
podem ser incluídos documentos de despesa
que se revelarem necessários para a
minimização de eventuais riscos identificados
na âmbito da análise, entre os quais o risco
de fraude.

CC 1.2

Os colaboradores da AG com responsabilidade na realização das verificações de gestão têm
qualificações e formação adequadas, incluindo formação atualizada em matéria de fraude.

Encontra‐se previsto na página 25 da DSGC a
realização de ações de formação e
sensibilização em matéria de fraude.

Não

Não

Baixa

CC 1.3

Existe uma pista de auditoria adequada que permite a reconciliação dos montantes
declarados pelos beneficiários com os registos individualizados das despesas.

Encontra‐se previsto nas páginas 162 a 169
da DSGC e no Manual de Procedimentos no
capítulo das Verificações de Gestão.

Sim

Sim

Alta

CC 1.4

Encontra‐se previsto nas páginas 144 a 150
Com uma periodicidade adequada e para uma amostra aleatória de verificações de gestão, a
da DSGC e no Manual de Procedimentos no
AG procede à revisão dos procedimentos adotados de forma a verificar a conformidade do
capítulo da Supervisão, a supervisão contínua
processo. Este controlo é assegurado por uma equipa diferente da envolvida nessas
na fase das verificações administrativas, no
verificações.
local bem como ao nível da Reperformance.

Sim

Sim

Alta

CC 1.5

A AG assegura a supervisão das verificações desenvolvidas pelos Organimos Intermédios de
acordo com uma metodologia aprovada, garantindo adequados níveis de qualidade e
decorrentes da adoção de práticas e orientações adequadas.

Encontra‐se previsto nas páginas 144 a 150
da DSGC e no Manual de Procedimentos no
capítulo da Supervisão, a supervisão contínua
na fase das verificações administrativas, no
local.

Sim

Sim

Alta

CC 1.6

Encontra‐se previsto nas páginas 162 a 169
As verificações de gestão prevêm ações preventivas e corretivas adequadas em consequência
da DSGC e no Manual de Procedimentos no
da identificação de erros sistémicos em sede de auditoria.
capítulo das Verificações de Gestão.

Sim

Sim

Alta

CC 1.X

Inserir a descrição de controlos adicionais ……

RISCO RESIDUAL
Impacto do Probabilidade
Risco
do Risco
(RESIDUAL) (RESIDUAL)

Autoridade de Gestão

CONTROLOS EXISTENTES

Pontuação
Total do
Risco
(BRUTO)

2

O risco é interno (AG),
externo ou a resulta de
conluio?

Sim

Sim

Média

Efeito
combinado
dos Controlos
na
PROBABILIDA
DE do Risco,
tendo em
conta os níveis
de confiança

Impacto do
Risco
(RESIDUAL)

Probabilidade
do Risco
(RESIDUAL)

Pontuação Total do Risco
Atualizado (RESIDUAL)

‐1

1

1

1

PLANO DE AÇÃO

Pontuação
Total do
Risco
Atualizado
(RESIDUAL)
1

Novo Controlo Previsto

Responsável

RISCO ALVO
Data limite para a implementação

Efeito dos
Efeito dos
controlos
controlos previstos
Pontuação
previstos no
Impacto do
Probabilidade
na nova
Total do Risco
novo Impacto
Risco (ALVO) do Risco (ALVO)
Probabilidade do
(ALVO)
do Risco
Risco Líquido
Líquido
1

1

1

DESCRIÇÃO DO RISCO
Ref.

CR2

Designação do
Risco
Processo de
validação de
despesa
incompleto ou
desadequado

A análise e validação de despesa podem não dar garantias suficientes da
ausência de fraude, devido à falta de uma adequada segregação de funções ou
qualificação adequada do pessoal da AG ou à existência de conflitos de
interesses

RISCO BRUTO

Impacto do
Risco
(BRUTO)

Probabilidade
do Risco
(BRUTO)

2

2

Atores envolvidos no risco?

