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PREÂMBULO

A cobrança de receitas, a facilitação do comércio, a competitividade económica e a proteção da 

sociedade são competências fundamentais da alfândega, que exigem um quadro de gestão equitativo 

e transparente, bem como um alto nível de integridade. 

Para serem totalmente eficazes na prevenção da corrupção e na execução da suas funções  

abrangentes, as administrações aduaneiras devem criar e implementar mecanismos de controlo 

adequados para detetar comportamentos não éticos, incluindo disposições relativas a investigações 

aprofundadas sobre potenciais violações das políticas internas e a aplicação de sanções proporcio-

nais, conforme adequado.

A Declaração de Arusha Revista relativa à boa governação e integridade nas alfândegas enumera 

10 princípios para um programa nacional eficaz de integridade alfandegária. O sexto princípio, 

“Auditoria e Investigação”, indica que a prevenção e controlo da corrupção na alfândega podem ser 

auxiliados pela implementação de diversos mecanismos adequados de monitorização e controlo, 

como por exemplo, programas internos de verificação, auditorias internas e externas, e regimes de 

investigação e instauração de ações judiciais. Estes mecanismos devem ser contrabalançados com 

o estabelecimento de medidas para incentivar altos níveis de integridade no local de trabalho e 

com a definição, em simultâneo, de estratégias para identificar situações de corrupção e as medidas 

disciplinares correspondentes. 

A abordagem aos controlos internos e externos deve assentar em princípios de governação 

equitativos e transparentes, e deve estar implementado um quadro jurídico adequado, bem como 

disposições apropriadas em termos operacionais e de recursos humanos. As disposições jurídicas 

e operacionais relevantes asseguram que as conclusões atingidas no âmbito das atividades 

de controlo são não discricionárias e eficientes. Também é extremamente importante que as 

políticas de recursos humanos enunciem os princípios de equidade e transparência, com vista ao 

estabelecimento de uma cultura organizacional que prospera com base na excelência, em paralelo 

com uma ética organizacional robusta, que visa implementar uma estratégia de integridade eficaz 

na alfândega. 

Esta “Compilação de Práticas de Integridade relativas a Controlos Internos e à Relação com 

Controlos Externos” baseia-se nos contributos dos membros e em experiências recentes neste 

importante domínio. Espero que esta nova ferramenta seja interessante e útil para formular 

estratégias melhoradas, com vista a reforçar a integridade na alfândega.

Kunio MIKURIYA 

Secretário-Geral 

Organização Mundial das Alfândegas 
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I.  

INTRODUÇÃO 
O Secretariado da OMA desenvolveu uma nova iniciativa, envolvendo a compilação de boas práticas de 

controlos internos por parte de administrações aduaneiras, bem como a sua relação com os controlos 

externos. Convém lembrar que esta iniciativa é coerente com o 6.º princípio (“Auditoria e Investigação”) da 

Declaração de Arusha Revista. A prevenção e controlo da corrupção na alfândega podem ser auxiliados através 

da implementação de diversos mecanismos adequados de monitorização e controlo, como por exemplo, 

programas internos de verificação, auditorias internas e externas, e regimes de investigação e instauração 

de ações judiciais. Esses regimes devem atingir um equilíbrio razoável entre estratégias positivas, para 

incentivar elevados níveis de integridade, e estratégias repressivas concebidas para identificar situações de 

corrupção e aplicar medidas disciplinares ou intentar ações judiciais contra o pessoal envolvido. 

Tendo isto em mente, o Secretariado da OMA realizou um inquérito aos seus membros para descobrir como 

é que implementam o 6.º princípio da Declaração de Arusha Revista. As respostas indicaram que as funções 

de controlos internos podem ser estruturadas de diferentes formas e não funcionam da mesma maneira. 

 

Neste documento, controlo interno refere-se à investigação de incidentes e suspeitas de ilegalidades e 

má conduta profissional, relacionadas com a corrupção de funcionários. Esta função de controlo interno 

pode ter várias designações, incluindo “Assuntos Internos”, “Segurança Interna”, “Divisão de Investigações 

Internas”, ou “Inspeção (Geral)”. Tendo em conta o caráter sensível da sua função, os funcionários que 

trabalham no controlo interno muitas vezes estão diretamente subordinados ao responsável máximo da 

organização, a um conselho ou ao Ministro responsável. Do mesmo modo, outras agências governamentais 

e estatais com responsabilidades ao nível da prevenção e atuação penal contra a corrupção (controlo 

externo) assumem diferentes formas, dependendo do Estado e do sistema jurídico. Dito isto, essas formas 

incluem habitualmente comissões/agências nacionais de combate à corrupção, que estão subordinadas 

a parlamentos ou a gabinetes presidenciais responsáveis por elaborar e monitorizar a implementação de 

programas/planos nacionais de combate à corrupção; a polícia; agências de segurança do Estado e outras 

agências governamentais de aplicação da lei, responsáveis pela investigação de corrupção envolvendo 

funcionários governamentais; o Ministério Público; a Procuradoria-Geral da República; e instituições que 

têm a seu cargo a instauração de processos penais. 

O inquérito recolheu material sobre as experiências dos membros e as suas práticas de integridade, com 

vista a compilar um guia de boas práticas que os membros podem utilizar para reforçar as suas estratégias 

de integridade (incluindo a supervisão externa). Esse inquérito incluiu 18 perguntas, estando dividido 

em quatro secções: (1) Governação do Controlo Interno; (2) Aspetos Operacionais; (3) Relação com 

Controlos Externos; e (4) Partilha de Boas Práticas com Outros Membros. Foram recebidas respostas de  

58 administrações de membros. 

O inquérito incluiu as seguintes perguntas:



1110

I. Governação do  
Controlo Interno:   

1. A sua Administração tem uma unidade 
de controlo interno, ou um serviço que 
desempenhe funções semelhantes? Em 
caso afirmativo, pode indicar a designação 
oficial desta unidade?

2. Qual é o quadro legal que define as 
responsabilidades e competências da 
alfândega relativamente ao controlo 
interno? 

3. Como é que a função de controlo interno 
relativa à integridade e ao combate 
à corrupção está organizada na sua 
Administração (como é que esta unidade 
se posiciona na estrutura interna)? A quem 
está subordinada? 

4. Quais são as responsabilidades fundamen-
tais da sua unidade de controlo interno? 

5. Esta unidade tem autoridade para efetuar 
investigações ou detenções? 

6. O pessoal que trabalha na função de 
controlo interno é recrutado internamente 
na Administração? Tem um perfil para a 
função que enumera competências claras? 
Se possível, partilhe este perfil connosco.      
 

II. Aspetos operacionais:  
7. Qual é a natureza das informações forne-

cidas pela sua unidade de controlo interno 
ao Diretor da Administração? Que canal é 
utilizado para comunicar? Se possível, pode 
partilhar um exemplo de relatórios de gestão 
fornecidos pela unidade? 

8. Que tipo de casos são tratados pela unidade 
de controlo interno: do foro administrativo, 
penal ou ambos? 

9. A unidade implementa controlos proativos 
internos ou centra-se principalmente em 
medidas reativas? 

10. Que tipo de medidas disciplinares é que a 
sua Administração aplica relativamente a 
violações da integridade pelo pessoal? 

11. (i) Realiza a análise de tendências dos 
desafios mais predominantes relativos à 
agenda da integridade?  

  (ii) Se aplicável, que desafios enfrentou 
no âmbito da função de controlo  
interno no seio da sua Administração?  
(iii) Que medidas implementou para mitigar 
os desafios identificados?

III. Relação com  
controlos externos:   

12. Existe uma supervisão externa sobre a sua 
unidade de controlo interno, que apoia 
o conceito de “controlos e equilíbrios”? 
Em caso afirmativo, qual é essa entidade 
governamental? 

13. Qual é o quadro jurídico que define a 
relação da sua unidade de controlo interno 
com outros organismos estatais que têm a 
responsabilidade de prevenir e/ou intentar 
ações judiciais em caso de corrupção, por 
exemplo, Agência de Combate à Corrupção, 
polícia, Departamento de Investigação e 
Ação Penal, etc.? 

14. A sua Administração tem um acordo formal 
com outros organismos estatais que têm a 
responsabilidade de prevenir e/ou intentar 
ações judiciais em caso de corrupção? Que 
tipo de acordo é esse e qual é a sua relação 
com a alfândega (monitorização, aconselha-
mento, etc.)? 

15. Qual é a natureza das informações 
trocadas entre a sua Administração e 
outros organismos estatais que têm a 
responsabilidade de prevenir e/ou intentar 
ações judiciais em caso de corrupção? Que 
canais são utilizados para este fim? 

16. Existe um limiar a partir do qual a sua unidade 
de controlo interno tem de encaminhar um 
caso, comunicado ou sob investigação, para 
contrapartes externas (outros organismos 
estatais que têm a responsabilidade de 
prevenir e/ou intentar ações judiciais em 
caso de corrupção)?

17. (i) Se aplicável, que desafios enfrentou 
no âmbito da sua relação com  
outros organismos estatais que têm a 
responsabilidade de prevenir e/ou intentar 
ações judiciais em caso de corrupção?  
(ii) Que medidas implementou para mitigar 
os desafios identificados?

IV. Partilha de boas práticas 
com outros membros:  

18. Inclua aqui um breve texto sobre qualquer 
outra questão ou medida que considere 
relevante e que gostaria de partilhar com 
outros membros da OMA como uma boa 
prática/prática de trabalho ao nível do 
controlo interno da integridade na alfândega 
e da relação com outros organismos estatais 
que têm a responsabilidade de prevenir 
e/ou intentar ações judiciais em caso de 
corrupção.  
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GOVERNAÇÃO 
DO CONTROLO 
INTERNO

II.
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 A função de controlo interno é desempenhada pelo Setor de Integridade e Normas Profissionais, 

que está subordinado à Divisão de Integridade, Segurança e Garantia. Esta última integra o Grupo 

Empresarial que presta contas ao Secretário do Departamento de Imigração e Proteção das Fronteiras. 

 A Lei de Serviços Públicos de 1999 (Commonwealth), os Regulamentos dos Serviços Públicos de 

1999, a Lei do Comissário de Integridade na Aplicação da Lei de 2006, os Regulamentos do Comissário de 

Integridade na Aplicação da Lei de 2017 e a Lei de Força Fronteiriça Australiana de 2015 fazem parte do 

quadro jurídico que define as responsabilidades da alfândega relativamente ao controlo interno. A Lei de 

Serviços Públicos de 1999 (Commonwealth) estabelece o código de conduta. Esse código define as normas 

de comportamento e conduta exigidas a todos os funcionários que trabalham na administração pública 

australiana. 

 As questões relativas a criminalidade, má conduta grave e corrupção podem ser encaminhadas à 

Comissão Australiana para a Integridade na Aplicação da Lei, em conformidade com a Lei do Comissário de 

Integridade na Aplicação da Lei de 2006, ou ao critério do funcionário responsável pela articulação com a 

Comissão Australiana para a Integridade na Aplicação da Lei.

 A Lei de Força Fronteiriça Australiana de 2015 confere poderes ao Secretário do Departamento 

de Imigração e Proteção das Fronteiras para implementar indicações juridicamente vinculativas para os 

funcionários. 

O Setor de Integridade e Normas Profissionais é responsável por:  

• investigar e/ou avaliar potenciais violações do código de conduta da Administração Pública 

Australiana, a utilização irregular deliberada dos sistemas de informação ou recursos, e a corrupção 

ou criminalidade;

• realizar avaliações de adequação para emprego;

• avaliações de informações relacionadas com a integridade;

• gerir a relação com a Comissão Australiana para a Integridade na Aplicação da Lei e a Polícia Federal 

Australiana; 

• desenvolvimento e manutenção do quadro de integridade do Departamento de Imigração e Proteção 

das Fronteiras;

• aplicação de um programa de gestão de drogas e álcool para os funcionários;

• gestão de um programa ativo de deteção de riscos para a integridade;

• gestão do cumprimento da Política de Controlo da Fraude da Commonwealth Australiana de 2017.

 O Setor de Integridade e Normas Profissionais não tem autoridade para efetuar detenções. No 

entanto, tem autoridade para realizar investigações relativas a suspeitas de violações do código de conduta 

da Administração Pública Australiana. Também realiza investigações internas ou penais graves e complexas, 

em nome do Departamento de Imigração e Proteção das Fronteiras e/ou conjuntamente com outras agên-

cias de aplicação da lei. As competências relevantes estão incluídas na visão geral detalhada do Setor e na 

descrição da respetiva posição (consultar o anexo 1).  

AU S T R Á L I A  
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 As tarefas de controlo interno são tratadas pelo Departamento de Auditoria Interna, que está 
diretamente subordinado ao Diretor-Geral. 

 O Departamento de Auditoria Interna foi estabelecido de acordo com os poderes atribuídos ao 
Diretor Nacional da Alfândega, nos termos da Lei Orgânica do Serviço Nacional de Alfândega, Decreto  
n.º 329 de 1979.   

Ao abrigo destes poderes, o Diretor-Geral emitiu as seguintes Resoluções:

•  O Departamento de Auditoria Interna, estabelecido a 27/08/1997, pela Resolução de Isenção n.º 5260; 
• A Carta de Auditoria Interna, aprovada pela Resolução de Isenção n.º 7495 de 26/12/2007, do 

Serviço Nacional de Alfândega;
• As tarefas do Departamento de Auditoria Interna, conforme atualizadas pela Resolução de Isenção 

n.º 225 de 13/01/2017; e o estabelecimento de uma Unidade de Investigação da Conformidade.

O Departamento de Auditoria Interna tem uma função de apoio na estrutura interna e encontra-se 
diretamente subordinado ao Diretor-Geral da Alfândega. As tarefas do controlo interno são organizadas:

A. Através do Plano Anual de Auditoria Interna. Isto inclui análises de processos, como investigações 
da conformidade relativas a funcionários aduaneiros a nível nacional, com base na identificação de 
riscos numa matriz institucional.

B. Através da Identificação de sinais de alerta LA/FT/DF (branqueamento de capitais/financiamento do 
terrorismo/delitos cometidos pelo funcionário) realizada pelo Comité de Prevenção de LA/FT/DF, 
um organismo que atua em toda a Organização. 

C. Através de ações determinadas pelo Comité de Ética e pelo Comité de Integridade, ambos criados 
seguindo instruções ministeriais para identificar comportamentos dos funcionários que violam 
a integridade. Estas instâncias são compostas pelas seguintes áreas: Recursos Humanos, Jurídica, 
Administrativa e Auditoria Interna (que preside).

As principais responsabilidades do Departamento de Auditoria Interna são as seguintes:  

A. Promover a consistência das políticas e atividades da Unidade de Auditoria Interna do Serviço 
Aduaneiro com: as da Autoridade Presidencial, com as orientações do Comité de Auditoria (CAIGG) 
e com as ações de outras agências governamentais. 

B. Responder às instruções específicas de Sua Excelência, o Presidente da República, à Administração 
nesta matéria, e às especificações técnicas e orientações decorrentes do CAIGG, que visam reforçar 
as estruturas de auditoria interna.

C. Apoiar o Diretor-Geral, em coordenação com a Auditoria-Geral da República (GTR), relativamente 
às medidas que visam garantir o cumprimento integral das normas jurídicas e regulamentares do 
Serviço, e ajudar o Diretor-Geral relativamente aos requisitos da agência de controlo.

D. Promover a adoção de mecanismos de automonitorização no seio das unidades operacionais da 
Organização.

E. Realizar avaliações contínuas do sistema institucional de controlo interno, através de auditorias,  
recomendando melhorias ao Diretor-Geral.

F. Conceber e tomar providências com vista à implementação estratégica do Departamento de 
Auditoria Interna. 

G. Outras tarefas que lhe sejam eventualmente atribuídas por lei, regulamento ou pelo Diretor-Geral 
da alfândega. 

C H I L E 
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 O Departamento de Auditoria Interna tem poderes administrativos apenas. Quando um 
funcionário comete uma infração, o funcionário que investiga a mesma tem de comunicar os factos ao 
Ministério Público, independentemente do procedimento administrativo envolvido. As possíveis sanções 
incluem o despedimento do infrator.
 
 O Serviço Nacional de Alfândega não tem poderes para efetuar detenções, exceto conforme pre-
visto por lei para todos os cidadãos em casos de flagrante delito.
Estão atualmente sob consideração os perfis de funções profissionais para o cargo de Diretor do 
Departamento de Auditoria Interna, e para as pessoas responsáveis por cada uma das Unidades no 
Departamento. 

F I N L Â N D I A

 A alfândega finlandesa não tem uma unidade de controlo interno propriamente dita, que 
corresponde à especificada no inquérito. O mais próximo que tem é a “Auditoria Interna”. No entanto, a 
alfândega finlandesa tem um procedimento/mecanismo estabelecido para lidar com os tipos de questões 
que seriam tratadas por uma unidade de controlo interno.

 Existem várias Leis e Decretos que regem o funcionamento da alfândega finlandesa e do seu 
controlo interno1. Também existe um quadro regulamentar para combater a corrupção na alfândega 
finlandesa . Os direitos e obrigações dos funcionários públicos, ao abrigo da legislação finlandesa, fazem 
parte da formação inicial obrigatória e da formação básica que é ministrada a todo o pessoal.  

Controlo interno e gestão de riscos da agência

Controlo interno refere-se aos procedimentos que fazem parte dos processos operacionais e de direção da 
agência. Também inclui soluções organizativas e métodos que ajudam razoavelmente a garantir:

• a legalidade das atividades;
• a obtenção de fundos;
• os resultados alcançados através das atividades; e
• a geração de dados corretos e suficientes sobre as finanças e a obtenção de resultados.

 A gestão de riscos, que tem os mesmos objetivos que o controlo interno, é utilizada para identificar, 
avaliar e controlar fatores que ameaçam a concretização dos objetivos nas quatro categorias mencionadas 
anteriormente. As disposições relativas ao controlo interno são implementadas pela administração de cada 
agência e instituição, que é responsável por assegurar que são apropriadas e adequadas.  

Avaliação do controlo interno

 A Secção 65 do Decreto de Orçamento do Estado (1243/1992) estipula que o relatório de atividade 
das operações, que faz parte das contas finais da agência que presta contas, deve incluir uma avaliação da 
conveniência e adequação do controlo interno e da gestão de riscos, bem como uma declaração sobre o 
estado e as necessidades essenciais do controlo interno (avaliação e declaração de garantia do controlo 
interno). 
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Regulamentos gerais sobre o controlo interno na alfândega

 A gestão da alfândega tem a seu cargo a organização do controlo interno e da gestão de riscos 
interna. O regulamento interno da alfândega finlandesa foi elaborado com base na Lei de Administração 
Aduaneira (960/2012) e no Decreto Governamental sobre a Administração Aduaneira (1061/2012). Além 
disso, as unidades lucrativas têm os seus próprios regulamentos internos ou outras instruções relativas à 
divisão de responsabilidades.

 As unidades lucrativas são responsáveis pelas suas atividades e pelo controlo adequado das 
atividades nas suas áreas específicas de operações e responsabilidades.  

