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Enquadramento 
 
 
 
Em cumprimento da recomendação do Conselho de Prevenção de Corrupção (C.P.E.) de 1 de 

Julho de 2009, publicada na II Série do Diário da República n.º 140, de 22 de Julho, o Instituto 

de Emprego da Madeira (I.E.M), elaborou o seu Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e 

Infracções conexas que entrou em vigor em 18/12/2009. 

 

O referido Plano foi divulgado internamente a todos os seus dirigentes para efeitos de 

execução. 

 

Passados um ano sobre a sua elaboração, e em conformidade com o estabelecido na 

Recomendação do C.P.E., o IEM elaborou o presente Relatório de Monitorização, tendo em 

vista a avaliação das medidas de prevenção propostas. 

 

Procedeu-se igualmente a uma avaliação do próprio Plano e introduziu-se novas situações 

objecto de prevenção, para o ano de 2011 e seguintes, tendo em conta a experiência 

entretanto adquirida nesta matéria. 

 

O presente relatório está estruturado em cinco partes. Na primeira parte é efectuado o 

enquadramento, na segunda parte são referidos os órgãos e serviços do I.E.M., na terceira 

parte é efectuada uma avaliação das medidas de prevenção constantes no Plano de 

Prevenção de Riscos de Corrupção, na quarta parte são identificadas novas situações objecto 

de prevenção para o futuro, com indicação da unidade orgânica, o risco detectado, o grau de 

risco e as medidas a implementar e na quinta parte a conclusão. 

 

Na elaboração deste Relatório e na parte referente à avaliação da implementação das medidas 

propostas no Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção do I.E.M., houve a participação dos 

dirigentes das unidades orgânicas envolvidas. 
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Órgãos do I.E.M. 
 
 
 

Com a publicação da Portaria n.º 44/2010, de 6 de Julho, foram aprovados os Estatutos do 

Instituto de Emprego da Madeira. Nesta sequência a estrutura interna do IEM, passou a ser a 

constante do organigrama que seguir se apresenta: 

 

 
 

 

 

Os novos órgãos sucederam nas atribuições e competências dos antigos serviços, sendo que 

em relação ao Plano de Prevenção de Riscos e Corrupção aprovado a Direcção Administrativa 

e Financeira (DAF) sucedeu à Direcção de Serviços Administrativa e Financeira, o Gabinete de 

Informática e Comunicações (GIC) sucedeu ao Núcleo de Novas Tecnologias e a Direcção de 

Serviços de Planeamento e Promoção de Emprego (DPPE) sucedeu à Direcção de Serviços de 

Emprego.  
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Nos termos da Portaria acima indicada constituem órgãos do IEM, os seguintes: 

 

Gabinete de Apoio Técnico Jurídico (GATJ) 

Ao GATJ compete dar assessoria técnica e jurídica ao Presidente, bem como aos diversos 

serviços do I.E.M., sendo dirigido por um dos Vice-presidentes.  

Ao GATJ compete designadamente: 

 

•  Emitir pareceres, elaborar estudos e produzir informações de natureza jurídica, que lhe 

sejam solicitadas pela Presidência ou por qualquer dos serviços do IEM; 

 

•  Colaborar na preparação de projectos de diplomas que caiba ao IEM elaborar ou 

propor; 

 

•  Analisar os pedidos e propor a emissão de credenciais às Cooperativas; 

 

•  Instruir os processos de registo das empresas de trabalho temporário, para posterior 

concessão da respectiva licença de actividade; 

 

•  Manter actualizado um registo dos pedidos de contratação de cidadãos extra-

comunitário se providenciar no sentido do cumprimento da legislação em matéria de 

recrutamento desses cidadãos, em articulação com o CE; 

 

•   Executar todas as outras tarefas de carácter técnico ou jurídico que lhe sejam 

cometidas.  

 

Gabinete de Promoção e Imagem (GPI) 

Ao GPI compete contribuir para a definição e projecção da imagem do IEM, sendo dirigido por 

um chefe de divisão. 

