
INQUÉRITO SOBRE POLÍTICAS ANTIFRAUDE - Apreciação preliminar (30.11.2021)
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OBJECTIVOS / METODOLOGIA :

OBJECTIVOS:

 Conhecer o nível e condições de implementação da política antifraude
nas entidades intervenientes na gestão e controlo das verbas oriundas
da UE;

 Recolher as suas opiniões sobre potenciais melhorias.

METODOLOGIA:

 Distribuição dos questionários através da ADC e do IFAP (entre o dia
10.08.2021 e 27.08.2021) - QUALTRICS.
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RESULTADOS / UNIVERSO / LIMITAÇÃO:

RESULTADOS:

 Nº Respostas : 15 AG + IFAP * + 27 OI ** = 43 Entidades
* Considerou-se o IFAP como AG, na medida em que desempenha funções equivalentes na qualidade de OP.
** Existem 3 entidades que responderam como OI e, de acordo c/ informações disponibilizadas pela ADC, são GAL.

UNIVERSO:
 16 AG
 78 OI (excluídas as/os Organizações de Agricultores, Grupos de Ação Costeira e GAL)

 GAL (DL nº 137/2014, de 11.09) (v.g. ADC – 76)
 Outros: BREPP (DL nº 137/2014, de 11.09)

LIMITAÇÃO: Não é possível apurar o nível exato de representatividade dos resultados
obtidos ao nível das entidades que não sejam AG.
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AG - Atrib. de responsabilidades na política antifraude: ão na área de política antifraude: 

Pelo menos em 21 % das AG que responderam, não se encontra claramente
atribuída a responsabilidade pela implementação de uma política antifraude

19%

56%

19%

6%

Claramente atraibuida a 1 Atrbuida a várias Não atribuida Não respondeu

Atribuição da responsabilidade pela implementação da política antifraude
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AG - Documentação formalizada e condições: 

Documentação formalizada?

94%

6%

Sim Não respondeu

Meios utilizados na formalização da documentação

A documentação formalizada foi preparada, na maioria das situações, exclusivamente com os recursos 
próprios das AG

75%

19%
6%

RP RP + AE Não respondeu
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AG - Formação na área de política antifraude: 

Abrangência Número médio de horas por cada participante 

A formação especializada na área não foi abrangente, nem foi intensiva

19%

19%

25%

25%

6%
6%

Todos Á maior parte Apenas a alguns

Praticamenete não houve Não houve Não respondeu

31%

19%

44%

Até 10 H Superior a 20 H Não respondeu
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AG - Insuficiências da política antifraude: 

Insuficiências? (Auto- avaliação)

56%31%

13%

Sim Não Não respondeu

 Como insuficiências, algumas AG referiam a:

 Falta de recursos humanos especializados (1ª);
 Falta de formação específica (1ª);
 Não sistematização e não uniformização de procedimentos

(1ª);
 Falta de troca de informações entre as entidades

envolvidas na gestão e controlo, assim como com as
autoridades judiciárias e tributárias (2ª);

 Falta de meios técnicos (2ª);
 Alterações orgânicas (2ª)
 Ausência de responsável (2ª);
 Falta de sensibilização (2ª);
 Carácter não obrigatório (3ª);
 Falta de acompanhamento dos processos após deteção e

comunicação às entidades judiciais (3ª).
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AG - Avaliação de risco: 

75%

19%

6%

Avaliação de risco

Sim Não Não respondeu

13%

87%

ARACHNE

Sim Não
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AG - Avaliação de risco: 

 Como insuficiências da avaliação de risco garantida,
os OI referiram (75 %):

 Falta de formação específica (1ª);
 Ausência de apoio técnico (1ª);
 Falta de densificação dos riscos * (1ª);
 Ausência de monitorização (1ª);
 Insuficiente integração da avaliação de risco

nos processos e práticas da AG (1ª);
 Falta de partilha de conhecimentos (2ª).

* Teve por base a avaliação de riscos de corrupção

75%

19%

6%

Avaliação de risco

Sim Não Não respondeu
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AG - Avaliação de risco: 

75%

19%

6%

Avaliação de risco

Sim Não Não respondeu

 Como razões da sua não formalização (pelo menos 19
%), as AG referiram:

 Tarefa não prioritária (1ª);
 Falta de formação especializada (1ª).
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OI - Funções desempenhadas:

Os OI desempenham funções relevantes na gestão e controlo das verbas oriundas da UE
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OI - Áreas de intervenção:

A intervenção dos OI não é especializada em determinado fundo 
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OI – Atrib. de responsabilidades na política antifraude:

Pelo menos em 26 % dos OI que responderam, não se encontra claramente
atribuída a responsabilidade pela implementação de uma política antifraude

15%

44%

26%

15%

RESPONSABILIDADE DE IMPLEMENTAÇÂO DA POLITICA ANTIFRAUDE

Claramente atribuida a 1 pessoa Atribuida a várias pessoas Não atribuida Não respondeu
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OI - Documentação formalizada e condições:

89%

4%
7%

Sim Não Não respondeu

Documentação formalizada?