 Cada funcionário é responsável pela qualidade e pelos resultados do seu trabalho, com base 
nos objetivos que foram definidos para a sua descrição de funções e as suas tarefas. O Departamento de 
Fiscalização da alfândega finlandesa tem a seu cargo a realização de verificações anuais e regulares para 
aferir a legalidade da execução das tarefas e medidas de fiscalização pelos funcionários públicos. A auditoria 
interna recorre à avaliação, garantia e consultoria para apoiar o desenvolvimento das operações e promove 
atividades coerentes com os objetivos do controlo interno na alfândega. A auditoria interna produz 
informações confirmadas sobre o sistema de gestão e administração da alfândega e, com base na Carta de 
Auditoria Interna da alfândega finlandesa (consultar o anexo 2).   

1. A Lei de Orçamento do Estado (423/1988); o Decreto de Orçamento do Estado (1243/1992, Secção 70); o Regulamento Financeiro da Alfândega Finlandesa (20/10/2014); a Lei relativa à Organização da Alfândega (940/2012);  
o Decreto relativo à Organização da Alfândega (1061/2002); o Regulamento Interno da Alfândega Finlandesa (1 de janeiro de 2012). 
 A Constituição da Finlândia (731/1999); a Lei relativa aos Funcionários Públicos (750/1994); o Regulamento dos Funcionários Governamentais (971/1994); a Lei relativa ao Acordo de Negociação Coletiva do Estado (664/1970); a Lei 
Administrativa (434/2003); a Lei relativa à Abertura Atividades Governamentais (621/1999); o Código Penal (626/1996, Capítulo 40); a Lei relativa a Serviços de Segurança Privados (1085/2015); Ética dos Funcionários Públicos – Manual 
para a Administração Pública (2005); o Guia sobre Hospitalidade, Benefícios e Ofertas para Funcionários Públicos (2010); o Guia sobre Atividades Profissionais Acessórias para Funcionários Públicos (2010, 2017).

Controlo interno refere-se aos procedimentos incluídos nos processos operacionais e de direção da agência, bem como às soluções e métodos 
organizativos que ajudam razoavelmente a garantir: a legalidade da atividade, a assegurar fundos, os resultados alcançados através da atividade,  e a 
geração de dados corretos e suficientes, em relação às finanças e à concretização dos resultados.

FIGURA 1.   Organograma da função de controlo interno na alfândega finlandesa

CONTROLO INTERNO E GESTÃO DE RISCOS – AUDITORIA INTERNA

LEGISLAÇÃO

Ministério das Finanças

Diretor-Geral

Conselho de Administração

Funcionários e unidades Auditoria internaGestão e medidas de 
controlo centralizadas 

•  As unidades lucrativas 
são responsáveis pelas 
suas atividades e pelo 
controlo suficiente 
das atividades nas 
suas áreas específicas 
de operações e 
responsabilidades 

•  Cada funcionário 
é responsável pela 
qualidade e pelos 
resultados do seu 
trabalho, com base nos 
objetivos definidos 
para a sua descrição 
de funções e as suas 
tarefas

•  As medidas de controlo 
centralizadas (por 
exemplo, a unidade 
jurídica, o grupo de 
coordenação da gestão 
de riscos, a segurança 
da organização, RH, 
controlo e registo do 
acesso a TIC)

•  Coordenadas e 
monitorizadas a nível 
central pelos processos 
de controlos internos 
e gestão de riscos da 
organização

•  Através da avaliação, 
garantia e consultoria, 
a auditoria interna 
apoia o desenvolvi-
mento das operações e, 
por seu lado, promove 
atividades coerentes 
com os objetivos dos 
controlos internos na 
Alfândega

 •  A auditoria interna 
produz informações 
comprovadas sobre 
o sistema de gestão 
e administração da 
Alfândega

 • Serviço Nacional de 
Auditoria da Finlândia

• Comissão Europeia 
• Tribunal de Contas 

Europeu (TCE)

•  Chancelaria da Justiça
•  Provedor de Justiça 

Parlamentar da 
Finlândia
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G U I A N A   

 Há duas Divisões responsáveis pelas atividades de controlo interno – o Departamento de 

Investigações Especiais e a Divisão de Auditoria Interna. 

 

 Até 26 de outubro de 2017, o Departamento de Investigações Especiais era conhecido como a 

“Divisão de Assuntos Internos”. A partir de 27 de outubro de 2017, foi implementado um novo Departamento 

– o “Departamento de Investigações Especiais”. A Divisão de Auditoria Interna foi estabelecida em junho de 

2000.

 A Lei da Autoridade Tributária n.º 13 de 1996, que estabelece e define as funções da Autoridade 

Tributária, confere poderes ao Comissário-Geral.    

O Chefe da Unidade está subordinado a nível administrativo ao Comissário-Geral, através do Comissário-

Geral Adjunto e, a nível funcional, ao Conselho Diretivo. As responsabilidades são as seguintes:

• Investiga casos de má conduta, fraude, desperdício, abuso e má gestão relativos às atividades da 

Autoridade Tributária da Guiana (Guyana Revenue Authority, GRA).

• Protege a GRA contra tentativas de corromper ou ameaçar os seus funcionários.

• As investigações realizadas pelo Departamento de Investigações Especiais podem resultar em ações 

penais, sanções administrativas e sanções pecuniárias de cariz civil contra os infratores. 

• As operações de investigação exercem um efeito dissuasivo sobre as pessoas que consideram adotar 

medidas ilegais, que prejudicariam a integridade da administração fiscal.

• Analisar os procedimentos internos para assegurar o cumprimento das Leis, políticas e Procedimentos 

Operacionais Normalizados, bem como para mitigar riscos. 

 O Departamento de Investigações Especiais tem poderes de investigação, estando previstas 

iniciativas para lhe conferir poderes de aplicação da lei. Ao abrigo da Lei da Alfândega, Capítulo 82:01, 

Secção 4, os funcionários têm os mesmos poderes que a polícia.

O Pessoal que trabalha na função de controlo interno é recrutado internamente na organização, bem como 

externamente.
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I TÁ L I A

O Serviço que tem a seu cargo o controlo interno é o “Ufficio Centrale Audit Interno” (UCAI – Serviço 

Central de Auditoria Interna). O quadro legal é fornecido pela seguinte legislação:

• Lei n.º 286/1999, que rege o sistema de controlo interno nas administrações públicas e prevê 

que implementem as ferramentas necessárias para garantir a monitorização dos procedimentos 

administrativos e contabilísticos;

• Lei n.º 190/2012 e alterações posteriores (Lei Anticorrupção), que regulamenta a prevenção e 

repressão da corrupção e dos comportamentos ilícitos nas administrações públicas;

• Decreto-Lei n.º 33/2013 (e alterações posteriores), que rege os requisitos de publicação e 

transparência nas administrações públicas;

• Lei n.º 662/1996, que prevê a realização de auditorias para verificar o cumprimento dos princípios de 

autonomia e independência do pessoal da administração pública;

• Regulamento Administrativo da Agência Aduaneira e de Monopólios;

• Resolução n.º 23720 de 7 de agosto 2009 (e alterações posteriores), que define a estrutura 

organizativa da Agência e identifica as atividades da competência do UCAI;

• Resolução n.º 2425/2013, que designa o Chefe do UCAI como a pessoa responsável pela prevenção 

da corrupção e pela transparência da Agência, e que lhe atribui as tarefas previstas na legislação 

anticorrupção, que o apoio do pessoal e dos recursos do UCAI. 

 
 O UCAI é um serviço central da Administração, que é chefiado por um Gestor Superior, em 

cooperação direta com o Diretor-Geral da Agência. Ao abrigo na legislação nacional de combate à 

corrupção (Lei n.º 190/2012) e da Resolução n.º 2425/RI de 31/01/2013, o Chefe do UCAI é nomeado como 

a pessoa responsável pela prevenção da corrupção e pela transparência (RPCT) da Agência Aduaneira e de 

Monopólios. Este é apoiado pelo pessoal e recursos do UCAI no exercício das funções e deveres relevantes.

 Na sua qualidade de RPCT, o Chefe do UCAI envia relatórios regularmente para a “Autorità 

Nazionale Anticorruzione” (ANAC – Autoridade Nacional Anticorrupção), ao Diretor-Geral da Agência e 

ao “Organismo Interno di Valutazione” (OIV – Serviço Interno de Avaliação). Se o UCAI obtiver quaisquer 

provas de comportamento ilícito no âmbito do seu controlo interno, informa imediatamente as autoridades 

competentes (Gabinete de Ética, Justiça Penal ou Contabilística).

 O UCAI, o Serviço que apoia o RPCT, executa as atividades estabelecidas na legislação nacional 

relativa à transparência e à prevenção da corrupção. Nomeadamente, está envolvido na elaboração do Plano 

Trienal para a Prevenção da Corrupção (PTPC). Também é responsável por atualizar regularmente o Plano 

e monitoriza a implementação das medidas que constam do mesmo, realizando inspeções e investigações 

para confirmar que este é executado corretamente. Gere a conta de correio eletrónico da Agência, que foi 

especificamente criada para receber denúncias, e verifica que não existem potenciais conflitos de interesses, 

em termos de funcionários que realizam atividades não institucionais.

 

 



18 19

 Além disso, o UCAI utiliza metodologias de auditorias de processos para monitorizar os gabinetes 

centrais e locais da Agência, e para assegurar que os seus processos e a sua organização são adequados e 

coerentes com a legislação, os ofícios circulares e as diretivas. O UCAI também identifica possibilidades para 

melhorar a eficácia e eficiência dos processos.

 O UCAI realiza controlos extraordinários em nome do Diretor da Agência, sendo que também 

realiza investigações administrativas. Se surgirem provas de uma infração penal durante uma investigação, 

o UCAI informa imediatamente a autoridade judicial (não tem qualquer poder para efetuar detenções). 

O UCAI é chefiado por um Gestor Superior, que também é nomeado RPCT. Atualmente, é composto por 

dois Chefes de Unidade e 22 funcionários, que lidam com estâncias aduaneiras. O pessoal afetado ao UCAI 

é recrutado internamente na Administração. Não existe um perfil específico para a função. Ao abrigo da 

legislação nacional relativa à prevenção da corrupção nas administrações públicas, e para adquirir as 

competências necessárias, o pessoal do UCAI recebe formação específica sobre ética e legalidade, estando 

também envolvido em iniciativas de formação que abrangem áreas com um risco de corrupção mais elevado.
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L E TÓ N I A

 A Administração Tributária Estatal (State Revenue Service, SRS) tem duas unidades de controlo 

interno: a Divisão de Controlo Interno do Departamento de Policiamento Financeiro da SRS e a Divisão de 

Inspeção da Direção Nacional da Alfândega da SRS.

A Divisão de Inspeção do Conselho da Alfândega Nacional da SRS tem uma função de apoio e assegura que 

as tarefas e funções da Direção Nacional da Alfândega são executadas de forma adequada e eficaz.

 O Diretor-Geral da SRS para Questões Aduaneiras, Diretor da Direção Nacional da Alfândega, 

é informado regularmente sobre os desenvolvimentos e conclusões relativos ao planeamento e 

implementação das atividades de combate à corrupção e controlo interno da Divisão de Inspeção. As 

atividades planeadas são coordenadas com o Diretor-Geral da SRS para Questões Aduaneiras, Diretor da 

Direção Nacional da Alfândega. Os relatórios sobre as verificações/análises realizadas, possíveis infrações 

penais ou riscos, e sobre alegadas condutas ilícitas por parte de funcionários da Direção Nacional da 

Alfândega e funcionários públicos, são elaborados com vista à tomada de medidas pelo Diretor-Geral da 

SRS para Questões Aduaneiras, Diretor da Direção Nacional da Alfândega. São implementadas medidas de 

mitigação para responder imediatamente aos riscos internos e de corrupção identificados. 

 A Divisão de Inspeção da Direção Nacional da Alfândega da SRS é responsável pela recolha 

e divulgação de informação sobre os riscos, pela identificação dos riscos internos da Direção Nacional 

da Alfândega e pela elaboração de medidas de mitigação dos riscos, para permitir à Direção Nacional da 

Alfândega executar melhor as respetivas tarefas. A Divisão assegura a consecução das normas definidas 

(Normas de Prestação do Serviço a Clientes Aduaneiros). Estas medidas são definidas de acordo com os 

princípios da Declaração de Arusha.  

 As responsabilidades fundamentais da Divisão de Inspeção incluem: fazer recomendações, 

consultar clientes e informar a sociedade; implementar a estratégia de gestão de riscos a nível tático 

e operacional; detetar quaisquer irregularidades ou infrações das regras aduaneiras na circulação de 

mercadorias de/para a União Europeia; elaboração e implementação de documentos de programação do 

desenvolvimento, legislação e relatórios informativos; coordenação da implementação do sistema de gestão 

de riscos; garantir o cumprimento das regras relativas à confidencialidade, à proteção dos segredos oficiais e 

às informações classificadas da NATO e da União Europeia; e assegurar a gestão operacional e a supervisão 

do desenvolvimento de sistemas de TI e atividades relacionadas. 

 A Divisão de Controlo Interno do Departamento de Policiamento Financeiro da SRS tem direitos 

operacionais de realizar investigações que visem detetar e prevenir infrações penais no trabalho de 

funcionários da SRS. A Divisão de Inspeção da Direção Nacional da Alfândega da SRS funciona dentro dos 

limites dos procedimentos administrativos. 

 O Pessoal da Divisão de Inspeção da Direção Nacional da Alfândega da SRS é recrutado 

externamente e no seio da Administração.
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 A Autoridade Tributária do Malawi contém uma unidade de controle interno, que é conhecida 
como Departamento de Assuntos Internos.

 A Secção 4 (2) (d) da Lei da Autoridade Tributária do Malawi de 1998 prevê que as funções da 
Autoridade incluirá a aplicação das medidas necessárias para combater a fraude fiscal e outras formas de 
evasão fiscal. Uma dessas medidas foi a criação do Departamento de Assuntos Internos, para investigar 
questões de controle interno. O Departamento de Assuntos Internos da Autoridade Tributária do Malawi é 
da responsabilidade do Comissário Geral. No entanto, em termos de sua operação, é reconhecido como um 
departamento autônomo (assim como qualquer outra Divisão / Departamento no ministério). O chefe do 
Departamento de Assuntos Internos reporta-se diretamente ao Comissário Geral.

O Departamento de Assuntos Internos da Autoridade Tributária do Malawi tem duas Secções:  
Ética e Sensibilização e Investigações de Fraude. Estes têm as seguintes responsabilidades:

A. Ética e Sensibilização tem a responsabilidade central de aumentar a consciência ética de funcionários 
e partes interessadas (por exemplo, importadores e agentes de compensação);

B. Ética e Sensibilização também é responsável pelo desenvolvimento e revisão de estudos relacionados 
às políticas sobre ética;

C. A secção Investigações de Fraude é responsável pela investigação de fraude, corrupção e outras más 
praticas profissionais que envolve membros do pessoal ou envolve outros indivíduos e é prejudicial à 
Autoridade Tributária do Malawi;

D. A Secção aconselha a gestão da Autoridade Tributária do Malawi sobre fraude e corrupção- 
mecanismos de intervenção;

E. A Investigação de Fraude também é responsável por apresentar provas em audiências disciplinares 
envolvendo membros do pessoal, bem como para testemunhar em tribunais;e

F. Além disso, a Investigação de Fraude é responsável pela realização de verificação baseada em risco 
de activos, passivos e interesses comerciais que os funcionários declaram de acordo com a legislação 
e o Estatuto do Pessoal da Autoridade Tributária do Malawi.

 O Departamento tem poderes de investigação que derivam da receita do Malawi, Acto de 
Autoridade e o Código de Procedimento e Provas Criminais, mas não tem autoridade de detenção. Quando 
uma prisão deve ser feita, a questão é encaminhada à polícia ou o Departamento atua com a polícia.

 Dos actuais membros do pessoal, 80% foram recrutados de fora, principalmente de anti-corrupção 
ou antecedentes policiais. O perfil do trabalho correspondente pode ser encontrado no Anexo 3. 

M A L AW I
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M AU R Í C I A  

 Conforme previsto na legislação (Lei das Receitas da Maurícia [MRA] de 2004), a Divisão de 
Assuntos Internos é responsável por: 

I. lidar com alegações de más práticas ou outras reclamações contra um técnico ou funcionário;
II. tratar e verificar a declaração de ativos feita por um técnico ou funcionário ou potencial técnico ou 

funcionário; e
III. outros deveres relacionados eventualmente determinados pelo Conselho de Administração.

 A legislação também prevê que todas as pessoas deverão, aquando da oferta de nomeação e, 
depois disso, a cada três anos, apresentar uma declaração de património, através de uma declaração sob 
compromisso de honra, relativa a si, ao respetivo cônjuge, aos seus filhos menores, aos seus netos e filhos 
maiores de idade. (O técnico deve também especificar qualquer propriedade vendida, transferida ou doada 
a qualquer neto ou a qualquer filho maior de idade, sob qualquer forma ou de qualquer maneira, incluindo 
rendimentos ou benefícios de qualquer conta, parceria ou fundo fiduciário.)

 Esta declaração de património pode ser sujeita a verificação por parte da Divisão de Assuntos 
Internos, com o objetivo de detetar qualquer enriquecimento ilícito.

 Além disso, qualquer pessoa que, após pedido da Divisão de Assuntos Internos, se recuse a fornecer 
informações oralmente ou por escrito, ou que forneça informações falsas ou enganosas, ou entregar uma 
declaração de património falsa, pode ser alvo de ações judiciais.

A Autoridade Tributária da Maurícia (Mauritius 
Revenue Authority, MRA) é responsável pelas 
Administrações Fiscal e Aduaneira, pelo que o 
quadro jurídico em vigor neste âmbito abrange 
as duas administrações.   

O Chefe da Divisão de Assuntos 
Internos tem poderes para: 

A. proceder a averiguações ou 
investigações, conforme necessário;

B. pedir qualquer registo, documento ou 
qualquer informação;

C. conservar esse registo ou documento 
durante o prazo que seja considerado 
razoável para proceder à respetiva 
análise;

D. fazer uma cópia desse registo ou 
documento; ou

E. exigir que qualquer pessoa forneça 
informações, conforme necessário. 

FIGURA  2. 
Organograma da Divisão de Assuntos Internos
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 A Divisão de Assuntos Internos gere a integridade do pessoal, através de uma abordagem tripartida:

• Prevenção
• Educação e formação
• Aplicação

FIGURA  3.  Hierarquia da Divisão de Assuntos Internos

 O Chefe da Divisão de Assuntos Internos é diretamente responsável perante o Conselho de 
Administração da MRA pelo exercício dos deveres que lhe são atribuídos. 

As responsabilidades fundamentais são:
1. Lidar com casos de más práticas comunicados contra pessoal da MRA;
2. Tratar e verificar declarações de património do pessoal;
3. Realizar verificações de integridade pré-contratação do pessoal;
4. (Realizar formação sobre ética e integridade;
5. Liderar outros projetos no domínio da integridade, como o Inquérito de Perceção da Integridade e a 

Gestão do Risco de Corrupção.