Descrição do Risco

Autoridade de Gestão

O risco é interno (AG),
externo ou a resulta de
conluio?

Interno

RISCO RESIDUAL

CONTROLOS EXISTENTES

Pontuação
Total do
Ref. do Controlo
Risco
(BRUTO)

4

Descrição do Controlo

Qual a fonte de informação que prevê a
execução deste Controlo?

Há evidência da
operacionalização do
Controlo?

Efeito
combinado dos
Efeito combinado
Controlos na
Este Controlo é Como considera dos Controlos no
PROBABILIDAD
testado com a eficácia deste IMPACTO do Risco,
E do Risco,
regularidade?
Controlo?
tendo em conta os
tendo em
níveis de confiança
conta os níveis
de confiança
‐1

CC 2.1

Encontra‐se previsto nas páginas 162 a 169 da
DSGC e no Manual de Procedimentos no capítulo
O processo de análise e validação da despesa é constituído por várias etapas segregadas, nas das Verificações de Gestão, várias etapas
quais é exigida a respetiva evidência da intervenção realizada pelos colaboradores, sendo associadas ao processo de validação de despesa,
assegurada uma pista de auditoria adequada.
incluíndo a intervenção de ROC/CC/Responsável
Competente, encontrando‐se assegurada uma
pista de auditoria adequada.

Sim

Sim

Alta

CC 2.2

Encontra‐se previsto nas páginas 162 a 169 da
DSGC e no Manual de Procedimentos no capítulo
das Verificações de Gestão, para além da amostra
aleatória e específica, podem ser incluídos
documentos de despesa que se revelarem
necessários para a minimização de eventuais
Os procedimentos relativos à análise dos pedidos de pagamento garantem uma adequada
riscos identificados na âmbito da análise, entre os
segregação de funções e decorrem de boas práticas reconhecidas que incluem uma análise em
quais o risco de fraude. A segregação de funções é
matéria de risco de fraude.
assegurada entre a fase de análise e seleção de
operações e as verificações de gestão, quer na AG
quer nos OI. Os procedimentos adotados
decorrem do estabelecido no Manual de
Procedimentos que se encontra alinhado com as
orientações da ADC/IGF.

Sim

Sim

Média

Sim

Sim

Alta

Sim

Sim

Média

CC 2.3

CC 2.4

Encontra‐se previsto nas páginas 29 a 131 da
DSGC que a estrutura técnica do COMPETE e OI é
Os colaboradores da AG responsáveis pela análise da despesa possuem qualificações e
assegurada maioritarimente por técnicos
experiência adequadas, que se encontram adequadamente identificadas.
superiores com adequada experiência em gestão
de fundos públicos.
A AG possui um Código de Ética e Conduta, que integra uma política de conflitos de interesse,
Encontra‐se previsto nas páginas 29 a 131 da
dirigido e assinado por todos os colaboradores incluindo os intervenientes no processo de
DSGC que a AG/OI possuem Códigos de Ética e
análise e validação de despesa, e adotou medidas de divulgação interna e que garantam a sua
Conduta
implementação.

CC 2.5

A AG desenvolve com regularidade ações de formação relacionadas com ética e integridade Encontra‐se previsto na página 25 da DSGC a
dirigidos a todos os colaboradores, bem como ações de sensibilização para os novos sinais de realização de ações de formação e sensibilização
alerta e indicadores de fraude.
em matéria de fraude.

Não

Não

Baixa

CC 2.6

A AG garante que os colaboradores são periodicamente alertados para as consequências da
participação em atividades que possam colocar em causa a sua integridade, com clara descrição Não se encontra previsto o alerta periódico.
das consequências associadas a delitos específicos.

