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PREFÁCIO  

Este documento contém os materiais 
essenciais necessários para a organização 
de um Inquérito de Perceção de 
Integridade Alfandegária (IPIA). Este 
inquérito propõe-se facultar às 
administrações alfandegárias um 
instrumento que as ajude a avaliar o nível 
de integridade apreendido das respetivas 
organizações e a evolução da integridade 
ao longo do tempo. Permite conduzir 
avaliações tanto sob a perspectiva interna 
assim como, e simultaneamente sob 
perspectiva externa, inquirindo os agentes 
aduaneiros e/ou os intervenientes do setor 
privado, respetivamente. Para cada um 
dos grupos, desenvolveu-se um conjunto 
de indicadores de desempenho 
que podem ser avaliados através de dois 
questionários separados. Os questionários 
são completamente modulares, o que 
significa que os organizadores do inquérito 
podem escolher os indicadores que 
consideram relevantes, dependendo das 
suas necessidades e prioridades ao nível 
da avaliação.  

Este documento é composto por três 
partes. A parte principal compreende um 
conjunto de diretrizes para a organização 
de um IPIA num dado país. Estas diretrizes 
descrevem os principais objetivos do 
inquérito, a conceção dos indicadores e 

dos questionários, as populações alvo, as 
formas (modos) diferentes de organização 
de um inquérito, os elementos a que se 
deve estar atento quando se organiza o 
trabalho de campo de um inquérito, como 
validar o trabalho de campo e a qualidade 
dos dados, e como se deve levar a cabo a 
análise e a comunicação dos dados. 

Em anexo a estas diretrizes encontram-se 
os dois questionários a utilizar no inquérito. 
Um terceiro anexo oferece uma descrição 
geral da relação entre cada indicador 
de desempenho e as diferentes questões 
nos questionários.  

Estas diretrizes foram iniciadas pelo 
Programa de Anticorrupção e Promoção 
da Integridade (A-CIP, “Anti-Corruption 
and Integrity Promotion”) da OMA para os 
Serviços Aduaneiros, financiado pela 
Agência Norueguesa de Cooperação para 
o Desenvolvimento (Norad, “Norwegian 
Agency for Development Cooperation”). 
Incorporam contributos de prestadores de 
serviços de inquéritos profissionais, 
incluindo a Ipsos e a EY Germany, bem 
como as ideias e comentários de resposta 
das Administrações Filiadas do A-CIP, de 
membros da OMA peritos em medição de 
desempenho e análise de dados, e da 
Academia. 
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DIRETRIZES METODOLÓGICAS DO INQUÉRITO DE 
PERCEÇÃO DE INTEGRIDADE ADUANEIRA (IPIA) 

1. Objetivos do inquérito e população alvo 

1.1. OBJECTIVOS 

O principal objetivo do Inquérito de Perceção de Integridade Alfandegária (doravante 
denominado IPIA) é determinar quantitativamente a forma como os funcionários das 
administrações alfandegárias e os intervenientes do setor privado avaliam o nível de 
integridade das administrações alfandegárias. Especificamente, este inquérito permite 

verificar o grau de sucesso com que, na opinião destes grupos, as administrações alfandegárias 
estão a promover a integridade e a combater a corrupção entre os seus funcionários. Ao 
concretizar este objetivo, o IPIA constitui um instrumento que pode ajudar a melhorar os recursos 
nas administrações alfandegárias e instituições relacionadas, como a OMA, para medir o 
desempenho das administrações no âmbito da integridade e da anticorrupção.  

O IPIA não foi concebido para constituir uma ferramenta autónoma de medição da integridade na 
administração e nas operações aduaneiras, fazendo antes parte de uma abordagem híbrida que 
inclui vários métodos de medição diferentes, incluindo uma avaliação mais detalhada e qualitativa 
da integridade que recorre a ferramentas da OMA como o Manual de Desenvolvimento de 
Integridade (MDI), ferramentas estas que também são consistentes com a Declaração de Arusha 
Revista da OMA, constituindo a política chave da comunidade alfandegária nesta respetiva 
Declaração. 

O IPIA foi desenvolvido originalmente como um instrumento incorporado no Programa Plurianual 
de Promoção da Integridade e Anti-Corrupção da OMA (A-CIP) para os Serviços Aduaneiros. 
Este programa visa melhorar a regulamentação e integridade nos países-membros da OMA, 
apoiando um conjunto de países a implementar medidas concretas para combater a corrupção e 
promover a integridade das suas administrações alfandegárias. Neste contexto, o principal 
objetivo do IPIA no âmbito da sua utilização ao abrigo do Programa A-CIP é ajudar a estabelecer 
uma referência que quantifique o nível atual de integridade apreendido nestas administrações. 
Tendo este padrão de referência como ponto de partida, o inquérito será repetido pelo menos de 
dois em dois anos enquanto durar o Programa A-CIP, para que se possam recolher dados 
quantitativos sobre o sucesso das medidas implementadas com vista a melhorar a integridade e 
combater a corrupção. 

No entanto, para além da sua utilização no Programa A-CIP, prevê-se que o inquérito também 
possa ser implementado em e por outros países-membros da OMA, caso estes pretendam avaliar 
e/ou acompanhar o desempenho de integridade das respetivas administrações alfandegárias de 
uma forma mais normalizada. 

Tendo em consideração o contexto e objetivos gerais acima descritos, o IPIA foi concebido de 
acordo com os seguintes objetivos concretos: 

 O IPIA consagra o meio de quantificar, em primeiro lugar, a perceção 
da integridade, enquanto indicador do desempenho efetivo de integridade 
e anticorrupção. Além disso, o IPIA também avalia os indicadores de comportamento 

– quer refletindo a capacidade autoavaliada de agir com integridade, quer o impacto 
que a integridade (ou a falta de integridade) nas administrações alfandegárias tem no 
desempenho dos grupos de inquiridos alvo. 
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 Através destes indicadores, o IPIA avalia os aspetos do desempenho de integridade 
sobre os quais as administrações alfandegárias têm pelo menos algum controlo. 
Tenha em atenção que, apesar de o inquérito se centrar nos Serviços Aduaneiros, 
outras agências governamentais também podem ser afetadas pela corrupção. Por 
outras palavras, para funcionar como um instrumento de melhoria do desempenho, o 
IPIA só avalia aquilo que as administrações alfandegárias podem realmente 
melhorar, ou aquilo que a chefia de uma administração alfandegária, dentro dos 
limites da sua autoridade, pode decidir, ou aquilo a que pode dar resposta direta. Logo, 
centra-se principalmente na forma como os agentes alfandegários e os intervenientes 
do setor privado avaliam os procedimentos, a infraestrutura e os fluxos de trabalho 
concretos, em vez de avaliar as suas opiniões e mentalidades no abstrato, que seriam 
difíceis de associar a medidas concretas.  
 

 O IPIA foi concebido para acompanhar a evolução do desempenho de integridade 
nas administrações alfandegárias, oferecendo um instrumento de avaliação 
normalizado que consegue, em primeiro lugar, definir um parâmetro de referências e, 
subsequentemente, ser implementado repetidamente ao longo do tempo por forma a 
avaliar o sucesso das medidas empreendidas para melhorar a integridade. 
 

 O IPIA foi concebido como um instrumento modular, o que significa que as 
administrações alfandegárias podem implementar partes separadas do inquérito 
consoante as suas prioridades, objetivos estratégicos e necessidades de medição. 
Concretamente, o IPIA está separado em 10 módulos, cada um dedicado a uma das 
10 áreas principais da Declaração de Arusha Revista (ver o capítulo 2). Cada módulo 
é independente e pode ser implementado separadamente.  
 

 A abordagem modular também assegura que o IPIA pode ser redimensionado 
facilmente. Isto é importante para permitir uma implementação flexível, adequada aos 
recursos disponíveis, ao tempo e às capacidades de organização das administrações 
alfandegárias. A capacidade de redimensionamento do IPIA estende-se para além da 
possibilidade de utilizar módulos individuais. Os próprios indicadores são, em princípio, 
independentes uns dos outros, pelo que as administrações podem selecionar os 
indicadores individuais que consideram ser adequados aos seus objetivos, ou o número 
de indicadores comportáveis pelo orçamento disponível.  
 

 O estado independente dos indicadores básicos de cada área permite, ao mesmo 
tempo, a criação de indicadores agregados mais complexos. Os indicadores podem 
ser agrupados e somados, e podem receber ponderações diferentes de acordo com a 
importância destes indicadores para os objetivos da administração. Isto torna o IPIA 
adequado para qualquer contexto em que uma dada administração alfandegária se 
encontre quando está a avaliar o desempenho da respetiva integridade. 
 

 O IPIA permite abranger dois grupos alvo distintos: agentes da administração 
alfandegária e intervenientes do setor privado. Dadas as posições e perspetivas 
diferentes destes dois grupos, foi concebido um conjunto separado de indicadores para 
cada um deles, para que possam ser inquiridos de forma independente. A combinação 
das perspetivas interna (agentes alfandegários) e externa (intervenientes do setor 
privado) oferece um panorama da perceção do desempenho da administração 
alfandegária relativamente à integridade e anticorrupção. 
 

 Por último, o IPIA foi concebido de tal modo que pode ser implementado de forma 
independente pelas administrações alfandegárias ao mesmo tempo que se 
assegura a normalização e a capacidade de comparação dos resultados de cada 
secção. Este documento de diretrizes metodológicas constitui um guia indispensável 
neste processo. Faculta às administrações alfandegárias as informações necessárias 
para que o inquérito produza resultados com a qualidade máxima, permitindo também 
aplicar os instrumentos do inquérito da forma pretendida, sem necessidade excessiva 
de assistência externa.  
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1.2. POPULAÇÃO ALVO 

Tal como indicado na secção anterior, o IPIA foi concebido para medir a perceção do 
desempenho de integridade das administrações alfandegárias em dois grupos alvo 
distintos: os funcionários da administração alfandegária, por um lado, e os 
intervenientes do setor privado, por outro. Enquanto o primeiro grupo faculta uma 
perspetiva interna – a forma como o desempenho da administração é avaliado pelos 
trabalhadores da administração –, o segundo oferece uma perspetiva externa – como é que 
este desempenho é avaliado pelas empresas que, no contexto das suas atividades, estão em 
contacto com as administrações alfandegárias? Para apreender as duas perspetivas da 
melhor forma possível, o inquérito é composto por dois questionários separados, cada 
um deles concebido especificamente para um dos dois grupos alvo.  

A definição dos dois grupos alvo é crucial para uma recolha de dados precisa e para uma 
análise relevante. É necessário determinar quem é elegível para participar no inquérito, para 

que apenas se recolham dados de pessoas que possuam informações relevantes. Também 
é recomendável recolher informações de fundo sobre os inquiridos (por exemplo, a função 

de um funcionário alfandegário na administração ou o setor em que se insere a empresa) no 
contexto do inquérito, para que se possam analisar as diferenças entre os vários tipos de 
inquiridos. 

Seguem-se as definições dos dois grupos alvo utilizados para o desenvolvimento do IPIA.  

1. Funcionários da administração alfandegária: todos os funcionários da administração 
alfandegária que pretendem avaliar o seu desempenho, incluindo a direção superior. 

2. Intervenientes do setor privado: todas as empresas ou todos os representantes de 

empresas (especificamente associações de agentes aduaneiros e da indústria/setor) 
que, no curso das suas atividades, têm relações comerciais com a administração 
alfandegária, e que pretendem avaliar o desempenho da mesma.  

Estes grupos alvo estão definidos em termos genéricos – ou seja, as definições acima 

descrevem todas as entidades que se pressupõe deterem informações significativas para 
o âmbito do inquérito, considerando-se por isso que a sua participação no inquérito 
é adequada. No entanto, isto não significa que o grupo alvo na sua totalidade deva ser 
incluído efetivamente no inquérito. Ademais, isto nem sempre é exequível em termos práticos 
ou necessário para cumprir os objetivos da investigação.  

No caso dos funcionários alfandegários, pode optar-se por visar apenas funcionários 
de departamentos específicos ou secções administrativas específicas. Também é possível 
visar apenas funcionários de níveis específicos, por exemplo, quando há um interesse 
particular em saber como é que os funcionários de níveis mais baixos avaliam o desempenho 
de integridade da administração superior. 

No caso dos intervenientes do setor privado, uma delimitação cuidada dos indivíduos 

a visar pelo inquérito é ainda mais crucial, dado o tamanho vasto do grupo alvo na definição 
mais ampla. Em primeiro lugar, há que sublinhar que este grupo alvo compreende três 
subgrupos diferentes: 

- Empresas privadas: empresas que têm relações comerciais com a alfândega, diretamente 

ou através de agentes aduaneiros; independentemente do caso, a sua experiência com a 
alfândega tem um impacto direto nas suas atividades empresariais. 

- Agentes aduaneiros: entidades ou indivíduos cuja função é o desalfandegamento de bens 

nos Serviços Aduaneiros e que têm relações comerciais diretas com os Serviços Aduaneiros 
em nome de outras empresas privadas. Os agentes aduaneiros apoiam os comerciantes ao 
facultar todos os documentos necessários e realizar as formalidades relacionadas com 
o desalfandegamento de bens. Ao mesmo tempo, espera-se que salvaguardem os interesses 
do governo ao assegurar a conformidade com os Serviços Aduaneiros e com outros requisitos 
de regulação e cobrando as taxas e impostos adequados.  
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- Transportadoras: entidades ou indivíduos que transportam bens ou são responsáveis pela 

operação dos meios de transporte, incluindo a comunicação da carga aos Serviços Aduaneiros. 

- Associações industriais: organizações que oferecem serviços a e representam os 

interesses e posições das empresas privadas no âmbito das suas relações comerciais com 
o governo. As associações industriais não comercializam bens, mas muitos dos seus 
membros podem ser comerciantes, e as associações podem desempenhar um 
papel importante a articular e discutir assuntos de importância com os Serviços Aduaneiros e 
o setor privado. 

Tenha em atenção que, para os fins do Inquérito de Perceção da Integridade, se recomenda 
que só sejam incluídos na população alvo os intervenientes do setor privado que residam no 
país da administração alfandegária. Isto deve-se principalmente a razões práticas: em 
princípio, qualquer empresa privada que exporte bens para o país alvo constitui um inquirido 
potencial assim que tenham entrado em contacto com a administração alfandegária do país. 
Levar em conta todas as empresas que se incluem na categoria descrita iria aumentar 
enormemente a dimensão da população alvo e tornar a conceção de uma amostra equilibrada 
extremamente difícil.   

2. Uma abordagem modular e passível de 
redimensionamento 

2.1. 10 MÓDULOS 

O IPIA está organizado em 10 módulos. Cada módulo centra-se num fator-chave individual 

que se determinou ser relevante crucialmente no que toca à integridade nas administrações 
alfandegárias na Declaração de Arusha Revista: 

 Liderança e compromisso 
 Âlbito 
 Transparência 
 Automação 
 Controlo e modernização 
 Auditoria e investigação 
 Código de conduta 
 Gestão de recursos humanos 
 Espírito de equipa (Cooperativismo) 

 Relacionamento com o setor privado 

Para cada um destes fatores, a Declaração de Arusha Revista estabelece um enquadramento 
que especifica os objetivos das administrações em termos de infraestrutura, procedimentos, 
instrumentos, mentalidade e relações entre a direção superior, os funcionários e o setor 
privado – tudo com a finalidade última de criar um ambiente que permita maximizar a 
integridade e minimizar a corrupção. Com base nestes enquadramentos, desenvolveram-
se indicadores concretos para cada fator que permitem quantificar a extensão a que, na 

perspetiva dos grupos alvo do inquérito, se alcançaram os objetivos estabelecidos pelos 
enquadramentos. Cada indicador está relacionado com uma questão através da qual se está 
a medir o indicador (ver o Anexo 3).  

 

2.2. DOIS GRUPOS DE QUESTÕES 

Em cada área, definiram-se dois grupos de indicadores, cada um orientado para um grupo 
alvo separado em que os seguintes indicadores serão medidos: funcionários e direção das 
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administrações alfandegárias, por um lado, e intervenientes do setor privado (como 
empresas e associações industriais), por outro. Como os dois grupos estão em extremos 
opostos dos serviços aduaneiros, têm perspetivas muito diferentes mas igualmente 
importantes no que toca ao funcionamento das administrações alfandegárias e da integridade 
das mesmas. Ambas as perspetivas são necessárias para obter uma avaliação abrangente 
do grau de sucesso do desempenho das administrações alfandegárias no que respeita a 
integridade. No entanto, devido a esta perspetiva diferente, bem como às suas características 
distintas, os dois grupos devem ser inquiridos separadamente. Por essa razão, preparam-se 
dois conjuntos separados de questões, um para avaliar os indicadores centrados nos agentes 
alfandegários, e outro para avaliar os indicadores que visam os intervenientes do setor 
privado.  

Os dois conjuntos de questões avaliam, cada um, os seus próprios indicadores, o que 
significa que, a em bom rigor, não é necessário inquirir os dois grupos alvo para perceber o 
grau de sucesso do desempenho da administração alfandegária em qualquer dos elementos 
da Declaração de Arusha Revista. No entanto, como já foi explicado, ambos os grupos têm 
uma relação ímpar com a administração alfandegária e, para obter uma avaliação abrangente 
que tenha em consideração as duas perspetivas, recomenda-se que os dois grupos alvo 
sejam inquiridos; para tal, deverão ser organizados dois inquéritos.  
 