A Autoridade apenas tem poderes de investigação. 

 Os técnicos da Divisão de Assuntos Internos são recrutados externamente e no seio 
da Organização (por exemplo, antigos agentes da polícia, antigos agentes da ICAC [Agência de 
Combate à Corrupção e ao Branqueamento de Capitais], antigos técnicos fiscais, e antigos técnicos 
aduaneiros).

 A descrição da função para o cargo de Diretor (Divisão de Assuntos Internos) está disponível 
no anexo 4.   
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M O N T E N E G RO 

 De acordo com o Código de Regras para a Organização Interna do Ministério das Finanças e da 

Administração Aduaneira, e com a Lei sobre o Serviço Aduaneiro, as tarefas de controlo interno no seio da 

Administração Aduaneira são realizadas por uma unidade organizacional separada – a Unidade de Controlo 

Interno.

 O quadro jurídico que define o mandato e as competências da alfândega em relação ao controlo 

interno são a Lei sobre o Serviço Aduaneiro e o Código de Regras sobre os Procedimentos da Unidade de 

Controlo Interno.

 A Unidade de Controlo Interno é uma unidade organizacional separada da Administração 

Aduaneira e age em nome e por conta do Diretor da Administração Aduaneira.

Nos termos da Lei sobre o Serviço Aduaneiro, a Unidade de Controlo Interno é responsável por: recolher, 

sistematizar e analisar informação para prevenir e detetar o tratamento ilícito e a corrupção no Serviço 

Aduaneiro; propor e monitorizar a implementação de medidas para reforçar a integridade do Serviço; 

planear, implementar e supervisionar a aplicação de medidas para prevenir e detetar ilegalidades no trabalho 

dos técnicos aduaneiros e para prevenir e detetar a corrupção; e executar controlos relativos à legalidade do 

exercício dos deveres pelos técnicos aduaneiros.

 De acordo com os poderes previstos na Lei sobre o Serviço Aduaneiro, a Unidade de Controlo 

Interno exerce as suas competências de investigação com vista a controlar a legalidade do trabalho dos 

técnicos aduaneiros, e recolhe informações, documentos, comunicações, extratos e outras informações 

necessárias para a implementação de medidas e ações no âmbito do controlo interno. 

 Os técnicos da unidade não dispõem da autoridade para privar uma pessoa da sua liberdade, 

mas têm a autoridade para limitar temporariamente a livre circulação de uma pessoa, de acordo com a 

lei. Nomeadamente, a Lei sobre o Serviço Aduaneiro estipula que um técnico aduaneiro autorizado pode 

limitar temporariamente o acesso ou a circulação no local de supervisão, ou deter temporariamente pessoas 

para efetuar a supervisão aduaneira. Uma pessoa não pode ser mantida no local de supervisão durante um 

período superior ao necessário para cumprir o objetivo na origem do exercício da autoridade, não podendo 

esse prazo ultrapassar seis horas. Se houver motivos para a detenção temporária de uma pessoa por mais de 

seis horas, o Ministério Público deve ser notificado sem demora.

 As vagas na Unidade de Controlo Interno são preenchidas mediante o respetivo anúncio numa ou 

mais autoridades estatais, ou através de anúncio ao público, de acordo com a legislação que rege os direitos 

e obrigações dos funcionários públicos e trabalhadores do Estado. Nos termos do Código de Regras para a 

Organização Interna e Sistematização do Ministério das Finanças e da Administração Aduaneira, a Unidade 

de Controlo Interno tem cinco postos de trabalho: o Chefe da Unidade e quatro Inspetores Aduaneiros 

Superiores para o Controlo Interno. As condições para estes postos de trabalho são descritas no Código de 

Regras para a Organização Interna e Sistematização da Administração Aduaneira (consultar o anexo 5).  
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Á F R I C A  D O  S U L   

 A alfândega faz parte da Administração Tributária da África do Sul (South African Revenue Service, 

SARS). A unidade em causa tem a designação oficial de “Unidade de Promoção da Integridade” (Integrity 

Promotion Unit, IPU) e lida com a implementação do Quadro de Promoção da Integridade. A “Unidade de 

Investigação de Fraude” da SARS investiga situações de fraude, corrupção e má conduta grave envolvendo 

funcionários (incluindo técnicos aduaneiros). 

A Lei da Alfândega e Impostos Especiais (em vigor), a Lei de Controlo da Alfândega (que ainda não entrou 

em vigor), bem como as novas responsabilidades jurídicas publicadas pelo Governo e a secção 195 da 

Constituição da República da África do Sul, de 1996, representam o quadro jurídico relevante. 

A IPU está posicionada na secção de Governação, Risco e Qualidade (GRC). Em última instância, a IPU, 

através do Diretor de Governação, Relações Internacionais, Estratégia e Comunicações (Governance, 

International Relations, Strategy and Communications, GISC) está subordinada ao Comissário da SARS.  

A IPU é responsável por implementar dois dos 16 princípios de governação sugeridos pelo Código de 

Práticas de Boa Governação King IV. Estes dois princípios são:    

1. O órgão de gestão deve liderar de forma ética e eficaz; e 

2. O órgão de gestão deve reger a ética da organização de uma forma que apoie o estabelecimento de 

uma cultura ética.   

 Ambos os princípios são coerentes com o Guia de Desenvolvimento da Integridade Revisto (2012) 

desenvolvido pela OMA e com o Compêndio de Práticas de Integridade da OMA (2007). Nomeadamente, 

o programa da IPU reflete a ênfase colocada pela OMA, em termos de boas práticas, na liderança e 

compromisso, transparência e no desenvolvimento de um código de conduta, na gestão de recursos humanos 

e na motivação e cultura da organização.

 O código de conduta da SARS foi aprovado e está incorporado no público mais vasto da SARS. 

O código estabelece o comportamento esperado de todo o pessoal da SARS, incluindo a forma adequada 

de vestir, e o cumprimento dos requisitos fiscais e aduaneiros (por exemplo, pagar impostos a tempo na 

qualidade de funcionários da SARS). De um modo geral, fornece orientações e direção para conquistar 

credibilidade e confiança junto do público – o que corresponde ao quinto resultado estratégico da SARS 

para os próximos cinco anos. 

 A Unidade de Investigação de Fraude está subordinada a um Diretor, que por seu turno está 

subordinado ao Comissário da SARS.   

As responsabilidades fundamentais da Unidade de Promoção da Integridade são:     

◊ Fomentar a conduta que cimenta o compromisso face aos valores fundamentais e assegurar que a 

SARS é capaz de implementar a sua autogovernação, e assim:

• Aumenta a confiança por parte do público; 

• Aumenta os níveis de confiança no seio da organização; 

• Reforça e apoia um ambiente que promove a conduta ética.   
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◊ Evitar a conduta pouco ética, tanto a nível interno na organização, como nas relações com 

contribuintes e operadores. 

◊ Fazer com que a organização se reja por normas robustas, indo além do cumprimento para evitar 

sanções legais, chegando a um estado em que obedecer às regras é entendido e assumido de forma 

positiva, ao invés de uma imposição externa. 

 Por seu turno, os pilares fundamentais da Promoção da Integridade são: Promoção, Prevenção e 

Combate. 

A Unidade de Investigação de Fraude investiga e analisa incidentes de fraude, corrupção e má conduta grave 

envolvendo funcionários da SARS (incluindo funcionários da Alfândega). A Unidade também mitiga os riscos 

ao impedir a execução de pagamentos que suspeita serem fraudulentos aos operadores.

 A Unidade de Investigação de Fraude tem autoridade para realizar investigações, mas não para 

efetuar detenções. As detenções associadas às investigações são efetuadas pelo Serviço de Polícia da África 

do Sul (South African Police Services, SAPS). 

 A SARS, através das suas políticas de recrutamento, preconiza dar prioridade ao pessoal interno ao 

preencher vagas. No entanto, se não forem encontrados candidatos adequados no seio da Administração, 

os candidatos são recrutados junto da sociedade mais vasta da África do Sul, com ênfase nas pessoas que 

cumprem os requisitos inerentes à função.
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AU S T R Á L I A  

 A função de controle interno é executada pelos padrões de integridade e profissionais 

Branch, que reporta à Divisão de Integridade, Segurança e Garantia. Este último faz parte do Grupo 

Corporativo que é responsável perante o Secretário do Departamento de Imigração e Fronteira e 

Protecção.

 O Secretário (Chefe da Agência) recebe relatórios para encaminhar à Comissão Australiana 

para a Integridade e Aplicação da Lei, ou encaminha à outras agências externas que considere a 

investigação. A Seção de Integridade e Padrões Profissionais lida com as questões administrativas e 

casos criminais.

  A Seção de Integridade e Padrões Profissionais tem aspectos proativos e reativos para 

as suas funcções. Controles proativos incluem triagem de adequação de emprego, educação e 

formação, actividades de comunicação de integridade, avaliações de risco de fraude e corrupção, 

desenvolvimento de procedimentos e atividades de inteligência. A atividade reativa inclui avaliação 

de alegações e investigações.

Sob a Lei de Serviço Público de 1999 (Commonwealth), as violações do Código de Conduta podem 

resultar em uma série de sanções. Essas incluem:

• cessação do emprego,

• redução na classificação,

• reatribuição de tarefas,

• redução do salário,

• deduções do salário, por meio de multa

• uma repreensão.

Quando a conduta ou comportamento alegado é crime, má conduta, fraude ou corrupção,

podem ser encaminhados para outras organizações, incluindo:

• Comissão Australiana de Integridade da Aplicação da Lei,

• Polícia Federal Australiana,

• Órgãos de aplicação da lei estaduais e territoriais.
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C A N A DÁ

O Diretor-Geral da Direção de Segurança e Normas Profissionais (Security and Professional Standards 
Directorate, SPSD) é também o Responsável de Segurança do Departamento da CBSA (Canada Border 
Services Agency [Agência de Serviços de Fronteiras do Canadá]), sendo responsável por:

• Investigar e responder a relatórios de incumprimento de políticas, diretivas e normas do Governo do 
Canadá e da CBSA; e 

• Assegurar que são tomadas medidas corretivas de caráter não disciplinar relativas a Controlos de 
Segurança do Pessoal quando/conforme necessário.   

 A área responsável pelo controlo interno na SPSD é designada Divisão de Segurança do Pessoal e 
Normas Profissionais. 

 O Presidente da CBSA é mantido a par do estado de investigações em curso e também recebe 
informações atualizadas sobre o funcionamento do Programa de Segurança. Estas informações são 
comunicadas ao Presidente por intermédio do Responsável de Segurança do Departamento, através de 
várias estruturas de comités.

 A Divisão de Segurança do Pessoal e Normas Profissionais lida com casos de cariz administrativo. 
As áreas de competência abrangem a investigação de alegações graves de má conduta dos funcionários, que 
violem o código de conduta da CBSA e o Código de Valores e Ética da Secretaria do Tesouro (Treasury Board 
Secretariat, TBS) para o Setor Público, bem como violações das políticas do Governo e da CBSA, e incidentes 
de segurança.

 A SPSD está a analisar os seus métodos atuais de monitorização e deteção proativas. Também está 
a identificar formas de mitigar os riscos de fraude, mediante a adoção de controlos de prevenção.
A Divisão de Relações Laborais, Direção de Relações Laborais e Remuneração, Departamento de Recursos 
Humanos, é responsável pela administração da Política de Disciplina da CBSA. 

A aplicação de medidas disciplinares não deve ter natureza punitiva, mas antes, corretiva. São consideradas 
as seguintes medidas disciplinares:   

• Repreensão oral;
• Repreensão por escrito;
• Suspensão;
• Sansão pecuniária;
• Despromoção;
• Despedimento por motivos disciplinares.

Foram identificados os seguintes desafios ao devido funcionamento: 

• A falta de autoridade legal para obter informações junto da polícia quando estão a decorrer 
investigações penais em paralelo;

• Garantir a comunicação obrigatória e atempada da má conduta.

 Para garantir a comunicação atempada da má conduta, a Direção utiliza vários materiais 
obrigatórios de formação relacionada com a segurança. Todos os trabalhadores recrutados e funcionários 
atuais têm de realizar cursos de formação específicos relativos à obrigação de comunicar alegações, 
suspeitas ou informações referentes à má conduta dos funcionários.



30 31

R E P Ú B L I C A  C H E C A   

 O departamento relevante é o Departamento de Atividades Internas, que está dividido em duas 
unidades: a Unidade de Inspeção, Metodologia e Prevenção, e a Unidade de Controlo Interno.   

As responsabilidades do Departamento são as seguintes:   

• investigar suspeitas de comportamento ilícito por parte de técnicos aduaneiros e outros funcionários, 
envolvendo violações das obrigações ao abrigo da relação de serviço ou emprego;

• cooperação com as autoridades de aplicação da lei;
• avaliação e atualização do programa anticorrupção da Administração Aduaneira Checa;
• registo de reclamações, petições, etc. que apontem para deficiências no trabalho da Administração 

Aduaneira Checa ou dos seus funcionários;
• assegurar o funcionamento da linha direta anticorrupção;
• educar sobre a luta contra a corrupção.

 Todas as conclusões decorrentes do trabalho do Departamento são enviadas eletronicamente e o 
Diretor-Geral é informado sobre quaisquer questões significativas por meios eletrónicos. O Diretor-Geral 
também recebe todas as avaliações semestrais e anuais das atividades de controlo e inspeção, e relatórios 
relativos ao tratamento de reclamações, bem como alegações que apontem para as deficiências no trabalho 
da Administração Aduaneira Checa ou dos seus funcionários. Os relatórios/avaliações estão disponíveis na 
intranet da Administração Aduaneira Checa. 

 O Departamento lida com casos administrativos. Em caso de suspeitas de infrações penais, o caso 
é remetido à Inspeção-Geral das Forças de Segurança.
O Departamento centra-se nos controlos internos e na identificação de casos em que os membros das 
forças de segurança ou outros funcionários da Administração Aduaneira Checa violaram disposições 
ou regulamentos relativos à gestão interna. É prestada especial atenção a investigações despoletadas 
por membros do público, que conseguem enviar informações através dos formulários eletrónicos de 
“e-government” (governo eletrónico) nas páginas de Internet da Administração. O Departamento também 
educa sobre a luta contra a corrupção e integra um grupo de trabalho encarregado da avaliação das 
verificações de integridade.

 A Inspeção-Geral das Forças de Segurança tem autoridade para realizar estas verificações de 
segurança. Um técnico/funcionário de gestão nomeado, com competência a nível do pessoal e disciplinar, 
toma pedidas adequadas relativamente aos subordinados que violaram regulamentos jurídicos ou internos. 
Estas medidas disciplinares são definidas pela Lei n.º 361/2003 Coll., a Lei sobre o Serviço das Forças de 
Segurança, conforme alterada, e a Lei n.º 262/2006 Coll., relativa ao Código do Trabalho, conforme alterada.

 Os principais desafios são registados em relatórios sobre avaliações do controlo e atividades de 
inspeção, em reclamações, petições e instigações tratadas, que apontem para deficiências no trabalho da 
Administração Aduaneira Checa ou dos seus funcionários. Estes relatórios são enviados ao Diretor-Geral. 
São utilizados formulários digitais durante os controlos internos, tornando todo o processo mais eficaz e 
económico, bem como mais transparente. 
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F R A N Ç A 

 O controlo interno, conforme especificado no questionário, corresponde ao conceito de inspeção 
no sistema francês. Isto envolve medidas em caso de suspeitas de irregularidades por parte de pessoas ou 
entidades. Em casos sensíveis, e após investigação administrativa, pode resultar em decisões de RH que 
afetem diretamente pessoas, antes de processos disciplinares.

 O procedimento de auditoria também é executado por uma equipa específica da Inspeção de 
Serviços (IS). Esta última implementa uma estratégia positiva, verificando a eficácia do mecanismo de 
controlo interno sem fazer quaisquer juízos de valor sobre as pessoas envolvidas, de acordo com as normas 
internacionais que constam do Decreto sobre a Auditoria Interna no seio da Administração Francesa, de 28 
de junho de 2011.

 Não obstante, a abordagem de mapeamento dos riscos associada ao controlo interno inclui fatores 
de riscos éticos nas suas avaliações. Os técnicos que atuam em diferentes níveis monitorizam a execução do 
Serviço e, a fortiori, o cumprimento das normas de ética profissional.

 No que respeita às inspeções, a autoridade para agir é concedida exclusivamente pelo Diretor-
Geral, ou por sua iniciativa, ou a pedido da Inspeção de Serviços, da Subdireção de RH ou qualquer outra 
contraparte. A função depende da obrigação de fornecer recursos, e não do resultado a alcançar, no âmbito 
da utilização de recursos e poderes administrativos para realizar investigações. Na maioria dos casos, as 
investigações são realizadas pelos técnicos superiores dos técnicos sobre os quais recaem suspeitas de 
conduta antiética. A autoridade de investigação é mais limitada do que a autoridade para intentar ações 
judiciais, na medida em que está limitada aos poderes dos técnicos aduaneiros.

 A investigação administrativa deve facilitar a identificação de situações de má conduta, através 
do recurso a todas as provas: interrogar o técnico e qualquer colega que possa esclarecer a questão; 
declarações de testemunhas; documentação diversa; relatórios de autoridades superiores; e, conforme 
adequado, documentos decorrentes de ações judiciais (sentenças, audiências, etc.).
No entanto, estes poderes de investigação não são tão abrangentes como os conferidos à polícia, nem 
incluem medidas coercivas em relação aos técnicos. Por exemplo, um técnico não pode ser obrigado a 
prestar depoimento. No entanto, a recusa em fazê-lo será prejudicial para o mesmo, tendo em conta o dever 
de lealdade e responsabilização.

 Independentemente de os casos estarem a cargo dos departamentos relevantes ou da própria 
Inspeção de Serviços, as investigações administrativas contribuem para a elaboração de um relatório de 
síntese. O caso completo é encaminhado para a secção disciplinar/ética da Direção-Geral, para efeitos de 
análise. Cabe ao Diretor-Geral decidir se deve ser iniciado um processo disciplinar.

 No entanto, uma vez que a Inspeção de Serviços está diretamente subordinada ao Diretor-Geral, 
a comunicação sobre os seus casos é muito direta, e pode ser formal ou informal, ocorrendo em reuniões 
agendadas, ou em reuniões bilaterais realizadas por iniciativa de qualquer uma das partes. As conversas 
bilaterais representam uma oportunidade, no decorrer do ano, para analisar os diferentes casos e assuntos 
tratados pelo departamento. Para além destas conversas, é enviado um relato escrito da inspeção ao Diretor-
Geral. Este pode assumir a forma de um relatório final, ou de notas sobre a situação provisória, enviadas 
conforme e quando necessário. Estes documentos não podem ser divulgados e podem ser classificados, 
dependendo da natureza do caso.
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 As investigações são realizadas apenas em casos administrativos. No entanto, quando são 
decorrentes de ações penais que levaram a uma condenação, as investigações administrativas dependem da 
sentença para determinar a exatidão dos factos. Uma Circular do Ministério da Justiça, de 11 de março de 
2015, prevê a comunicação de informações ou documentação relativas a ações penais contra funcionários 
públicos.