Ao GPI compete designadamente: 

 

•  Manter organizado e acessível todo o material documental de que disponha; 

 

•  Propor e elaborar a informação escrita e audiovisual relativa às actividades do serviço, 

necessária à divulgação externa das suas actividades e acções; 

 

•  Criar e executar a imagem a utilizar nos variados suportes de informação e divulgação 

da actividade do IEM, nomeadamente através da página da Internet; 
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•  Coordenar, executar e gerir a informação e documentação a ser utilizada em 

conferências, seminários, colóquios, feiras, exposições, ou outros eventos em que o 

IEM participe e/ou que promovam a sua imagem institucional; 

 

•  Propor a realização de iniciativas que visem a aproximação, o convívio e a divulgação 

de informação entre os diversos serviços e trabalhadores do IEM; 

 

•  Executar outras tarefas que superiormente lhe sejam cometidas, incluindo 

colaborações pontuais com outros serviços na dependência da Secretaria Regional em 

que se integra o IEM. 

 

Gabinete de Informática e Comunicações (GIC) 

O GIC é chefiado por um chefe de divisão, e tem como competências designadamente: 

 

•  Estudar e propor formas de utilização racional e normalizada dos suportes, meios e 

equipamentos informáticos existentes no IEM; 

 

•  Assegurar a gestão integrada e a manutenção de parque informático do IEM e dos 

respectivos sistemas de comunicação interna e externa; 

 

•  Propor e implementar os sistemas informáticos necessários ao bom funcionamento dos 

serviços, desenvolvendo e assegurando a manutenção das soluções de Software; 

 

•  Prestar o apoio necessário à execução, manutenção e actualização do sítio do IEM na 

Internet; 

 

•  Exercer todas as demais tarefas que lhe sejam conferidas superiormente, no âmbito 

das suas competências técnicas. 

 

Serviços de Apoio à Presidência (SAP) 

Aos SAP compete providenciar o apoio administrativo ao órgão de direcção do IEM, bem como 

assegurar a manutenção e o bom funcionamento das instalações afectas ou sob gestão do 

IEM. 

 

Os SAP são compostos pelo Secretariado e pelo Departamento de Gestão e de Manutenção 

Instalações e Equipamentos (DGMIE). 
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Ao Secretariado compete o apoio à Presidência no que respeita às tarefas administrativas e de 

arquivo, tratamento de correspondência, gestão de contactos internos e externos, articulação 

com os diversos serviços do IEM e todas as outras tarefas que lhe sejam cometidas pelo 

Presidente. 

Ao DGMIE compete, designadamente: 

 

•  Assegurar a manutenção e conservação das instalações do edifício - sede do IEM, bem 

como de outras instalações sob sua tutela, nomeadamente o Parque Desportivo dos 

Trabalhadores e o Parque de Lazer do Montado do Pereiro; 

 

•  Zelar pela higiene, segurança e vigilância das referidas instalações; 
 
 

•  Coordenar a utilização das viaturas, providenciando as acções que se revelem 

necessárias à sua manutenção, e coordenando a sua afectação às diversas 

necessidades dos serviços, com excepção das que estejam afectas à Presidência; 

 

•  Coordenar a actividade dos assistentes operacionais que exercem funções na sede do 

Instituto, bem como todo o pessoal afecto ao Parque Desportivo dos 

Trabalhadores e ao Parque de Lazer do Montado do Pereiro; 

 

•  Manter actualizado um mapa de utilização das salas de reunião e auditório, bem como 

providenciar pela colocação de meios audiovisuais ou outros que sejam necessários 

em cada momento, assegurando o respectivo apoio técnico. 

 
 
Direcção de Serviços de Planeamento e Promoção de E mprego (DPPE) 

A DPPE é o serviço do IEM com a responsabilidade de apoiar tecnicamente a actividade do 

IEM no âmbito do planeamento e da promoção do emprego, e é chefiado por um Director de 

Serviços. 