2.3. SELECIONAR OS INDICADORES E AS QUESTÕES 

Em conjunto, os dois questionários, os respetivos módulos e os indicadores de cada módulo 
procuram abranger na maior extensão possível o enquadramento de melhoria da integridade 
estabelecido pela Declaração de Arusha Revista – pelo menos em relação aos aspetos 
do enquadramento que podem ser avaliados através de um inquérito de perceção orientado 
para agentes alfandegários e intervenientes do setor privado. Esta abordagem exaustiva 
resultou numa lista extensa de indicadores. No entanto, de um ponto de vista prático, deve 
considerar-se cuidadosamente uma decisão que determine a medição de todos estes 
indicadores num único inquérito. Isto resultaria num longo questionário que poderia ter várias 
desvantagens. Em primeiro lugar, reduz as hipóteses de se encontrar um número suficiente 
de inquiridos que queiram responder a todo o inquérito. Em segundo lugar, coloca maior 
pressão sobre os inquiridos, aumentando o risco de respostas pouco fiáveis devido a fadiga 
nas respostas (em especial no final do inquérito). Em terceiro lugar, em consequência desta 
maior pressão, há um maior risco de parcialidade na seleção. 

Em vez disso, as administrações alfandegárias devem identificar as áreas prioritárias e 
os indicadores mais relevantes para as suas necessidades de avaliação e objetivos 
estratégicos. Algumas áreas ou indicadores podem não se aplicar a uma dada administração 
– por exemplo, se não houver um código de conduta formal na organização, não é útil medir 
os indicadores relacionados com essa área. Noutros casos, as administrações podem querer 
concentrar-se em recolher dados que consigam medir o desempenho em áreas específicas 
nas quais a administração está a concentrar intervenções estratégicas de integridade - por 
exemplo, se um dos objetivos estratégicos de uma administração for aumentar a 
transparência, então os indicadores. 

Noutros casos, as administrações podem querer concentrar-se em recolher dados que 
consigam medir o desempenho em áreas específicas nas quais a administração está a 
concentrar intervenções estratégicas de integridade – por exemplo, se um dos objetivos 
estratégicos de uma administração for aumentar a transparência, então os indicadores 
relacionados com este fator-chave podem ser priorizados. 

Os questionários foram concebidos para permitir esta flexibilidade. Os módulos são 
completamente independentes uns dos outros, assim como as questões de cada módulo. Isto 
significa que, em princípio, as administrações alfandegárias podem selecionar livremente os 
módulos e os indicadores num dado módulo. Um pequeno conjunto de questões que devem 
ser colocadas em conjunto para medir um só indicador constituem a exceção a esta regra – 
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na lista de questões, este conjunto está assinalado, indicando a sua unidade. Os módulos ou 
questões a selecionar dependem totalmente da administração que organiza o inquérito e das 
necessidades da mesma. Em qualquer caso, recomenda-se que as administrações realizem 
primeiro um processo para determinar, com base nos fatores-chave da Declaração de Arusha 
Revista, quais são os fatores a que se deve dar mais atenção, antes de selecionarem os 
módulos/indicadores que correspondam aos objetivos identificados. As páginas sobre 
autoavaliação do Manual de Desenvolvimento de Integridade Revisto da OMA, por exemplo, 
pode constituir um recurso útil para realizar esta determinação. 

 

2.4. EXTENSÃO DO INQUÉRITO 

A conceção modular assegura que, em princípio, não há limite inferior ao número de 
questões a incluir num inquérito. Isto oferece imensa flexibilidade às administrações que 

têm escassos recursos para aplicar num inquérito de perceção ou que determinaram que só 
têm necessidades de avaliação muito específicas. Um aspeto importante é que o design 
modular também pode ser conveniente quando se optar por recolher dados ao integrar as 
questões num inquérito mais extenso e já existente (em vez de organizar um inquérito 
autónomo – ver a secção Error! Reference source not found. abaixo).  

Quanto ao limite superior para a quantidade de questões a incluir num inquérito individual, 
como regra geral pode aplicar-se um máximo de 30 elementos. Um número mais elevado 
exigiria mais consideração para equilibrar o método de fornecimento com o encargo sobre os 
inquiridos. 

Uma forma de adaptar o método de fornecimento é a seguinte: se uma administração 
alfandegária tiver determinado que é necessário avaliar mais indicadores do que é exequível 
incluir num inquérito individual, a avaliação poderia estender-se por dois inquéritos separados, 
que poderiam ser organizados alternadamente (p. ex., um inquérito por ano, concluindo uma 
avaliação completa após um ciclo de dois anos).  

Se houver incerteza quanto à extensão de um inquérito, pode ser útil testar o inquérito com a 
equipa do projeto. Para tal, um membro da equipa (idealmente alguém que não esteja 
familiarizado com as questões) pode preencher o questionário, ou um membro pode 
desempenhar o papel de entrevistador e outro o de inquirido. Um exercício de atribuição de 
papéis como este dá uma boa indicação do tempo que demora a realizar o inquérito no 
terreno. Num teste desta natureza, é importante testar todo o questionário – ou seja, incluindo 
tanto a introdução como todas as questões de triagem e sobre informações de fundo (ver o 
capítulo 3). Um teste suplementar da extensão do inquérito pode ser realizado também num 
contexto real, através de um teste-piloto (ver o capítulo 4).  

 

2.5. COMPARAÇÃO ENTRE O INQUÉRITO AUTÓNOMO E O 
USO INTEGRADO DE MÓDULOS 

Em alguns países, as administrações alfandegárias que pretendem organizar um Inquérito 
de Perceção de Integridade podem ter a opção entre organizar um inquérito autónomo, 
completamente dedicado às suas necessidades de avaliação, e adicionar um ou mais 
módulos a um inquérito já existente. A segunda opção pode não estar disponível em todos 
os países, já que depende totalmente de quais são os inquéritos que já estão a ser 
organizados no país que aceitam módulos complementares criados por entidades externas. 
Também é muito mais provável que esta possibilidade exista para inquéritos dirigidos aos 
intervenientes do setor privado (em especial inquéritos que visam empresas privadas), 
e muito menos provável no caso de inquéritos para agentes alfandegários. O segundo grupo 
é altamente específico, embora valha a pena verificar se existem inquéritos para funcionários 
públicos nos quais os módulos de administração alfandegária possam ser integrados (p. ex., 
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inquéritos sobre satisfação pessoal).1 Ambas as formas de organizar um inquérito têm as 
suas vantagens e desvantagens. Em geral, o compromisso a fazer é entre o potencial de um 
inquérito mais abrangente com um controlo mais rigoroso da execução, mas com um 
orçamento mais elevado (um inquérito específico); e uma limitação a um conjunto mais 
reduzido de questões e um controlo menos direto sobre a execução, com um orçamento mais 
reduzido (um módulo integrado). A tabela abaixo faculta uma visão geral detalhada das 
vantagens e desvantagens de cada opção. 

Inquérito autónomo Módulo integrado 

Vantagens 

 É possível medir muitos indicadores 
do Inquérito de Perceção. 
 

 Todos os aspetos da conceção, desde 
a amostragem à organização do 
trabalho de campo, passando pelo 
armazenamento de dados, podem 
ser controlados pela administração 
alfandegária. 
 

 É possível conceber o inquérito de tal 
forma que se concentra no(s) grupo(s) 
alvo que têm mais interesse (i.e., agentes 
alfandegária e intervenientes do setor 
privado que trabalham em comércio 
transfronteiriço). 
 

 Há mais controlo sobre a organização 
temporal do inquérito - i.e., quando 
e com que regularidade é organizado. 

 Um módulo integrado é mais conveniente 
quando apenas é necessário medir um 
número reduzido de indicadores e, logo, 
quando só é necessário colocar um 
número reduzido de perguntas. 
 

 Integrar questões num inquérito matriz 
constitui uma opção mais económica, 
tanto ao nível dos custos como dos 
recursos, do que um inquérito autónomo, 
porque os custos gerais e os encargos 
organizativos são partilhados pelos 
participantes do inquérito matriz. 
 

 Se o inquérito matriz tiver sido organizado 
anteriormente, é provável que se possa 
recorrer às competências e infraestruturas 
existentes para a organização do inquérito. 
 

 Dependendo da dimensão do inquérito 
matriz, pode ser possível chegar a uma 
secção (muito) grande da população alvo. 
 

 Se o inquérito matriz tiver uma estrutura 
sólida, é provável que o inquérito seja 
organizado em intervalos regulares, 
o que é conveniente para as avaliações 
de seguimento. 

Desvantagens 

 Um inquérito autónomo é dispendioso 
exigente a nível dos recursos. 
 

 Se estiverem planeados vários 
ciclos de inquérito, é necessário 
um compromisso que envolva 
planeamento e recursos a longo termo. 
 

 Devido a uma falta de recursos e de 
infraestrutura, pode ser mais difícil 
chegar a uma secção grande da 
população alvo. 

 Geralmente só pode ser possível incluir 
um número pequeno de questões no 
inquérito matriz. 
 

 Há menos controlo sobre a conceção 
e a execução do inquérito, que 
são geralmente decididas pelos 
organizadores do inquérito matriz. 
 

 O grupo alvo do inquérito matriz pode 
não se inserir completamente no 
grupo alvo do Inquérito de Integridade 
(p. ex., o inquérito pode visar 
funcionários públicos para lá dos 
funcionários alfandegários, ou empresas 
privadas sem experiência alfandegária). 

 
 A possibilidade de integração num 

inquérito matriz depende totalmente 

                                                

1 Como é claro, caso uma administração alfandegária já organize inquéritos globais aos funcionários 
na sua equipa, os módulos e as questões do Inquérito de Perceção de Integridade prestam-se bem 
a ser integrados num inquérito desse tipo.  
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Inquérito autónomo Módulo integrado 

de se realizarem ou não estes inquéritos 
matriz e de quando os mesmos são 
realizados. 
 

 Geralmente não há nenhum controlo 
sobre a organização temporal do 
inquérito matriz (quando e durante 
quanto tempo está organizado), o que 
significa que a avaliação de integridade 
tem de ser planeada de acordo com 
a organização temporal do inquérito 
matriz, e não o contrário.  

 

Bem entendido, a pré-condição mais crucial para a organização do IPIA enquanto um módulo 
integrado de um inquérito matriz mais amplo é a existência de um inquérito matriz no qual se 
possa incluir um módulo com as questões do Inquérito de Perceção. Isto pode não ser o caso 
em todos os países e, num dado país, é mais provável que existam inquéritos matrizes com 
espaço para módulos complementares para intervenientes do setor privado (especificamente 
para empresas privadas), em contraste com inquéritos para agentes alfandegários.  

3. QUESTIONÁRIOS DO INQUÉRITO 

Este capítulo faculta uma visão geral dos conteúdos dos dois questionários que compõem 
o IPIA. Um questionário visa recolher dados entre os agentes alfandegários, e outro entre os 
intervenientes do setor privado. Apesar de estes dois grupos alvo serem muito distintos 
e poderem facultar informações muito diferentes (se bem que complementares), a estrutura 
dos questionários para ambos os grupos é muito semelhante. Tal como explicado no capítulo 
2, ambos os questionários são estruturados com base nos 10 fatores essenciais da 
Declaração de Arusha Revista. Para cada um destes fatores, são colocadas questões com 
vista a avaliar os indicadores de perceção ou comportamento. Nem todos os fatores da 
Declaração de Arusha Revista são avaliados com o mesmo grau de detalhe nos dois grupos 
alvo, e alguns fatores só são avaliados num dos grupos. Do mesmo modo, para alguns fatores 
não é relevante ou possível avaliar indicadores comportamentais.  

A tabela abaixo faculta uma visão geral dos fatores avaliados em cada grupo alvo, e de 
quantos indicadores foram desenvolvidos para cada fator e cada grupo alvo. 

 Número de indicadores 

 Agentes alfandegários  
Intervenientes do setor 

privado 

tipo de indicador 
perceçã

o 
comportament

o 
perceção comportamento 

Liderança e compromisso 7 / 3 / 

Quadro regulamentar 4 1 4 1 

Transparência 2 2 5 1 

Automação 1 1 1 1 

Reforma e modernização 1 1 2 / 

Controlo e investigação 3 2 1 0 

Código de conduta 6 1 1 1 

Gestão de recursos humanos 4 / / / 

Espírito de equipa (Cooperativismo) 3 / 1 / 

Relacionamento com o setor privado 3 / 3 2 
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As formas de avaliação dos indicadores são semelhantes para os dois questionários. 
O principal modo de avaliação utilizado é a amplitude da concordância com uma afirmação 
específica, geralmente de acordo com uma escala de quatro pontos que vão de “concordo 
vivamente” a “discordo vivamente”. Todas as questões também apresentam a opção de 
resposta “não sei/não respondo”. Abaixo apresenta-se um exemplo: 

A administração alfandegária tem uma cultura de apoio ao cliente. 

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
 

Uma segunda medida utilizada regularmente nos questionários é a ocorrência e frequência da 
ocorrência. Este critério é utilizado com especial frequência para avaliar o comportamento – 
i.e., se e/ou com que frequência o inquirido se comportou de determinado modo: 

Ignoro os regulamentos alfandegários porque são demasiado complexos. 

1 Sempre 
2 Com frequência 
3 Ocasionalmente 
4 Nunca 

Foi escolhida uma escala de quatro pontos (numeração par) em vez de uma escala de cinco 
pontos (ou numeração ímpar). Isto pode resultar num certo grau de enviesamento do 
inquérito, uma vez que obriga os participantes a selecionarem respostas que tendem num 
sentido, sem opção neutra. No entanto, a inclusão de uma opção neutra numa escala ímpar 
pode também resultar em enviesamento do inquérito, dado que os inquiridos facultam 
respostas que refletem a região média da classificação, ou tendem para a opção neutra em 
virtude de fadiga do inquérito. 
 
Outro elemento da conceção do inquérito incluído para evitar a fadiga de inquérito dos 
inquiridos foi variar as potenciais implicações positivas ou negativas das opções de resposta. 
Nos dois exemplos acima, se fossem aplicados valores positivos ou negativos, a opção 1 da 
primeira pergunta (“concordo vivamente” que existe uma cultura de serviço ao cliente) pode 
ser considerada a mais desejável para a administração, enquanto a opção 1 da segunda 
pergunta (ignorar “sempre” os regulamentos alfandegários) seria a menos desejável. Isto 
também pode ajudar a evitar que os inquiridos assinalem as respostas seguindo uma linha 
vertical, sem a devida consideração por cada pergunta feita. 
 
Um tipo de questão específica incluída nos dois questionários para avaliar o comportamento 
é um teste de cenário hipotético. Nestas questões (uma para cada grupo alvo), apresenta-se 
ao inquirido um cenário hipotético, em conjunto com algumas reações possíveis. Ao utilizar um 
cenário hipotético em vez de perguntar diretamente qual é o comportamento do inquirido, pode 
ser mais provável que os inquiridos digam honestamente como se comportariam. Não se 
devendo entender esta resposta como a indicação de um comportamento efetivo, permite, sim, 
observar o potencial desse tipo de comportamento no grupo alvo. 

Imagine o seguinte cenário. Um agente alfandegário pede-lhe que pague uma taxa para 
acelerar o processo aduaneiro. Com é que reagiria? (comportamento de denúncia) 

1 Recusa 
2 Recusa e comunica o incidente 
3 Paga a taxa 
4 Ignora a questão e pede que o seu caso seja processado de acordo com os 

procedimentos  
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Por último, as respostas a quatro perguntas (três do questionário para agentes alfandegários 
e uma do questionário do setor privado) forneceram variáveis nominais, que se contrastam 
com as ordinais. 

4. TESTE PILOTO 

Depois de se ter determinado o modo do inquérito, a conceção da amostra e as questões 
a incluir no questionário, recomenda-se que o inquérito seja testado através de um teste 
piloto. Num teste piloto deste tipo, o inquérito é disponibilizado a um pequeno subconjunto da 
amostra total – p. ex., algumas dezenas de entrevistas completas num ou em vários países. 
Um inquérito piloto permite testar  

 se a infraestrutura do trabalho no terreno está a funcionar bem (p. ex., a preparação 
técnica, as traduções, mas também o esclarecimento e formação bem sucedidos dos 
entrevistadores, se forem incluídos entrevistadores) 

 se existem problemas de qualidade que exijam alterações imediatas à conceção e/ou 
ao questionário (p. ex., uma taxa elevada de não-respostas em geral ou para questões 
específicas, ou uma entrevista com uma extensão muito superior ao previsto) 

 se o cálculo dos indicadores das respostas às questões, e quaisquer outros registos 

de dados, estão a funcionar corretamente.  

