
 

PLANO DE PREVENÇÃO DE 
RISCOS DE CORRUPÇÃO E 
INFRAÇÕES CONEXAS – 
RELATÓRIO ANUAL

RELATÓRIO ANUAL 
DE OCORRÊNCIAS E DE RISCO DE OCORRÊNCIAS

2022



PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE 
CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS – 

RELATÓRIO ANUAL

2

Índice

1. Enquadramento ............................................................................................................3

2. Objeto............................................................................................................................4

3. Metodologia ..................................................................................................................4

4. Medidas preventivas .....................................................................................................4

5. Conclusão ......................................................................................................................4



PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE 
CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS – 

RELATÓRIO ANUAL

3

1. Enquadramento 

O Conselho de Prevenção da Corrupção, criado pela Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro, aprovou, 

em 1 de julho de 2009, uma Recomendação sobre “Planos de gestão de riscos de corrupção e 

infrações conexas” nos termos da qual “(…) os órgãos dirigentes máximos das entidades gestoras 

de dinheiros, valores e patrimónios públicos, seja qual for a sua natureza, devem, no prazo de 90 

dias, elaborar planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas (…)” (2.ª Série do Diário 

da República, n.º 140, de 22 de julho de 2009).

A recomendação supracitada, era reforçada pelo previsto no nº 1 do artigo 46º do Decreto-Lei 

nº133/2013, de 3 de outubro, que prevê a obrigatoriedade de elaboração de um relatório anual 

sobre o cumprimento do Plano, tendo este como objetivo aferir o grau de adequação e 

aplicabilidade à atividade normal da empresa, acrescido de ocorrências identificadas, ou risco de 

ocorrências de factos mencionados na alínea a) do nº 1 do artigo 2º da Lei nº 54/2008, de 4 de 

setembro, entretanto revogada, pelo Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro de 2021 que 

entrou em vigor em junho de 2022. 

Apesar de a aicep Global Parques não estar abrangida pelas obrigações constantes no referido 

Decreto-Lei por, apesar de ser empresa pública, ter menos de 50 trabalhadores, e de estar em 

curso uma revisão ao plano existente, mantiveram-se as ações definidas, como habitualmente 

sendo as conclusões plasmadas sumariamente neste relatório.

Reconhecendo a aicep Global Parques - Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, S. A., adiante 

designada aicep Global Parques, o interesse que a matéria reveste, como parte do esforço no 

sentido de que a gestão e administração de dinheiros públicos sejam pautadas por princípios de 

interesse geral, nomeadamente da prossecução do interesse público, da igualdade, da 

proporcionalidade, da transparência, da justiça, da imparcialidade e da boa administração, 

o cumprimento do Plano é assumido como uma oportunidade para contribuir para tal desiderato 

e fortalecer o sistema de controlo interno existente no sentido de eliminar, tanto quanto possível, 

os riscos de corrupção e infrações conexas. 
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2. Objeto

Apesar de atualmente não ser obrigatório para a aicep Global Parques, como referido 

anteriormente, a realização do presente relatório visa identificar ocorrências, ou riscos de 

ocorrência, de factos de corrupção ativa ou passiva, conforme no n.º 5 do artigo 2º do Regime 

Geral da prevenção da corrupção constante no Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, 

sendo publicitado nos sítios da internet da empresa e da Unidade Técnica de Acompanhamento 

e Monitorização do Setor Público Empresarial.

3. Metodologia

O Plano de Prevenção Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) da aicep Global Parques 

está suportado no levantamento efetuado dos riscos associados aos processos internos e na 

definição de medidas à condução da sua mitigação e/ou eliminação dos riscos. 

Para o efeito procedeu-se à distribuição de um quadro, a todos os dirigentes e responsáveis por 

áreas funcionais da empresa diretamente dependentes do Conselho de Administração, para 

sinalizarem as potenciais situações de risco, tanto inerentes à sua atividade como noutras 

áreas/setores da empresa, e classificarem os riscos quanto ao grau de probabilidade de 

ocorrência e impacto na empresa.

4. Medidas preventivas

Durante o exercício de 2022, a implementação das medidas específicas por área de intervenção, 

apresentadas no PPRCIC, foi objeto de monitorização regular pelos seus dirigentes com vista a 

aferir a eficácia e plena implementação do Plano.

5. Conclusão

No que respeita à ocorrência e à prevenção do risco de ocorrência de atos de corrupção e 

infrações conexas, os resultados verificados na aicep Global Parques, em 2022, permitem concluir 

que o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e demais regulamentos 
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internos adotados se revelam eficazes na prevenção de riscos de corrupção, fraude, má conduta 

e infrações conexas a que a sociedade eventualmente possa estar sujeita no desenvolvimento da 

sua atividade.

Em 2022 não foram identificadas evidências contra qualquer Administrador ou Trabalhador, 

relativas a atos de corrupção ou infrações conexas, e dada a monitorização interna efetuada ao 

cumprimento do Plano na atividade da aicep Global Parques, em correlação com a identificação 

de potenciais situações ou atos de corrupção e infrações conexas, consideramos que o PPRCIC, 

na generalidade, foi cumprido.

Lisboa, 17 de fevereiro de 2023.

O Conselho de Administração


		2023-03-03T12:38:36+0000


		2023-03-03T12:42:36+0000


		2023-03-03T13:21:32+0000


		2023-03-03T14:13:29+0000


		2023-03-03T14:23:43+0000