 Relativamente à atividade global do departamento, apenas a Unidade de Inspeção toma medidas 
em caso de suspeitas de irregularidades. As medidas reativas não se inserem na sua área de competências. 
Realiza uma investigação e, caso se demonstre a existência de fatores que podem resultar na introdução 
de medidas reativas, as conclusões são encaminhadas para o departamento responsável pelas medidas 
disciplinares. O poder para impor medidas disciplinares cabe à autoridade competente para proceder 
a nomeações. A autoridade disciplinar não está associada às pessoas responsáveis pela realização da 
investigação, garantindo assim a objetividade na avaliação do caso.

 O aspeto proativo está associado à abordagem de auditoria interna adotada para analisar processos, 
incluindo a partir da perspetiva de eventual fraude e integridade. Estão em vigor medidas proativas, sob 
a forma de iniciativas de formação referentes à integridade profissional, desde o início de 2017. No final 
de 2018, todos os técnicos aduaneiros já deverão ter concluído este programa de formação. Além disso, 
com vista à educação do pessoal, todos os anos é elaborado um relatório sobre a disciplina, que enumera 
todas as sanções impostas e um resumo dos factos de cada caso. O relatório também contém informações 
sobre assuntos específicos (por exemplo, vícios, redes sociais e violência doméstica), com vista à definição de 
linhas de ação comuns. Também é produzido um relatório anual sobre reclamações, com o mesmo objetivo.

A escala de sanções no serviço público francês está estruturada da seguinte forma:

• sanções de primeiro nível (sem encaminhamento para um conselho disciplinar): aviso e repreensão;
• sanções de segundo nível (encaminhamento obrigatório para um conselho disciplinar para sanções 

de segundo nível e superior): exclusão de promoção, diminuição de grau, suspensão temporária de 
funções, por um período máximo de 15 dias, reafectação de funções;

• sanções de terceiro nível: despromoção, suspensão temporária de funções, por um período entre 
três meses e dois anos;

• sanções de quarto nível (que resultam na cessação do vínculo laboral): reforma obrigatória, 
despedimento.

 As sanções impostas mais frequentemente são a suspensão temporária de funções (segundo e 
terceiro nível) e, em menor medida, a reafectação de funções.
Alguns casos considerados de importância secundária podem, em última instância, ser tratados através 
de observações por escrito, que são notificadas ao técnico em causa; estas não constituem medidas 
disciplinares.

 Todos os anos, o relatório anual sobre as medidas disciplinares realça um assunto, relativamente 
ao qual se verificou ser necessário centrar atenções. A escolha do assunto baseia-se na análise dos casos 
tratados ao longo do último ano e pode estar relacionada com o aumento do número de violações, ou com a 
originalidade da violação.

 Foi estabelecido um plano nacional de ética em 2013, após a divulgação de dois casos significativos 
– um deles envolvendo princípios morais e o outro referente acorrupção. O objetivo do plano é relançar a 
política de ética e disciplina na Alfândega. Em paralelo com o relatório sobre medidas disciplinares compilado 
pela Direção de Recursos Humanos, a Inspeção de Serviços publica um relatório anual com base nos casos 
de reclamações que tratou e compilou.
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 Ao nível das investigações administrativas realizadas pelos departamentos relevantes, o principal 
desafio é a falta de objetividade do pessoal responsável pela realização da investigação. Isto sucede porque, 
no âmbito da sua atividade profissional, conhece o técnico que está a ser investigado, uma vez que é o 
respetivo superior hierárquico.

 No que se refere a inspeções relativas a medidas disciplinares e integridade, o principal desafio é 
a adoção de uma abordagem robusta e socialmente aceitável, assente num profissionalismo reconhecido.  
É necessário fazer isto ao longo do tempo, e em colaboração com pessoas selecionadas e totalmente 
formadas para esse fim.

 Assim, pontualmente, decide-se confiar investigações à Inspeção de Serviços, que está diretamente 
subordinada ao Diretor-Geral e que pode, por conseguinte, ter uma visão mais isenta dos factos. Estas 
investigações são, essencialmente, aquelas que não podem ser realizadas a nível local devido ao grau do 
técnico sob investigação, ou devido à magnitude da má conduta ou a circunstâncias locais difíceis.

 Para a Inspeção de Serviços, os fatores determinantes do sucesso são a separação clara das funções 
de auditoria interna e inspeção, a seletividade no recrutamento, o desenvolvimento de um perfil adequado e 
de um setor de formação para o trabalho, e o desejo de alcançar a transparência na abordagem profissional 
e visibilidade dos técnicos que trabalham neste setor. 
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I N D O N É S I A

 A Direção de Conformidade Interna é responsável por prevenir e/ou intentar ações judiciais 
em caso de corrupção. As tarefas de prevenção cabem à Subdireção de Prevenção, enquanto as tarefas 
referentes a ações judiciais cabem à Subdireção de Investigação Interna. A Direção de Conformidade 
Interna tem uma Unidade de Investigação que tem autoridade limitada e não tem autoridade para efetuar 
detenções. 

 Relativamente à unidade de controlo interno, alguns relatórios feitos ao Diretor da Administração 
são ultrassecretos. Normalmente, dizem respeito a investigações internas. Os canais utilizados incluem “Nota 
Secreta em Anexo do Diretor de Conformidade Interna para o Diretor-Geral (Diretor da Administração)”. 
Para relatórios que não envolvam a investigação interna, é utilizada uma Nota normal.

 A Direção de Conformidade Interna lida com casos do foro administrativo e penal. As suas 
responsabilidades a este nível são exercidas por quatro Subdireções. A Subdireção de Prevenção e a 
Subdireção de Investigação Interna normalmente realizam tarefas relativas à prevenção e instauração 
de ações judiciais referentes a corrupção. As outras duas Subdireções são responsáveis pela garantia de 
qualidade dos relatórios de auditoria e pela gestão do desempenho. Estas Subdireções lidam, em grande 
medida, com tarefas administrativas.

 Conforme mencionado anteriormente, existem duas Subdireções responsáveis por prevenir 
e intentar ações judiciais em caso de corrupção. A Subdireção de Prevenção previne de forma proativa 
o suborno, a distorção e a corrupção na Direção-Geral da Alfândega e Impostos Especiais (Directorate 
General of Customs and Excise, DGCE), ao passo que a Subdireção de Investigação Interna é responsável 
por intentar ações judiciais em caso de corrupção.

 A Direção-Geral da Alfândega e Impostos Especiais toma maioritariamente medidas administrativas, 
referentes a violações da integridade pelo pessoal. Para violações da integridade relacionadas com a 
corrupção, estas medidas são claramente designadas medidas disciplinares graves, sendo a sanção máxima 
o despedimento do pessoal.

 A Divisão de Análise de Dados e Informação faz parte da Subdireção de Prevenção e efetua análises 
da conduta do pessoal, incluindo a análise de tendências ao nível do cumprimento dos Procedimentos 
Operacionais Normalizados e das decisões sobre mercadorias importadas (verificações de pautas e valores 
de faturas).

 As dificuldades na implementação dos controlos internos dizem respeito à deteção de potenciais 
violações. A Direção de Conformidade Interna está a criar um mapa de integridade, que visa mitigar 
o potencial para a ocorrência de violações da integridade, ao medir a integridade do pessoal segundo 
determinados parâmetros.
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I TÁ L I A 

 O serviço que tem a seu cargo o controlo interno é o “Ufficio Centrale Audit Interno” (UCAI – 
Serviço Central de Auditoria Interna).

 O Diretor do UCAI, na qualidade de pessoa responsável pela prevenção da corrupção e pela 
transparência (RPCT), apresenta um relatório anual ao Diretor da Agência relativo a atividades anticorrupção, 
avaliando a eficácia das ferramentas de prevenção e, quando adequado, propondo medidas organizativas 
para mitigar os riscos detetados em determinados processos. Durante o ano, chama imediatamente a 
atenção para quaisquer informações críticas ou importantes, e comunica quaisquer violações das medidas 
previstas no Plano Trienal para a Prevenção da Corrupção (PTPC).

 O UCAI realiza investigações administrativas. Se surgirem provas de uma infração penal ou fiscal 
durante uma investigação, informa imediatamente a autoridade judicial competente (penal ou de prestação 
de contas).
O UCAI realiza atividades de auditoria interna e de controlo. As primeiras visam melhorar processos 
relacionados com a execução de atividades institucionais, ao nível da respetiva eficácia e eficiência. Estas 
últimas atividades (de controlo) seguem o método tradicional de investigação, centrando-se na auditoria 
ex-post em estâncias, com vista a avaliar a exatidão dos procedimentos administrativos e contabilísticos, e a 
correta aplicação das disposições que regem o funcionamento das estâncias.

 As principais obrigações e deveres em relação à integridade do pessoal da administração pública 
são estabelecidas: na Constituição (Artigos 28.º, 97.º e 98.º); na legislação (nomeadamente, no Decreto-Lei 
165/2001); no Acordo Coletivo de referência; e no código de conduta para Funcionários Públicos (adotado 
através do Decreto Presidencial n.º 62/2013). O incumprimento destas obrigações pode constituir uma 
infração disciplinar. Além disso, o pessoal da Agência tem de cumprir as medidas de prevenção previstas no 
PTPC e no código de conduta para o Pessoal da Agência (anexo 2 do PTPC da Agência para o triénio 2014-
2016). Qualquer violação dos deveres ali contidos leva a medidas disciplinares. 

Dependo da sua gravidade, qualquer infração das obrigações mencionadas anteriormente leva aos 
seguintes tipos de sanções disciplinares, sujeito aos correspondentes processos disciplinares:

• Repreensão (verbal ou por escrito);
• Sanção pecuniária (montante variável);
• Suspensão do trabalho e do salário (até 6 meses);
• Despedimento (com ou sem aviso prévio).    

 O UCAI monitoriza constantemente o nível de exposição ao risco de corrupção nas estâncias da 
Agência, ao recolher e tratar informações que são solicitadas de cada estância e atualizadas anualmente. As 
informações abrangem o contexto externo e interno. Também abrangem o risco de corrupção (em termos 
de impacto e probabilidade), conforme avaliado pelo gestor de cada unidade organizacional, e com base em 
determinados indicadores predefinidos referentes ao grau de implementação de medidas para prevenir o 
risco de corrupção.
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 Relativamente às políticas de rotatividade do pessoal, o UCAI monitoriza a adoção eficaz, pelas 
estâncias, de medidas específicas no PTCP que visam assegurar a rotatividade do pessoal. Nomeadamente, 
no que respeita a cargos de gestão considerados em risco de corrupção, espera-se que haja rotatividade 
após um prazo de três ou seis anos. Foram introduzidos mecanismos de rotatividade semelhantes, mesmo 
após um prazo de seis anos, para técnicos que têm a cargo controlos ou serviços sensíveis.

 Relativamente às auditorias de integridade do pessoal, o UCAI realiza auditorias regulares (todos 
os anos) para assegurar que não existem potenciais conflitos de interesses em relação a quaisquer atividades 
não institucionais que não tenham sido declaradas pelos funcionários. Os funcionários a controlar são 
identificados através de um procedimento informatizado, que leva em conta determinados parâmetros de 
risco (trabalho por turnos, cargo, habilitações literárias e qualificações profissionais).

 Verificaram-se dificuldades relativas a uma redução geral no número de funcionários da 
administração pública. Nomeadamente, a redução no número de pessoal altamente qualificado resultou 
numa reorganização interna, com vista a assegurar o planeamento oportuno do trabalho. A monitorização 
contínua das atividades realçou as prioridades e permitiu aos técnicos dar o seu contributo, no contexto das 
suas competências específicas.
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 A Administração Tributária Estatal (State Revenue Service, SRS) tem duas unidades de controlo 
interno: a Divisão de Controlo Interno do Departamento de Policiamento Financeiro da SRS e a Divisão de 
Inspeção da Direção Nacional da Alfândega da SRS.

 A Divisão de Inspeção do Conselho da Alfândega Nacional da SRS tem uma função de apoio e 
assegura que as tarefas e funções da Direção Nacional da Alfândega são executadas de forma adequada e 
eficaz. 
A Divisão de Controlo Interno do Departamento de Policiamento Financeiro da SRS tem direitos operacionais 
de realizar investigações que visem detetar e prevenir infrações penais no trabalho de funcionários da SRS. 

 A Divisão de Inspeção da Direção Nacional da Alfândega da SRS funciona dentro dos limites dos 
procedimentos administrativos. 
O Diretor-Geral da SRS para Questões Aduaneiras, Diretor da Direção Nacional da Alfândega, é informado 
sobre os desenvolvimentos e conclusões relativos ao planeamento e implementação das atividades de 
combate à corrupção e controlo interno da Divisão de Inspeção. As atividades planeadas são coordenadas 
com o Diretor-Geral da SRS para Questões Aduaneiras, Diretor da Direção Nacional da Alfândega. Os 
relatórios sobre as verificações/análises realizadas, possíveis infrações penais ou riscos, e sobre alegadas 
condutas ilícitas por parte de funcionários da Direção Nacional da Alfândega e funcionários públicos, são 
elaborados com vista à tomada de medidas pelo Diretor-Geral da SRS para Questões Aduaneiras, Diretor da 
Direção Nacional da Alfândega.

 A Divisão de Inspeção da Direção Nacional da Alfândega da SRS implementa medidas de mitigação 
caso haja indicações de que foi cometida uma infração, ou se forem recebidas informações sobre o risco de 
uma possível infração. Também são implementadas medidas de prevenção.

 As infrações podem levar às seguintes medidas disciplinares: 1. repreensão; 2. redução temporária 
do salário mensal (no máximo, de 20%) por um prazo entre três meses a um ano; 3. despromoção por um 
prazo máximo de três anos; 4. despedimento; 5. despedimento sem direito a trabalhar para qualquer 
administração pública durante um ano.

 O Registo do Risco de Corrupção descreve claramente, e em pormenor, os eventos em que podem 
ocorrer riscos e medidas de mitigação.

 A maioria dos técnicos da Direção Nacional da Alfândega da SRS exercem funções na fronteira 
externa da UE. Por conseguinte, é necessário assegurar que as tarefas atribuídas à Divisão de Inspeção 
da Direção Nacional da Alfândega da SRS são realizadas 24 horas por dia/7 dias por semana, em todo o 
território da Letónia. Além disso, surgem frequentemente situações atípicas, que exigem um conhecimento 
aprofundado da legislação fiscal e aduaneira aplicável.

L E TÓ N I A
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 O Serviço de Imunidade do Departamento da Alfândega, sob a tutela do Ministério das Finanças 
da República da Lituânia, é responsável pela prevenção da corrupção, bem como pela deteção e investigação 
de crimes relacionados com a corrupção.  

O Serviço de Imunidade tem as seguintes tarefas:

• Ajudar o Diretor-Geral do Departamento da Alfândega a garantir a fiabilidade do pessoal da 
alfândega;

• Revelar e eliminar as causas e circunstâncias da corrupção na alfândega, ao criar e implementar 
medidas adequadas para evitar a corrupção no sistema, dissuadindo assim o pessoal da alfândega e 
outras pessoas de cometer infrações relacionadas com a corrupção;

• Prevenir e investigar violações cometidas por pessoal da alfândega ou outras pessoas, bem como 
infrações relacionadas com corrupção em questões aduaneiras. 

 Os investigadores do Serviço de Imunidade recolhem informações no âmbito de investigações 
penais e realizam diversas ações de investigação na fase de instrução, incluindo medidas processuais e 
detenção.

 É fornecido diretamente ao Diretor-Geral um relatório escrito sobre a análise realizada e 
informações importantes recolhidas. Os técnicos do Serviço de Imunidade do Departamento da Alfândega 
têm poderes para elaborar protocolos de violações do direito administrativo; os técnicos também realizam 
ações de investigação na fase de instrução, como parte de investigações sobre atos criminosos relacionados 
com corrupção. 

 A política anticorrupção na República da Lituânia pode ser dividida em duas vertentes principais: 
a prevenção da corrupção (redução e eliminação dos pré-requisitos e condições para a ocorrência de 
corrupção), e a aplicação da responsabilidade por violações da lei de natureza corrupta.

As medidas para a prevenção da corrupção aplicadas pela alfândega são:   

• análise e avaliação das áreas de atividade onde existe uma probabilidade elevada de corrupção;
• inspeção de pessoas que se candidatam a uma vaga no serviço aduaneiro;
• avaliação das qualidades pessoais das pessoas que se candidatam a uma vaga no serviço aduaneiro;
• educação e informação do público, bem como divulgação de casos de corrupção;
• formação anticorrupção para técnicos aduaneiros;
• conversas de prevenção, com cada técnico aduaneiro que inicie funções, sobre a prevenção, ameaças 

à segurança nacional, lealdade ao Estado e ao serviço;
• programas anticorrupção, e planos correspondentes contendo medidas de implementação;
• monitorização preventiva da contratação pública;
• prevenção de conflitos de interesses.

 Para determinar se um técnico aduaneiro é culpado de má conduta oficial, é realizado um inquérito 
oficial (investigação interna). O técnico aduaneiro é alvo de uma ação judicial se for descoberta má conduta, 
e pode ser sujeito às seguintes sanções disciplinares: aviso, repreensão, repreensão grave, transferência 
para um cargo inferior ou despedimento. Se for descoberta atividade criminosa, o técnico aduaneiro é alvo 
de uma ação judicial. 

L I T UÂ N I A  
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 A Autoridade Tributária do Malawi (Malawi Revenue Authority, MRA) contém a unidade de 
controlo interno, que é conhecida como o Departamento de Assuntos Internos. 

 O Departamento de Assuntos Internos está sob a tutela do Gabinete do Comissário Geral. No 
entanto, em termos do seu funcionamento, é reconhecido como um Departamento autónomo (tal como 
qualquer outra/o Divisão/Departamento na Administração. O Chefe do Departamento de Assuntos 
Internos está diretamente subordinado ao Comissário Geral. O Departamento de Assuntos Internos da 
Autoridade Tributária do Malawi tem duas Secções: Ética e Sensibilização, e Investigações de Fraude.  O 
Departamento tem poderes de investigação decorrentes da Lei da Autoridade Tributária do Malawi e do 
Código de Processo Penal e Provas, mas não tem a autoridade para efetuar detenções propriamente dita. 
Quando é necessário efetuar uma detenção, a questão é encaminhada para a polícia, ou o Departamento 
atua em coordenação com a polícia.

 Após uma alegação de má conduta ter sido investigada pelo Departamento de Assuntos Internos, 
é elaborado um Relatório da Investigação para o Comissário Geral. O Relatório contém informações 
detalhadas, incluindo o contexto que deu origem à investigação, o objetivo da mesma, a metodologia e os 
resultados da investigação, as conclusões e as recomendações feitas. As recomendações dizem respeito 
ao membro do quadro e também à forma como a gestão deve responder aos pontos fracos nas operações, 
mitigando assim os riscos expostos pela investigação.