Um inquérito piloto deve ser distinguido de um teste cognitivo. O último constitui um tipo de 
teste separado que visa especificamente avaliar a conceção de um questionário durante o seu 
desenvolvimento. Procura verificar se as questões são explícitas para os inquiridos, fáceis de 
entender e de responder, não demasiado sensíveis, e se produzem informações relevantes 
para os objetivos da pesquisa. Os questionários que foram desenvolvidos para o IPIA já foram 
testados para esse fim. Isto não significa que um inquérito piloto não consiga identificar 
problemas com certas questões e que contextos específicos em que o inquérito é executado 
não aceitam pequenas alterações ao questionário. No entanto, considerando que os 
questionários IPIA foram normalizados para um uso idêntico em todos os países, e que as 
questões individuais estão relacionadas com indicadores baseados na Declaração de Arusha 
Revista, é importante que todas as alterações às questões sejam sempre discutidas com 
a OMA antes da implementação, para verificar que o cálculo correto de indicadores de 
avaliação de integridade continua a ser assegurado. Estas alterações também devem ser 
sempre documentadas de forma explícita e completa, para que possam ser partilhadas com 
todas as pessoas responsáveis por avaliar os resultados do inquérito e ser utilizadas nos ciclos 
posteriores do mesmo inquérito, permitindo avaliações de tendência.  

A extensão e o âmbito do teste piloto dependem da dimensão do próprio inquérito, 
o orçamento disponível e as necessidades de teste. No caso de inquéritos pequenos com 
poucas incertezas, pode optar-se por um lançamento progressivo. No caso de um lançamento 
progressivo, o trabalho de campo começa com uma amostra pequena, para permitir um 
número limitado de verificações técnicas necessárias na infraestrutura do trabalho de campo 
e nos sistemas de recolha de dados. Se estas verificações não revelarem quaisquer 
problemas, o trabalho de campo pode ser alargado a toda a amostra, e as entrevistas no 
lançamento progressivo podem ser facilmente incluídas na amostra final. Esta abordagem é 
mais recomendada para inquéritos mais pequenos, com pouco risco de problemas com a 
amostra ou a extensão do questionário.  

No outro extremo estão os testes piloto completos que permitem testar de forma abrangente 
a conceção do inquérito e o questionário. Para testes desta natureza, deve prever-se uma 
amostra com um tamanho suficientemente grande. Também deve ser feito um planeamento 
que inclua tempo suficiente após o trabalho de campo do inquérito piloto para realizar análises 
aos dados e avaliar a sua qualidade (ver o capítulo 8 adiante), bem como tempo para 
implementar alterações necessárias ao questionário e à conceção mais abrangente. A equipa 
no terreno (incluindo os entrevistadores, se forem incluídos) pode receber informações 
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específicas sobre o teste piloto para se consciencializar das áreas específicas do questionário 
em que tem de se concentrar (p. ex., questões difíceis ou sensíveis). Depois do trabalho de 
campo, as informações obtidas podem ser reunidas num relatório sucinto, que pode ser 
utilizado para determinar todas as alterações necessárias.  

Se for necessário aplicar alterações ao questionário, deve sempre avaliar-se se estas 
modificam o conceito e o indicador. Se for esse o caso, os dados do teste piloto não devem 
ser combinados com os dados do trabalho de campo principal definitivo. Se já tiverem sido 
instalados ciclos anteriores do inquérito, qualquer análise de tendência deverá mencionar que 
a modificação constitui uma rutura na tendência e o início de uma nova tendência.  

 

5. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO 

5.1. ESCOLHER UM MODO DE INQUÉRITO  

As questões do IPIA foram concebidas para poderem ser implementadas em qualquer modo. 
Esta secção apresenta os diferentes modos que podem ser considerados para se organizar 
o inquérito. Cada um tem vantagens e desvantagens. De modo geral, a escolha de um modo 
adequado para qualquer secção do Inquérito de Perceção da Integridade depende do grupo 
alvo, dos recursos disponíveis, da extensão do inquérito e do conteúdo dos indicadores a 
avaliar.  

Os modos de inquérito inserem-se tipicamente em duas categorias genéricas: modos 
realizados pelo entrevistador (se um entrevistador coloca as questões e regista as 
respostas) e modos auto-realizados (quando os inquiridos examinam as questões 
e inserem as respostas, que são ocultas por código, eles mesmos). Além destas categorias, 
também é possível utilizar um modo híbrido (ou supervisionado). Neste modo, 
os inquiridos preenchem os questionários por si, mas sob a supervisão de um administrador 
de inquérito que visita os inquiridos nos seus escritórios. Em cada tipo de modo, estão 
disponíveis mais opções dependendo dos sistemas de apoio tecnológico utilizados para 
realizar a entrevista. As tabelas abaixo oferecem uma visão geral detalhada das vantagens e 
desvantagens de cada modo. Os modos são classificados de acordo com impacto de custo, 
do mais baixo ao mais elevado.  

Entrevistas auto-realizadas pela Web (ERW) 

Descrição: Os inquiridos preenchem o questionário online, 
através de uma hiperligação que receberam por 
email 

Nível de custo: Baixo 

Elementos com impacto nos custos: Pouca supervisão, recolha uniforme de dados 
sem pós-processamento manual, recrutamento 
fácil por email 

Mais indicado:  Se estiverem disponíveis endereços de 
correio eletrónico para toda a amostra 
(o que é mais provável para o inquérito 
a agentes alfandegários) 

 Se os recursos disponíveis forem 
reduzidos 

Vantagens Desvantagens 

 este modo exige o investimento mais 
baixo em termos de orçamento e 
equipa  

 os inquiridos têm de possuir um endereço 
de correio eletrónico profissional2 

                                                

2 Se nem todos os funcionários tiverem endereços eletrónicos, deve considerar-se obter os endereços 
eletrónicos dos funcionários. Isto teria de ser feito pela administração alfandegária que organiza o 
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Entrevistas auto-realizadas pela Web (ERW) 

 os dados são imediatamente 
arquivados no formato correto sem 
necessidade de inserção manual 

 os inquiridos podem preencher 
o inquérito quando melhor lhes convier 
e ao seu próprio ritmo 

 a ausência de um 
supervisor/entrevistador garante ao 
inquirido que se mantém anónimo, 
o que diminui o risco de parcialidade 
nas respostas ou de não respostas 

 é possível contactar uma amostra muito 
ampla (p. ex., potencialmente toda a 
equipa da administração alfandegária) 
imediatamente e com um baixo impacto 
no custo total 

 os endereços de correio têm de estar 
incluídos na amostra (no caso das 
empresas, muitas vezes são difíceis 
de obter) 

 a recolha de dados não supervisionada 
é mais suscetível a problemas de 
qualidade 

 não há um supervisor/entrevistador 
a quem os inquiridos possam colocar 
questões 

 o caráter anónimo pode encorajar 
preocupações sobre quem está atrás 
do inquérito 

 A taxa de resposta no setor empresarial 
costuma ser baixa, e os contactos de 
correio eletrónico para as empresas 
podem não estar disponíveis 

 

Entrevistas auto-realizadas com papel e caneta (EPC) 

Descrição: 
Os inquiridos preenchem o questionário em papel, 
depois de o terem recebido por email ou correio 

Nível de custo: Baixo/médio (dependendo do tamanho da amostra) 
Elementos com impacto nos custos: Pouca supervisão, necessidade de pós-

processamento para digitalizar os dados, custos 
suplementares de enviar os questionários de papel 
por correio postal 

Mais indicado: - se os recursos forem reduzidos 
- se não houver endereços de correio eletrónico 
para a amostra alvo 

Vantagens Desvantagens 

- investimento baixo na equipa no terreno, 
algum investimento necessário na equipa 
para digitalizar os dados 

- um custo operacional mais elevado se for 
necessário enviar os questionários por correio 
postal 

- a tecnologia moderna de digitalização de 
documentos em papel e caneta permite 
digitalizar facilmente questionários em papel 
e caneta a baixo custo 

- são necessários endereços de correio eletrónico 
se não estiverem disponíveis endereços postais 

- os inquiridos podem preencher o inquérito 
quando melhor lhes convier e ao seu próprio 
ritmo 

- enviar e receber os questionários por correio postal 
é um processo muito moroso 

- a ausência de um supervisor/entrevistador 
garante ao inquirido que se mantém anónimo, 
o que diminui o risco de parcialidade nas 
respostas ou de não respostas 

- a recolha de dados não supervisionada é mais 
suscetível a problemas de qualidade 

- não são necessários endereços de correio 
eletrónico. Se os escritórios alfandegários 
possuírem um endereço eletrónico central, 
os questionários podem ser enviados para 

- não há um supervisor/entrevistador a quem 
os inquiridos possam colocar questões 

                                                

inquérito (caso ainda não disponha de uma lista de endereços eletrónicos dos funcionários). Se forem 
recolhidas informações de contacto especificamente para o inquérito, os funcionários teriam de ser 
claramente informados do objetivo da recolha destas informações, bem como dos seus direitos de 
proteção de dados pessoais, a recolha teria de ser feita voluntariamente e os endereços não deveriam 
ser arquivados após a conclusão do projeto. Deve ter-se em conta que pedir os dados pessoais dos 
possíveis participantes irá reduzir provavelmente a taxa de resposta.  
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Entrevistas auto-realizadas com papel e caneta (EPC) 

o endereço central e podem-se imprimir 
cópias para a equipa preencher 

- é possível contactar uma amostra muito 
ampla (p. ex., potencialmente toda a equipa 
da administração alfandegária) 
imediatamente 

- o caráter anónimo pode encorajar preocupações 
sobre quem está atrás do inquérito 

  
- é dispendioso enviar lembretes quando não estão 
disponíveis endereços de correio eletrónico 

 

 

 

 

Entrevistas realizadas por telefone (ERT) 

Descrição: Os inquiridos são contactados por telefone por 
um entrevistador que coloca questões e regista 
respostas num sistema informático 

Nível de custo: médio (dependendo do tamanho da amostra) 

Elementos com impacto nos custos: - custos consideráveis com a equipa no terreno 
mas uma equipa relativamente reduzida em 
comparação com as entrevistas pessoais; custos 
de processamento baixos por os dados serem 
registados e digitalizados centralmente. 
- os custos deste modo são muito sensíveis 
à extensão e tamanho de amostra da entrevista 
(num caso como noutro, mais elevado significa 
custos que aumentam rapidamente) 

Mais indicado: - se estiver disponível um número de telefone 
para todos os inquiridos alvo (o que é provável 
para intervenientes do setor privado mas menos 
provável para funcionários alfandegários) 
- se se considerar necessária uma supervisão 
rigorosa das entrevistas mas não houver 
recursos para entrevistas pessoais 

Vantagens Desvantagens 

- o modo supervisionado significa que os 
entrevistadores podem explicar imediatamente 
os objetivos do inquérito e responder às 
questões dos inquiridos 

- é necessário um número de telefone para 
todos os inquiridos alvo 

- a possibilidade de muitas rechamadas aumenta 
a possibilidade de se contactar os inquiridos, 
o que tem um efeito positivo na taxa de respostas 

- o preenchimento da entrevista por um 
entrevistador aumenta a possibilidade de 
parcialidade para a desejabilidade social 
e de não respostas 

- os inquéritos realizados por entrevista têm um 
risco mais baixo de problemas com o risco de 
dados 

- número de funcionários relativamente elevado 
necessário para realizar as entrevistas 

 

Entrevistas supervisionadas assistidas por computador (ERC supervisionadas) 

Descrição: Os supervisores do inquérito visitam os inquiridos no seu 
escritório, mas os inquiridos preenchem o inquérito eles 
mesmos (sem envolvimento do supervisor) num tablet ou 
computador 

Nível de custo: médio/elevado (dependendo do número de visitas a realizar) 
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Entrevistas supervisionadas assistidas por computador (ERC supervisionadas) 

Elementos com impacto nos custos: - número de colaboradores no terreno necessários 
(dependendo das localizações a visitar e na dimensão total 
da amostra) 

Mais indicado: - se os problemas de confiança e sensibilidade forem 
considerados um risco elevado 
- se for difícil contactar os inquiridos alvo por correio 
eletrónico ou telefone 

Vantagens Desvantagens 

- a presença pessoal de um 
supervisor de inquérito pode 
aumentar a confiança na 
legitimidade do inquérito 

- o equipamento necessário significa que são requeridos 
vários tablets/computadores por cada visita ao local, ou que 
as entrevistas só podem ser realizadas uma a uma 

- o supervisor do inquérito está 
disponível para dar resposta 
imediata a todas as questões 
e preocupações dos inquiridos 

- as visitas aos locais são dispendiosas e morosas, 
especialmente se for necessário mais do que uma visita 

- o preenchimento independente do 
inquérito sem envolvimento direto 
do supervisor pode encorajar a 
confiança nos inquiridos 

- as circunstâncias a nível de segurança em alguns países 
podem tornar as visitas pessoais a certos locais difíceis ou 
impossíveis 

 
 

Entrevistas supervisionadas com caneta e papel (ECP supervisionadas) 

Descrição: Os supervisores do inquérito visitam os inquiridos no seu escritório, 
mas os inquiridos preenchem o inquérito eles mesmos (sem 
envolvimento do supervisor) num tablet ou computador 

Nível de custo: médio/elevado (dependendo do tamanho da amostra e 
equipamento utilizado) 

Elementos com impacto nos 
custos: 

- número de colaboradores no terreno necessários (dependendo 
das localizações a visitar e na dimensão total da amostra) 
- alguns custos adicionais para digitalização das entrevistas 

Mais indicado: - se os problemas de confiança e sensibilidade forem considerados 
um risco elevado 
- se for difícil contactar os inquiridos alvo por correio eletrónico ou 
telefone 
- no caso de uma equipa mais numerosa num só escritório 

Vantagens Desvantagens 

- a presença pessoal de um 
supervisor de inquérito pode 
aumentar a confiança na 
legitimidade do inquérito 

- as visitas aos locais são dispendiosas e morosas, especialmente 
se for necessário mais do que uma visita 

- o supervisor do inquérito está 
disponível para dar resposta 
imediata a todas as questões e 
preocupações dos inquiridos 

- as circunstâncias a nível de segurança em alguns países podem 
tornar as visitas pessoais a certos locais difíceis ou impossíveis 

- o preenchimento 
independente do inquérito sem 
envolvimento direto do 
supervisor pode encorajar a 
confiança nos inquiridos 

- as entrevistas em papel e caneta são um pouco mais propensas 
a erros no registo de dados do que as entrevistas assistidas por 
computador 

- custos com equipamento 
mais baixos em comparação 
com as entrevistas assistidas 
por computador 
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- podem ser realizadas mais 
entrevistas ao mesmo tempo 
(porque não é necessário 
nenhum equipamento digital) 

  

 

Entrevistas pessoais realizadas por um entrevistador (EPRE) 

Descrição: Os supervisores visitam os inquiridos nos seus 
escritórios e realizam as entrevistas 

Nível de custo: muito elevado 

Elementos com impacto nos custos: - é necessária uma equipa no terreno mais 
numerosa  
- muito sensível à extensão da entrevista 
e à dimensão da amostra (nos dois casos, 
mais elevado significa um aumento dos custos) 

Mais indicado:  - se se considerar necessária uma supervisão 
rigorosa das entrevistas mas não estiverem 
disponíveis números de telefone para cada 
inquirido alvo, e se o orçamento o permitir 

Vantagens Desvantagens 

- o modo supervisionado significa que os 
entrevistadores podem explicar 
imediatamente os objetivos do inquérito e 
responder às questões dos inquiridos 

- o preenchimento da entrevista por um 
entrevistador aumenta a possibilidade de 
parcialidade para a desejabilidade social e de 
não respostas 

- os inquéritos realizados por entrevista têm 
um risco mais baixo de problemas com o risco 
de dados 

- muito exigente a nível de tempo e recursos de 
pessoal porque é necessário um entrevistador para 
cada entrevista 

  - as visitas aos locais são dispendiosas e morosas, 
especialmente se for necessário mais do que uma 
visita. 

  - as circunstâncias a nível de segurança em alguns 
países podem tornar as visitas pessoais a certos 
locais difíceis ou impossíveis 

 

Levando em conta os tópicos e a população alvo do IPIA e considerando as vantagens 
e desvantagens supramencionadas dos diferentes modos de inquérito, alguns modos são 
provavelmente mais adequados e económicos do que outros para o IPIA. No entanto, 
isto dependerá sempre e em parte do tamanho da amostra, as fontes de amostra disponíveis 
e os meios disponíveis para contactar os inquiridos alvo 

Dada a suscetibilidade dos tópicos do inquérito, em especial no que respeita aos agentes 
alfandegários, e o facto de algumas questões abordarem o comportamento potencialmente 
ilegal dos inquiridos, recomenda-se geralmente a utilização de modos que não recorram 
a entrevistadores.  