(Os OI que não responderam desempenhavam todas as funções)

Meios utilizados na formalização da documentação

67%

19%

4%
11%

Recursos Próprios Recursos Próprios com apoio externo Outsourcing Não respondeu

A documentação formalizada foi preparada, na maioria das situações, exclusivamente com os recursos 
próprios dos OI
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OI – Formação na área de política antifraude:

Abrangência Número médio de horas por cada participante 

A formação especializada na área não foi abrangente, nem foi intensiva

22%

15%

26%

26%

11%

Todos os RH Maior parte dos RH Apenas a alguns Não houve Não respondeu

19%

7%

4%

70%

até 10 H Entre 10 h e 20 H Mais 20 H Não respondeu
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OI – Insuficiências da política antifraude:

Insuficiências? (Auto- avaliação)

 Como insuficiências, alguns OI referiam a:

 Falta de formação específica (1ª);
 Falta de um corpo sistematizado de regras (1ª);
 Não aplicação regular do instrumento de avaliação de

risco (1ª);
 Não monitorização (1ª);
 Ausência de atribuição da responsabilidade (2ª);
 Inexistência de um serviço de Auditoria (2ª).

 Como causas das insuficiências, alguns OI indicaram a/o:

 Falta de recursos humanos;
 Tema não prioritário.

19%

67%

15%

Sim Não Não respondeu
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OI – Avaliação de risco:

 Como insuficiências da avaliação de risco garantida,
os OI referiram (41 %):

 Falta de formação específica (1ª);
 Ausência de documento que formalize a política 

antifraude (1ª);
 Falta de comunicação institucional.

(Não foram constatadas divergências entre a remessa de documentação e as 
respostas dos OI)

41%

48%

11%

Avaliação de risco

Sim Não Não respondeu
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OI – Avaliação de risco:

 Como razões da sua não formalização (pelo menos 48 %),
os OI referiram:

 Adoção direta das recomendações das AG ou ainda não
articulada com a AG (1ª);

 Falta de recursos humanos (1ª);
 Inexistência de norma específica (1ª);
 Falta de decisão superior (1ª);
 Ausência de metodologia sistematizada (2ª);
 Não atribuição da responsabilidade a uma pessoa (2ª);
 Falta de interesse (2ª).

(Não foram constatadas divergências entre a remessa de documentação e 
as respostas dos OI)

41%

48%

11%

Avaliação de risco

Sim Não Não respondeu
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CONCLUSÕES:

 Elevado número de entidades envolvidas na gestão e controlo dos diversos incentivos financeiros, as quais detêm
diversas tipologias (c/ falta de clareza na sua identificação e sobreposição de funções) e desempenham funções
relevantes na sua gestão e controlo;

 Em número significativo das entidades que responderam ao questionário, a atribuição da responsabilidade pela
implementação da política antifraude não se encontrava claramente atribuída;

 Ainda existem entidades que não formalizaram documentação no âmbito da sua política antifraude;

 Algumas entidades que formalizaram documentação, fizeram-no, na generalidade, por utilização exclusiva de
recursos próprios;

 A formação especializada na área em apreciação não foi abrangente e de diminuta carga horária.

 Muitas das entidades que responderam ao questionário assumem que a sua politica antifraude, em geral, e a sua
avaliação de risco, em concreto, contêm insuficiências;

 Bastantes entidades ainda não tinham procedido à sua avaliação de risco.
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CONCLUSÕES E INTERVENÇÃO DO THINK TANK:

 Insuficiências da política antifraude:

 Falta de sensibilização;
 Não prioridade;
 Não integração na atividade;

 Falta de recursos humanos especializados;
 Falta de ferramentas de avaliação de risco (v.g. ARACHNE);
 Falta de partilha das boas práticas;

 Insuficiências a nível de comunicação entre as entidades envolvidas na gestão e controlo, assim como
com as autoridades judiciárias e tributárias;

 Não sistematização e não uniformização de
procedimentos;

 Ausência de responsável.

 Ações de sensibilização;
 Área reservada a AG e OI

para partilha de informação;
 Acesso a perito do OLAF

Outros?