Este serviço tem como competências, designadamente: 

 

•  Preparar, coordenar e acompanhar a execução de todos os planos anuais ou 

plurianuais que resultem da actividade e das competências do IEM, nomeadamente os 

Planos e Relatórios de Actividade e o Plano Regional de Emprego; 

 

•  Propor, executar e avaliar as medidas activas de emprego, nomeadamente os 

programas de apoio à criação de postos de trabalho, de ocupação em actividades 

socialmente úteis e de integração na vida activa, bem como de programas integrados 

de formação profissional e emprego; 
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•  Elaborar as candidaturas a apoios comunitários, propor a sua distribuição pelas 

diversas medidas e zelar pela sua correcta aplicação; 

 

•  Elaborar, analisar e comentar os indicadores de execução física e orçamental, no 

âmbito das actividades desenvolvidas pelo IEM, colaborando ainda na definição de 

indicadores de apoio à gestão; 

  

•  Promover acções de formação destinadas a desempregados que equacionem a 

possibilidade de candidatar-se a medidas de criação do próprio emprego; 

 

•  Realizar todos os estudos e análises que lhe sejam solicitados pelo órgão de gestão, 

nomeadamente os que contribuam para a definição de estratégias e de objectivos; 

 

•  Desenvolver acções de divulgação das medidas de emprego. 

 

A DPPE integra a Divisão de Análise e Promoção de Emprego (DAPE), a Divisão de 

Acompanhamento e Controle (DAC) e a Divisão de Planeamento e Estatística (DPE). 

 

Centro de Emprego (CE) 

A CE é o serviço do IEM com a responsabilidade de apoiar tecnicamente a actividade no 

âmbito do planeamento da gestão do mercado de emprego e é dirigido por um director de 

serviços. 

 Este serviço tem como competências, designadamente: 

 

•  Contribuir para a definição, execução e cumprimento dos objectivos do IEM na sua 

área de intervenção; 

  

•  Proceder ao ajustamento da oferta e procura de emprego, nomeadamente através de 

acções de colocação e de mobilidade geográfica e profissional de trabalhadores; 

 

•  Recolher informações sobre a situação e perspectivas do mercado de emprego e 

proceder, em colaboração com a DPE, às análises necessárias, considerando, em 

especial, o conhecimento e a caracterização da procura e da oferta; 

 

•  Participar na aplicação dos sistemas de protecção social no desemprego e garantia 

salarial, providenciando pelo cumprimento dos seus objectivos; 
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•  Proceder à qualificação do desemprego como involuntário, sem prejuízo da 

competência da comissão técnica instituída para a avaliação dos fundamentos do 

mútuo acordo; 

 

•  Prestar serviços de informação e orientação profissional e de divulgação sobre o  

       mercado de emprego; 

 

•  Assegurar a participação dos serviços de emprego da Região na Rede Europeia de 

Serviços de Emprego (EURES), tendo em vista o ajustamento de ofertas e pedidos de 

emprego de vocação comunitária; 

 

•  Coordenar acções de descentralização da actividade do IEM, nomeadamente através 

de postos de atendimento e de articulação com os Clubes de Emprego, propondo a 

atribuição aos mesmos, de apoio técnico e financeiro e avaliando a sua actividade para 

efeitos de decisão de renovação, bem como analisando as novas candidaturas; 

 

Na dependência da CE funcionam a Divisão de Colocação e Orientação Profissional (DCOP) e 

a Divisão de Prestações de Desemprego (DPD). 

 

Direcção de Serviços Administrativos e Financeiros (DAF) 

A DAF é o serviço do IEM com a responsabilidade de assegurar a gestão administrativa, 

financeira, patrimonial e dos recursos humanos, e é chefiada por um Director de Serviços. 