Para o inquérito dos agentes alfandegários, um inquérito ERW não supervisionado 

é o modo mais eficiente e económico. No entanto, a exequibilidade deste método depende 
de se poder ou não contactar os inquiridos. Se todos os alvos tiverem um endereço eletrónico 
profissional conhecido ou que possa ser recolhido pelo organizador do inquérito, o 
questionário do inquérito pode ser facilmente distribuído por todos. No entanto, se apenas 
uma parte (ou nenhum) dos alvos possuir um endereço eletrónico individual, os alvos sem 
endereço têm de ser contactados por outro meio. O modo mais direto de o fazer é oferecendo-
lhes o questionário em papel. Trata-se de uma alternativa bastante económica se a dimensão 

da amostra for baixa e se os inquéritos preenchidos só tiverem de ser recolhidos de algumas 
localizações (i.e., gabinetes alfandegários em todo o país). Para amostras mais amplas e se 
for necessário obter inquéritos de muitas localizações, os custos com recolha de dados e 
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digitalização de resultados podem aumentar rapidamente. Nesse caso, pode escolher-se uma 
amostra mais pequena de entre, por exemplo, um subconjunto de localizações.  

Para o inquérito dirigido a intervenientes do setor privado, o modo mais adequado depende 
do perfil exato dos intervenientes. Se o foco recair sobre empresas privadas, geralmente uma 
mistura de ERT e ERW produz os melhores resultados, especialmente se um número de 

registo de boa qualidade das empresas do país estiver disponível. Os inquéritos ERW são 
menos indicados para empresas privadas, já que geralmente não há contactos eletrónicos 
disponíveis. Além disso, se for necessário chegar a perfis específicos numa empresa ou 
organização (p. ex., o presidente executivo, delegados de vendas ou qualquer pessoa que 
lide especificamente com as alfândegas), recomenda-se vivamente um modo de inquérito 
realizado pelo entrevistador, uma vez que o entrevistador pode identificar a pessoa correta e 
ultrapassar funcionários de intermediação, como rececionistas e assistentes pessoais. Com 
os modos não supervisionados (ERW, ERPC), alvos específicos como estes numa empresa 
ou organização são muito difíceis de encontrar se não houver detalhes de contacto 
disponíveis. 

Se estiverem disponíveis informações detalhadas de contacto direto para os intervenientes 
alvo, continua a recomendar-se um inquérito ERT. Por vezes é difícil obter o compromisso 
dos profissionais com a realização do inquérito, e os entrevistadores oferecem as melhores 
hipóteses de recolher dados imediatamente assim que se estabelece o contacto – 
inversamente, é fácil ignorar os inquéritos pela Web, mesmo com vários lembretes. 
No entanto, se o orçamento o permitir, podem oferecer-se aos intervenientes múltiplas 
opções para preencher o inquérito: imediatamente pelo telefone, através da Web, ou com 
caneta e papel. Geralmente isto ajuda a aumentar a taxa de respostas, em especial com 
intervenientes de perfil elevado, com pouca disponibilidade para uma entrevista telefónica. 

Por último, quando estão disponíveis intervenientes do setor privado para quem estão 
disponíveis informações de contacto, um inquérito ERW completo continua a ser uma 
opção interessante, especialmente se o orçamento for limitado. Este inquérito apresentará 
provavelmente uma taxa de resposta mais baixa do que aquela que seria obtida com um 
inquérito ERT, mas o custo também será muito mais baixo.  

 

5.2. ENTREVISTADORES 
 

5.2.1. Perfil e conduta do entrevistador 

Se o inquérito for realizado por entrevistadores, é importante que estes tenham o perfil correto 
para realizar entrevistas no contexto do IPIA. Como critério mínimo, os entrevistadores devem 
ser falantes nativos da língua em que se realiza a entrevista. Utilizar falantes não nativos não 
só poderá causar problemas de comunicação, colocando a recolha rigorosa de dados em 
risco, como também poderá induzir desconfiança nos inquiridos.  

Também se recomenda que os fornecedores de serviço utilizem entrevistadores com alguma 
experiência em inquéritos a intervenientes da área comercial. Estes inquéritos partilham 
geralmente as seguintes características comuns, e os entrevistadores com experiência neste 
tipo de inquéritos saberão como lidar com elas: 

 Os inquiridos alvo nestes inquéritos geralmente têm pouco tempo, dado que estão 
a ser contactados no seu ambiente profissional, o que significa que o entrevistador 
deverá ser capaz de cativar o inquirido desde os primeiros momentos de contacto, 
convencendo-o a participar.  
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 Além disso, é provável que os inquiridos conheçam o organizador do inquérito 
e saibam qual é a sua própria relação com este organizador (quer sejam funcionários 
ou intervenientes do setor privado). Esta relação pode influenciar a sua predisposição 
para participar e responderem a questões individuais. Os entrevistadores devem ter a 
capacidade de tranquilizar os inquiridos e criar uma atmosfera de confiança.  

 Por último, dependendo do modo de inquérito, a população alvo e o nível de detalhe 
na amostra, pode requerer-se aos entrevistadores que consigam ultrapassar os 
funcionários de intermediação (p. ex., rececionistas, assistentes pessoais, superiores) 
para chegar aos inquiridos alvo.  

 

5.2.2. Formação dos entrevistadores 

Se o inquérito for administrado por entrevistadores, qualquer fornecedor de serviços que 
esteja a organizar o inquérito deve ser capaz de facultar informações sobre a sua abordagem 
padrão à formação de entrevistadores. Além dos protocolos de formação padrão, sobre 
técnicas de pesquisa e da utilização de quaisquer ferramentas técnicas no modo de inquérito 
escolhido, também se deverá desenvolver uma formação específica orientada para o IPIA. A 
formação deve visar toda a equipa do trabalho no terreno, incluindo os supervisores que 
monitorizam este processo. Algumas áreas importantes que devem ser abordadas nesta 
formação são: 

 Os objetivos do inquérito 
 A estrutura do questionário, incluindo alguma introdução aos domínios da Declaração 

de Arusha Revista 
 Qualquer terminologia específica utilizada no questionário 
 O perfil dos inquiridos alvo (p. ex., funcionários alfandegários e as suas funções, tipos 

diferentes de intervenientes do setor privado) 
 O procedimento de contacto e triagem – i.e., como abordar e falar com os inquiridos 

alvo 
 Considerações sobre a suscetibilidade dos tópicos do inquérito, com referência 

a todas as questões que devem ser abordadas com especial cuidado 

 Como apresentar os organizadores do inquérito (p. ex., a OMA) aos inquiridos 

Dada a sensibilidade de alguns tópicos do inquérito, os entrevistadores deverão ser capazes 
de explicar muito claramente aos inquiridos como as suas respostas e todos os dados 
pessoais serão tratados e que informações serão partilhadas com quem. Também deverão 
saber como/porque foram selecionados os inquiridos para participar no inquérito, e como se 
obtiveram as informações de contacto dos mesmos. 

 

 

5.3. AMOSTRAGEM 

5.3.1. Decisões de amostragem – conceção, origens, dimensão 

Um dos elementos mais cruciais da organização de um inquérito é a compilação de uma 
amostra para a recolha de dados. De acordo com a população alvo e tendo em conta o tipo 
de inquérito a utilizar, num primeiro passo deve-se definir uma base de amostragem. Uma 

base de amostragem inventaria todas as unidades da amostra alvo (p. ex., empresas, 
funcionários da administração alfandegária) e contém idealmente algum tipo de contacto (p. 
ex., um endereço postal ou eletrónico, número de telefone). Se a dimensão da base de 
amostragem for limitada, pode decidir-se convidar toda a base de amostragem a participar 
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no inquérito. Isto pode, por exemplo ser o caso de um inquérito a funcionários de 
administração alfandegária, caso se pretenda que o inquérito inclua todos os funcionários. 
No entanto, recolher dados de todas as unidades na base de amostragem pode ser difícil e 
nem sempre é necessário. Se a base de amostragem for demasiado extensa (p. ex., todas 
as empresas que estiveram em contacto com os Serviços Alfandegários Aduaneiros), pode 
extrair-se uma amostra bruta a partir da base de amostragem. Esta amostra bruta será 
depois utilizada para recolher dados. Idealmente a amostra bruta é suficientemente extensa 
para assegurar que a amostra final de entrevistas completas tem uma extensão suficiente. 
Isto depende da taxa de incidência estimada (quantas das unidades visadas serão elegíveis 
para participação) e da taxa de resposta (quantas das unidades visadas elegíveis irão 

concluir a entrevista). 

A taxa de incidência para inquéritos a funcionários alfandegários e intervenientes do setor 
privado como o IPIA é geralmente elevada, podendo chegar aos 100% no caso dos agentes 
alfandegários se o inquérito visar todo o pessoal da administração. Entre os intervenientes 
do setor privado não pertencentes a empresas, a taxa deverá ser de 100%, já que os 
intervenientes são geralmente conhecidos e selecionados para inclusão pelo organizador do 
inquérito. As exceções a este caso são as empresas privadas. As empresas só serão 
elegíveis para inclusão no inquérito na medida em que tenham estado em contacto com 
as alfândegas. No entanto, normalmente não será possível estabelecer uma base de 
amostragem que só contenha empresas deste tipo. Se existirem bases de dados com 
informações sobre valores de exportação/importação das empresas, estas informações 
podem ser utilizadas como indicadores para determinar se as empresas são elegíveis. 
Caso contrário, será necessário utilizar bases de amostragem mais amplas, como uma base 
de dados de todas as empresas no país.  

A taxa de resposta é difícil de determinar para os inquéritos a funcionários e intervenientes 
do setor privado. Os fatores que entram em jogo são o tópico do inquérito, a relação entre 
o organizador do inquérito e o inquirido alvo, a possibilidade de enviar lembretes e o modo 
de inquérito. Entre os funcionários alfandegários, a taxa de resposta pode ser bastante 
elevada se o inquérito for bem comunicado e se os funcionários superiores motivarem a sua 
equipa. De igual modo, entre os intervenientes que não pertencem a empresas, se houver 
uma relação próxima entre a administração alfandegária e os intervenientes selecionados, a 
taxa de resposta pode ser relativamente elevada, especialmente se for possível encorajá-los 
pessoalmente e lembrar-los de participar.  

A taxa de resposta entre as empresas privadas será provavelmente a mais baixa de todos os 
grupos visados pelo IPIA. Isto depende do modo utilizado (como acima explicado acima, os 
inquéritos telefónicos são geralmente mais bem sucedidos do que os inquéritos pela Web em 
termos de taxas de resposta nas empresas), mas, como regra geral, pode definir-se uma taxa 
de resposta de 5% para determinar a amostra bruta necessária. 

Relativamente à origem da amostra, trata-se de um elemento que também varia 
dependendo do tipo de alvo: 

 Para os agentes alfandegários, geralmente estará disponível uma lista de 
funcionários. No entanto, esta pode não conter informações de contacto pessoais para 
cada funcionário, já que possivelmente nem todos dispõem de telefone ou de 
endereço eletrónico. Neste caso, como alternativa, podem escolher-se os endereços 
dos gabinetes da administração em todo o país (ou globalmente) como a base de 
amostragem primária. O inquérito pode então ser distribuído por estas localizações, 
junto com um pedido no sentido de ser distribuído posteriormente por todos os 
funcionários em cada localização. Esta abordagem requer em quase todos os casos 
que se realize o inquérito em papel e caneta.  

 Para intervenientes do setor privado não pertencentes a empresas privadas, não 
haverá uma só origem de amostra, dado que a composição deste grupo depende de 
quem o organizador do inquérito identifica como alvo. Com maior probabilidade, 
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a amostra será preenchida por organizações oriundas da rede do  proponente das 
quais este possui informações de contacto. 

 Para os intervenientes do setor privado, geralmente estão disponíveis comercialmente 
bases de dados de amostra por país. Estas bases de dados incluem informações de 
contacto (geralmente números de telefone, por vezes endereços de correio eletrónico) 
e, geralmente, também algumas informações de fundo, se estiverem disponíveis, e a 
um custo suplementar (como a dimensão da empresa e o setor). Se não estiverem 
disponíveis amostras comerciais para um país, o organizador do inquérito pode 
estabelecer uma ligação direta com os compiladores de bases de dados institucionais, 
como centros de estatística e câmaras de comércio.  

 

5.3.2. Contactar os inquiridos, convite e introdução 

A forma como se contactam os inquiridos alvo depende do modo de inquérito escolhido 
(i.e., por telefone, correio eletrónico, correio postal ou uma visita pessoal).  

Se se recorrer a uma abordagem de auto-realização pela Web ou realização pelo telefone, 
não é necessário enviar um pré-aviso ou convite aos inquiridos antes de os contactar 
para a entrevista efetiva, dado que os questionários IPIA são bastante explícitos, não 

exigindo explicações prévias ou qualquer trabalho preparatório por parte do inquirido. 
No entanto, recomenda-se que se estabeleça um contacto preliminar no caso de uma 
abordagem face a face com visitas às localizações, para que se possa realizar as marcações 
devidas. Isto evita que um entrevistador/administrador tenha de realizar múltiplas visitas a um 
gabinete alfandegário aduaneiro ou empresa, ou que, ao chegar ao local, veja a entrevista 
recusada.  

Nos inquéritos telefónicos, em primeiro lugar é crucial estabelecer contacto entre 
o entrevistador/administrador e o(s) inquirido(s). Geralmente, isto requer várias tentativas 
de contacto, porque o inquirido não atende o telefone imediatamente ou está ausente do 

escritório. Como elemento comum do procedimento do trabalho de campo, os fornecedores 
de serviço devem contar com a necessidade de realizar várias tentativas de contacto até 
terem sucesso.  

Nas entrevistas pela Web e com papel e caneta realizadas à distância, os questionários 
(ou uma hiperligação ao questionário na Web) são enviados aos potenciais inquiridos. Neste 
modo, devem enviar-se lembretes após um determinado período de tempo (p. ex., uma 
semana) para os alvos que ainda não tenham preenchido o inquérito.  

Quando se contactar um inquirido alvo, deve-se sempre informá-lo sucinta e claramente dos 
diversos aspetos essenciais do inquérito: 

 Quem os está a contactar (i.e., o fornecedor de serviço responsável pelo inquérito) 
 Porque está a ser contactado (i.e., os objetivos do inquérito) 
 Em nome de quem se está a realizar este inquérito (i.e., a administração alfandegária 

e/ou a OMA) 
 Como serão tratadas as suas respostas e dados pessoais, e como se irá garantir 

a segurança da sua privacidade?  

 Quem pode o inquirido contactar se tiver questões sobre o inquérito ou preocupações 
sobre a confidencialidade e a proteção da dados? 

Nas abordagens face a face e através da Web, é possível facultar ao inquirido informações 
adicionais em papel. Isto pode incluir os antecedentes do estudo (p. ex., o Programa  
A-CIP – Anti-Corruption & Integrity Promotion programme for customs), uma referência às 
publicações dos ciclos anteriores do inquérito e referências a Websites que apresentam com 
maior detalhe os procedimentos de proteção de dados das entidades envolvidas no inquérito. 
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Considerando a natureza sensível dos tópicos abordados no IPIA, é fundamental que ao 
contactar os inquiridos e lhes apresentar o inquérito, haja um grande empenho em criar uma 
relação de confiança e tranquilizar os potenciais participantes. Este aspeto é discutido mais 
detalhadamente no capítulo 7.  

5.3.3. Triagem e questões sobre informações de fundo 

Se não for possível organizar uma amostra bruta em que todas as unidades da amostra forem 
certamente elegíveis, é necessário colocar uma ou mais questões de triagem no início do 
inquérito para estabelecer elegibilidade. O exemplo mais óbvio diz respeito às empresas 
privadas. A relevância das opiniões sobre as alfândegas de empresas que não têm estado 

em contacto com as administrações alfandegárias é baixa. No entanto, pode não ser possível 
organizar previamente uma amostra bruta de empresas que têm experiência com as 
alfândegas. Logo, uma amostra mais ampla (de todas as empresas, independentemente das 
suas experiências com alfândegas) será utilizada, e cada empresa contactada terá de ser 
triada no início da entrevista. Isto pode ser realizado perguntando se a empresa exportou ou 
importou bens (num certo período de referência, p. ex., nos últimos dois anos), ou, mais 
diretamente, se, no contexto das suas operações empresariais, tem estado em contacto com 
administrações alfandegárias.  

No caso de outros intervenientes do setor privado, como (representantes de) câmaras de 

comércio ou ONG anti-corrupção, é mais provável que haja alguma forma de estabelecer 
previamente a elegibilidade, apesar de também isto depender totalmente da base de amostra 
disponível. Tal como acima explicado acima, quando se define e organiza uma amostra de 
intervenientes do setor privado, compete ao organizador do inquérito estabelecer o alvo do 
inquérito. Se o organizador decidiu concentrar-se nos intervenientes que conhece e a quem 
tem acesso, estes membros da amostra são por definição elegíveis para participação no 
inquérito e não devem ser triados. 

Para o inquérito a agentes alfandegários, geralmente não será necessária uma questão de 

triagem, caso a população alvo constitua toda a força de trabalho da administração 
alfandegária, ou se houver uma base de dados de funcionários que contenha todas as 
informações necessárias para selecionar o subconjunto relevante da força de trabalho (p. ex., 
apenas os funcionários de baixo nível).  

