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Questionário de avaliação do cumprimento do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas relativo ao período 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Questões SIM NÃO N/A Observações

1 A empresa possui Código de Conduta e Ética? X

A RCA n.º 1 de 4 de janeiro de 2022 aprovou a Política de 

Integridade do Grupo AdP, a qual passou a integrar um conjunto de 

instrumentos como o Código de Ética e de Conduta, o qual 

encontra-se disponível em https://www.agda.pt/geral/codigo-de-

conduta-e-etica

2 O Código de Conduta e Ética da empresa encontra-se aprovado pelo órgão competente (Conselho de Administração / Comissão Executiva / Administração Executiva)? X
Aprovado na RCA n.º 16 de 27 de janeiro de 2011 e revisitado na 

RCA n.º 1 de 4 de janeiro de 2022.

3 O Código de Conduta e Ética da empresa é do conhecimento de todos os colaboradores? X
Disponível em https://www.agda.pt/geral/codigo-de-conduta-e-etica e 

entregue em kit de acolhimento na admissão

4 Qual a data de aprovação da última versão do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas? Aprovado no RCA n.º 6 de 29 de março de 2022

5 A última versão aprovada do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas está divulgado no sítio da empresa na internet? X
Disponível em 

https://www.agda.pt/images/stories/PL.009.02_PPRCIC_site.pdf

6 A empresa possui mecanismos internos que validem o cumprimento dos requisitos do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas? X

Manual de Contratação Pública do Regime Geral do Grupo AdP; 

Manual de Compras; Recomendações de Boas Práticas em 

Contratação Pública; Orientações AdP; Política e Regulamento de 

Subsídios, Patrocínios e Donativos do Grupo AdP; 

Acompanhamento e monitorização para garantia de cumprimento 

do CCP; Orientação Júris de Procedimento de Contratação; Manual 

de Controlo Interno e Projeto de Implementação do Sistema de 

Controlo Interno no Grupo AdP (a decorrer)

7 A empresa comunicou à Comissão de Ética do grupo AdP ou à AdP SGPS alguma irregularidade/denúncia relativa a atos de Corrupção ou Infrações Conexas? X
Não foram identificadas até ao momento irregularidades e efetuadas 

denúncias a comunicar à CE

8 Tem conhecimento de reclamações apresentadas contra qualquer administrador ou colaborador da empresa relativas a atos de corrupção ou infrações conexas? X

9
Tem conhecimento de factos ou circunstâncias que possam dar lugar a reclamações contra qualquer administrador ou colaborador da empresa relativos a atos de corrupção ou

infrações conexas?
X

10 Existem procedimentos / orientações escritas  atualizadas que regulem a contratação de empreitadas? X

CCP, Manual de Contratação Pública do Regime Geral do Grupo 

AdP, Manual de Compras e Recomendações de Boas Práticas em 

Contratação Pública, aprovadas em CA de 12 de março de 2019, e 

atualizado no caso do Manual de Contratação Pública a 4 de janeiro 

de 2022, e Orientação Júris de Procedimento de Contratação de 

2019 e alterada em RCE de 6 de janeiro de 2021

11 Existem procedimentos / orientações escritas  atualizadas que regulem a aquisição de bens e serviços? X

CCP, Manual de Contratação Pública do Regime Geral do Grupo 

AdP, Manual de Compras e Recomendações de Boas Práticas em 

Contratação Pública, aprovadas em CA de 12 de março de 2019, e 

atualizado no caso do Manual de Contratação Pública a 4 de janeiro 

de 2022, e Orientação Júris de Procedimento de Contratação de 

2019 e alterada em RCE de 6 de janeiro de 2021

12
Os procedimentos previstos nos anteriores nºs 10 e 11, encontram-se aprovados pelo órgão competente (Conselho de Administração / Comissão Executiva / Administração

Executiva)?
X Indicados anteriomente

13 Os procedimentos / orientações previstos nos anteriores nºs 10 e 11 são do conhecimento de todos os colaboradores envolvidos no processo? X

As deliberações dos orgãos sociais dispõem de processo específico 

de encaminhamento visando a sua implementação. Para além do 

exposto, os mesmos são objeto de acompanhamento regular, 

incluindo realização de sessões de sensibilização e formação.