 O Departamento de Assuntos Internos lida com questões do foro administrativo e penal no 
âmbito da violação da legislação fiscal, uma vez que o Departamento Jurídico da Autoridade Tributária do 
Malawi tem poderes para intentar ações judiciais, relativas a casos do foro civil e penal. Os casos relativos a 
corrupção são encaminhados para o Gabinete Anticorrupção. 

 O Departamento executa controlos proativos e reativos, e implementou várias políticas que visam 
mitigar os efeitos da fraude e da corrupção. Estas incluem uma Política Anticorrupção, Política de Ofertas, 
Política de Recrutamento, Política de Aquisição, Política de Denúncia, e Ética e Código de Conduta (que 
inclui Orientações sobre Conflitos de Interesses).  

 Para garantir que existe consistência no sistema, estão implementados vários níveis e categorias 
de medidas disciplinares e sanções: 

• Aviso verbal por violações da disciplina ou atos de má conduta de pequena importância.

• Aviso escrito quando a conduta de um funcionário é de caráter mais grave, ou envolve uma infração 
para a qual este já recebeu um aviso verbal nos três meses anteriores.

• Aviso escrito final quando a infração cometida é de tal ordem que excede a necessidade de um mero 
aviso escrito, mas não justifica a suspensão ou o despedimento. Isto também se pode aplicar em 
situações em que foi cometida uma segunda infração no período de observação. Quando tiver sido 

 A seleção dos candidatos mais adequados continua a ser um dos desafios. Os desafios enfrentados 
no exercício das funções do Serviço de Imunidade envolve a recolha de provas durante a investigação de atos 
criminosos relacionados com corrupção, bem como a atitude negativa dos técnicos aduaneiros que são alvo 
de inspeção e a sua relutância em cooperar. Também existe falta de iniciativa entre os gestores dos técnicos 
aduaneiros territoriais, em termos de criar um ambiente anticorrupção nas estâncias aduaneiras: a atitude 
predominante é que a prevenção da corrupção é uma prerrogativa exclusiva do Serviço de Imunidade.  

M A L AW I
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emitido um aviso escrito final, o supervisor ou superior hierárquico e o gestor de relações laborais 
podem reunir com o funcionário para discutir se a MRA pode fornecer qualquer orientação ou 
assistência. Um aviso escrito final permanece válido por um período de seis meses a contar da data 
de emissão. Caso o funcionário cometa qualquer outra infração durante o período de seis meses, o 
passo seguinte seria o despedimento.

• Despedimento é aplicado caso não haja melhoria após um ou mais avisos escritos anteriores, ou no 
seguimento de uma irregularidade ou má conduta considerada suficientemente grave para justificar 
o despedimento. Esta é a forma mais grave de medida disciplinar, com o funcionário a ser despedido 
com um pré-aviso, ou pagamento em substituição do pré-aviso. 

• Despedimento sumário aplica-se quando o funcionário é considerado culpado de uma infração grave, 
ou tem em vigor um aviso escrito final, sendo considerado culpado de outra infração que se enquadra 
na categoria de “grave”. A infração não tem de estar relacionada com a que deu origem ao aviso 
escrito final. 

Um dos desafios que o Departamento enfrenta é um nível inadequado de pessoal, tendo em conta o volume 
de trabalho envolvido. O outro desafio é a animosidade de alguns colegas, embora esta tenha vindo a 
diminuir com o passar do tempo.    

A redução na animosidade deve-se principalmente:   

• Ao compromisso da gestão face à integridade e a tomada de consciência, pela maioria do pessoal, que 
não tem outra escolha senão cumprir as normas obrigatórias de comportamento ético.

• Programas de sensibilização constante sobre os males da fraude e da corrupção, e da necessidade de 
ter patriotismo. Estes levaram a que se enraizara lentamente uma cultura ética. 

• A abordagem objetiva e imparcial mostrada pelo Departamento de Assuntos Internos na luta 
contra a fraude e a corrupção, fazendo com que ninguém possa ser prejudicado devido a alegações 
infundadas. Os funcionários apenas têm de responder a acusações quando houver provas de que 
violaram o Código de Ética. 

 Entre os atuais membros do Departamento de Assuntos Internos, 80% foram recrutados 
externamente, na maioria dos casos, tendo experiência nas forças policiais ou anticorrupção. O perfil 
da função correspondente está disponível no anexo 3. 

 As tarefas de controlo interno na Administração Aduaneira são executadas por uma unidade 
organizacional separada – a Unidade de Controlo Interno.

 A Unidade de Controlo Interno elabora relatórios sobre todos os controlos realizados. 
Dependendo dos resultados dos controlos, os relatórios contêm: sugestões, recomendações e possíveis 
alterações à organização do trabalho; medidas para a aplicação ou alteração de leis ou atos internos; outras 
recomendações que visam aumentar a eficiência, qualidade e integridade do trabalho; propostas para iniciar 
medidas disciplinares/intentar ações judiciais contras técnicos aduaneiros; conclusões relativas à conclusão 
do processo de controlo interno devido à ausência de uma violação ou infração, etc. Os relatórios relativos 
aos controlos realizados são enviados ao Diretor da Administração Aduaneira.

M O N T É N É G RO
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 A Unidade de Controlo Interno adota medidas e ações para assegurar que o trabalho do Serviço é 
realizado em conformidade com as normas legais positivas. Também toma medidas para detetar e prevenir 
a fraude e corrupção a nível interno, e neste âmbito, inicia procedimentos disciplinares e outros. Se um 
procedimento de controlo revelar que as ações de um técnico aduaneiro contêm elementos de uma infração 
disciplinar, o superior hierárquico direto recebe ordens para iniciar um procedimento disciplinar. Caso venha 
a saber-se que existem elementos de uma infração penal nas ações de um técnico aduaneiro, o superior 
hierárquico envia um relatório ao Setor de Aplicação das Normas e Controlo da Alfândega, com vista ao 
seu posterior encaminhamento às autoridades competentes, de acordo com as normas legais positivas. A 
Unidade de Controlo Interno atua de forma preventiva e repressiva.
 
 Ao abrigo da Lei sobre o Serviço Aduaneiro, o técnico aduaneiro ou funcionário público pode ser 
responsabilizado disciplinarmente por violações menores e mais graves dos deveres oficiais. Para além 
da violação dos deveres oficiais estabelecidos na legislação que regulamenta os direitos e obrigações dos 
funcionários públicos e trabalhadores do Estado, as violações menores também constituem infrações das 
normas éticas e do código de conduta da Alfândega. 

 Violações graves das funções oficiais, para além das violações estabelecidas na legislação que 
regulamenta os deveres e obrigações dos funcionários públicos e dos trabalhadores do Estado, também são 
consideradas: exercício de funções incompatíveis com as de um técnico aduaneiro; prevenção e incapacitação 
de um técnico aduaneiro no exercício de funções oficiais; utilização indevida do uniforme oficial, das marcas 
e armas no exercício de funções oficiais, ou no âmbito desse exercício; recusa em cumprir uma ordem por 
escrito para realizar um teste de alcoolemia, ou recusa de uma ordem por escrito para submeter-se a um 
exame profissional, para determinar a presença de álcool ou estupefacientes; incumprimento de ordens 
e instruções de trabalho emitidas pela Administração Aduaneira, relativas à aplicação dos regulamentos 
no âmbito do Serviço; utilização não autorizada de informação, para fins não oficiais, incluindo informação 
recolhida pelo Serviço Aduaneiro com o objetivo de fazer cumprir a lei e outros regulamentos estipulados 
nas tarefas que lhe são confiadas; incumprimento de ações oficiais obrigatórias relacionadas com o 
procedimento para determinar a responsabilidade de um técnico aduaneiro (ou seja, ocultação de violações 
de funções oficiais); comportamento impróprio dentro ou fora do Serviço, que resulte em danos para a 
reputação do Serviço; divulgação pública de informação falsa sobre o Serviço, que resulte em danos para a 
reputação do Serviço; e fornecer dados incorretos sobre a situação financeira de um técnico aduaneiro.

 A Administração Aduaneira do Montenegro utiliza um conjunto de processos para implementar 
mecanismos anticorrupção cuidadosos, ponderados e eficientes. Em conformidade com a Lei sobre a 
Prevenção da Corrupção, a Administração Aduaneira do Montenegro toma medidas jurídicas e práticas, 
conforme definidas no Plano de Integridade, para executar um programa destinado a promover a integridade 
e a ética. O programa é implementado pelas pessoas e unidades organizacionais responsáveis. 

 O Plano de Integridade é estruturado de forma a: mostrar as áreas de trabalho que estão expostas 
ao risco; identificar os cargos que podem estar expostos ao risco nas diferentes áreas; definir os tipos de 
riscos e associá-los a determinadas áreas e cargos; estabelecer as medidas de controlo atuais, especificando 
os riscos remanescentes (residuais) ou descrevendo os riscos que não são abrangidos por estas medidas; 
estimar a intensidade dos riscos residuais; estabelecer medidas propostas ou adotadas para diminuir ou 
eliminar os riscos; e mostrar os progressos na implementação das medidas e relativamente ao estatuto em 
termos de risco. O Plano de Integridade é utilizado para realizar uma análise sistémica da instituição, através 
de uma avaliação do risco de corrupção em locais de trabalho individuais e unidades organizacionais, sendo 
o Mapa de Riscos elaborado em conformidade. 

 Nos termos da Lei sobre a Prevenção da Corrupção, a Administração Aduaneira do Montenegro 
apresenta relatórios anuais sobre a implementação do Plano de Integridade à Agência para a Prevenção da 
Corrupção. As análises da implementação do Plano de Integridade nos quatro anos anteriores mostram que 
a implementação de medidas específicas contribuiu para a redução do risco de corrupção, bem como para a 
diminuição de outros tipos de irregularidades. 
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 O risco de possibilidade de corrupção baixou 20% face a 2016 e 33% face a 2014 – ou seja, 
desde que a Administração Aduaneira do Montenegro começou a implementar o Plano de Integridade. 
Nomeadamente, o número de postos de trabalho com um risco de corrupção baixo ou moderado aumentou 
31% face a 2014; o número de postos de trabalho com um risco de corrupção elevado diminuiu 33% face ao 
período anterior.

 Como parte do seu trabalho contínuo para promover a integridade e proteger a instituição contra 
todos os tipos de comportamentos ilícitos e inaceitáveis, a Administração Aduaneira do Montenegro adotou 
o Plano de Integridade para 2018-2019. Com base na análise da implementação dos atuais procedimentos da 
alfândega, foram identificadas áreas de risco para o novo plano, durante os próximos dois anos. Foi realizada 
uma avaliação e classificação dos riscos e foram identificadas cerca de 150 medidas específicas para reduzir 
os riscos de comportamentos inaceitáveis (a possibilidade de ocorrência, influência e consequências da 
corrupção e outros tipos de práticas ilícitas e contrárias à ética).

E S PA N H A

 O Serviço de Auditoria Interna (SAI) realiza avaliações de serviços fiscais e aduaneiros, bem 
como investigações internas relativamente ao comportamento dos funcionários nestes serviços. Os 
relatórios e conclusões são enviados diretamente para as pessoas responsáveis pelos serviços avaliados e 
para os diretores desses serviços. Além disso, as conclusões podem ser enviadas para o Ministério Público, 
ou podem resultar na apresentação direta de uma reclamação ao tribunal competente. De acordo com o 
disposto no Artigo 17.º do Real Decreto 1733/1998, os relatórios de inspeções do SAI relativas ao âmbito 
do Ministério das Finanças e da Administração Pública destinam-se exclusivamente a uso interno, exceto 
quando as normas legais ou as autoridades competentes indiquem o contrário.

 O SAI atua em casos administrativos e participa em processos judiciais apenas mediante solicitação 
da autoridade judicial. A atividade de controlo interno do SAI visa principalmente a prevenção e deteção 
de comportamentos irregulares, embora isso não exclua a necessidade de tomar medidas reativas em 
determinados casos.

 Desde que não estejam envolvidas infrações penais ao abrigo do Código Penal, é implementado 
o Título VII da Lei 7/2007, de 12 de abril, sobre o Estatuto Básico dos Funcionários Públicos. O Título 
VII regulamenta o regime disciplinar aplicável aos funcionários públicos e prevê as seguintes medidas 
disciplinares:

• Destituição dos técnicos, em caso de infrações muito graves;
• Dispensa disciplinar do pessoal não pertencente ao quadro em caso de infrações muito graves, com a 

mesma a implicar o impedimento de celebrar um novo contrato para exercer funções semelhantes às 
exercidas;
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• Suspensão de funções, ou suspensão do emprego e do salário no caso do pessoal não pertencente ao 
quadro, por um prazo máximo de seis anos;

• Transferência forçada, com ou sem alteração de residência, pelo prazo estabelecido em cada caso;
• Demérito, que consiste na penalização em termos de carreira, promoção ou mobilidade voluntária;
• Aviso;
• Qualquer outra medida prevista na lei. 

 São elaborados mapas de risco por áreas funcionais a cada três anos, sendo também estabelecidas 
tabelas de indicadores para avaliar as medidas adotadas para mitigar os riscos.

 Os riscos mudam ao longo do tempo, à luz da nova legislação ou de alterações nos procedimentos. 
Os mapas de riscos trienais são adaptados para refletir esta situação em mudança e mostrar o agravamento 
ou mitigação dos riscos, em resposta às medidas adotadas. Por conseguinte, os desafios mudam e, ao 
longo do tempo, as únicas ameaças que prevalecem são de caráter geral, relativas a eventuais atividades 
irregulares por parte das pessoas que executam operações aduaneiras (desalfandegamento de mercadorias e 
verificações físicas, exportação fictícia de mercadorias, contrabando, etc.). Em muitos casos, estas atividades 
exigem a colaboração dos técnicos aduaneiros para terem êxito. A implementação do controlo interno e de 
auditorias revelou fraudes de vários tipos, nomeadamente relativas a reembolsos de impostos inadequados, 
no seguimento de falsificação e manipulação, e acesso ilegítimo a informações fiscais ou aduaneiras.
 
 São atribuídas tarefas específicas a cada risco identificado no mapa de riscos, com vista a eliminar 
ou reduzir os riscos, tanto quanto possível. Paralelamente, as atividades de organismos aduaneiros, 
juntamente com o controlo interno, procuram assegurar que os operadores e funcionários públicos cumprem 
os regulamentos aduaneiros.

 São elaborados relatórios, que são distribuídos internamente, quando existem indicadores de 
fraude e possíveis elementos de prova de apoio. Os relatórios incluem propostas e recomendações, que 
são distribuídas para fins de prevenção aos organismos potencialmente afetados. A conformidade com as 
propostas e recomendações é monitorizada posteriormente. 
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AU S T R Á L I A   

 A função de controlo interno é desempenhada pelo Setor de Integridade e Normas Profissionais, 
que está subordinado à Divisão de Integridade, Segurança e Garantia. Esta última integra o Grupo 
Empresarial que presta contas ao Secretário do Departamento de Imigração e Proteção das Fronteiras. 

O Gabinete do Provedor da Commonwealth exerce supervisão externa sobre o Governo Australiano 
e pode investigar reclamações sobre o Departamento de Imigração e Proteção das Fronteiras. O Provedor 
da Commonwealth pode explorar problemas sistémicos que podem surgir das reclamações. 

O Serviço Nacional de Auditoria Australiano é uma agência do setor público que exerce supervisão 
externa. Isto inclui auditar as demonstrações financeiras das agências do Governo australiano e realizar 
auditorias do desempenho que são apresentadas ao Parlamento. 

O quadro jurídico que define a relação do Setor de Integridade e Normas Profissionais com outros 
organismos estatais é descrito infra.    

Comissão Australiana para a Integridade na Aplicação da Lei  

• Lei do Comissário de Integridade na Aplicação da Lei de 2006 
• Regulamentos do Comissário de Integridade na Aplicação da Lei de 2017
• Lei de Força Fronteiriça Australiana de 2015

Agências Australianas de Polícia Federal, Polícia Estadual e Polícia Territorial 

• Memorandos de Entendimento (formalizar orientações para uma relação de trabalho baseada na 
cooperação)

• Vários atos legislativos a nível federal, estadual e territorial

Procurador-Geral da Commonwealth

• Memorando de Entendimento (formalizar orientações para uma relação de trabalho baseada na 
cooperação)

 São estipulados acordos formais com outros organismos estatais, com responsabilidade por 
prevenir e/ou intentar ações judiciais em caso de corrupção, em: 

• Lei do Comissário de Integridade na Aplicação da Lei de 2006
• Regulamentos do Comissário de Integridade na Aplicação da Lei de 2017
• Lei de Força Fronteiriça Australiana de 2015

 Com a promulgação da Lei de Força Fronteiriça Australiana de 2015, a jurisdição do Comissário 
de Integridade alargou-se ao Departamento de Imigração e Proteção das Fronteiras. Nomeadamente, ao 
abrigo das secções 19-23 da Lei do Comissário de Integridade na Aplicação da Lei de 2006, o Secretário 
do Departamento de Imigração e Proteção das Fronteiras tem de notificar o Comissário de Integridade 
relativamente a todas as alegações de corrupção dos funcionários. O Comissário de Integridade tem poderes 
para investigar essas alegações, isoladamente ou em parceria com o Departamento de Imigração e Proteção 
das Fronteiras ou outra agência de aplicação da lei.

 Os acordos com o Procurador-Geral da Commonwealth, Agências Australianas de Polícia Federal, 
Polícia Estadual e Polícia Territorial levaram à criação de Memorandos de Entendimento (orientações 
formais para uma relação de trabalho baseada na cooperação).
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C A N A DÁ 

 A Agência de Serviços Fronteiriços do Canadá (Canada Border Services Agency, CBSA) não está 
sujeita a supervisão parlamentar, mas presta contas ao Ministro. Todas as funções da Agência estão sujeitas 
a vários mecanismos de recurso, incluindo órgãos jurisdicionais e tribunais. 

 A Política sobre a Segurança Governamental (Policy on Government Security, PGS) assegura que 
os chefes adjuntos gerem eficazmente as atividades de segurança nos departamentos e contribuem para a 
gestão da segurança eficaz em todo o governo, incluindo atividades relacionadas com Normas Profissionais.

 Relativamente à relação com outros organismos governamentais que têm a responsabilidade de 
prevenir e/ou intentar ações judiciais em caso de corrupção, as disposições são estipuladas pela Política 
sobre a Segurança Governamental, ao abrigo do anexo B – Responsabilidades das Principais Agências de 
Segurança3.

 A CBSA tem acordos em vigor com outros organismos relativamente à partilha de informação e 
a atividades de aplicação da lei ao aplicar o mandato fundamental ao nível das Fronteiras; no entanto, não 
dispõe de um acordo de género para questões de corrupção a nível interno. Quando são identificados casos 
de corrupção a nível interno, a polícia da jurisdição é chamada e determina se irá ou não avançar com uma 
investigação.