Além das questões de triagem, o questionário nuclear também pode ser preenchido com 
questões de fundo e demográficas para obter informações sobre os inquiridos que sejam 
relevantes para uma análise aprofundada. Definir quais são as informações úteis depende 
dos objetivos da pesquisa. Nunca se deve esquecer que as informações só são úteis para 
uma análise estatisticamente sólida se, para cada categoria identificada, a amostra tiver de 
ser suficientemente ampla para gerar comparações. Além disso, a entidade na origem da 
amostra (como o departamento ou o gabinete específico da administração alfandegária) pode 
ter alguma informação disponível. Alguns candidatos a considerar são: 

 Para agentes alfandegários aduaneiros: 
o Função na administração 
o Vínculo laboral 
o Antiguidade  
o Salário  

 Para os intervenientes do setor privado: 
o Tipo de interveniente 
o Para empresas: volume de exportações/importações nos últimos 12 meses 
o Para empresas: dimensão da empresa 
o Para empresas: setor 
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Ao selecionar as questões de fundo, ou demográficas, há dois aspetos importantes 
a considerar. Em primeiro lugar, a confidencialidade - tal como referido noutras secções 
destas diretrizes, o tema da integridade e da corrupção é particularmente sensível e, por 
conseguinte, é fundamental levá-lo em conta durante a conceção dos inquéritos. Por 
conseguinte, as perguntas demográficas devem ser escolhidas de modo a garantir que não 
afetam negativamente o sentido de confidencialidade dos inquiridos na resposta às 
perguntas. Em segundo lugar, é importante levar em conta a prioridade das questões 
demográficas, assegurando que, mais do que representarem informações que seria 
interessante deter, são essenciais para o objetivo central do inquérito, ajudando ou 
contribuindo para a tomada de decisões e ações de resposta. 

 

5.4. SEGUIMENTO DO TRABALHO DE CAMPO 

Materiais de inquérito bem concebidos, uma amostra de alta qualidade e entrevistadores com 
uma formação rigorosa (caso se utilizem entrevistadores) são elementos essenciais para 
assegurar a qualidade dos dados resultantes do inquérito. No entanto, a recolha de dados 
ainda terá de ser monitorizada, para detetar quaisquer problemas que possam surgir e aplicar 
as medidas de resolução necessárias. Os seguintes aspetos da monitorização do trabalho de 
campo devem constituir a norma em qualquer inquérito: 

 Monitorização do progresso do trabalho de campo. Uma monitorização regular do 

progresso das entrevistas concluídas durante o trabalho de campo é necessária para 
avaliar se o progresso é mais lento do que previsto. Se tal for o caso, podem enviar-se 
lembretes (que geralmente e por norma estão calendarizados no planeamento do 
trabalho de campo) ou pode-se decidir prolongar o período do trabalho de campo. 

 Taxa de respostas e monitorização do desempenho da amostra. Qualquer 
fornecedor de serviço responsável pelo inquérito deverá possuir um sistema que 
regista o resultado de contactar um potencial inquirido. Desta forma, pode detetar-se 
se, por exemplo, há uma proporção elevada de contactos inválidos (endereços 
eletrónicos ou números de telefone que não funcionam, empresas que se mudaram 
para outra morada, …) ou se não é possível contactar os inquiridos (porque não 

atendem o telefone repetidamente ou não estão presentes quando se visita 
a empresa). Problemas como estes podem justificar acrescentar uma amostra 
suplementar (se estiver disponível).  

 Monitorização da recolha direta de dados. Os fornecedores de serviço também 

devem possuir procedimentos que lhes permita dar seguimento à própria recolha de 
dados. Nos inquéritos realizados por entrevistador, isto pode ser consistir, por 
exemplo, na escuta de uma entrevista telefónica ou na revisão de registos das 
entrevistas face a face. Se se detetarem problemas, podem-se transmitir comentários 
e opiniões aos entrevistadores posteriormente e, se necessário, eles podem receber 
outros esclarecimentos ou novas formações.  

 Nos inquéritos auto-realizados, em princípio a monitorização não é possível. 
Na abordagem híbrida, o administrador do inquérito pode monitorizar até certo ponto 
a qualidade com que os inquiridos realizaram a tarefa - por exemplo, averiguando se 
se cometeram erros. Se for esse o caso, pode-se pedir imediatamente aos inquiridos 
que os corrijam. No entanto, tal deve ser feito com cuidado e com reservas, já que 
uma verificação imediata como esta quebra a anonimidade que constitui precisamente 
uma vantagem tão grande de um inquérito auto-realizado. Dada a sensibilidade dos 
tópicos do IPIA, recomenda-se que os administradores do inquérito numa abordagem 
híbrida só verifiquem como os inquiridos preenchem o inquérito se um inquirido lhes 
pedir ajuda de forma explícita. 
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6. CONFIDENCIALIDADE E SENSIBILIDADE 

Em muitos inquéritos, é pedido às pessoas que facultem informações pessoais ou sensíveis, 
por vezes sobre tópicos que não discutiriam espontaneamente com terceiros. É sempre um 
desafio assegurar que os inquiridos se sentem suficientemente à-vontade para darem 
respostas completas e sinceras. Geralmente, neste âmbito há dois riscos que têm de ser 
mitigados: o risco de parcialidade para a desejabilidade social e o risco de problemas de 
confidencialidade.  

 A parcialidade para a desejabilidade social ocorre quando os inquiridos ajustam as 

suas respostas à medida daquilo que eles acreditam constituir a resposta socialmente 
mais desejável, para evitarem um julgamento (implícito) por parte daqueles com quem 
estão a comunicar. Isto pode ocorrer em particular quando o conteúdo de um 
inquérito/questão diz respeito a posições sobre assuntos morais, ou se está a ser 
pedido aos inquiridos que descrevam comportamento que possa ser (visto como) 
ilegal ou socialmente repreensível.  

 Os problemas de confidencialidade ocorrem quando um inquirido desconfia da forma 

como as respostas serão tratadas – p. ex., se a sua anonimidade está garantida ou se 
as respostas particulares terão consequências (legais, profissionais, sociais).  

Ambos os riscos têm uma importância crucial para o IPIA. Muitos dos indicadores do inquérito 
giram em torno de comportamento imoral ou ilegal, quer da parte do inquirido, quer 
testemunhado noutros. Em particular no que respeita aos inquéritos a funcionários 
alfandegários, também é necessário considerar a importância da hierarquia e das relações 
empregador-empregado, uma vez que será pedido aos funcionários que avaliem 
a integridade dos seus superiores bem como o desempenho da administração para a qual 
trabalham. Por esta razão, é fundamental que, em todas as etapas da preparação 
e execução do inquérito, haja um grande empenho em convencer os inquiridos de que 
as suas respostas irão permanecer anónimas, e que não serão censurados moral, legal 
ou socialmente.  

Existem várias etapas no projeto do inquérito em que esta questão se torna premente, 
e nesse momento é preciso levar a cabo certas medidas para maximizar a confiança 
e conforto do inquirido.  

 Conceção do questionário. Logo quando se desenvolvem os questionários do IPIA, 

os riscos de parcialidade para a desejabilidade social e problemas de confidencialidade 
constituíram pontos que mereceram toda a atenção. Algumas das medidas da 
conceção das questões empreendidas para minimizar estes riscos foram: 

o Uma construção frásica das questões neutra. Quando se definiram as 

questões sobre perceções ou comportamento que possa ser visto como 
socialmente indesejável, teve-se o cuidado de deixar as perguntas isentas de 
juízos implícitos.  

o Escolha de palavras. Tanto quanto possível, evitaram-se termos legais 

e judiciais. Termos como esses apresentam o risco de realçar para o inquirido 
que o seu comportamento pode ter consequências legais. 

o Oferecer a possibilidade de explicar o comportamento. Um objetivo 

importante do IPIA é avaliar quais são as causas subjacentes das falhas de 
integridade por parte dos funcionários alfandegários e intervenientes do setor 
privado. Em vez de simplesmente perguntar se estiveram envolvidos em 
infrações desta natureza, o questionário inverte o raciocínio e pergunta se 
existem aspetos particulares do trabalho e/ou do funcionamento da 
administração que torne difícil seguir todas as regras. Isto oferece uma forma 
de os inquiridos denunciarem infrações, mesmo se tiverem realizadas por eles, 
porque, no mesmo contexto, podem oferecer uma justificação para esse 
comportamento.  
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 Modo do inquérito. Conforme explicado acima, a escolha quanto ao modo do inquérito 
não só tem um grande impacto na frequência de resposta do inquérito, como também 
no grau de sinceridade das respostas dos inquiridos. Para maximizar as hipóteses de 
respostas sinceras, pode utilizar-se um modo auto-realizado – ou seja, um inquérito 
pela Web ou com papel e caneta. No entanto, deve ter-se em atenção que estes modos 
são também os que apresentam um risco de menor taxa de resposta, especialmente 
entre os intervenientes do setor privado. Se houver recursos disponíveis, vale a pena 
considerar uma abordagem híbrida e supervisionada. No entanto, trata-se de um 
modo que tem um custo suplementar devido à equipa do trabalho de campo necessária 
para visitar os gabinetes alfandegários e/ou empresas. Nesta abordagem, as 
localizações podem ser visitadas pessoalmente por um administrador do inquérito (um 
membro da equipa do fornecedor de serviço encarregado do inquérito). No entanto, os 
questionários continuam a ser preenchidos pelo inquirido sem supervisão direta do 
representante. Podem ser realizados em papel, num tablet ou num computador 
facultado pelo representante, ou no dispositivo pessoal do inquirido através de uma 
hiperligação que o representante lhe enviou. A presença do administrador tem várias 
vantagens: não só pode facultar assistência quando necessário, como pode explicar 
pessoalmente os objetivos do inquérito e as medidas empreendidas pelo organizador 
do inquérito para garantir a anonimidade e manter a segurança no tratamento dos 
dados. Receber esta informação pessoalmente costuma ser mais tranquilizante para os 
inquiridos do que lê-la em papel ou por correio eletrónico. Por último, contactar com um 
membro da equipa do inquérito pessoalmente realça para o inquirido que o inquérito é 
organizado não diretamente pela administração alfandegária (ou “pelo governo”), mas 
por uma entidade externa independente. Isto é especialmente importante para os 
funcionários das alfândegas, a quem será pedido que participem no inquérito (avaliando 
assim o seu empregador) durante as horas de trabalho.  
 

 Apresentação do inquérito e convite. As primeiras impressões são sempre 
importantes, o que não deixa de ser verdade no âmbito da realização de inquéritos. 
Em todas as comunicações com um (potencial) inquirido, o projeto de inquérito deverá 
encorajar a confiança e o conforto. Neste aspeto, há várias medidas importantes: 

o Convite e apresentação. Os inquiridos potenciais devem, desde o primeiro 
momento de comunicação, ser informados explicitamente dos objetivos do 
inquérito, a forma como as suas respostas e dados pessoais serão tratados, 
porquê e como foram escolhidos para participar e quem devem contactar se 
tiverem questões ou preocupações. Se o inquérito for realizado por uma 
interface da Web ou em papel, é fácil facultar ao inquirido uma carta 
informativa. Esta carta deverá também incluir informações de contacto para 
onde possam enviar questões, particularmente sobre o tratamento dos seus 
dados. Também podem ser incluídas hiperligações na Web que facultam mais 
contexto sobre o inquérito (p. ex., ligações ao programa A-CIP ou à Declaração 
de Arusha Revista). Nas entrevistas face a face ou híbridas, o administrador 
do inquérito pode partilhar esta carta e facultar imediatamente informações 
adicionais quando necessário.  

o Se o inquérito for realizado através de entrevistas telefónicas, estas 
informações têm de ser transmitidas oralmente. O tempo disponível para um 
entrevistador facultar estas informações numa conversa telefónica limita 
a quantidade de detalhe que pode ser dada. Logo, é crucial em todos os casos 
que a identidade do fornecedor de serviços encarregado do inquérito, os 
objetivos do inquérito e a anonimidade de todas as respostas sejam 
mencionados claramente. Além disso, os inquiridos devem ser 
minuciosamente informados sobre os antecedentes do inquérito e as medidas 
de proteção de dados aplicáveis, para poderem informar imediatamente e 
tranquilizar os inquiridos se estes tiverem preocupações.  
Identificação do organizador do inquérito. Dado que o principal objetivo do 
inquérito é avaliar o nível de integridade das administrações alfandegárias que 
estão a (co-)organizar o inquérito ao mesmo tempo, a identificação da 
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administração enquanto entidade organizadora é delicada. Os inquiridos, 
especialmente os funcionários da administração alfandegária, podem estar 
preocupados com as consequências das suas respostas se souberem que os 
dados serão vistos pelo seu empregador. Ao mesmo tempo, as diretrizes de 
pesquisa por inquérito e os regulamentos de privacidade internacionais tornam 
obrigatório identificar todos os organizadores de um inquérito se o inquirido 
o solicitar. Além disso, a identificação da administração alfandegária enquanto 
entidade organizadora tem uma vantagem importante, já que essa identificação 
confere autoridade ao inquérito e garante a sua autenticidade. Também oferece 
aos inquiridos garantia de que as suas respostas serão efetivamente utilizadas 
para melhorar o desempenho da administração.  

o Se for identificada com entidade organizadora, também se recomenda que os 
inquiridos sejam claramente informados sobre qual é a função da 
administração alfandegária na organização do inquérito, especialmente no que 
respeita a recolha e arquivamento de dados. É mais provável que os inquiridos 
se sintam protegidos se for garantido explicitamente que os seus dados só 
serão arquivados pelo fornecedor de serviço externo que executa o inquérito, 
e que as suas respostas associadas a identidade nunca serão partilhadas com 
a administração alfandegária. 

o Para o IPIA, tanto o fornecedor de serviço externo como a administração 
alfandegária (e/ou a OMA) deve ser identificado como a entidade organizadora 
do inquérito. Se se facultar uma introdução por escrito, é preferível utilizar os 
logótipos das entidades organizadoras, bem como uma pessoa de contacto 
(ou endereço eletrónico específico) e que se disponibilize uma hiperligação às 
páginas da Web do(s) organizador(es) que possam oferecer informações de 
fundo sobre o seu papel e objetivos.  

 
 Gestão de reclamações e questões. Se os inquiridos tiverem preocupações sobre 

qualquer aspeto do inquérito (p. ex., sobre como as suas respostas e dados pessoais 
serão arquivados, porquê e como foram selecionadas, como é que se obtiveram as 
suas informações de contacto), é crucial dar resposta a estas preocupações assim 
que possível. Se o modo do inquérito envolver um entrevistador ou um administrador 
de inquérito, idealmente estas preocupações são atendidas imediatamente, e todas 
as questões recebem resposta pessoal. Para o permitir, a equipa do inquérito 
envolvida no trabalho de campo deve ter um conhecimento rigoroso da organização 
do inquérito e da forma como os dados de resposta serão geridos. No contexto da 
formação para o projeto, podem preparar-se diretrizes com respostas padronizadas a 
questões comuns dos inquiridos. Além disso, seja qual for o fornecedor de serviço que 
execute o inquérito, a equipa do trabalho de campo deve conhecer os regulamentos 
de proteção de dados aplicáveis no seu país. Os fornecedores de serviço devem ter 
um agente de proteção de dados específico que lida com as reclamações 
relacionadas com proteção de dados e privacidade. Idealmente, o fornecedor de 
serviço também possui uma página Web ou outro meio de comunicação que explica 
resumidamente a forma como garante a conformidade com os regulamentos.  
 

 Publicação/disseminação dos resultados e ações de seguimento. Uma última 
medida para aumentar a confiança e o conforto do inquirido é facultar prova de que a 
sua participação tem um valor efetivo, e que as suas respostas são utilizadas para 
melhorar o desempenho da administração alfandegária. Isto pode ser feito chamando 
a atenção dos inquiridos para os resultados dos inquéritos anteriores, incluindo 
possivelmente uma descrição geral das ações empreendidas pela administração para 
abordar os problemas e os sucessos destas ações. Se estas informações (ainda) não 
estiverem disponíveis, pode dar-se aos inquiridos a possibilidade de se manterem 
informados sobre as futuras publicações dos resultados ou sobre ações relacionadas 
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empreendidas pela administração – quer pessoalmente, se facultarem as suas 
informações de contacto, ou através de um canal geral como uma página Web.  

7. QUALIDADE E VALIDAÇÃO DOS DADOS 

Os questionários do Inquérito de Perceção da Integridade foram concebidos com um empenho 
total em minimizar as hipóteses de erros de avaliação. As questões no inquérito são curtas, 
claras, concretas e possíveis de responder sem colocar grandes exigências cognitivas aos 
inquiridos. Além disso, os inquiridos devem ser selecionados cuidadosamente, e devem 
receber uma formação rigorosa para poderem desempenhar as suas funções. Os inquiridos 
também devem ser informados claramente de quais são os objetivos do inquérito e o que se 
espera deles; esta explicação deve ser feita de um modo que os deixe tranquilos e motive a sua 
confiança. Além do mais, a infraestrutura técnica utilizada para registar as respostas do 
inquérito tem de ser testada antes de se implementar todo o inquérito. 