Não

Não

Baixa

Sim

Sim

Alta

CC 2.7
CC 2.X

Encontra‐se previsto no Capítulo 2.2.3.3. da DSGC
Existe uma objetiva definição, atribuição e separação de funções entre a Autoridade de Gestão e
nas páginas 144 a 150 os procedimentos
os Organismos Intermédios. Existem procedimentos adequados implementados na AG para
implementados pela AG para supervisionar as
monitorizar a efetiva implementação das tarefas delegadas aos Organismos Intermédios.
funções delegadas nos OI.
Inserir a descrição de controlos adicionais ……

RISCO RESIDUAL

‐1

Impacto do
Risco
(RESIDUAL)

Probabilidade
do Risco
(RESIDUAL)

1

1

1

Novo Controlo Previsto

Responsável

Probabilidade
do Risco
(RESIDUAL)

Pontuação Total do Risco
Atualizado (RESIDUAL)

1

1

1

RISCO ALVO

PLANO DE AÇÃO

Pontuação
Total do
Risco
Atualizado
(RESIDUAL)

Impacto do
Risco
(RESIDUAL)

Data limite para a implementação

Efeito dos
Efeito dos controlos
controlos
previstos na nova
Impacto do
Probabilidade Pontuação Total
previstos no
Probabilidade do
Risco (ALVO) do Risco (ALVO) do Risco (ALVO)
novo Impacto
Risco Líquido
do Risco Líquido
1

1

1

DESCRIÇÃO DO RISCO
Ref.

CR3

Designação do
Risco
Duplo
financiamento

Uma entidade apresenta as mesmas despesas para efeitos de financiamento
pelo mesmo fundo ou por diferentes fundos comunitários.

2

Pontuação
Total do
Risco
(BRUTO)

3

Ref. do
Controlo

6

Descrição do Controlo

2

1

Externo

Qual a fonte de informação
que prevê a execução deste
Controlo?

RISCO RESIDUAL

Há evidência da
operacionalização do
Controlo?

Efeito combinado Efeito combinado dos
Como
Este Controlo é
dos Controlos no
Controlos na
considera a
testado com
IMPACTO do Risco, PROBABILIDADE do
eficácia deste
regularidade?
tendo em conta os Risco, tendo em conta
Controlo?
níveis de confiança os níveis de confiança
‐2

CC 3.1

Encontra‐se previsto nas páginas
162 a 169 da DSGC e no Manual
de Procedimentos no capítulo das
Verificações de Gestão,
nomeadamente a obrigatoriedade
de verificação da aposição de um
O processo de verificação da despesa inclui o cruzamento de informação que permite mitigar
carimbo no documento de
uma eventual duplicação de despesas.
despesa, com indicação do PO
financador, percentagem de
imputação. Este controlo é
efetuado no âmbito das
competências da AG que se
restringe ao seu Programa.

Sim

Sim

Alta

CC 3.2

Encontra‐se previsto nas páginas
166 a 169 da DSGC e no Manual
As verificações no local integram mecanismos que contemplam a confirmação da eventual de Procedimentos no capitulo das
duplicação de despesas.
Verificações no Local a verificação
da ausência de duplicação de
ajudas.

Sim

Sim

Média

CC 3.X

Inserir a descrição de controlos adicionais ……

RISCO RESIDUAL
Impacto do Probabilidade
Risco
do Risco
(RESIDUAL) (RESIDUAL)

Beneficiários

O risco é interno (AG),
externo ou a resulta de
conluio?

CONTROLOS EXISTENTES

RISCO BRUTO
Impacto do Probabilidade
Risco
do Risco
(BRUTO)
(BRUTO)

Atores envolvidos no risco?

Descrição do Risco

PLANO DE AÇÃO

Pontuação
Total do
Risco
Atualizado
(RESIDUAL)
2

Novo Controlo Previsto

Responsável

Impacto do
Risco
(RESIDUAL)

Probabilidade
do Risco
(RESIDUAL)

Pontuação Total do Risco
Atualizado (RESIDUAL)

2

1

2

RISCO ALVO
Data limite para a implementação

Efeito dos
Efeito dos
controlos
controlos previstos
previstos no
na nova
novo Impacto
Probabilidade do
do Risco
Risco Líquido
Líquido

Impacto do Risco
(ALVO)

2

Pontuação
Probabilidade
Total do Risco
do Risco (ALVO)
(ALVO)
1

2

DESCRIÇÃO DO RISCO
Ref.