 Quando a Divisão de Segurança do Pessoal e Normas Profissionais encaminha uma questão para 
a polícia da jurisdição, fornece uma síntese geral do caso. As conversas iniciais são realizadas a nível de 
técnicos superiores e, seguidamente, ocorre uma discussão pormenorizada do caso ao nível do técnico 
encarregado da investigação.

 Caso se verifique que um funcionário se envolveu em conduta criminosa ou ilícita, a questão 
é encaminhada para a agência policial adequada (municipal, provincial ou federal) para determinar se se 
justifica uma investigação criminal formal.

 Um dos desafios é a ausência de autoridade para realizar investigações criminais e a dependência 
relativa face à polícia da jurisdição, para decidir se uma investigação irá ou não avançar. Além disso, não há 
qualquer autoridade legal para obrigar os parceiros a fornecer elementos de prova. 

 A Direção de Segurança e Normas Profissionais (SPSD) depende do desenvolvimento de boas 
relações com parceiros para promover a partilha de informação. 

3. https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=16578 
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA  
DO CONGO    

 A Direção-Geral da Alfândega e Impostos Especiais tem a Direção de Auditoria Interna. Algumas 
das funções da Direção também são exercidas pela Direção de Investigação e Combate à Fraude, bem como 
pelas direções provinciais.

A Direção de Auditoria Interna investiga todas as instâncias de má gestão, concentrando-se em: 

• auditoria à contabilidade e finanças;
• auditoria funcional;
• verificação da veracidade das operações de desalfandegamento. 

De acordo com as disposições legais, as suas competências abrangem o seguinte: 
• a elaboração e aplicação do plano de auditoria anual aprovado;
• a monitorização da regularidade e velocidade na aplicação de leis, regulamentos, diretivas, circulares, 

memorandos, planos, registos e dos vários procedimentos estabelecidos para permitir à alfândega 
cumprir os objetivos que lhe foram atribuídos pelo Governo;

• avaliação dos procedimentos e métodos para a gestão ou funcionamento dos serviços;
• a proteção de todos os ativos da alfândega;
• a utilização de quadros de gestão mensais, dos diferentes departamentos da alfândega;
• a utilização de vários relatórios de tarefas executadas dentro e fora do país;

• a monitorização dos sistemas de TI da alfândega (com a opção de recorrer a especialistas externos).

A supervisão da autoridade de investigação da Direção-Geral da Alfândega e da sua Direção de Auditoria 
Interna é realizada pela Inspeção-Geral de Finanças, por alguns órgãos jurisdicionais e tribunais e 
departamentos relacionados. O quadro legal que define a relação com outros organismos estatais é 
estipulado por: 

• Decreto-Lei n.º 010/002, de 20 de agosto de 2010, que estabelece o Código da Alfândega;
• Decreto Presidencial n.º 036/2002, de 28 de março de 2002, que define os serviços fronteiriços;
• Outras leis, decretos e portarias relacionados.

Estão em vigor os seguintes acordos formais com outros organismos estatais responsáveis por prevenir 
e/ou intentar ações judiciais em caso de corrupção; nomeadamente, foram celebrados Memorandos de 
Entendimento com:

• Centro Congolês para a Monitorização da Ética Profissional (OSCEP);
• Polícia Nacional;
• autoridades que têm permissão para trabalhar nas fronteiras;
• outras autoridades com envolvimento na Alfândega;
• Acordos de Assistência Mútua a Nível Administrativo com administrações aduaneiras de países 

vizinhos, em particular.

 São trocadas informações relativas a fraude aduaneira, assédio e corrupção com outros organismos 
estatais, utilizando diferentes meios de comunicação, incluindo e-mail e correio postal.

 Um dos desafios identificados ao nível da cooperação com outros organismos estatais relevantes 
prende-se com a falta de compreensão e também com a falta de informação por parte desses outros 
organismos estatais. São tomadas algumas medidas relevantes para mitigar os desafios, incluindo: 
informatização do sistema de informação de outros departamentos do Estado; criação de software, 
nomeadamente para a monitorização de programas operacionais, como por exemplo o Sistema de Medição 
do Desempenho ASYCUDA (ASYPM); um sistema centralizado para a avaliação das mercadorias importadas 
(canal laranja), entre outros.



49

H A I T I 

 A “Administration Générale des Douanes” (Administração Geral da Alfândega) tem uma unidade 

de controlo interno conhecida como a “Direction de l’Inspection” (Direção de Inspeção), que é responsável 

por manter a uniformidade dos procedimentos de desalfandegamento e por realizar inspeções relativas a 

carregamentos de mercadorias, ao pessoal, ao ambiente de trabalho e ao equipamento.

 

 O Ministério da Economia e das Finanças tem duas entidades que supervisionam o controlo das 

operações realizadas pela alfândega: a Inspection Générale des Finances (Inspeção-Geral das Finanças – 

IGF) e a Direction de l’Inspection Fiscale (Direção de Inspeção Fiscal – DIF).

 Não existe qualquer relação direta entre a Direção de Inspeção e outros organismos estatais 

responsáveis pela prevenção da corrupção. Regra geral, a Direção de Inspeção realiza inspeções e auditorias, 

mas a Direção-Geral é responsável pelas medidas de seguimento tomadas à luz das recomendações 

apresentadas nos relatórios.

 O quadro jurídico que define as competências da alfândega no âmbito da integridade e da sua 

relação com outros organismos estatais inclui leis e disposições relevantes4.

 A Administração Geral da Alfândega tem acordos formais com outros organismos estatais para 

prevenir e reprimir a corrupção. Estes acordos são estabelecidos nos termos de uma lei e a sua relação com 

a alfândega assume a forma de um acordo de parceria, definido por essa lei.

 São trocadas informações relativas ao contrabando, à fraude comercial e à corrupção com os 

respetivos organismos estatais. Em casos de corrupção, as autoridades judiciais podem intervir diretamente, 

com o consentimento do Diretor-Geral. Em todos os outros casos, tem de ser realizada uma investigação 

administrativa. Conforme adequado, os casos podem ser encaminhados para o Ministério Público, para 

tomar quaisquer outras medidas que sejam consideradas necessárias.

 A falta de conhecimentos sobre a alfândega por parte das autoridades judiciais foi um dos desafios 

na relação com outros organismos estatais. Por conseguinte, foram desenvolvidas atividades relevantes para 

sensibilizar para a legislação relativa à alfândega, incluindo a disponibilização de formação às autoridades 

relevantes e a organização de seminários adaptados aos seus requisitos. 

4. Código Aduaneiro de 1987, Artigos 237.º et seq.; Lei de 27 de agosto de 1996, que estabelece o estatuto dos técnicos aduaneiros; Portaria de 11 de abril de 2013, que estabelece as normas de conduta profissional que se aplicam 
aos funcionários públicos; Lei de 12 de fevereiro de 2008, relativa à declaração de património de algumas categorias de figuras políticas, funcionários públicos e outros responsáveis públicos; Decreto de 3 de dezembro de 2004, que 
estabelece as regras que regem os serviços públicos, o fornecimento e os contratos de empreitada; Decreto de 17 de maio de 2005, que revê o Regulamento Geral do Serviço Público; Lei de 13 de novembro de 2013, que impõe sanções 
para o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo; Lei de 7 de maio de 2014, relativa à prevenção e repressão da corrupção no Haiti; Código de Ética da Administração Geral da Alfândega.
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 A Autoridade Tributária do Malawi contém a unidade de controle interno, que é conhecida como 
Departamento de Assuntos Internos. 

 No âmbito da supervisão externa, o Departamento de Combate à Corrupção do Malawi foi 
de acordo com a seção 4 da Lei de Práticas de Corrupção de 1995 (Cap. 7:04 das Leis do Malawi) e tem 
o mandato de tomar as medidas necessárias para prevenir e investigar práticas corruptas, tanto públicos 
como em organismos privados.
Não existe um quadro jurídico directo que defina a relação entre o Departamento de Assuntos Internos 
e outras agências governamentais, como o Departamento Anticorrupção, além do fato de que, como um 
organismo público, a Autoridade Tributária do Malawi é da sua competência.
 O Departamento de Assuntos Internos usa Memorandos de Entendimento existentes ou, em 
alguns casos, celebra novos com os órgãos relevantes, para partilhar informações e encaminhar casos que 
não se enquadram no seu mandato.

O Departamento de Assuntos Internos troca informações com outras agências governamentais, incluindo 
mas não limitado a:

• o Departamento de Combate à Corrupção, em todos os assuntos relacionados à práticas corruptas;

• a Autoridade de Inteligência Financeira, sobre lavagem de dinheiro e inteligência de financiamento 
do terrorismo;

• o Gabinete do Director de Declarações dos Funcionários Públicos, sobre a aquisição suspeita de 
propriedade / riqueza que não é compatível com as fontes conhecidas de renda das pessoas fiéis (que 
incluem o pessoal da Autoridade Tributária do Malawi); e

•  a polícia, em informações relativas à questões abrangidas pelo Código Penal (Cap: 7:01 da Leis do 
Malawi).

 A decisão de encaminhar casos para contrapartes externas depende em grande parte da natureza 
do caso em questão. Por exemplo, todos os casos que indicam práticas corruptas são encaminhados para o 
Comité Anticorrupção, enquanto todos os casos que indicam fraude são reportados à Polícia Fiscal. Deve 
ser notado, no entanto, que a remessa de casos para essas agências não impede a Autoridade de prosseguir 
procedimentos disciplinares internos contra o membro do pessoal em causa e com base nos mesmos fatos. 
Deve-se notar ainda que a absolvição de uma ofensa criminal não anula os achados da audiência disciplinar 
interna, pois esta última exige diferentes padrões de comprovação para aqueles de um julgamento criminal.

 Quanto aos desafios, há alguns casos em que não existe um quadro jurídico directo governamental 
na relação entre o Departamento de Assuntos Internos e outras agências governamentais. O Departamento 
de Assuntos Internos usa os Memorandos de Entendimento existentes ou, em alguns casos, firmam novos 
com os órgãos relevantes, compartilham informações e encaminham casos que não caem dentro do seu 
mandato.

M A L AW I
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P E RU  

 O Gabinete para o Reforço da Ética e a Luta contra a Corrupção (OFELCCOR) integra a estrutura 
organizacional da Superintendência Nacional da Administração Aduaneira e Fiscal (SUNAT). O OFELCCOR 
é responsável por promover a desenvolver medidas destinadas a reforçar a integridade e o comportamento 
ético do pessoal da Administração. 
Também existe a Unidade de Controlo Institucional (OCI), que está encarregada da proteção da correta 
administração dos recursos institucionais.

 O OFELCCOR é uma unidade dependente da Superintendência Nacional. Por conseguinte, o seu 
âmbito de gestão é nacional e comunica os seus resultados, conforme adequado, ao Superintendente Nacional, 
à Superintendência Adjunta Nacional de Alfândega, à Superintendência Adjunta Nacional dos Impostos 
Internos e à Superintendência Nacional da Administração e Finanças. 

 A OCI é um organismo dependente da Superintendência Nacional e comunica os resultados dos seus 
controlos à Auditoria-Geral da República e ao responsável da entidade e do setor, conforme adequado.
A OCI e o OFELCCOR realizam investigações no âmbito das suas funções, ao abrigo dos Regulamentos sobre 
a Organização e Funções da Administração. Nenhuma das unidades organizacionais tem poderes para efetuar 
detenções.

 Em termos de supervisão externa, a Unidade de Controlo Institucional da Administração faz parte 
do Sistema de Controlo Nacional. Isto é consentâneo com o disposto na secção 7.1.4 da Diretiva n.º 007-2015-
CG/PROCAL (“Diretiva sobre as Unidades de Controlo Institucional”) aprovada por Resolução da Auditoria-
Geral n.º 353-2015-CG. Por conseguinte, a nível funcional está subordinada à Auditoria-Geral da República e 
tem de cumprir os seus deveres sujeita às normas e disposições estabelecidas pela Auditoria-Geral. Existe um 
quadro jurídico relevante para este fim5.

 O OFELCCOR solicita informações de suporte a outras entidades, através de e-mail ou de 
documentos físicos. Essas informações são solicitadas caso seja necessário aduzi-las como elementos de prova 
em investigações (por exemplo, pedidos de informações à Superintendência Nacional para as Migrações/
Unidade de Informação Financeira).
Também são trocadas informações com a Procuradoria-Geral da República relativamente a processos judiciais 
pendentes; esta troca de informações contribui para o caso ou satisfaz um pedido de informações. A única 
troca de informações visa prestar apoio entre as Unidades de Controlo Institucional dos diferentes organismos 
públicos que constituem o Sistema de Controlo Nacional. Estes organismos podem solicitar informações 
aduaneiras ou relativas a impostos internos que não estão protegidas pelo Princípio da Reserva.

 O OFELCCOR comunica informações institucionais à Presidência do Conselho de Ministros, 
utilizando o “Registo de Procedimentos Administrativos Ligados à Corrupção” (REPRAC). O Registo é um 
instrumento de recolha de informação, regulamentado pela Resolução Ministerial n.º 298-2012-PCM, que 
aprova a Diretiva n.º 002-2012-PCM/SGP, que exige que todas as entidades do Poder Executivo comuniquem 
todos os processos ativos e procedimentos disciplinares envolvendo o seu pessoal. O objetivo do Registo é 
fornecer estatísticas fiáveis para sustentar as medidas que ajudam a melhorar ou corrigir o comportamento 
dos funcionários públicos, tanto na sua relação com os cidadãos como no seio das suas instituições. Os dados 
são enviados trimestralmente para a Unidade de Coordenação Geral da Comissão Anticorrupção de Alto Nível 
(CAN). Têm de ser comunicadas as seguintes informações: número de funcionários sancionados; tipo de sanção 
imposta; regras infringidas (ligadas à corrupção); número de processos administrativos em curso; número 
de processos que resultam em reclamações relativas a criminalidade; tempo necessário para a resolução do 
processo; e número de casos por modalidade.

5. Lei n.º 29976, “Lei que cria a Comissão Anticorrupção de Alto Nível”, cujas funções são: propor políticas a curto, médio e longo prazo para prevenir e combater a corrupção, a nível intersetorial e intergovernamental. Proposta de um Plano 
Nacional para a Luta contra a Corrupção. Lei n.º 27785, de 13/07/2002 – Lei Orgânica do Sistema de Controlo Nacional e da Auditoria-Geral da República. Lei n.º 28716, de 27/03/2006 – Lei de Controlo Interno das entidades do Estado. 
Orientação n.º 011-2015-CG/GPROD – Área de Serviço de Reclamações aprovada pela Resolução da Auditoria-Geral n.º 268-2015-CG, de 04/09/2015.
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F E D E R AÇ ÃO  RU S S A

 Foram atribuídas determinadas tarefas à Direção da Administração Pública e Pessoal (Civil 
Service and Staff Directorate, CSSD) do Serviço de Alfândega Federal (Federal Customs Service, FCS) 
relativas à prevenção da corrupção e outras infrações, bem como ao cumprimento, por parte dos técnicos 
e do pessoal das autoridades aduaneiras, instituições e estâncias representativas, e dos representantes 
do serviço aduaneiro da Federação Russa em Estados estrangeiros, dos seguintes: obrigações, restrições, 
proibições e requisitos relativos à prevenção e/ou resolução de conflitos de interesses consagrados na Lei 
da Federação Russa “Relativa à Administração Pública”.

 Também existe uma Direção Anticorrupção (Anti-Corruption Directorate, ACD), que é uma 
unidade operacional do escritório central do Serviço de Alfândega Federal da Rússia, e que tem poderes 
para realizar atividades de investigação que visam combater a corrupção e garantir a segurança interna das 
autoridades aduaneiras da Federação Russa.

 A CSSD e a ACD são unidades estruturais do FCS. As Direções são lideradas por Diretores, que 
estão diretamente subordinados ao Diretor do FCS. A ACD e as suas unidades subordinadas dedicadas ao 
combate à corrupção pelas autoridades aduaneiras estão envolvidas em processos de investigação. Tomam 
medidas no âmbito de investigações e prestam apoio operacional a processos penais, quando recebem 
instruções nesse sentido de uma autoridade de investigação, investigador, responsável de um órgão de 
inquérito, ou decisão judicial. As unidades anticorrupção não têm poderes para efetuar detenções. A CSSD 
não tem autoridade para executar procedimentos de investigação, nem para efetuar detenções.

 As atividades do FCS para combater a corrupção, incluindo o envio de relatórios, a realização de 
auditorias e a implementação de planos, são monitorizadas pelas seguintes autoridades públicas: Gabinete 
Executivo do Governo da Federação Russa, Procurador-Geral da Federação Russa, Câmara de Auditoria da 
Federação Russa, Ministério das Finanças da Federação Russa, Ministério do Trabalho e da Proteção Social 
da Federação Russa e Ministério do Desenvolvimento Económico da Federação Russa.

 Em conformidade com a legislação da Federação Russa relativa ao combate à corrupção, o FCS 
cumpre o disposto nos Decretos do Presidente da Federação Russa, bem como as Instruções e Atribuições 
do Governo da Federação Russa.

 Representantes do FCS participam em grupos de trabalho interdepartamentais relativos ao 
combate à corrupção, organizados pelo Procurador-Geral e pelo Governo da Federação Russa. Além disso, 
o Serviço de Alfândega Federal participa no programa “Reforma das atividades de controlo e supervisão”. 
Este é um programa do Governo da Federação Russa, que estará em vigor até 2025, inclusive.

 Foi desenvolvido e aprovado um plano consolidado do FCS relativo a projetos interdepartamentais 
prioritários, designado “Reforma das atividades de controlo e supervisão no Serviço de Alfândega Federal”, 
como parte do plano de ação para implementar programas prioritários. O plano consolidado do FCS inclui o 
passaporte de projeto prioritário desenvolvido pela CSSD, designado “Implementação de um sistema para 
alertar e prevenir contra práticas de corrupção em atividades de controlo e supervisão”. A implementação 
do sistema de alerta requer o desenvolvimento de diagramas que mostrem os riscos de corrupção. Também 
requer um conjunto de medidas jurídicas e organizativas para minimizar esses riscos. As medidas são 
diferenciadas consoante a categoria do cargo e o poder para tomar decisões de gestão envolvendo riscos, na 
organização de medidas de controlo e supervisão no escritório central, ao nível das chefias dos organismos 
territoriais, e ao nível do pessoal de inspeção.
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E S TA D O S  U N I D O S   

 No Serviço de Alfândega e Proteção das Fronteiras (Customs and Border Protection, CBP) dos 
EUA, a unidade de controlo interno é designada Gabinete de Responsabilidade Profissional (Office of 
Professional Responsibility, OPR). Até 2015, este era conhecido como Gabinete de Assuntos Internos. O 
OPR é liderado por um Comissário Adjunto, que está diretamente subordinado ao Comissário da CBP. 

 A missão do OPR é proteger e promover a integridade e segurança da força de trabalho da CBP. 
Realiza investigações de antecedentes relativamente aos candidatos e funcionários, exames poligráficos 
para candidatos a cargos de aplicação da lei, investigação e análise sobre corrupção e má conduta, programas 
de deteção proativa, investigações de alegações de má conduta (do foro administrativo e penal) e segurança 
das informações, operações e instalações da CBP. Os investigadores criminais do OPR têm poderes para 
realizar investigações e efetuar detenções.