Apesar de estas medidas preventivas serem importantes, subsiste um risco de erros de 
avaliação por parte dos inquiridos e, quando participam na recolha de dados, dos 
entrevistadores. Por essa razão, é crucial verificar a qualidade do resultado do inquérito. 
Existe uma vasta gama de técnicas para avaliar a qualidade dos dados, que diferem em 
complexidade, precisão e requisitos a nível de recursos. No entanto, em geral, a verificação 
da qualidade de dados centra-se em dois aspetos: 

 Os dados são precisos? Geralmente isto prende-se com contradições nas respostas 

de um mesmo inquirido -- situações em só uma das respostas pode ser logicamente 
correta -- ou com respostas altamente improváveis (como uma idade ou rendimento 
extremamente elevada)  

 Existem indicações de que houve uma falta de esforço por parte do inquirido e/ou do 
entrevistador em responder às perguntas da melhor forma? Nos dados, este critério 
só pode ser avaliado indiretamente (para a verificação direta da qualidade da recolha 
dos dados neste âmbito, é necessário monitorizar diretamente o trabalho de campo – 
ver a secção Error! Reference source not found.).  

Num inquérito que avalia as perceções e o comportamento, o primeiro tipo de problemas de 
qualidade – as incorreções – tem pouca importância. A auto-avaliação de comportamento 
não pode ser comparada com o comportamento efetivo, e as perceções são subjetivas por 
definição. Pode acontecer que as perceções de um inquirido individual entrem em contradição 
interna, mas isto reflete apenas as inconsistências (muitas vezes acidentais) do pensamento 
do inquirido, e não incorreções efetivas nas suas respostas. Em suma, as pessoas podem ter 
e têm convicções contraditórias, mesmo sobre um mesmo aspeto, e o controlo de qualidade 
do inquérito não deverá tentar “corrigir” isto.  

No entanto, a segunda área – problemas de esforço – constitui uma fonte potencial de erros em 
qualquer inquérito, e os dados de resposta devem ser verificados rigorosamente com vista a 
sugestões de falta de esforço. Há uma tendência inerente dos inquiridos e dos entrevistadores 
de minimizarem a carga cognitiva da tarefa que estão a desempenhar. Isto é inevitável e, até 
certo ponto, positivo – quanto mais fácil for preencher o inquérito, mais hipóteses haverá de se 
responder a todas as questões. No entanto, não deverá chegar um nível em que o esforço 
cognitivo é tão baixo que já não é possível ter confiança nas respostas.  

Existem várias verificações de dados através das quais é possível avaliar a (falta de) esforço 
cognitivo. As três verificações que se seguem fazem geralmente parte de um plano de 
verificação de qualidade padrão e, dependendo do modo de inquérito, são fáceis de 
implementar. 

 Extensão da entrevista. Haverá sempre uma grande variação entre os inquiridos no 

tempo necessário para concluir um questionário. Todavia, pode assumir-se que, para 
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preencher um questionário de inquérito de uma forma adequada, é necessária uma 
certa quantidade mínima de tempo. Qual é esta quantidade mínima depende, claro, 
da extensão do questionário e do modo de inquérito – os inquéritos realizados por 
entrevistador levam geralmente mais tempo a preencher do que os inquéritos 
preenchidos pelos próprios inquiridos. Também pode haver diferenças consideráveis 
de país para país devido a razões culturais. Não é fácil determinar o que constitui uma 
entrevista “demasiada curta”. Geralmente, recomenda-se que isto seja definido em 
termos relativos, tendo por base a duração média necessária para preencher 
o questionário – por exemplo, exprimindo a duração mínima como uma certa 
percentagem.  

 Linearização. ‘Linearização’ é o fenómeno que consiste em que os inquiridos dêem 

a mesma resposta a um largo conjunto de questões consecutivas. Isto pode indicar 
que estão a preencher o inquérito em piloto automático (e/ou que o entrevistador não 
está a motivar o inquirido a refletir seriamente sobre as suas respostas). Isto pode 
resultar da formulação da questão, e também não é necessariamente um sinal de 
respostas de baixa qualidade – é inteiramente possível que o inquirido tenha uma 
opinião semelhante sobre muitas questões. Dito isto, uma combinação de linearização 
(especialmente se ocorrer em partes diferentes da entrevista, ou se ocorrer no final da 
entrevista) com uma entrevista de curta duração pode justificar a identificação da 
entrevista como tendo baixa qualidade.  

 Item sem resposta. Se um inquirido recusar ou não puder responder a uma grande 

proporção de questões, a validade das respostas dadas pode ser colocada em dúvida. 
A incapacidade de responder a muitas questões pode, como é óbvio, indicar também 
um problema inerente à questão ou à conceção da amostra: as questões podem ser 
demasiado sensíveis ou difíceis de responder, ou o inquérito pode visar as pessoas 
erradas. Se for este o caso, em condições normais já se deveria ter evidenciado na 
fase de teste, resultando numa elevada taxa de não respostas entre os inquiridos. No 
entanto, se só se observar uma taxa de não resposta em casos isolados, pode 

assumir-se que estes inquiridos não são fiáveis.  

As verificações de qualidade diferem consoante os fornecedores de serviço, mas 
o facto de estes disporem de procedimentos sistemáticos e transparentes que cumprem uma 
base racional baseada nas evidências é essencial e deve constituir um ponto de atenção 
durante o processo de seleção. Ao selecionar um fornecedor de serviço para executar o 
inquérito, é importante verificar quais são as verificações de qualidade de dados predefinidas 
aplicadas, e quais o fornecedor tenciona implementar para o Inquérito de Perceção da 
Integridade. Os fornecedores de serviço deverão ser capazes de indicar os limiares que 
utilizam para determinar em que ponto se considera que uma entrevista tem má qualidade, 
bem como indicar os resultados das suas verificações de qualidade.  

Se as questões do IPIA forem integradas num inquérito mais amplo, pode ser difícil 

controlar rigorosamente a forma como se menciona a qualidade dos dados, já que 
a coordenação global do inquérito e o poder de decisão sobre a conceção e a organização 
poderá competir a outra entidade. No entanto, também neste aspeto é importante obter tanta 
informação quanto possível sobre o sistema de controlo de qualidade aplicado.  

8. ANÁLISE DE DADOS 

8.1. CÁLCULO DOS INDICADORES E ANÁLISE COMPARATIVA 

 

Conforme explicado no capítulo 2 destas Diretrizes, os questionários IPIA foram concebidos 
de tal forma que cada questão está associada a um indicador individual (ver o Anexo 3 
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para obter uma lista de correspondências entre os indicadores e as questões). Isto torna 
possível um cálculo de indicadores simples, já que não existem indicadores complexos que 
tenham de ser calculados para questões múltiplas. Ao agrupar os indicadores por fator, 
é possível calcular classificações agregadas de acordo com cada fator da Declaração de 
Arusha Revista. Se se considerar relevante para o contexto específico, podem-se atribuir 
diferentes ponderações a cada indicador no âmbito da classificação global. A forma de 
abordagem desta classificação ponderada depende das prioridades da administração que 
está a organizar o inquérito. O mapeamento individual entre questões e indicadores permite 
muita flexibilidade para desenvolver conceções de classificação que melhor sirvam os 
objetivos analíticos do organizador. No entanto, deve levar-se em conta que quando estiver 
prevista uma análise de tendência (i.e., quando o inquérito for repetido posteriormente para 
avaliar as alterações), o cálculo das classificações da área agregada tem de ser realizado da 
mesma forma, ou seja, têm de ser colocadas as mesmas questões do primeiro ciclo. 

A classificação para cada indicador pode ser calculada facilmente a partir das respostas às 
questões. A maioria das questões utilizam uma escala de concordância para codificar as 
respostas. Dependendo de o objetivo ser uma concordância máxima, ou uma discordância 
máxima, a classificação pode ser calculada somando as percentagens da metade superior ou 
inferior da escala. Por exemplo, a primeira questão abaixo da classificação seria a soma de 
“discordo até certo ponto” e “discordo vivamente”. Para a segunda questão, o método de 
classificação seria o inverso, i.e., a soma de “concordo vivamente” e “concordo até certo ponto”. 

- Não faço perguntas sobre a forma como o meu caso foi tratado porque não 
vou receber uma resposta satisfatória. 

- Os sistemas alfandegários automáticos respondem às necessidades das 
empresas 

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 

Para poder avaliar se a administração alfandegária cumpre os objetivos estabelecidos no que 
respeita a integridade, devem estabelecer-se limiares de classificação. Estes deverão ser 
decididos pelas administrações, já que dependem das prioridades políticas. Deve ter-se 
cuidado com a definição dos objetivos quando se realizar este inquérito pela primeira vez. 
Podem estabelecer-se objetivos de classificação provisórios baseados nas informações 
disponíveis e possivelmente nos inquéritos anteriores, mas recomenda-se que o primeiro 
inquérito constitua um inquérito de referência. Para os ciclos seguintes, podem definir-se 
metas relativas (um aumento/decréscimo previsto) ou absolutas (um limiar a cumprir em X 
anos) com base nos resultados do primeiro inquérito. 

 

8.2. ANÁLISE DE TENDÊNCIA 

 

No Programa A-CIP, prevê-se que o IPIA seja repetido pelo menos uma vez num período de 
dois anos. Isto permite avaliar se houve progresso. Para uma análise de tendência, deve 
levar-se em consideração os seguintes pontos: 

 O cálculo da classificação de indicadores individuais ou indicadores agregados 
deve permanecer igual para todos os ciclos. Isto aplica-se também a todas as 
ponderações a aplicar, e às questões que seriam incluídas numa classificação 
agregada.  

 Preservar a compatibilidade é fundamental. Isto significa que as questões devem 
permanecer idênticas.  
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 Recomenda-se vivamente que o modo de inquérito permaneça o mesmo para 
todas as reiterações do inquérito. Apesar de as questões do inquérito terem sido 
concebidas para serem utilizadas em qualquer modo, não se recomenda que se 
modifique o modo quando se realiza um inquérito sobre tópicos sensíveis. 
Tenha em atenção que não se irão verificar necessariamente diferenças de modo 
– mas estas são difíceis de avaliar, reduzindo a fiabilidade dos dados sem 
oferecerem uma possibilidade de calcular a parcialidade.  

 Quando as questões do inquérito sobre integridade são incluídas num inquérito 
mais vasto, recomenda-se que os ciclos de seguimento também façam parte do 
mesmo inquérito. Se possível, também se recomenda que o módulo seja integrado 
na mesma secção no inquérito matriz, já que a ordem das questões pode também 
ter algum efeito nos dados.  

 Para os módulos integrados, o controlo sobre as definições do inquérito pode ser 
mais difícil. Para a análise de tendência, ou pelo menos para avaliar 
a possibilidade de análise de tendência, é crucial que se obtenham informações 
sobre a conceção do inquérito (conceção da amostra, modo do inquérito, 

conceção do questionário, processo de recrutamento) em cada ciclo. 

9. DIRETRIZES DE GARANTIA DE QUALIDADE 

É importante que qualquer inquérito aplique critérios de qualidade e procedimentos para 
monitorizar se estes critérios são cumpridos. Os fornecedores de serviço que realizam o IPIA 
devem contar com um sistema de garantia de qualidade rotineiro como elemento padrão dos 
seus serviços e devem ser capazes de facultar detalhes sobre a forma como garantem a 
qualidade do IPIA. Do mesmo modo, recomenda-se que o organizador do inquérito (p. ex., a 
OMA ou as administrações alfandegárias) defina também objetivos de qualidade claros no 
início do projeto e que aplique as precauções necessárias para cumprir estes objetivos. 
Abaixo indicam-se elementos importantes de um sistema desta natureza: 

 O organizador do inquérito deve definir claramente os objetivos do inquérito 
a qualquer parceiro externo envolvido no inquérito e deve determinar os critérios de 
uma administração adequada dos serviços que estes parceiros terão de cumprir. 
Acima de tudo, isto inclui um acordo claro sobre o formato e conteúdo de todos os 
materiais a facultar (p. ex., ficheiros de dados e relatórios). 

 Idealmente, os fornecedores de serviço contratados para realizar o inquérito têm 
experiência comprovada em trabalho de campo no país em causa, além de 
experiência de realização de inquéritos a funcionários públicos e/ou empresas. 

 No início do projeto, o organizador do inquérito e o fornecedor de serviço externo 
devem estabelecer uma calendarização detalhada que inclui todas as etapas 
principais (p. ex., início do trabalho de campo e conclusão prevista) e materiais 
a fornecer.  

 No caso de um inquérito integrado, deve haver um acordo sobre os procedimentos 
estabelecido com o principal organizador do inquérito para que o organizador do IPIA 
se possa manter a par do desenvolvimento e progresso do inquérito central. 

 Os materiais do inquérito devem ser sempre revistos pelos falantes nativos do idioma 
utilizado antes de serem utilizados no trabalho de campo. 

 Os fornecedores de serviço externos que realizam o trabalho de campo do IPIA devem 
ser capazes de mostrar como dão formação à e esclarecem a sua equipa no terreno 
(se houver pessoal envolvido nesta fase do processo). 

 O principal trabalho de campo deve ser antecedido por um teste piloto para verificar 
se os materiais do inquérito, a infraestrutura do trabalho de campo e o sistema de 
recolha de dados estão a funcionar como previsto. 
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 Um fornecedor de serviço externo deve dispor de um sistema para controlar 
a qualidade dos dados (e, se aplicável, o desempenho dos entrevistadores) e deverá 
conseguir apresentar ao organizador do inquérito os resultados deste controlo de 
qualidade.  

 Tanto o organizador do inquérito como qualquer fornecedor de serviço externo deverá 
aderir aos regulamentos de proteção de dados e privacidade locais no âmbito do 
tratamento de dados pessoais e do assegurar da anonimidade dos inquiridos.  
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Estudo de caso sobre a implementação do IPIA do Programa A-CIP da OMA 
 

O IPIA foi iniciado ao abrigo do programa de proa da OMA, o Programa de Anticorrupção 
e Promoção da Integridade (A-CIP) para os Serviços Aduaneiros.  Iniciado em 2019 
e financiado pela Agência Norueguesa de Cooperação para o Desenvolvimento (Norad), 
o Programa A-CIP é o primeiro programa plurianual da OMA de apoio ao desenvolvimento 
de capacidades de assistência técnica (DCAT) para determinadas administrações filiadas da 
OMA que procuram implementar iniciativas em conformidade com a Declaração de Arusha 
Revista da OMA. 

O Programa cumpre uma metodologia de gestão baseada em resultados, e como tal, um 
quadro referência com indicadores de resultados constitui uma parte integrante do mesmo.  
Em conformidade com as melhores práticas internacionais, optou-se por uma abordagem 
híbrida que inclui vários métodos de medição diferentes, incluindo uma avaliação de 
integridade mais detalhada e qualitativa que recorre ao Manual de Desenvolvimento da 
Integridade (IDG) da OMA, bem como o IPIA, 

O IPIA foi dirigido inicialmente em 10 países participantes, mas será implementado com todas 
as Administrações Filiadas do A-CIP pelo menos duas vezes ao longo da vida do Programa.  
A primeira a implementação-piloto do IPIA foi amplamente bem-sucedida e produziu dados 
extensos de mais de 6 000 inquiridos, que foram utilizados por cada administração de 
Serviços Aduaneiros para: 

 Criar indicadores de referência através dos quais se possa medir o seu progresso 

na sequência de intervenções específicas ao abrigo do Programa A-CIP. 

 Fornecer ideias mais amplas sobre as perceções dos agentes alfandegários e do setor 

privado. 

Seguindo as Diretrizes do IPIA, o Programa A-CIP selecionou a seguinte abordagem. 

População alvo - o inquérito Piloto visou os dois grupos amplamente definidos utilizados para 

o desenvolvimento do IPIA: funcionários da administração alfandegária e partes interessadas 
do setor privado.  

- Definiram-se os funcionários alfandegários como funcionários da administração envolvidos 
diretamente nas operações e na administração alfandegárias.  Esta definição aplicou-se 
também em administrações onde os direitos alfandegários se combinavam com outras áreas, 
tais como impostos nacionais, ou deveres militares e de segurança.  Os dados populacionais 
totais (segmentados por sexo e localização) foram fornecidos pelas próprias administrações 
alfandegárias participantes.  

- As partes interessadas do setor privado consideradas relevantes eram entidades privadas 
sediadas nos países participantes, que se presume interagirem com agências alfandegárias 
no contexto das suas operações comerciais (por exemplo, através da importação e/ou 
exportação de mercadorias). Devido à falta de dados suficientes sobre os intervenientes do 
setor privado na posse das administrações alfandegárias participantes, a identificação da 
população alvo total foi realizada por extração de uma base de dados internacional, tendo 
sido processada, depurada e mapeada para os diferentes países participantes e indústrias 
empresariais. As populações alvo resultantes foram posteriormente revistas e validadas pelas 
administrações alfandegárias participantes. 

Tamanho das amostras – A partir do total das populações identificadas, calcularam-se os 
tamanhos das amostras alvo. A definição da amostra, tanto para os funcionários 
alfandegários como para os intervenientes do setor privado, foi calculada utilizando a seguinte 
fórmula: 
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em que 
z = classificação-z (1,96 para um nível de confiança de 95 %) 
p = proporção da amostra (0,5 utilizado) 
e = margem de erro 
N = tamanho total da população 

A amostra foi calculada separadamente para funcionários alfandegários e intervenientes do 
setor privado nos países participantes para um nível de confiança de 95 % e margem de erro 
de 4 %. 