CR4

Designação do
Risco
Conflito de
interesse na
Autoridade de
Gestão

Atores envolvidos no risco?

Descrição do Risco
Os pagamentos podem ser propostos por uma Autoridade de Gestão que tem
relações com os beneficiários.

RISCO BRUTO

Autoridade de Gestão e
Beneficiários

O risco é interno (AG),
externo ou a resulta de
conluio?
Interno / Conluio

CONTROLOS EXISTENTES

Impacto do
Risco
(BRUTO)

Probabilidade
do Risco
(BRUTO)

Pontuação
Total do
Risco
(BRUTO)

1

2

2

Ref. do
Controlo

CC 4.1

CC 4.2

CC 4.3

Descrição do Controlo

A proposta/pagamento decorre de etapas devidamente segregadas, nas quais é exigida a
evidência da intervenção de cada colaborador.

CC 4.4

CC 4.X

Inserir a descrição de controlos adicionais ……

RISCO RESIDUAL

Como
Este Controlo é
considera a
testado com
eficácia deste
regularidade?
Controlo?

Qual a fonte de informação
que prevê a execução deste
Controlo?

Há evidência da
operacionalização do
Controlo?

Encontra‐se previsto nas páginas 169
a 173 da DSGC a segregação de
funções entre a proposta e o efetivo
pagamento.

Sim

Sim

Alta

Sim

Sim

Média

Não

Não

Baixa

Sim

Não

Baixa

A AG possui um Código de Ética e Conduta, que integra uma política de conflitos de
Encontra‐se previsto nas páginas 29
interesse, dirigido e assinado por todos os colaboradores incluindo os intervenientes no
a 131 da DSGC que a AG/OI
processo de proposta/pagamento aos beneficiários, e adotou medidas de divulgação interna
possuem Códigos de Ética e Conduta.
e que garantam a sua implementação.
Encontra‐se previsto na página 25 da
A AG desenvolve com regularidade ações de formação e de sensibilização relacionadas com
DSGC a realização de ações de
ética e integridade destinadas a todos os colaboradores.
formação e sensibilização.
A AG garante que o pessoal é sensibilizado para as consequências da participação em
atividades que possam colocar em causa a sua integridade, com clara descrição das
consequências associadas a delitos específicos.

RISCO RESIDUAL

Encontra‐se previsto nas páginas 29
a 131 da DSGC que a AG/OI
possuem Códigos de Ética e Conduta
no qual são referenciadas as devidas
consequências.

Efeito combinado
dos Controlos no
IMPACTO do Risco,
tendo em conta os
níveis de confiança

Efeito
combinado
dos Controlos
na
PROBABILIDAD
E do Risco,
tendo em
conta os níveis
de confiança

Impacto do
Risco
(RESIDUAL)

Probabilidade
do Risco
(RESIDUAL)

Pontuação Total do Risco
Atualizado (RESIDUAL)

‐1

1

1

1

PLANO DE AÇÃO

Impacto do
Risco
(RESIDUAL)

Probabilidade
do Risco
(RESIDUAL)

Pontuação
Total do
Risco
Atualizado
(RESIDUAL)

0

1

1

Novo Controlo Previsto

Responsável

RISCO ALVO
Data limite para a implementação

Efeito dos
Efeito dos
controlos
controlos previstos
Pontuação
previstos no
Impacto do
Probabilidade
na nova
Total do Risco
novo Impacto
Risco (ALVO) do Risco (ALVO)
Probabilidade do
(ALVO)
do Risco
Risco Líquido
Líquido
0

1

0