14 No ano a empresa cumpriu as disposições legais previstas no Código dos Contratos Públicos, conforme Decreto-Lei n.º18/2008 de 29 de janeiro e posteriores alterações? X

15 Estão definidas as responsabilidades de cada área/departamento em cada fase da contratação de empreitadas e de aquisição de bens e serviços? X
Definidas as responsabilidades no ponto 2 do manual de compras do 

grupo AdP

16 Tem conhecimento da contratação de empreitadas ou aquisição de bens e serviços que não tenham cumprido os procedimentos / orientações em vigor na empresa? X

17 Estão instituídas medidas para evitar conflitos de interesses e faltas de transparência nos procedimentos pré-contratuais? X

Designadamente segregação de funções e para efeitos de comissão 

de avaliação de propostas e subscrição da declaração de inexistencia 

de conflito de interesses por parte de gestores e trabalhadores, 

membros de Juri e Gestores de contrato

18 Existem mecanismos internos de controlo que permitam prevenir situações indiciadoras de conluio entre concorrentes e de eventual corrupção de colaboradores? X
Para além do exposto em 17, a Declaração relativa à gestão de 

conflitos de interesses no setor público

19
No âmbito dos mecanismos de gestão e controlo previstos nos anteriores nºs 17 e 18, foi detetada alguma situação que tivesse justificado a instauração de algum procedimento

disciplinar e/ou criminal?
X

20
Considera que existem lacunas ou vulnerabilidades do sistema quanto à fraude e à corrupção no domínio da regulamentação interna, dos contratos habitualmente utilizados e do

sistema de controlo interno instituído?
X

Há oportunidades de melhoria ao nível de uma maior segregação de 

funções e dos procedimentos de controlo interno, no essencial 

relacionadas com o desenvolvimento da empresa e reforço de meios 

humanos e plataformas de suporte.

21
A empresa possui mecanismos internos implementados com o objetivo de assegurar, que quem participou, direta ou indiretamente, na preparação e elaboração das peças de

procedimento não apresentou propostas nem se encontra relacionada com qualquer concorrente?
X

Os colaboradores participantes em procedimentos de contratação 

de empreitadas e bens e serviços assinam respetiva Declaração 

relativa à gestão de conflitos de interesses

22
A empresa possui mecanismos internos implementados com o objetivo de assegurar que a contratação de empreitadas e aquisição de bens e serviços está de acordo com as

orientações do orçamento anual aprovado?
X

A preparação e decisão está sujeita a verificação de conformidade 

com o Plano Anual de Compras, que integra o Plano de Atividades e 

Orçamento, conforme respetiva informação, em obediência ao 

disposto no Manual de Contratação.

23 Existem mecanismos de controlo interno implementados com o objetivo de despistar situações de favoritismo injustificado por um determinado fornecedor ou prestador de serviços? X

A avaliação de propostas cabe a um juri independente composto por 

membros de diferentes áreas funcionais e nalguns casos mesmo 

empresas, conforme orientação específica para o efeito

24 Todos os colaboradores envolvidos na preparação, lançamento de empreitadas e aquisição de bens e serviços, tiveram formação específica sobre o Código de Contratação Pública? X

25 A empresa dispõe de um sistema de avaliação de fornecedores, baseado no nível de qualidade dos bens e/ou serviços prestados? X

26
A empresa assegura uma adequada segregação de funções, no processo de aprovação, contabilização e pagamento de faturas relacionadas com a contratação de empreitadas e

aquisição de bens e serviços, cumprindo com o previsto no seu sistema de controlo interno?
X

Atendendo à dimensão da empresa não é possivel assegurar a 

segregação entre a contabilização e o pagamento.

27
Nos procedimentos desenvolvidos na empresa, encontram-se adequadamente formulada a fundamentação para a escolha do procedimento, a estimativa de valor e entidades a

convidar?
X

Consta da respetiva informação relativa a cada procedimento de 

contratação, conforme minuta do Manual de Contratação.

28 A empresa procede à planificação das aquisições a realizar, definindo, entre outros, um Plano Anual de Compras? X

Anualmente é preparado um Plano Anual de Compras (PAC) que 

integras todas as aquisições de bens, serviços e empreitadas, em 

suporte da proposta de orçamento. Foi preparado o PAC para 

2022/2023 integrado nos PAO de 2022 e 2023.