Este serviço tem como competências, designadamente: 

 

•  Executar todos os actos relativos à gestão administrativa do Instituto, nomeadamente 

no que respeita à coordenação e uniformização de procedimentos entre os vários 

sectores; 

 

•  Elaborar o balanço social e a lista de antiguidade; 
 
 

•  Executar as acções administrativas relativas à gestão de recursos humanos, 

nomeadamente recrutamento, mobilidade, mudanças funções do pessoal, elaborando e 

mantendo actualizado o respectivo cadastro, bem como o registo e controlo de 

assiduidade; 

 

•  Elaborar, em articulação com os restantes serviços do IEM, e propor para aprovação, 

um Plano Anual de Formação para os trabalhadores do IEM; 
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•  Calcular e processar todas as retribuições a que tenham direito os trabalhadores do 

IEM, bem como proceder à atribuição dos benefícios sociais a que tenham direito os 

trabalhadores e seus familiares 

 
 

•  Instruir e dar seguimento aos processos de acidentes em serviço; 
 

 
•  Organizar e manter actualizado o arquivo geral, coordenando, em articulação com os 

restantes serviços do IEM a aplicação da avaliação, selecção e preservação dos 

documentos de arquivo; 

 

•  Manter organizado e actualizado um Centro de Documentação; 
 

•  Assegurar todos os procedimentos que visam a elaboração e execução do Orçamento 

e Plano de Investimentos do Instituto, bem como dos respectivos relatórios de 

execução; 

 
•  Elaborar a Conta de Gerência; 
 

•  Assegurar os processos de aquisição de bens e serviços necessários ao 

desenvolvimento da actividade do IEM; 

 

•  Manter actualizado o inventário e cadastro de todo o património do Instituto; 
 
 

•  Prestar o apoio técnico e logístico que lhe seja solicitado pelo Fiscal Único; 
 
 
 
Na dependência da DAF funcionam os Núcleos de Recursos Humanos, Expediente e Serviços 

Gerais, Contabilidade e Orçamento e Economato, Património e Cadastro.    
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Avaliação das medidas de prevenção 

 
De seguida far-se-á um balanço da implementação das medidas preventivas dos riscos por 

unidade orgânica previstas no Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infracções 

Conexas, do Instituto de Emprego da Madeira. 

 

No que se refere à execução e à monitorização das medidas gostaríamos ainda de referir que 

as mesmas são da responsabilidade dos dirigentes das unidades orgânicas envolvidas, pelo 

que, como não poderia deixar estes tiveram um papel fundamental em todo este processo.  

 

Nesta sequência no início deste ano os dirigentes envolvidos neste Plano efectuaram uma 

avaliação das medidas implementadas, sendo essa avaliação sido incorporada no presente 

Relatório. 

 

De forma a visualizarmos quais foram as medidas implementadas pelo nosso serviço, 

colocaremos em primeiro lugar os quadros constantes do nosso Plano de Prevenção de 

Corrupção e em seguida um quadro com a avaliação das medidas propostas. 

    

  

  

 

Direcção Administrativa e Financeira 

Escala Risco 
Áreas Críticas 

Fraco Moderado Elevado 

1. Aquisição de Bens e Serviços  X  

2. Gestão de Tesouraria  X  

3. Reconciliações bancárias  X  

4. Processamento de Vencimentos X   

5. Acumulação com outras funções X   
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Unidade 
Orgânica 

Actividade Risco 
Declarado 

Grau de 
Risco 

Medidas 
Preventivas 

Nível de 
Implementação 

 
•  Segregação de funções entre 

quem faz o pedido e quem 
recepciona os bens 

Implementado 

•  Pesquisa sistemática dos 
preços e condições praticadas 
no mercado relativamente a 
bens ou a serviços 
habitualmente adquiridos 

Implementado 

•  Rotatividade na constituição dos 
júris dos procedimentos, tanto 
quanto possível face ao n.º de 
recursos humanos com 
formação nesta área. 