Indicadores e perguntas selecionados - para a primeira iteração autónoma do IPIA, decidiu-
se incluir todos os indicadores e perguntas de ambos os inquéritos, para os funcionários do 
Setor Privado e dos Serviços Alfandegários.  Apesar de as Diretrizes apontarem alguns riscos 
potenciais quanto à qualidade dos dados devido à duração/encargo do inquérito, envidámos 
esforços para mitigar estes riscos ao selecionarmos o modo de inquérito.  Com o modo 
escolhido, verificou-se durante os testes que o inquérito levaria 10 a 15 minutos a realizar. As 
perguntas foram traduzidas em oito idiomas locais diferentes para os 10 países participantes.  
Realizaram-se testes cognitivos para assegurar que os significados não se perdiam com 
a tradução. Nos países em que existe mais do que uma língua oficial, os inquiridos tinham 
a opção de selecionar a sua preferência.  

Modo do inquérito - o modo do inquérito escolhido foi um modo híbrido (ou supervisionado) 
de entrevistas assistidas por computador (EAC supervisionadas). Utilizaram-se tablets 
encriptados especificamente para o efeito, denominados Estações de Inquérito Móveis (EIM), 
para apresentar os questionários e registar as respostas, que foram supervisionadas por 
terceiros. Os inquéritos foram administrados ao longo de 2-3 semanas em aproximadamente 
3 estâncias aduaneiras, escolhidas pela sua importância estratégica no que respeita ao 
impacto potencial da corrupção, bem como ao volume de interação entre os funcionários 
alfandegários e o setor privado, conforme necessário para atingir as dimensões das amostras 
alvo. As perguntas do inquérito foram codificadas nas EIM por forma a que os inquiridos não 
conseguissem passar à secção seguinte sem fornecer respostas a todas as perguntas da 
página. Isto ajudou a assegurar uma taxa de conclusão de 100 %. 

Confidencialidade e sensibilidade - os inquiridos foram convidados a preencher o inquérito 

pela entidade externa independente, que validou a sua elegibilidade para a referência da 
amostra por identificação. Uma vez validado, o inquirido recebeu uma ficha de utilização única 
para utilizar o EIM e preencher o inquérito de forma anónima. 
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Comunicações - foi lançada uma campanha de sensibilização para o IPIA em cada país nos 

meses que antecederam a implementação no terreno.  Enviaram-se comunicações a 
cada administração alfandegária participante para informar os funcionários e encorajar 
a participação, bem como às associações do setor privado, tais como Câmaras de Comércio 
e associações de corretores. Também foram afixados cartazes e distribuídos panfletos nas 
estâncias alfandegárias e nas localizações abrangidas pelo inquérito. 

Questões demográficas - foram selecionadas algumas questões para fornecer formas de 

cruzar os dados: 

 

 

Estas perguntas foram cuidadosamente escolhidas por forma a fornecer alguns fatores 
distintivos entre os inquiridos que poderiam ser úteis para uma análise posterior dos dados, 
sendo ao mesmo tempo suficientemente amplas para facultar aos inquiridos uma ideia de 
anonimato. 

Análise de dados - os dados recolhidos nas EIM foram encriptados e transferidos dentro de 

uma rede fechada para posterior extração de dados. Foram implementados vários protocolos 
para assegurar a integridade dos dados.  A análise inicial dos dados foi realizada utilizando 
um servidor Microsoft SQL. A cada administração alfandegária participante foi fornecido um 
ficheiro .CSV que continha os conjuntos de dados completos que poderiam então ser 
utilizados pelos próprios analistas internos da administração, recorrendo às ferramentas de 
análise de dados preferenciais.  Peritos da equipa do Programa A-CIP da OMA trabalharam 
com cada administração para fornecer uma análise sumária dos dados na perspetiva do 
Programa A-CIP e das próprias prioridades estratégicas da administração aduaneira. 

Enquadramento da Análise de Desempenho - produziu-se um enquadramento de pontuação 

de análise de desempenho para os resultados do IPIA e desenvolveu-se uma série de 
pontuações de referência para áreas alvo.  Também se utilizaram diagramas em teia de 
aranha para visualizar as pontuações de grupos de indicadores no contexto de certos fatores-
chave, por exemplo: 

 

 

   

Ao produzir o enquadramento de análise, fizeram-se as seguintes considerações: 

 Média vs. Mediana - não há a mesma diferença explícita entre cada resposta variável 

para valores ordinais em confronto com valores contínuos.  Isto coloca algumas 

questões sobre o cálculo das médias.  Tanto os valores de mediana como de média 

foram testados nas respostas IPIA. Os valores medianos fornecem conclusões 
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semelhantes quanto ao estado atual, mas não facultam resultados suficientemente 

matizados, pelo que se utilizaram valores médios nos cálculos da pontuação. 

 Exclusões no cálculo - as quatro questões (3/41 Serviços Alfandegários e 1/29 Setor 

Privado) que forneciam variáveis nominais vs. ordinais foram excluídas dos cálculos 

para efeitos de medição do desempenho.  As respostas a estas questões serão 

analisadas separadamente. 

 Exceções no cálculo - Os valores da pontuação das respostas para as perguntas do 

teste de cenário foram determinados com base na consulta e análise de sensibilidade. 

 Capacidade de comparação das perguntas - É importante observar que esta 

combinação de respostas a diferentes perguntas com vista a criar pontuações 

agregadas apresenta algumas falhas, uma vez que as variáveis não são exatamente 

comparáveis em relação à importância e impacto sobre a corrupção. 

 Viés aspiracional - Deve considerar-se que poderia haver uma resposta aspiracional 

ao IPIA, embora o anonimato procure mitigar esta situação. O facto de os inquéritos 

serem entregues nas instalações dos Serviços Aduaneiros e com o apoio das 

administrações poderia conduzir a mais respostas aspiracionais, em particular por 

parte dos funcionários dos Serviços Aduaneiros. 

 Metas - As metas de pontuação até ao final do Programa A-CIP foram estabelecidas 

para refletir uma melhoria de 80 % em todas as respostas ao inquérito.  Isto foi 

calculado assumindo que 80 % daqueles que responderam com uma resposta irão 

responder com a segunda melhor resposta durante a iteração final do inquérito. 

 

Conclusões e lições aprendidas com a implementação do IPIA no Programa A-CIP 

De forma avassaladora, a implementação do IPIA ao abrigo do Programa A-CIP foi bem 
sucedida e forneceu os dados e conhecimentos necessários para cumprir os objetivos do 
inquérito: avaliar de forma quantitativa a forma como os funcionários das administrações 
aduaneiras e as partes interessadas do setor privado avaliam individualmente, ou 
apreendem, o nível de integridade nas administrações aduaneiras. 

Embora o modo de inquérito escolhido, ERC supervisionadas, tenha constituído um exercício 
muito exigente em termos de recursos, as informações foram consideradas úteis para 
a qualidade dos dados recolhidos.  Foram recolhidos mais de 400 000 dados de mais de 
6 000 funcionários alfandegários e inquiridos do setor privado nos 10 países participantes.  
Mantiveram-se os objetivos de nível de confiança de 95 % e margem de erro de 4 %. 

Os dados recolhidos pelo IPIA administrado no âmbito do Programa A-CIP da OMA 
pertencem em primeiro lugar e principalmente a cada uma das administrações alfandegárias 
participantes, que irão utilizar os resultados no enquadramento de indicadores de resultados 
de cada país, orientando as intervenções apoiadas pelo Programa A-CIP da OMA.  Cada 
administração é também encorajada a partilhar resultados e perspetivas importantes do 
inquérito com as partes interessadas, tanto internas como externas, particularmente o setor 
privado.  Isto pode ajudar a apoiar a ação coletiva na resposta à integridade e corrupção na 
administração alfandegária e assegurar que todos assumem a devida responsabilidade. 
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O IPIA, tal como implementado ao abrigo do Programa A-CIP, não é nem nunca foi concebido 
para ser utilizado para comparar países, nem para criar um índice de classificação.  
No entanto, como todos os países participantes no âmbito do Programa A-CIP estão 
a implementar o IPIA de forma normalizada, oferece também uma oportunidade para analisar 
dados agregados, anonimizados de modo a que os detalhes específicos do país sejam 
removidos, o que permite identificar tendências estatisticamente significativas e correlações 
entre indicadores.  Os resultados e as perspetivas destes exercícios mais amplos de análise 
de dados podem ser úteis a todos os membros da OMA. 