29 No desenvolvimento dos procedimentos de contratação, a empresa privilegia a utilização de tipologias de contratação que assegurem a existência de maior concorrência? X

30 Existem mecanismos internos de controlo que permitam prevenir o convite a entidades que excedam os limites legais definidos? X

Existe funcionalidade no ERP SAP para o efeito, através da cativação, 

sendo ainda identificado na informação de abertura de 

procedimento os montantes adjudicados a cada entidade convidada 

e de acordo com o âmbito.

31 É garantida a transparência dos procedimentos através da sua publicitação no portal de contratação, quando aplicável? X
São publicitados os ajustes diretos, consultas diretas, concursos 

publicos e concursos publicos internacionais

32 Todos os colaboradores envolvidos na gestão dos contratos de empreitadas e aquisição de bens e serviços, tiveram formação necessária para um cabal desenvolvimento da função? X

Sem prejuízo de se tratar de um processo que requer 

acompanhamento e que evidencia oportunidades de melhoria e 

atualização. Em 2022 realizaram-se 5 sessões de formação 

envolvendo 45 trabalhadores num total de 1.460 horas

33 Existem procedimentos / orientações escritas atualizadas relativos à faturação, gestão e recebimento de clientes em baixa? X

34 Os procedimentos / orientações previstos no nº 38 são do conhecimento de todos os colaboradores envolvidos no processo? X

35 É garantido que o serviço apenas é disponibilizado após a boa receção de todos os documento de suporte previstos e da respetiva redução de contrato a escrito entre as partes? X

36 Existem canais formais de comunicação aos clientes sobre as intervenções a realizar? X

37
A empresa assegura uma adequada segregação de funções, no registo de leituras, no carregamento e na validação das tarifas, no processamento de faturas, na receção do pagamento e 

emissão de recibos, cumprindo com o previsto no seu sistema de controlo interno?
X

38 A empresa assegura a existência de uma linha de apoio a clientes, para alterações de dados, comunicação de leituras, ruturas e anormalidades no funcionamento da rede? X

39 A empresa assegura a existência de canais definidos para a ocorrência e registo de reclamações dos clientes, e de monitorização do seu tratamento? X

40
A empresa dispõe de Plataforma informática de gestão de clientes emite automaticamente as faturas e cartas de corte ou de rescisão, para clientes com faturas vencidas por

regularizar?
X

41 A empresa efetua a monitorização de clientes não faturados, de anomalias de faturação e das dívidas existentes? X

42 É efetuado o processo de verificação e inspeção de contadores? Existe um plano definido para a sua substituição? X

43 É assegurado pela empresa o cumprimento da proteção de dados pessoais dos clientes? X

44 A empresa efetua o acompanhamento dos recebimentos dos clientes assegurando o adequado registo dos mesmos e a emissão de recibo? X

45 Existem procedimentos / orientações escritos que regulem a concessão de benefícios públicos (patrocínios e donativos)? X

A Empresa adota a Política e Regulamento de Subsídios, Patrocínios 

e Donativos do Grupo AdP, conforme deliberação de 4 de julho de 

2018

46 Os procedimentos / orientações encontram-se devidamente atualizados? X

47 Os procedimentos encontram-se aprovados pelo órgão competente (Conselho de Administração / Comissão Executiva / Administração Executiva)? X Conforme indicado em 45

48 Os procedimentos / orientações são do conhecimento de todos os colaboradores envolvidos no processo? X

49 Estão definidas as responsabilidades de cada área/departamento na concessão de benefícios públicos (patrocínios e donativos)? X

50 Ocorreu alguma atribuição de benefícios públicos (patrocínios e donativos) que não tenha cumprido as orientações / procedimentos em vigor na empresa? X

51 O orçamento anual aprovado inclui os gastos previsíveis com a atribuição de benefícios públicos (patrocínios e donativos)? X

52 A concessão de benefícios públicos (patrocínios e donativos) é devidamente fundamentada? X

Declaro que as informações comunicadas neste questionário são verdadeiras e que não foi omitido voluntariamente ou suprimido qualquer facto.

__________________________________________________________________________

Lisboa, 20 de janeiro de 2023                                       (Presidente do Conselho de Administração)

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
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