Implementado 

Tráfico de 
influência, abuso 

de poder, 
concluio entre 

trabalhadores e 
adjudicatários 

Moderado 

•  Entrega pelos elementos do júri 
da declaração de inexistência 
de interesses particulares 

Implementado 

Moderado 

•  Elaboração de manual de 
Procedimentos dos ajuste 
directo e ajuste directo 
simplificado 

Implementado 

Aquisição de 
bens e serviços 

Violação de 
Código da 

Contratação 
Pública 

Moderado •  Formação sobre o Código da 
Contratação Pública 

Implementado 

Gestão da 
Tesouraria Moderado •  Segregação de funções entre a 

tesouraria e a contabilidade 
Implementado 

Reconciliações 
bancárias 

Utilização 
indevida de 
dinheiros 
públicos Moderado 

•  Segregação de funções entre 
quem faz a reconciliação 
bancária e a Tesouraria 

•  Confirmação pela Directora de 
Serviços 

Implementado 

Processamento 
de vencimentos 

Pagamentos 
indevidos Fraco 

•  Segregação de funções 
•  Cumprimento da legislação 

aplicável 
•  Utilização de aplicação 

informática para o 
processamento das 
remunerações, abonos e 
descontos 

•  Formação sobre o sistema 
informático de processamento 
de vencimentos, abonos e 
descontos 

Implementado 

DAF 

Acumulação de 
Funções 

Risco de 
incompatibilidade

s e conflito de 
interesses 

Fraco 

•  Cumprimento da legislação 
aplicável 

•  Sensibilização dos 
trabalhadores de que devem 
efectuar o pedido de 
acumulação caso estejam 
nessa situação 

•  Sensibilização dos dirigentes 
para as situações de 
acumulação 

Implementado 
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Gabinete de Informática e Comunicações 

Escala de risco 
Áreas Críticas 

Fraco Moderado Elevado 

5. Acesso à informação 
interna desde o exterior da 
rede 

X   

6. Acesso à informação 
interna na rede interna 

X   

 

 

 

 

Unidade 
Orgânica 

Actividade Risco 
Declarado 

Grau de 
      Risco 

Medidas 
Preventivas 

Nível de 
Implementação 

GIC 
Segurança de 
informação dos 
sistemas 
internos 

Risco de perda, 
modificação ou 
adulteração de 
informação por 
interacção 

Fraco 

•  Sistema de segurança 
Firewall que limita os 
acessos do exterior 

 
•  Procedimento de 

controlo de acesso 
mediante utilização de 
nome de utilizador e 
palavra passe 

 
•  Sistema de segurança 

da informação interna na 
rede interna 

 

Implementado 
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Direcção de Serviços de Planeamento e Promoção de E mprego 

 

Escala de Risco 
Áreas Críticas 

Fraco Moderado Elevado 

7. Análise e acompanhamento dos 
processos de candidatura dos 
Programas de Emprego 

 X  

 

 

Unidade 
Orgânica 

Actividade Risco 
Declarado 

Grau de 
Risco 

Medidas 
Preventivas 

Nível de 
Implementação 

•  Segregação de 
funções entre quem 
faz a análise das 
candidaturas e o 
acompanhamento 

Implementado 

•  Existência de 
legislação sobre os 
apoios a conceder 
no âmbito das 
diferentes medidas 
de emprego 

Implementado 

•  Manuais de 
Procedimentos de 
todas as medidas 
activas de emprego 

Parcialmente 
implementado 
(existe um manual 
geral em que o IEM 
é o organismo 
Responsável das 
medidas activas de 
emprego perante 
os fundos 
comunitários e dois 
manuais 
específicos. Os 
restantes Manuais 
serão elaborados 
ao longo de 2011. 