 O Gabinete de Responsabilização Geral e a Inspeção-Geral (Office of Inspector General, OIG) do 
Departamento de Segurança Interna (Department of Homeland Security, DHS) têm a responsabilidade 
de supervisão externa. A OIG do DHS está autorizada pela Lei da Inspeção-Geral de 1978 e pela Lei de 
Segurança Interna de 2002 a investigar alegações de má-conduta por parte dos funcionários. A Agência 
Federal de Investigação (Federal Bureau of Investigation, FBI) também tem jurisdição sobre a corrupção 
pública e nas fronteiras, e investiga estes tipos de alegações como parte dos seus Grupos de Trabalho de 
Corrupção Pública e Corrupção nas Fronteiras (Public Corruption and Border Corruption Task Forces, 
PCTF/BCTF). A OIG do DHS e o OPR da CBP participam nestes Grupos de Trabalho.

 A relação entre o OPR da CBP e a OIG do DHS é estabelecida através da Diretiva de Gestão 810, 
que indica que a a OIG do DHS tem um direito de preferência relativamente a todos os casos de má conduta 
de funcionários que envolvam funcionários da CBP.

 Ao abrigo de um sistema uniforme, todas as alegações de má conduta são registadas numa base de 
dados segura e centralizada. Todas as alegações são então imediatamente encaminhadas para a Inspeção-
Geral do DHS, para uma determinação em sede de investigação. Ao abrigo da política do DHS, a OIG 
mantém o “direito de preferência” relativamente a todas as alegações que envolvam funcionários do DHS. 
As alegações cuja investigação é recusada pela OIG são então devolvidas ao OPR da CBP, com vista ao seu 
devido tratamento. 

 Quanto ao desafio enfrentado na relação com a OIG do DHS, em alguns casos, o OPR da CBP pode 
não estar ciente de que a OIG do DHS está a investigar um dos seus funcionários.

 Se uma auditoria funcional revelar que um funcionário cometeu ações que apontam para um crime 
ou uma infração administrativa, o diretor da autoridade aduaneira assegura que as unidades anticorrupção 
enviam cópias certificadas do material recebido aos órgãos de inquérito, autoridades de investigação em 
fase de instrução, juízes, organismos ou responsáveis autorizados a analisar processos relativos a infrações 
administrativas.

 Dependendo das conclusões das verificações realizadas após a notificação das autoridades 
aduaneiras, bem como de denúncias de cidadãos e organizações de alegados casos de corrupção, o material 
é enviado para as autoridades de aplicação da lei, investigação e judiciais. Estas dão início a processos penais 
e fazem valer a responsabilidade penal dos técnicos culpados.
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L I T UÂ N I A  

 Um sistema de comunicação interna de tentativas de suborno foi introduzido na alfândega da 
República da Lituânia em dezembro de 2012, quando 33 técnicos aduaneiros que trabalhavam numa estância 
estavam sob suspeita de praticarem atos criminosos de natureza corrupta. O Relatório Anticorrupção 
da UE, publicado a 3 de fevereiro de 2014, mencionou este sistema como um exemplo de boas práticas.  
O sistema de comunicação interna envolve o registo, por parte do técnico aduaneiro, num formulário especial, 
de quaisquer situações em que encontre ou receba dinheiro ao realizar um controlo ou inspeção aduaneira, 
no cumprimento dos seus deveres, e envolve a notificação do Diretor Executivo. As medidas a tomar pelo 
Diretor Executivo são regulamentadas pelo Despacho n.º 1B-711, de 18 de setembro de 2015, do Diretor-
Geral da Alfândega, aprovando as recomendações sobre as medidas a adotar pelos técnicos aduaneiros 
após detetarem ou receberem dinheiro durante um controlo ou uma inspeção aduaneira. O Despacho  
n.º 1B-711 prevê que, quando um técnico aduaneiro detetar ou receber dinheiro durante um controlo ou 
uma inspeção aduaneira, tem de fazer sempre um exame minucioso do veículo cujo condutor deu o dinheiro. 
Também prevê que, tendo em conta os riscos identificados e as capacidades técnicas disponíveis, a carga 
do veículo também deve ser sujeita a um exame minucioso. O referido Despacho regulamenta não só as 
medidas a adotar pelo Diretor Executivo nesses casos, como também as dos técnicos aduaneiros envolvidos.

 Como parte dos seus esforços para mitigar o risco de fraude e corrupção, a Autoridade Tributária 
do Malawi (Malawi Revenue Authority, MRA) também desenvolveu as intervenções infra.    

Verificação de antecedentes dos novos trabalhadores recrutados

 Por vezes, os problemas de integridade no seio de uma organização são decorrentes de pontos 
fracos no seu processo de recrutamento. A MRA está atualmente a rever a sua política de recrutamento, 
para assegurar que o recrutamento de pessoal com falta de integridade é completamente eliminado. O 
Departamento de Assuntos Internos assumiu o papel de verificar todos os potenciais funcionários antes 
da respetiva contratação. O processo de verificação vai além do processo habitual de RH, de contactos a 
referências e empregadores anteriores, devendo incluir a verificação dos registos criminais. 

Carta de Atendimento ao Cliente

 A Autoridade Tributária do Malawi desenvolveu uma Carta de Atendimento ao Cliente, que 
descreve os níveis de serviço que regem áreas fundamentais da atividade, que envolvem principalmente 
a interação com os clientes. A Carta destina-se a facilitar uma maior transparência e responsabilização nas 
decisões tomadas pela Autoridade Tributária do Malawi, especialmente aquelas que afetam diretamente 
os seus clientes e partes interessadas importantes. Isto irá assegurar que os técnicos têm dificuldade em 
manipular o sistema, reduzindo assim o risco de corrupção.  
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Gestão do Desempenho

 A Autoridade Tributária do Malawi reconhece e recompensa os funcionários pelo seu contributo 
para a concretização dos seus objetivos estratégicos. Num esforço para assegurar a transparência nos 
critérios de recompensa, a MRA desenvolveu um sistema de recompensa com base no mérito, conhecido 
como “balance score card”, através do qual um funcionário é avaliado com base em metas de trabalho 
pré-acordadas.

 Tudo isto reflete o esforço para assegurar que o contributo de todos os funcionários é reconhecido 
e recompensado em conformidade. O objetivo é assegurar que, dentro do sistema, não há possibilidade de 
ter funcionários descontentes que podem, a longo prazo, sabotar as suas atividades. Além disso, prevê-se 
que um sistema de recompensa transparente irá promover um espírito de trabalho árduo.  

Automatização

 Observou-se que a automatização ou informatização das funções da alfândega pode melhorar 
a eficiência e eficácia, eliminando potencialmente muitas oportunidades para a existência de corrupção. 
Também se verificou que a automatização pode aumentar o nível de responsabilização, podendo ainda 
fornecer uma pista de auditoria para permitir a monitorização e análise posterior das decisões administrativas 
e do exercício do poder discricionário pelos funcionários.

 Decidiu-se que a iniciativa de automatização inicial envolveria a integração dos sistemas de receitas 
e contabilístico. Foi comunicado que o Centro de Tratamento de Dados (Data Processing Centre, DPC) 
centralizado recentemente introduzido está a fazer progressos positivos na eliminação de oportunidades 
para a corrupção, pois há uma completa ausência de contacto presencial entre os funcionários aduaneiros 
e os clientes. No entanto, foram identificados problemas ao nível de atrasos para libertar declarações 
aduaneiras e esta continua a ser uma área que exige análise para melhorar estes tempos de libertação.

 No entanto, há que reconhecer que a monitorização constante destas intervenções é muito 
importante: a Autoridade Tributária do Malawi descobriu que alguns funcionários continuavam a conseguir 
comunicar com importadores através do e-mail privado e a negociar subornos para ignorar informações, 
levando a perda de receitas. 

Motivação e cultura da organização

 A implementação de políticas e procedimentos sólidos de gestão de recursos humanos desempenha 
um papel significativo na luta contra a corrupção na alfândega. As práticas de gestão de recursos humanos, 
que demonstraram ser úteis para controlar ou eliminar a corrupção na alfândega, incluem: 

• oferecer um salário, outra remuneração e condições suficientes para garantir que os funcionários 
conseguem manter um nível de vida decente;

• recrutar e manter pessoal que tem, e é provável que mantenha, elevados padrões em termos de 
integridade;

• assegurar que os procedimentos de seleção e promoção do pessoal são isentos de tendências ou 
favoritismo e assentam no princípio do mérito; e

• assegurar que as decisões sobre o destacamento, a rotação e a transferência de pessoal têm em 
conta a necessidade de eliminar oportunidades para que os funcionários exerçam cargos vulneráveis 
durante períodos longos. 

 Observou-se que é extremamente importante ter condições adequadas de emprego, nomeadamente 
uma remuneração que permita ter um nível de vida razoável. Com efeito, é mais provável que sanções graves 
para violações de um código de conduta sejam aceites em circunstâncias em que o ambiente de trabalho 
difícil e os níveis exigidos de integridade são reconhecidos no nível base de remuneração.
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M AU R I C I A S

M O N T E N E G RO  

Gestão de risco de corrupção

 Identificar unidades operacionais em toda a organização que apresentem um potencial 
de exposição à práticas de corrupção, com vista a garantir a existência de POPs adequados dentro 
desses departamentos / unidades para mitigar esses riscos, fornecendo assim o enquadramento 
/ medidas anti-corrupção em que as operações devem ser realizadas, com vista a encorajar uma 
indústria sem corrupção no ambiente de trabalho.

Comité Consultivo de Integridade

 O Comité Consultivo de Integridade foi criado com o objetivo de fornecer uma plataforma 
para a organização e suas partes interessadas para atender e discutir a integridade dos serviços 
prestados pela organização. O Comité é de natureza consultiva e reporta ao Conselho.

Renovação de treinamento em integridade e ética

 A formação em integridade e ética tem feito parte do currículo de formação para todas as 
treinamento profissional. Isso garante que o treinamento em integridade e ética não seja um evento 
isolado, mas sim um processo contínuo que atrai continuamente a atenção dos funcionários para os 
riscos de integridade que enfrentam seu ambiente.

 A Administração Aduaneira do Montenegro tem vindo a estabelecer novas normas, para 
desenvolver a integridade. Criou Testes de Integridade para os técnicos aduaneiros – uma inovação 
para promover a integridade e a gestão eficiente dos recursos humanos, bem como para diminuir o risco 
de comportamentos inaceitáveis. A Administração Aduaneira do Montenegro reconheceu a especial 
importância e utilidade destes testes na seleção do pessoal, tanto para cargos de gestão (onde se espera que 
o pessoal gere inovação institucional e atividade), como para cargos operacionais (onde foi identificada uma 
elevada possibilidade de ocorrência de riscos e outros tipos de comportamentos ilícitos e contrários à ética).

 A Unidade de Controlo Interno realiza os Testes de Integridade para postos de trabalho específicos, 
com base no Mapa de Riscos e em cooperação com especialistas em psicologia. O Mapa é parte integrante do 
Plano de Integridade e constitui a base para a obtenção de perfis de personalidade exatos, a partir de várias 
perspetivas. Os testes são realizados utilizando instrumentos e procedimentos psicológicos que, para além 
de avaliar os inquiridos, indicam os seus pontos fortes e fracos, e propõem o respetivo encaminhamento. Os 
Testes de Integridade fornecem uma imagem mais clara do potencial e qualidade dos recursos humanos na 
Administração Aduaneira. Também oferecem a possibilidade de monitorizar as qualidades e características 
dos funcionários em termos de desenvolvimento profissional pessoal. 

 De acordo com as necessidades manifestadas pela Administração Aduaneira e com o potencial 
efetivo do funcionário, os Testes de Integridade ajudam: no planeamento de programas de especialização; no 
reforço do comportamento anticorrupção por parte dos funcionários; no desenvolvimento de capacidades 
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E S TA D O S  U N I D O S   

 Uma boa prática/prática de trabalho do Serviço de Alfândega e Proteção das Fronteiras (CBP) dos 
EUA foi trabalhar no ambiente do Grupo de Trabalho de Corrupção na Fronteira com outras agências de 
aplicação da lei de âmbito federal, estadual e local. A Agência Federal de Investigação (FBI) estabeleceu22 
Grupos de Trabalho de Corrupção na Fronteira em todo o país. Os grupos incluem representantes da Inspeção-
Geral do Departamento de Segurança Interna, de várias estâncias do Serviço de Alfândega e Proteção das 
Fronteiras, da Administração de Segurança nos Transportes (Transportation Security Administration), da 
Administração de Combate às Drogas (Drug Enforcement Administration), do Departamento de Álcool, 
Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives), do Gabinete 
de Responsabilidade Profissional do Serviço de Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos EUA 
(U.S. Immigration and Customs Enforcement Office of Professional Responsibility), e outras agências de 
aplicação da lei a nível estadual e local. Os membros destes Grupos de Trabalho devem formar uma frente 
comum para combater os técnicos corruptos, tanto a nível operacional como através da partilha de dados e 
informações, juntamente com a utilização de análise de tendências, lições aprendidas e boas práticas.

para identificar e resolver problemas éticos; no reconhecimento das situações em risco de corrupção no 
ambiente de trabalho; e na promoção e aplicação de medidas para diminuir o risco de comportamentos 
inaceitáveis por parte dos funcionários. 

 O cumprimento do Código de Ética para os técnicos aduaneiros e trabalhadores do Estado, e a 
realização de atividades educativas, são indiscutivelmente o elemento fundamental dos mecanismos de 
prevenção. A Administração Aduaneira do Montenegro adotou o Código de Ética em 2012, tendo-se seguido 
a criação de um Conselho de Ética. Também nomeou Comissários de Ética Regionais, que monitorizam 
continuamente a aplicação e cumprimento das normas previstas no Código de Ética. Além disso, são 
realizadas continuamente atividades especiais de formação no âmbito do combate à corrupção, destinadas 
a técnicos em todos os níveis, para que estes tenham a formação e as competências profissionais necessárias 
na área da integridade, ética e luta contra a corrupção.

 O Código de Ética dos técnicos aduaneiros e trabalhadores do Estado obriga os técnicos 
aduaneiros a cumprir regras de conduta que promovem os mais elevados valores éticos, com vista a reforçar 
a reputação do Serviço Aduaneiro. Para além dos valores básicos contidos no Código de Ética – respeito pela 
lei, personalidade e integridade – foi identificada a questão de conflitos de interesses, potenciais e efetivos, 
juntamente com medidas práticas para assegurar que os procedimentos seguidos pelos técnicos aduaneiros 
respeitam os regulamentos. Neste âmbito, um técnico aduaneiro tem de informar a Administração Aduaneira 
se uma pessoa relacionada com este realizar tarefas relacionadas com a competência da Administração 
Aduaneira.

 O registo do património e rendimentos dos técnicos aduaneiros é um elo da cadeia na luta 
contra a corrupção. O objetivo é evitar os conflitos de interesses, incentivar a transparência e promover 
a responsabilidade por parte dos funcionários. A Administração Aduaneira do Montenegro cumpre 
esta obrigação, estipulada na Lei sobre o Serviço Aduaneiro, aplicando-a a todos os técnicos aduaneiros 
(atualmente, Chefes de Postos Aduaneiros, Chefes de Estâncias Aduaneiras, inspetores aduaneiros, 
técnicos aduaneiros associados superiores e técnicos aduaneiros associados). Nos termos desta Lei, os 
técnicos aduaneiros autorizados têm de apresentar anualmente um relatório sobre os seus rendimentos e 
património à Agência para a Prevenção da Corrupção.

 A base para a abordagem institucional sistemática ao combate à corrupção e outros tipos de 
comportamento irregular por parte dos técnicos aduaneiros é ter um sistema de controlo interno e 
outros mecanismos de controlo, cujo funcionamento eficiente contribui para a deteção e repressão de 
comportamentos não autorizados no Serviço Aduaneiro.
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 Embora abrangendo, de forma geral, as quatro secções (áreas temáticas), entre as 58 respostas 
ao inquérito recebidas do membros, 10% indicaram que não tinham um órgão de controlo interno (Figura 
4). Nos casos em que esses órgãos existiam efetivamente, assumiam três formas: órgãos responsáveis por 
investigar pessoas (67%), unidades responsáveis por realizar investigações e efetuar detenções (12%), e 
finalmente, unidades com uma função meramente administrativa (21%, com as investigações e as detenções 
no âmbito desses casos a serem efetuadas por um órgão externo) (Figura 5). 

 Relativamente ao nível de autoridade para lidar com casos relacionados com a integridade, 59% das 
unidades de controlo tinham competência administrativa e penal, enquanto 33% tinham apenas competência 
administrativa (Figura 6). No que se refere ao papel de prevenção ou aplicação da lei desempenhado por 
essas unidades, 72% desempenhava ambos, enquanto 10% implementava medidas de aplicação, e 12% 
centrava atenções em controlos internos preventivos (Figura 7). Em 83% dos casos, uma unidade externa 
supervisionava a unidade de controlo interno (Figura 8). 
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FIGURA 6.  
Unidades de controlo interno 
com competências do foro 
administrativo e penal

FIGURA 7.  
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se principalmente em medidas 
reativas

FIGURA 8.  
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unidade de controlo interno
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Anexo 1

VISÃO GERAL DO SETOR 

 O Setor de Integridade e Normas Profissionais (Integrity and Professional Standards, I&PS) é 
responsável pela implementação das Normas Profissionais e do Quadro de Integridade do Departamento. 
Realizamos este trabalho para promover e garantir a integridade do Departamento, incluindo os 
seus colaboradores, património, sistemas e informação. Realizamos o nosso trabalho com discrição, 
profissionalismo e os mais altos níveis de integridade pessoal, para desenvolver a confiança em todo o 
Departamento e junto das nossas partes interessadas externas.  

O Setor é responsável por:

• definir o quadro de política e dar formação;
• desenvolver uma cultura positiva, através dos valores e da conduta;
• avaliar a adequação dos funcionários (através da apreciação e verificação de segurança); 
• gerir as reclamações e alegações; 
• investigar divulgações ao abrigo do interesse público;
•  investigar suspeitas de violações do código de conduta do APS (Australian Public Service [Serviço 

Público Australiano]); 
•  realizar investigações seguindo as normas penais. 
 Isto é apoiado por uma função de informação sobre a integridade. 

Tout ceci est appuyé par une fonction de renseignement en matière d’éthique.  

VISÃO GERAL DA SECÇÃO 

 A Secção de Investigações do Código de Conduta é responsável por realizar inquéritos, a nível 
nacional e no estrangeiro, sobre se os funcionários da Força Fronteiriça Australiana (Australian Border 
Force) e do Departamento violaram o código de conduta do Serviço Público Australiano, de acordo com as 
normas estabelecidas pelas Normas de Investigação do Governo Australiano (quando necessário). A Secção 
também é responsável por administrar a Lei de Divulgação ao abrigo do Interesse Público de 2013. Além 
disso, a equipa é responsável por apoiar a Unidade de Investigações Especiais e/ou o Comissário Australiano 
para a Integridade na Aplicação da Lei na realização de investigações, avaliações e inquéritos, e por levar 
a cabo investigações, conforme e quando necessário. A Secção também presta apoio, aconselhamento e 
assistência a gestores de áreas locais e funcionários, no âmbito da gestão da má conduta e outras questões 
relacionadas com a integridade, através da presença regional da Secção em Nova Gales do Sul e Victoria.