 

~~~ 
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Anexo 1. Questionário para agentes alfandegários 

1. LIDERANÇA E COMPROMISSO 
 

Em que medida concorda ou discorda das seguintes afirmações:  

Q1a. Em geral, atingir um nível elevado de integridade é visto como uma prioridade na 
administração.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo  

 

Q1b. O(s) meu(s) supervisor(es) dá/dão um exemplo positivo no que respeita 
à integridade.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo  

 

Q1c. A chefia da administração alfandegária  dá um exemplo positivo no que respeita 
à integridade.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo  

 

Q1d. A minha função e os comportamentos que se esperam de mim na administração 
alfandegária  são claros.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo  

 

Q1e. Conheço o procedimento de denúncia de violações da integridade na minha 
administração alfandegária .  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo  

 
Q1f. Sinto-me encorajado pelo(s) meu(s) supervisor(es) a denunciar violações da 
integridade.  
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1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo  

 

Q1g. O meu supervisor está a agir para promover a integridade.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo  

 

2. ÂMBITO 
 

Em que medida concorda ou discorda das seguintes afirmações:  

Q2a. Em geral, o atual quadro regulamentar dos serviços alfandegários  reduz com 
eficácia o risco de corrupção e violações da integridade.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo  

 

Q2b. Os regulamentos alfandegários são tão complexos que eu tenho dificuldade em 
aplicá-los no meu trabalho constantemente.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 

 

Q2c. Ignoro os regulamentos alfandegários  porque são demasiado complexos.  

1 Sempre 
2 Com frequência 
3 Ocasionalmente 
4 Nunca 
98 Não sei / não respondo/não respondo 
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Q2d. Sinto-me encorajado pelo(s) meu(s) supervisor(es) a fornecer informações sobre 
a eficácia dos regulamentos alfandegários .  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo  

 

Q2e. O(s) meu(s) supervisor(es) tomam as medidas necessárias na sequência das 
informações que eu presto sobre a eficácia dos regulamentos alfandegários .  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo  

 

3. TRANSPARÊNCIA 
 

Em que medida concorda ou discorda das seguintes afirmações:  

Q3a. Sinto-me suficientemente informado sobre os procedimentos padrão de que 
preciso para realizar o meu trabalho diário com os clientes.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo  

 

Q3b. Quando um supervisor pede que me afaste dos procedimentos padrão, sinto-me 
suficientemente informado sobre a necessidade de agir dessa forma.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo  

 

Q3c. Tomo decisões uniformes no meu trabalho diário com os clientes.  

1 Sempre 
2 Com frequência 
3 Ocasionalmente 
4 Nunca 
98 Não sei/não respondo 

 

Q3d. Consigo aplicar os procedimentos padrão sem interferência desadequada de 
outros agentes.  

1 Sempre 
2 Com frequência 
3 Ocasionalmente 
4 Nunca 
98 Não sei/não respondo 
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4. AUTOMAÇÃO 
 

Em que medida concorda ou discorda das seguintes afirmações:  

Q4a. Sinto que tenho formação suficiente para utilizar sistemas informáticos 
na administração.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 
99 A minha administração não oferece formações 

 

Q4b. A introdução de sistemas alfandegários  automatizados restringiu as 
oportunidades de ignorar os procedimentos.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 
99 Não existem sistemas automatizados na minha administração 

 

5. REFORMA E MODERNIZAÇÃO 
 

Em que medida concorda ou discorda das seguintes afirmações:  

Q5a. Sinto-me envolvido nos programas de modernização dos sistemas alfandegários  
para promover integridade.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo  

 

Q5b. Há menos oportunidade de corrupção porque os programas de modernização dos 
sistemas alfandegários  promovem a integridade. 

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo  

 

6. CONTROLO E INVESTIGAÇÃO 
 

Em que medida concorda ou discorda das seguintes afirmações:  

Q6a. Sinto-me suficientemente seguro para denunciar violações da integridade.  
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1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo  

 

Q6b. Os relatórios de comportamento seguro na minha administração alfandegária  
resultam em ações contra esse comportamento.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo  

 

Q6c. Os relatórios de corrupção na minha administração são investigados de uma 
forma justa.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo  

 

Q6d. Imagine o seguinte cenário. Suspeita que um colega está a aceitar dinheiro do 
setor empresarial para ignorar os procedimentos. Com é que reagiria? São possíveis 
respostas múltiplas. 

1 Não faço nada 
2 Conversa com o colega sobre o seu comportamento 
3 Denuncio a situação imediatamente ao supervisor direto 
4 Denuncio a situação imediatamente ao organismo de investigação interno 
5 Denuncio a situação imediatamente ao organismo de investigação externo (inclua 

esta opção no questionário apenas se existir um organismo desta natureza 
no país onde o inquérito está a ser realizado) 

98 Não sei/não respondo 

Q6e. Imagine o seguinte cenário. Um cliente oferece-lhe dinheiro ou uma prenda 
para acelerar o processo alfandegário ou desalfandegar bens sem os devidos 
documentos. Com é que reagiria?  

1  Recusa e comunica o incidente 
2 Aceita dinheiro ou uma oferta 
3 Ignora a questão e processa o caso de acordo com os procedimentos sem 

denunciar o incidente 
98 Não sei/não respondo 

7. CÓDIGO DE CONDUTA 
 

Q7a Existe um código de conduta aplicável à sua administração alfandegária ? 

1  Sim 
2 Não 
98 Não sei/não respondo 
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(Se a Q7a= SIM)  
Q7b. Existem um sistema de sanções no caso de os agentes alfandegários  violarem 
o código de conduta? 

1  Sim 
2 Não 
98 Não sei/não respondo 

 

(Se a Q7a= SIM) 
Em que medida concorda ou discorda das seguintes afirmações:  

Q7c. Percebo bem o código de conduta.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo  

 
Q7d. O código de conduta é aplicado de uma forma justa.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo  

 

(Se a Q7b=SIM) 
Em que medida concorda ou discorda das seguintes afirmações:  

Q7e. O sistema de sanções impede que eu viole as regras de integridade. 

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo  

 

Q7f. O código de conduta ajuda-me a tomar decisões éticas. 

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 

 

(Se a Q7a=NÃO) 
Em que medida concorda ou discorda da seguinte afirmação: 

Q7g. Precisamos de um código de conduta na nossa administração alfandegária .  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
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4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 

 

8. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 

Em que medida concorda ou discorda das seguintes afirmações:  

Q8a. O meu salário é justo dadas as minhas responsabilidades com a administração 
alfandegária .  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 

 
Q8b. Um salário mais elevado reduziria os incentivos para um comportamento 
corrupto.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 

Q8c. O recrutamento e a promoção na minha administração são baseados em mérito.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 

 

Q8d. A formação de integridade na minha administração ajuda a prevenir a corrupção.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 

 

9. ESPÍRITO DE EQUIPA (COOPERATIVISMO) 
 

Em que medida concorda ou discorda das seguintes afirmações:  

Q9a. Desempenhar o meu trabalho dá-me satisfação.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 
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Q9b. Acima de tudo, existem critérios éticos elevados na minha administração 
alfandegária .  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 

 

Q9c. Sinto-me responsável por manter altos critérios de integridade na minha 
administração alfandegária .  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 

 

10. RELACIONAMENTO COM O SETOR PRIVADO 
 

Em que medida concorda ou discorda das seguintes afirmações: 

Q10a. A minha interação diária com o setor privado é profissional e correta 

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 

 

Q10b. A principal missão da administração  é... 

1 exercer controlo sobre a comunidade empresarial 
2 facilitar o comércio 

3 Não sei/não respondo 

 

Anexo 2. Questionário para intervenientes do setor privado 

1. LIDERANÇA E COMPROMISSO 
 

Em que medida concorda ou discorda das seguintes afirmações: 

Q1a. Atingir um nível elevado de integridade é visto como uma prioridade na 
administração alfandegária .  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 
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Q1b. A chefia da administração alfandegária  dá um exemplo positivo no que respeita 
à integridade.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 

 
Q1c. A gestão da administração alfandegária  está a tomar medidas contra a corrupção.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 

 

2. ÂMBITO 
 

Em que medida concorda ou discorda das seguintes afirmações:  

Q2a. A complexidade dos regulamentos alfandegários  tem um impacto negativo na 
minha capacidade de fazer negócios. 

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 

 

Q2b. É difícil seguir as regras da administração porque são demasiado complexas.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 

 

Q2c. Não cumpro as regras da administração porque são demasiado complexas.  

1 Sempre 
2 Com frequência 
3 Ocasionalmente 
4 Nunca 

98 Não sei/não respondo 

 
Q2d. Sei a quem me devo dirigir se tenho comentários a fazer sobre os regulamentos 
alfandegários .  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
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4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 

 
Q2e. Os comentários dos clientes sobre os regulamentos alfandegários  refletem-se 
nas decisões e/ou em novas políticas.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 

 

3. TRANSPARÊNCIA 
 

Em que medida concorda ou discorda das seguintes afirmações:  

Q3a. Em geral, sinto-me suficientemente informado sobre os regulamentos 
alfandegários  e as taxas necessárias para os cumprir.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 

 

 

Q3b. Em geral, sinto-me suficientemente informado sobre as sanções possíveis 
quando se violam as regras alfandegárias.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 

 

Q3c. Percebo sempre porque é que os sistemas alfandegários  tomam uma decisão 
específica sobre o meu caso.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 

 

Q3d. As mesmas regras aplicam-se sempre que negoceio com as administrações 
alfandegárias, independentemente do indivíduo ou da localização.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 



  

50 

 

Q3e. É-me fácil obter informações sobre a razão por que uma decisão específica 
relativamente ao meu caso foi tomada.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 

 

Q3f. Não faço perguntas sobre como o meu caso foi tratado porque não vou receber 
uma resposta satisfatória.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 

 

4. AUTOMAÇÃO 
 

Em que medida concorda ou discorda das seguintes afirmações:  

Q4a. Os sistemas alfandegários  automáticos respondem às necessidades das 
empresas.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 

 

Q4b. A introdução de sistemas alfandegários  automatizados restringiu as 
oportunidades de contornar os procedimentos.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 

 

5. REFORMA E MODERNIZAÇÃO 
 

Em que medida concorda ou discorda das seguintes afirmações:  

Q5a. As empresas são consultadas previamente às reformas alfandegárias e aos 
programas de modernização.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 
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Q5b. (se a Q5a = 1 ou 2) Os comentários das empresas sobre reformas e programas de 
modernização refletem-se nas decisões e/ou em novas políticas.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 

 

6. CONTROLO E INVESTIGAÇÃO 
 

Q6a. Já fez parte de uma investigação de integridade realizada pelas investigações 
alfandegárias internas? 

1 Sim 
2 Não 
3 SE a Q6a=SIM: Q6b. Em que medida concorda com a seguinte afirmação:  

Q6b. A minha experiência com esta investigação de integridade realizada pelas 
investigações alfandegárias internas foi positiva.  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei  

 

7. CÓDIGO DE CONDUTA 
 

Em que medida concorda ou discorda das seguintes afirmações:  

Q7a. A minha empresa tem um código de conduta aplicável quando negoceio com 
a administração alfandegária .  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 

 

Q7b. A minha profissão tem um código de conduta aplicável quando negoceio com 
a administração alfandegária .  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 

 

Q7c. Um código de conduta afeta positivamente a forma como negoceio com 
a administração alfandegária .  
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1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 

 

9. ESPÍRITO DE EQUIPE (COOPERATIVISMO) 
 

Em que medida concorda ou discorda das seguintes afirmações: 

Q9a. A administração alfandegária  tem uma cultura de apoio ao cliente. 

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 

10. RELACIONAMENTO COM O SETOR PRIVADO 
 

Em que medida concorda ou discorda das seguintes afirmações:  

Q10a. Sinto-me responsável por manter altos critérios de integridade quando negoceio 
com a administração alfandegária .  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 

 

Q10b. Conheço os procedimentos de denúncia de ocorrências de corrupção no âmbito 
das interações com a administração alfandegária .  

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 

 

Q10c. Sinto-me suficientemente seguro para denunciar ocorrências de corrupção. 

1 Concordo vivamente 
2 Concordo até certo ponto 
3 Discordo até certo ponto 
4 Discordo vivamente 
98 Não sei/não respondo 

 

Q10d. Imagine o seguinte cenário. Um agente alfandegário  pede-lhe que pague uma 
taxa para acelerar o processo aduaneiro. Com é que reagiria?  

1 Recusa 
2 Recusa e comunica o incidente 
3 Paga a taxa 
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4 Ignora a questão e pede que o seu caso seja processado de acordo com os 
procedimentos 

98 Não sei/não respondo 
 

Q10e. É possível não cumprir os requisitos alfandegários  mediante o pagamento de 
subornos.  

5 Sempre 
6 Com frequência 
7 Ocasionalmente 
8 Nunca 
98 Não sei/não respondo 
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Anexo 3. Lista de indicadores 

 

Grupo alvo Nome do indicador Descrição do indicador Tipo de 
indicador 

Questão do 
inquérito 

FATOR 1 - LIDERANÇA E COMPROMISSO 

agentes 
alfandegários  

Prioridade A administração alfandegária está suficientemente 
empenhada em atingir um alto nível de integridade  

perceção Q1a 

agentes 
alfandegários  

Exemplo positivo dos 
supervisores diretos 

A direção superior e os supervisores diretos dão um exemplo 
positivo no que respeita à integridade 

perceção Q1b 

agentes 
alfandegários  

Exemplo positivo da liderança A direção superior e os supervisores diretos dão um exemplo 
positivo no que respeita à integridade 

perceção Q1c 

agentes 
alfandegários  

Expectativas Os papéis e os comportamentos desejados para todas as 
funções são comunicados claramente 

perceção Q1d 

agentes 
alfandegários  

Perceção da denúncia  Os funcionários conhecem os procedimentos de denúncia 
de ocorrências de corrupção 

perceção Q1e 

agentes 
alfandegários  

Encorajamento da denúncia Os funcionários sentem-se encorajados a denunciar 
problemas de integridade à direção superior 

perceção Q1f 

agentes 
alfandegários  

Ação da direção A direção superior age para promover a integridade. perceção Q1g 

          

intervenientes do 
setor privado 

Prioridade externa A administração alfandegária está suficientemente 
empenhada em atingir um alto nível de integridade  

perceção Q1a 

intervenientes do 
setor privado 

Exemplo positivo externo A direção superior dá um exemplo positivo no que respeita 
à integridade 

perceção Q1b 

intervenientes do 
setor privado 

Ação da direção externa A direção superior age para combater a falta de integridade. perceção Q1c 
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FATOR 2 - ÂMBITO 

agentes 
alfandegáros  

Eficácia do quadro Os funcionários consideram que o quadro regulamentar 
reduz com eficácia o risco de violações da integridade 

perceção Q2a 

agentes 
alfandegáros  

Conformidade agentes Os procedimentos burocráticos ou os regulamentos 
complexos não são um obstáculo que impeça os 
funcionários de seguir as regras da administração 

perceção Q2b 

agentes 
alfandegáros  

Conformidade comportamento Os funcionários não contornam as regras da 
administração devido aos procedimentos burocráticos 
ou a regulamentos complexos 

comportamento Q2c 

agentes 
alfandegáros  

Comentários internos Os funcionários sentem-se encorajados a fornecer 
informações sobre a complexidade e eficiência dos 
regulamentos alfandegários. 

perceção Q2d 

alfandegáros  Comentários internos úteis Os funcionários sentem que os seus comentários são 
implementados com vista a melhorar os regulamentos 

perceção Q2e 

          

intervenientes do 
setor privado 

impacto da burocracia Os intervenientes do setor privado sentem que a 
burocracia tem um impacto negativo na sua capacidade 
de fazer negócios 

perceção Q2a 

intervenientes do 
setor privado 

Conformidade Os intervenientes do setor privado consideram que 
é fácil/exequível cumprir os regulamentos alfandegários  

perceção Q2b 

intervenientes do 
setor privado 

Comentários externos Os intervenientes do setor privado sabem a quem se 
devem dirigir se quiserem fornecer comentários sobre 
os regulamentos e os sistemas de sanções 

perceção Q2c 

intervenientes do 
setor privado 

Conformidade comportamento Os intervenientes do setor privado não se sentem 
forçados a ignorar deliberadamente os regulamentos 
devido à sua complexidade 

comportamento Q2e 

intervenientes do 
setor privado 

Comentários externos úteis Os intervenientes do setor privados sentem que os seus 
comentários e as suas opiniões sobre os regulamentos 
alfandegáros  se refletem nas decisões e/ou novas 
políticas 

perceção Q2d 
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FATOR 3 - TRANSPARÊNCIA 

agentes 
alfandegáros  

Norma de informação Os funcionários sentem-se suficientemente informados 
sobre os procedimentos padrão que têm de seguir quando 
trabalham com casos alfandegáros  

perceção Q3a 

agentes 
alfandegáros  

Desvio de informação Quando lhes pedem que se afastem dos procedimentos 
padrão, os funcionários sentem-se suficientemente 
informados sobre a necessidade de agir dessa forma  

perceção Q3b 

agentes 
alfandegáros  

Uniformidade Os funcionários tomam decisões uniformes quando 
trabalham com clientes alfandegáros 

comportamento Q3c 

agentes 
alfandegáros  

Liberdade Os funcionários sentem que têm a liberdade de aplicar os 
procedimentos padrão sem interferência desadequada de 
outros agentes 

comportamento Q3d 

          

intervenientes do 
setor privado 

Regulamentos de informação Os intervenientes do setor privado sentem-se 
suficientemente informados sobre os regulamentos 
alfandegáros  e as taxas/os honorários necessários 
para os cumprir 

perceção Q3a 

intervenientes do 
setor privado 

Informação sanções Os intervenientes do setor privado sentem-se 
suficientemente informados sobre as sanções possíveis 

perceção Q3b 

intervenientes do 
setor privado 

Clareza É sempre claro para os intervenientes do setor privado por 
que razão o seu caso foi gerido como foi pelo sistema 
alfandegáro 

perceção Q3c 

intervenientes do 
setor privado 

Previsibilidade Os intervenientes do setor privado consideram que se 
aplicam as mesmas regras e procedimentos sempre 
que têm interações com os agentes/administrações 
alfandegáros  independentemente do indivíduo e da 
localização 

perceção Q3d 

intervenientes do 
setor privado 

Comentários Os intervenientes do setor privado consideram que é fácil 
obter informações ou uma revisão sobre a razão por que 
uma decisão específica relativamente ao seu caso foi 
tomada 

perceção Q3e 

intervenientes do 
setor privado 

Comentários comportamento Os intervenientes do setor privado não se sentem 
desencorajados para pedir informações sobre a forma 
como o caso foi gerido quando consideram que não 
produziu bons resultados 

comportamento Q3f 
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FATOR 4 - AUTOMAÇÃO 

agentes 
alfandegáros  

Formação Os funcionários sentem-se suficientemente formados 
suficiente para utilizar sistemas informáticos na 
administração 

perceção Q4a 

agentes 
alfandegáros  

Fugir aos protocolos internos A introdução de sistemas automatizados restringiu as 
oportunidades de ignorar os procedimentos 

comportamento Q4b 

          

intervenientes do 
setor privado 

Necessidades de automatização Os sistemas alfandegáros  automáticos/informatizados 
respondem às necessidades dos intervenientes do setor 
privado 

perceção Q4a 

intervenientes do 
setor privado 

Fugir aos protocolos externos A introdução de sistemas automatizados restringiu as 
oportunidades de contornar os procedimentos 

comportamento Q4b 

FATOR 5 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO 

agentes 
alfandegáros  

Propriedade Os funcionários têm um forte sentido de propriedade 
sobre qualquer programa de modernização e reforma 

perceção Q5a 

agentes 
alfandegáros  

Fugir aos protocolos Os funcionários consideram que os programas de reforma 
e modernização restringiram as oportunidades de 
corrupção 

comportamento Q5b 

          

intervenientes do 
setor privado 

Necessidades de reforma Os intervenientes do setor privado são consultados 
previamente às reformas alfandegáras e aos programas 
de modernização 

perceção Q5a 

intervenientes do 
setor privado 

Impacto Os intervenientes do setor privado sentem que os 
seus comentários sobre os programas de reforma 
e modernização se refletem nas decisões e/ou novas 
políticas 

perceção Q5b 

 FATOR 6 - CONTROLO E INVESTIGAÇÃO  

agentes 
alfandegáros  

Denúncia Os funcionários sentem-se suficientemente seguros para 
denunciar ocorrências de corrupção 

perceção Q6a 

agentes 
alfandegáros  

Medida As divulgações de corrupção/transgressão dão origem 
a medidas de resposta 

perceção Q6b 
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agentes 
alfandegáros  

Sistema justo As divulgações de corrupção/transgressão são geridas de 
uma forma justa 

perceção Q6c 

agentes 
alfandegáros  

Denúncia colegas Os funcionários divulgam o comportamento corrupto dos 
colegas quando estão cientes do mesmo 

comportamento Q6d 

agentes 
alfandegáros  

Denúncia clientes Os funcionários comunicam os casos em que os clientes 
se disponibilizam a pagar subornos para contornar os 
procedimentos 

comportamento Q6e 

          

intervenientes do 
setor privado 

Investigação experiência Os intervenientes do setor privado consideram que a sua 
experiência com a investigação de integridade é positiva 

perceção Q6b 

FATOR 7 - CÓDIGO DE CONDUTA 

agentes 
alfandegáros  

Perceção do código de conduta Os funcionários sabem se um dado código de conduta se 
aplica a si 

perceção Q7a 

agentes 
alfandegáros  

Perceção do sistema de 
sanções 

Os funcionários sabem se existe um sistema de sanções 
que pode ser aplicado em caso de violação do código de 
conduta 

perceção Q7b 

agentes 
alfandegáros  

Clareza do código de conduta Os funcionários consideram que o código de conduta 
é claro 

perceção Q7c 

agentes 
alfandegáros  

Justeza do código de conduta Os funcionários consideram que o código de conduta 
é aplicado com justeza 

perceção Q7d 

agentes 
alfandegáros  

Eficiência do sistema de 
sanções 

O (sistema de sanções do) código de conduta 
desencoraja os agentes da corrupção 

comportamento Q7e 

agentes 
alfandegáros  

Decisões do código de conduta Os funcionários sentem que o código de conduta os ajuda 
a tomar decisões éticas 

perceção Q7f 

agentes 
alfandegáros  

Necessidade do código de 
conduta 

Os funcionários sentem que a administração alfandegária 
precisa de um código de conduta 

perceção Q7g 

          

intervenientes do 
setor privado 

Código de conduta As empresas sentem que estão sujeitas ao código de 
conduta (se houver um) 

perceção Q7a 

intervenientes do 
setor privado 

Código de conduta Os profissionais empresas sentem que estão sujeitos 
ao código de conduta (se houver um) 

perceção Q7b 

intervenientes do 
setor privado 

Comportamento do código de 
conduta 

Os intervenientes do setor privado são afetados 
positivamente por um código de conduta 

comportamento Q7c 
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FATOR 8 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

agentes 
alfandegáros  

Salário equitativo Considera-se que o salário é suficientemente elevado em 
relação às responsabilidades do trabalho 

perceção Q8a 

agentes 
alfandegáros  

Impacto do salário Os funcionários consideram que um salário mais elevado 
reduziria os incentivos para a corrupção 

perceção Q8b 

agentes 
alfandegáros  

Sistema de mérito justo O recrutamento, a avaliação e a promoção na 
administração baseiam-se no mérito 

perceção Q8c 

agentes 
alfandegáros  

Formação para a integridade A formação/o desenvolvimento pessoal conseguiram 
aumentar um sentido de integridade 

perceção Q8d 

FATOR 9 - ESPÍRITO DE EQUIPA (COOPERATIVISMO) 

agentes 
alfandegáros  

Moral elevado dos funcionários O moral dos funcionários é elevado perceção Q9a 

agentes 
alfandegáros  

Critérios dos funcionários Considera-se que a alfandegáras alfandegária atinge 
critérios/princípios éticos elevados 

perceção Q9b 

agentes 
alfandegáros  

Responsabilidade O pessoal sente-se pessoalmente responsável por manter 
critérios/princípios éticos elevados 

perceção Q9c 

          

intervenientes do 
setor privado 

Orientado para o cliente Os intervenientes do setor privado sentem que 
a administração alfandegária  tem uma cultura de apoio 
ao cliente 

perceção Q9a 

FATOR 10 - RELACIONAMENTO COM O SETOR PRIVADO 

agentes 
alfandegáros  

Interação harmoniosa Os funcionários sentem que a sua interação diária com 
o setor privado é profissional e correta 

perceção Q10a 

agentes 
alfandegáros  

Controlo da missão Os funcionários sentem que a missão da administração 
alfandegária  é exercer controlo sobre a comunidade 
empresarial 

perceção Q10b.1 

agentes 
alfandegáros  

Missão de facilitar o comércio Os funcionários sentem que a missão da administração 
alfandegária  é facilitar o comércio 

perceção Q10b.2 

          

intervenientes do 
setor privado 

Critérios da empresa Os intervenientes do setor privado sentem 
a responsabilidade de manter altos critérios de 
integridade 

perceção Q10a 
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intervenientes do 
setor privado 

Denúncia canais externos Os intervenientes do setor privado sabem como denunciar 
a corrupção/infração 

perceção Q10b 

intervenientes do 
setor privado 

Denúncia externa protegida  Os intervenientes do setor privado sentem que é possível 
denunciar em segurança a corrupção/infração 

perceção Q10c 

intervenientes do 
setor privado 

Denúncia externa Os intervenientes do setor denunciam a 
corrupção/infração quando estão cientes da mesma 

comportamento Q10d 

intervenientes do 
setor privado 

Fuga aos protocolos externa Os intervenientes do setor privado sentem que não é 
possível fugir aos procedimentos através do pagamento 
de subornos 

comportamento Q10e 
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