•  Sistema de 
Identificação e 
gestão dos 
Programas de 
Emprego 

Implementado o 
previsto para 2011 

•  Entrega pelos 
trabalhadores de 
uma declaração de 
inexistência de 
interesses 
particulares  

Implementado 

DPPE 

Análise e 
acompanhamento de 
Processo de 
candidatura dos 
programas de 
Emprego 

Favorecimento, não 
cumprimento da 
legislação, apoios 
indevidos 

Moderado 

•  Acatamento das 
recomendações 
emanadas por 
órgãos de auditoria a 
auditorias 
efectuadas aos 
programas de 
emprego 

Implementado 
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Novas situações objecto de Prevenção 
 

 

Decorrido um ano sobre a elaboração do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e 

Infracções Conexas, e na sequência da experiência entretanto adquirida nesta matéria surgiu a 

necessidade de introduzirmos novas situações objecto de prevenção, para o futuro. 

 

Nessa medida a apresentaremos em seguida as novas situações objecto de prevenção, por 

unidade orgânica, a identificação das áreas criticas e da escala de risco, o risco detectado e as 

medidas a implementar. 

 

 

Direcção Administrativa e Financeira 

 
 

Escala de Risco 
Áreas Críticas 

Fraco Moderado Elevado 

Recrutamento e selecção de pessoal  X  

Processo individual dos trabalhadores X   

Gestão de Pessoal (requerimentos e 
pedidos diversos) 

X   

Expediente X   

Contratação Pública (Execução dos 
Contratos)  X  

Plano Anual de Compras  X  

Sistema de Contabilidade por centros de 
custos  X  

Etiquetagem de todos os bens afectos 
ao IEM  X  
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Unidade 
Orgânica 

Actividade Risco 
Declarado 

Grau de 
Risco 

Medidas de prevenção 

Recrutamento 
e selecção de 
pessoal 

Risco de quebra dos 
deveres de 

transparência, isenção e 
imparcialidade 

Moderado 

•  Cumprimento da legislação 
aplicável 

•  Rotatividade dos trabalhadores 
para a constituição dos júris dos 
procedimentos concursais. 

•  Disponibilização na Internet dos 
formulários tipo relativo às 
candidaturas e reclamações. 

•  Declaração de inexistência de 
impedimento, que deverá ser 
expressa, sob a forma escrita e 
junto ao processo em causa.  

Processo 
individual dos 
trabalhadores 

Risco de acesso indevido 
às informações e quebra 

de sigilo 
Fraco 

•  Medidas de segurança no 
arquivo dos processos 
individuais 

•  Acesso restrito aos 
trabalhadores do NRH 

•  Os interessados podem 
consultar o respectivo processo 
no NRH 

Gestão do 
pessoal 
(requerimentos 
e pedidos 
diversos) 

Risco de favorecimento 
Falsificações de 

documentos/ Prestações 
de falsas declarações 

Fraco 

•  Cumprimento da legislação 
aplicável  

•  Existência de regras claras e 
critérios precisos para a 
passagem de declarações 

•  Acompanhamento e supervisão 
da actividade pelos dirigentes 
intermédios 

•  Manual de Procedimentos 

Expediente 

Extravio de 
documentação, 
Falsificações de 

documentos 

Fraco 

•  Registo de todos os documentos 
entrados e saídos no sistema de 
Gestão Documental “Corresp” 

•   Manual de Procedimentos 

Contratação 
Pública 
(Execução dos 
Contratos) 

Favorecimento de 
fornecedores corrupção 

passiva 
Moderado 

•  Avaliação à posteriori de nível da 
qualidade de bens 
fornecidos/serviços prestados 

•  Criação de alertas para as 
renovações dos contratos 

Plano Anual de 
Compras 

Inexistência ou existência 
deficiente de um plano de 
avaliação das aquisição 
de bens e serviços; 
Inexistência ou existência 
deficiente de estimativas 
de custos; 
Planeamento deficiente 
dos procedimentos 
obstando a que sejam 
assegurados os 
princípios da economia, 
eficiência e eficácia das 
despesas. 