 A Unidade de Investigações Especiais (Special Investigations Unit, SIU) é uma equipa exclusiva 
de investigação, no Setor de Integridade e Normas Profissionais, que realiza investigações complexas e 
operações conjuntas no âmbito da integridade. A SIU realiza investigações internas do foro administrativo 
e penal, bem como investigações conjuntas com a Comissão Australiana para a Integridade na Aplicação da 
Lei (Australian Commission for Law Enforcement Integrity, ACLEI), a Polícia Federal Australiana (Australian 
Federal Police, AFP) e outras agências de aplicação da lei e segurança. A SIU centra atenções em ameaças 
internas à integridade do Departamento, através de má conduta grave e/ou corrupção a todos os níveis.
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DESCRIÇÃO DO CARGO

 O Investigador Superior está subordinado ao Diretor Adjunto, na Secção de Investigações do Código 
de Conduta/Unidade Investigações Espaciais, Setor de Integridade e Normas Profissionais, da Divisão 
de Integridade, Segurança e Garantia. O Investigador Superior é responsável por realizar investigações 
relativas a questões internas, incluindo violações do código de conduta, divulgações ao abrigo do interesse 
público (quando necessário) e/ou questões do foro penal.

 O Investigador Superior também é responsável por prestar aconselhamento e apoio aos decisores 
no Departamento, incluindo a elaboração de materiais escritos com um elevado nível de qualidade, bem 
como a comunicação regular sobre questões relevantes e riscos para a integridade. 

Principais responsabilidades

 O Investigador Superior irá:

• sob supervisão, realizar inquéritos e investigações a nível nacional e no estrangeiro, sobre se os 
funcionários violaram o código de conduta do Serviço Público Australiano, de acordo com as normas 
estabelecidas pelas Normas de Investigação do Governo Australiano (quando necessário); 

• prestar todo o apoio administrativo aos delegados atribuídos, incluindo, mas sem caráter limitativo, 
a correspondência entre a pessoa que é objeto do inquérito e o delegado;

• realizar investigações no âmbito da Lei de Divulgação ao abrigo do Interesse Público de 2013;
• sob supervisão, apoiar a Unidade de Investigações Especiais na realização de investigações, 

avaliações e inquéritos, conforme e quando necessário;
• sob supervisão, realizar investigações, com um grau de prova exigido no processo penal, com vista a 

garantir ações judiciais bem-sucedidas, se e quando necessário;
• fornecer regularmente atualizações e relatórios intercalares à gestão, relativos às questões alvo de 

avaliação, inquérito ou investigação;
• agir como Responsável de Ligação para a Integridade (Nova Gales do Sul/Victoria) para prestar apoio 

e assistência à gestão local, no âmbito da gestão da má conduta e de questões relacionadas com a 
integridade;

• apoiar a apresentação de formação sobre a integridade nas regiões, relativamente ao Quadro de 
Integridade da carteira, má conduta, etc.;

• ajudar na elaboração de relatórios, comunicações, atas e correspondência referentes a inquéritos 
e investigações especiais no âmbito do código de conduta, dirigidos ao Diretor, ao Gestor e ao 
Executivo Superior. Esta documentação deve ser elaborada com um alto nível de qualidade; 

• ajudar a secção de política no desenvolvimento de materiais de governação e política relativos ao 
processo de inquérito no âmbito do código de conduta e questões conexas; 

• representar a carteira através da ligação com outras agências governamentais, bem como agências 
de aplicação da lei a nível federal e estadual, conforme necessário;

• demonstrar conhecimentos e sensibilização para os direitos dos trabalhadores do ASP e respetivos 
mecanismos de análise; 

• ser responsável, como parte das atividades diárias, por criar registos completos e exatos, de acordo 
com as políticas e procedimentos de manutenção de registos da carteira.

 O Investigador Superior (SIU) recebe casos e é o principal responsável pela realização da 
investigação. Todos os membros da equipa de investigação contribuem para o andamento e o resultado dos 
casos, e partilham a responsabilidade pelos mesmos. É da responsabilidade de cada investigador garantir 
que as investigações são realizadas de forma eficiente e eficaz. Os investigadores Superiores irão: 

• realizar investigações de acordo com as leis, políticas e normas relevantes, incluindo as Normas de 
Investigação do Governo Australiano (Australian Government Investigation Standards, AGIS) e o 
Manual de Investigações de I&PS;

• garantir que as partes interessadas importantes, incluindo o Executivo, são informadas 
atempadamente sobre questões significativas associadas a uma investigação. Isto inclui os riscos 
identificados e as lições aprendidas, levando à melhoria da atividade da SIU;

• desenvolver parcerias fortes com agências que são partes interessadas, incluindo a ACLEI, a AFP e 
outras agências governamentais e estaduais de aplicação da lei e informação; 
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• garantir que todos os relatórios, comunicados, atas e outros materiais escritos relevantes para 
um inquérito ou investigação têm um elevado nível de qualidade e prestam excelente atenção aos 
detalhes;

• ajudar no desenvolvimento de relações internas robustas em toda a carteira;
• manter os mais elevados níveis de ética e responsabilização;
• ser responsável, como parte das atividades diárias, por criar registos completos e exatos, de acordo 

com as políticas e procedimentos de manutenção de registos da carteira;
• preparar comunicações oportunas para o Executivo e outros decisores, bem como aconselhar as 

partes interessadas relativamente a questões relacionadas com a integridade;
• documentar as questões de integridade mais amplas identificadas e encaminhá-las para as áreas 

adequadas, para a tomada de medidas adicionais; 
• realizar análises interpares de relatórios de investigação e trabalhar em colaboração com outros 

membros da equipa;
• cumprir outros deveres, conforme as instruções recebidas do Gestor ou do Diretor da SIU.   

Requisitos da função

 Para ser eficazes nesta função, as pessoas devem:

• ser altamente motivadas, flexíveis e capazes de gerir o seu tempo eficazmente;
• ser capazes de desenvolver soluções inovadoras para resolver problemas complexos;
• ser pensadores analíticos e capazes de pesquisar, extrair e avaliar eficazmente informações, de 

diversas fontes e sistemas;
• possuir um alto nível de atenção aos detalhes; 
• possuir um alto nível de atendimento ao cliente;
• possuir excelentes aptidões de comunicação escrita/oral e competências interpessoais;
• ser capaz de tomar decisões racionais e fazer juízos/extrair inferências acertadas(os) a partir das 

informações disponíveis; 
• ter experiência na condução de investigações, incluindo a realização de entrevistas e obtenção de 

depoimentos de testemunhas. 

Competências

 É altamente desejável ter competências práticas e experiência em um ou mais dos seguintes campos 
(ou experiência na realização de pesquisa e análise):

• informação;
• investigações (do foro penal ou administrativo);
• tomada de decisões administrativas;
• identificação de riscos, garantia, conformidade e análise.

Qualificações/habilitações literárias

• Obter e manter uma habilitação de adequação de funcionário (obrigatório);
• Obter e manter o nível de habilitação de segurança necessário (Verificação Negativa 1) (obrigatório);
• Qualificações para realizar Investigações da Commonwealth, investigações penais, investigações 

administrativas; 
• Qualificações a nível de Risco, Garantia, Conformidade e/ou outras qualificações jurídicas ou de 

investigação;
• É necessário ter um Certificado IV em Investigações Governamentais (ou equivalente), ou estar 

disposto a obter as qualificações obrigatórias num prazo apertado; 
• É altamente desejável ter experiência na tomada de decisões administrativas, no direito administrativo 

e/ou em investigações administrativas. 

 Este cargo está sujeito a um mandato de três (3) anos, com opção de o prorrogar por mais um ano, 
caso acordado pelo Secretário Adjunto da I&PS e pelo incumbente.  
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CARTA DE AUDITORIA INTERNA  
DA ALFÂNDEGA FINLANDESA
(Síntese)

 A Alfândega Finlandesa organizou a sua atividade de auditoria interna de acordo com a Secção 
70 do Decreto de Orçamento do Estado (1243/1992). A responsabilidade pela auditoria interna cabe à 
Unidade de Auditoria Interna. A Carta de Auditoria Interna, aprovada pelo Diretor-Geral da Alfândega 
Finlandesa, estabelece os procedimentos de auditoria interna e o estatuto desta atividade no seio da 
Alfândega Finlandesa.

 A finalidade da auditoria interna é prestar serviços de garantia e consultoria independentes 
e objetivos, que acrescentem valor e melhorem o desempenho da Alfândega Finlandesa. A auditoria 
interna apoia a Alfândega Finlandesa e a sua gestão superior na concretização dos seus objetivos, ao 
fornecer uma abordagem sistemática para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gestão dos 
riscos, controlo e governação.
 
 A Unidade de Auditoria Interna está subordinada ao Diretor-Geral da Alfândega Finlandesa. 
A auditoria interna pode visar todas as funções e unidades funcionais da Alfândega Finlandesa, bem 
como a gestão dos ativos administrados pela Alfândega Finlandesa. Os auditores internos têm o direito 
de obter todas as informações e documentos que são relevantes para a execução das suas tarefas, 
independentemente de quaisquer disposições relativas ao sigilo. Além disso, os auditores internos têm 
direito a obter qualquer assistência necessária para executar as suas tarefas. Os auditores internos não 
devem ter quaisquer interferências na determinação do âmbito das suas atividades de auditoria interna 
e consultoria, bem como na execução das suas tarefas e na comunicação dos resultados.

 O objetivo da atividade de auditoria interna é comunicar à gestão da Alfândega Finlandesa sobre 
a conveniência e adequação das atividades relativas ao controlo interno e à gestão de riscos. Também 
são realizadas auditorias internas em resposta a missões de auditoria e outras tarefas ordenadas pelo 
Diretor-Geral da Alfândega Finlandesa. Os auditores internos avaliam se os procedimentos de controlo 
interno são convenientes e adequados, em termos dos riscos que as atividades envolvem. O objetivo é 
garantir a legalidade e rentabilidade da economia e das atividades da Alfândega Finlandesa, a proteção 
dos ativos e do património na posse da
Alfândega Finlandesa, bem como a correção e adequação das informações sobre a economia e o 
desempenho da Alfândega Finlandesa, que são necessários para efeitos de gestão e controlo externo.

 Os auditores internos devem cumprir os seus deveres de acordo com as normas profissionais, 
as recomendações e os princípios éticos da auditoria interna geralmente aceites, nomeadamente: 
integridade, objetividade, confidencialidade e competência.
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PERFIL DE FUNÇÃO PARA O DEPARTAMENTO 
DE ASSUNTOS INTERNOS DA AUTORIDADE 
TRIBUTÁRIA DO MALAWI
Cargo: Chefe, Assuntos Internos
Está subordinado ao: Comissário Geral

Principal Objetivo

 O Departamento de Assuntos Internos (Internal Affairs Department, IAD) é especificamente 
responsável por manter a integridade do pessoal. Tem o objetivo de reforçar o cumprimento integral dos 
valores éticos empresariais aceites, por parte dos funcionários, pois é assim que o desempenho individual 
será maximizado e as partes interessadas depositarão mais confiança nas operações. 

Descrição da função

1. Fornecer liderança estratégica nas operações da Unidade de Assuntos Internos, nos domínios da 
Governação, da Ética e Sensibilização, e das Investigações de Fraudes.

2. Garantir que as questões éticas importantes que surgem nos vários contextos empresariais são 
identificadas e geridas.

3. Gerir a formação de sensibilização para as implicações das práticas dessincronizadas, que seriam 
improdutivas caso fossem adotadas.

4. Fornecer orientações à gestão e ao pessoal, sobre a conduta baseada no risco que sustenta o 
comportamento ético através da difusão da informação.

5. Desenvolver e monitorizar a eficácia dos sistemas de prevenção da fraude e corrupção, bem como 
dos programas para detetar potenciais riscos.

6. Articular esforços com todas as divisões adequadas na MRA e todas as agências de aplicação da lei, 
para garantir a sua cooperação na luta contra a fraude e a corrupção.

7. Enviar relatórios periódicos, para fornecer atualizações e orientações aos executivos.

8. Cumprir quaisquer outros deveres que lhe sejam atribuídos pontualmente pelo Comissário Geral.

Qualificações e experiência

•  Ser licenciado num domínio relevante, com pelo menos 10 anos de experiência após a obtenção do 
respetivo título.

• Ter experiência em investigações e técnicas de recolha de informação.

• Ter um mestrado seria uma vantagem acrescida.

Atributos e competências

• É essencial ter elevados níveis demonstráveis de integridade.

• Estar ciente da importância da confidencialidade e de uma ética de trabalho robusta.

• Ter boas aptidões em termos de comunicação e relações interpessoais.

• Ter conhecimentos de informática na ótica do utilizador.
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DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO NA  
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA  
DA MAURÍCIA
Cargo: Diretor, Assuntos Internos   

Objetivo da função   

 Gerir pedidos de informação dirigidos à Divisão e, seguindo as instruções do Conselho de 

Administração ou do Diretor-Geral, realizar pessoalmente inquéritos relativamente a casos de suspeitas de 

corrupção ou más práticas na MRA.  

Principais deveres e responsabilidades  

• Lidar com alegações ou outras reclamações contra um técnico ou funcionário. 

• Tratar e verificar a declaração de património apresentada por um técnico ou funcionário, ou por um 

potencial técnico ou funcionário. 

• Elaborar e implementar um plano de verificação baseado nos riscos para analisar o património 

divulgado por uma determinada amostra de funcionários da MRA, com foco em cargos de alto risco. 

• Monitorizar o andamento dos inquéritos e assegurar que estes são concluídos de forma eficiente. 

• Realizar inquéritos relativamente aos aspetos de uma atividade que exigem atenção pessoal, 

dependendo dos fatores de risco envolvidos ou da sensibilidade dos problemas que podem surgir. 

• Garantir que todos os inquéritos são devidamente documentados, com elementos de prova coerentes 

com as normas exigidas pelos tribunais, caso seja intentada uma ação judicial, ou coerentes com 

os requisitos disciplinares da MRA, caso as medidas corretivas se limitem a medidas disciplinares 

internas. 

• Fornecer elementos de prova aos tribunais e testemunhar quando necessário, fazer o acompanha-

mento e comunicar sobre o andamento da/o ação judicial/acordo. 

• Apresentar relatórios regularmente ao Conselho de Administração da MRA, sobre a realização e os 

resultados dos inquéritos. 

• Gerir o pessoal da Divisão, incluindo a identificação dos requisitos em termos de recursos humanos 

e a realização de avaliações do desempenho. 

 Cumprir outros deveres que lhe sejam eventualmente atribuídos pelo Conselho de Administração 

da MRA, desde que esses deveres adicionais lhe sejam atribuídos no âmbito da sua função. Pontualmente, a 

MRA pode atribuir deveres conexos ao funcionário, para refletir os requisitos em mudança do cargo, sendo 

que as atividades da MRA estão relacionadas com os principais deveres especificados anteriormente. 

Comunicação interna/externa   

 Comunicar regularmente com o Diretor-Geral, a gestão da MRA e o Conselho de Administração.  

O titular do cargo tem de lidar, de forma imparcial, com as questões que surjam no decorrer dos inquéritos.
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DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO NA 
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA  
DO MONTENEGRO   

Cargo: Chefe da Unidade de Controlo Interno   

Requisitos:     

 Licenciatura (240 ECTS) (título universitário) em Direito ou Economia, três anos de experiência 

laboral em gestão, aprovação no exame profissional e da Alfândega, domínio da língua inglesa – Nível A2.   

Principais responsabilidades e obrigações: coordenar e dirigir o trabalho dos técnicos no Departamento; 

no âmbito do trabalho do Departamento, executar as tarefas mais complexas, que exigem conhecimentos 

especiais e autonomia; propor o plano de trabalhos anual e organizar os controlos de forma mais aprofundada, 

em consonância com pedidos especiais do Diretor; no âmbito do trabalho do Departamento, elaborar e 

redigir análises e informações para o Diretor; comunicar ao Diretor sobre as atividades do Departamento; 

fazer avançar o Plano de Integridade e, pelo menos uma vez por ano, a pedido do Diretor ou em função 

da sua própria avaliação, apresentar um relatório sobre o estado dos riscos e a implementação do Plano 

de Integridade; estabelecer a cooperação necessária com as equipas anticorrupção adequadas; realizar 

controlos relativos ao âmbito e à qualidade das tarefas definidas, apresentando propostas correspondentes 

e adotando medidas adequadas; realizar uma análise exaustiva dos relatórios da unidade organizacional e 

adotar as medidas necessárias; executar outras tarefas atribuídas pelo Diretor. O Chefe prestará contas ao 

Diretor pelo seu trabalho e pelo trabalho do Departamento. 

Cargo: Inspetor Aduaneiro Superior para o Controlo Interno (dois funcionários)  

 Licenciatura (240 ECTS) (título universitário) em Direito ou Economia, cinco anos de experiência, 

aprovação no exame profissional e da Alfândega, domínio da língua inglesa – Nível A1. Ele/ela: elabora e 

implementa atividades educativas e programas para reconhecer a corrupção, bem como outras formas de 

comportamento não autorizado e pouco profissional, e dentro do âmbito do trabalho do Departamento; 

elabora, desenvolve e implementa um plano de formação específica sobre ética, integridade e a luta contra a 

corrupção; realiza uma análise e avalia a necessidade de dar formação aos técnicos sobre ética, integridade 

e a luta contra a corrupção; no âmbito do trabalho do Departamento, organiza e monitoriza consultas 

profissionais, conferências, reuniões, etc.; coopera com o Comité de Ética e os Comissários de Ética, 

apresentando propostas para a melhoria da ética no Serviço Aduaneiro; implementa o Plano de Integridade; 

realiza a monitorização contínua e o controlo periódico dos riscos, e atualiza as medidas para a eliminação, 
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mitigação e monitorização de possíveis padrões de corrupção e outras formas de comportamentos ilícitos 

ou contrários à ética; adota medidas com vista à deteção e prevenção de conflitos de interesses, bem como o 

controlo da obrigação de registar o património dos técnicos aduaneiros; adota medidas com vista à deteção 

e prevenção do exercício de funções que são incompatíveis com os deveres oficiais; analisa e identifica 

a possibilidade de ocorrência de irregularidades no trabalho dos técnicos e, neste âmbito, apresenta 

relatórios e propõe medidas de prevenção adequadas; concebe e coordena a implementação de atividades 

anticorrupção e coopera com os organismos estatais competentes e organizações internacionais; atualiza 

as soluções de TI para o Plano de Integridade e cria perfis de risco com recomendações associadas; no 

âmbito do seu trabalho, mantém registos e apresenta relatórios; executa outras tarefas determinadas pelo 

seu superior.
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