Moderado •  Implementação de um Plano 
Anual de compras 

Sistema de 
Contabilidade 
por centros de 
custos 

Controlo deficiente das 
despesas públicas 

 
Moderado 

•  Cumprimento das normas legais e 
regulamentares 

•  Maior controlo e análise dos 
gastos por cada centro de custo 

DAF 

Etiquetagem de 
todos os bens 
afectos ao IEM 

Apropriação indevida de 
bens; 
Desaparecimento de bens 

Moderado 
•  Cumprimento das normas legais e 

regulamentares 
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Centro de Emprego 

 

Escala de Risco 

Áreas Críticas 

Fraco Moderado Elevado 

Apreciação da 
involuntariedade no 
desemprego 

X   

Controlo dos deveres para 
com o CE de 
desempregados 
subsidiados 

X   

Ajustamento entre a oferta 
e a procura de emprego 
através de acções de 
colocação e mobilidade 
geográfica e profissional de 
trabalhadores 

 X  

Análise de candidaturas a 
Programas de Emprego e 
Acompanhamento de 
processos (Clubes de 
Emprego e UNIVAS) 

 X  
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Unidade 
Orgânica 

Actividade Risco 
Declarado 

Grau de 
Risco 

Medidas de prevenção 

•  Segregação de funções 
entre quem emite o 
parecer e de quem decide 

•  Cumprimento da 
legislação aplicável 

•  Registo da informação na 
base de dados interna 

Apreciação da 
involuntariedade no 

desemprego 

Favorecimento  
de situações indevidas Fraco 

•  Intervenção de outra 
entidade externa - CSSM 

•  Segregação de funções  

•  Sistema de segurança da 
base de dados interna 

Controlo dos deveres para 
com o CE de desempregados 

subsidiados 

Risco de quebra dos 
deveres e imparcialidade e 

isenção 
Fraco 

•  Cumprimento da 
legislação 

•  Registo das ofertas na 
base de dados interna 

•  Sistema de Segurança da 
base de dados 

Ajustamento entre a oferta e a 
procura de emprego através 
de acções de colocação e 
mobilidade geográfica e 

profissional de trabalhadores 

Favorecimento no 
encaminhamento dos 
utentes às ofertas de 

emprego 

Moderado 

•  Selecção para 
encaminhamento por 
antiguidade de inscrição 
no CE 

•  Segregação de funções 
entre quem faz a análise 
das candidaturas e o 
acompanhamento  

•  Cumprimento da 
legislação 

•  Manuais de 
procedimentos das 
medidas 

CE 

 

 

Análise de candidaturas a 
Programas de Emprego e 

Acompanhamento de 
Processos (Clubes de 
Emprego e UNIVAS) 

Favorecimento na 
atribuição de apoios 

Moderado 

•  Cumprimento das 
recomendações 
emanadas por órgãos de 
auditoria 
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Conclusão 
 

Das medidas de prevenção constantes no Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e 

Infracções conexas verificamos, que todas elas foram implementadas com excepção de uma 

que foi implementada parcialmente prevendo-se no entanto que a mesma venha a ser 

implementada na sua plenitude ao longo de 2011. 

 

De referir ainda que apesar de não constarem no Plano inicial foram ainda implementadas 

nalgumas situações medidas adicionais de prevenção, conforme se pode comprovar nos 

quadros anteriores. 

 

 No que se refere às medidas implementadas o serviço assegurará a continuidade das 

mesmas, sensibilizando todos os que trabalham nesta organização, bem como os respectivos 

dirigentes. Para tanto disponibilizará na Intranet o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção 

e o presente Relatório, para que todos tenham conhecimento destes documentos e que 

assumam a necessidade de manter em prática as medidas neles contidas. 

 

Á semelhança com o que aconteceu reiteramos a necessidade de elaborar um relatório anual 

de monitorização, para que sejam avaliadas as medidas de prevenção adoptadas e que 

eventualmente se proceda à introdução de novas situações. 

 

 

 

 

 


