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Nota Introdutória

CARATERIZAÇÃO DO AMBIENTE INTERNO E EXTERNO EM QUE SE
INSERE A ATIVIDADE DO FUNDO PARA S RELAÇÕES INTERNACIONAIS,
I.P

O Fundo para as Relações Internacionais, IP, adiante designado por FRI, no
âmbito da adoção de uma gestão por objetivos elaborou o seu Relatório de
Atividades de modo a apresentar as atividades que foram desenvolvidas face
ao que tinha sido previsto no seu Plano de Atividades elaborado no
enquadramento do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação de Desempenho
na Administração Pública (SIADAP).
Através deste Relatório pretende-se apresentar os resultados e os
indicadores do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) que
traduzem a realização dos principais domínios de atuação deste Instituto,
caracterizando também os recursos financeiros e humanos que deram
suporte à sua atividade, apontando os desvios e avaliando os resultados no
quadro em que se insere, muito em particular com a Secretaria Geral do
Ministério dos Negócios Estrangeiro e as várias missões diplomáticas.
Em 2020, a execução do FRI, à semelhança do que aconteceu em muitas outras
instituições e múltiplos setores da sociedade Portuguesa e mundial, foi
condicionada pela pandemia da COVID-19, onde a partir de março, teve de
recorrer ao teletrabalho e à realização de reuniões através de plataformas
digitais, adaptando-se a uma nova realidade, por forma a continuar a sua
atividade, apesar das dificuldades e incertezas.
Assim, durante o ano de 2020, a atividade do FRI pautou-se por uma maior
procura de ganhos de eficiência na gestão dos recursos disponíveis. Face ao
imperativo de contenção no uso das finanças públicas, foi estabelecido como
prioridade a procura de uma maior eficiência na gestão dos recursos, na
prevenção, contenção, mitigação do COVID19 e garantia da normalidade face
a pandemia, assegurando ao mesmo tempo a prossecução das atribuições do
Instituto, em estreita cooperação com os vários serviços do Ministério dos
Negócios Estrangeiros.
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1. MISSÃO

O FRI é um instituto público dotado de personalidade jurídica, autonomia
administrativa, financeira e de património próprio, integrando-se na
administração indireta do Estado.
O FRI, sob superintendência e tutela do membro do Governo responsável pela
área dos negócios estrangeiros, desenvolve a sua atividade e atribuições de
acordo com o previsto na Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, (Lei Quadro dos
Institutos Públicos), na redação vigente, no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º
121/2011, de 29 de dezembro, e no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 10/2012, de
19 de janeiro (orgânica do Fundo para as Relações Internacionais, IP.).

2. IDENTIFICAÇÃO DOS DESTINATÁRIOS
Para prossecução das suas atribuições, o Fundo para as Relações
Internacionais tem como principais destinatários os serviços internos do
Ministério dos Negócios Estrangeiros, bem como os serviços periféricos
externos.

3. ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS
Para a concretização dos objetivos a que se propôs constituem-se como
recursos fundamentais as receitas relativas aos emolumentos consulares
arrecadas pelos postos nos vários países onde se encontram localizados.
Nesta conformidade, as atribuições do FRI são as seguintes:
Apoiar as ações de modernização dos serviços do MNE;
Apoiar obras necessárias à manutenção e modernização do
património do MNE;
Apoiar as medidas de inovação, designadamente as relativas ao reforço
da utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação nos
serviços da administração direta e indireta do MNE;
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Comparticipar em ações de natureza social promovidas por entidades
de natureza associativa, visando o apoio, direto ou indireto, aos agentes
das relações internacionais;
Apoiar atividades de natureza social, cultural, económica e comercial,
designadamente as destinadas às comunidades portuguesas,
promovidas por entidades públicas e privadas, nacionais ou
estrangeiras, no quadro das diversas vertentes da política externa
portuguesa;
Satisfazer os encargos ocasionados por ações extraordinárias de
política externa;
Apoiar ações de formação e conceder subsídios e bolsas a entidades
públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras, no âmbito da política
definida em matéria de relações internacionais.

4. MODELO ORGANIZACIONAL
O FRI dispõe unicamente dos órgãos “Conselho Diretivo” e “Fiscal Único”,
sendo apoiado por uma equipa multidisciplinar, como espelhado no
organograma seguinte:

CONSELHO DIRETIVO

FISCAL ÚNICO

EQUIPA
MULTIDISCIPLINAR

O Conselho Diretivo do FRI é composto por três membros, sendo presidido
pelo Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que assume as
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funções de Presidente do Conselho Diretivo, pelo Diretor-Geral dos Assuntos
Consulares e Comunidades Portuguesas e pelo Diretor do Departamento
Geral de Administração, todos por inerência dos respetivos cargos, conforme
o disposto no art.º 5º do Decreto-Lei n.º 10/2012, de 19 de janeiro.
O Fiscal Único é constituído por uma sociedade de revisores oficiais de conta,
sendo o órgão responsável pelo acompanhamento e controle do cumprimento
das leis e regulamentos aplicáveis, da execução orçamental e pelo exercício
de competências consultivas nesse domínio.
Os trabalhadores que constituem a Equipa Multidisciplinar pertencem ao
mapa de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros,
nos termos do art.º 8º do Decreto-Lei n.º 10/2012, de 19 de janeiro.

5. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

A elaboração do relatório de atividades teve por base os objetivos do Quadro
de Avaliação e Responsabilização (QUAR) para o ano de 2020, bem como os
resultados da monitorização das atividades planeadas e da execução
orçamental.
O FRI teve de adaptar as suas atribuições ao momento controverso vivido em
2020 devido à pandemia do COVID19, tendo apesar de tudo continuado a
centrar a sua atividade essencialmente no financiamento de ações
extraordinárias de política externa, em projetos de formação no âmbito da
política de relações internacionais, no apoio às medidas de inovação,
designadamente as relativas ao reforço da utilização das tecnologias de
informação e comunicação nos serviços da administração direta e indireta do
Ministério dos Negócios Estrangeiros, em ações de natureza social de apoio a
agentes das relações internacionais e em atividades de apoio às comunidades
portuguesas radicadas no estrangeiro. Este quadro genérico de atribuições
traduziu-se em apoios concretos nas áreas da proteção social complementar,
das missões de serviço público e das ações de natureza social e cultural, no
âmbito das comunidades portuguesas e da modernização dos serviços do
MNE, na manutenção do património daquele Ministério e na informatização
dos Postos Consulares.
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6. CUMPRIMENTOS DOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS
6.1. Análise dos resultados alcançados e dos desvios verificados – QUAR
2020:
Os objetivos estratégicos definidos no QUAR 2020 previam:
i)
ii)
iii)

Contribuir para a melhoria e modernização dos serviços do MNE
(OE1);
Assegurar o financiamento da ação diplomática extraordinária,
maximizando a racionalização dos recursos financeiros (OE2);
Apoiar atividades de natureza social, cultural, económica e
comercial dirigida às comunidades portuguesas e associações
(OE3).

De referir que o QUAR do FRI inicialmente aprovado pela tutela não sofreu,
em fase de monitorização, qualquer alteração face aos objetivos inicialmente
propostos.
Devido aos efeitos da pandemia COVID 19 que levou ao encerramento
temporário de vários postos consulares durante o ano de 2020 apenas
algumas responderam aos questionários de satisfação dos utilizadores.
Foram igualmente aplicados os questionários de satisfação aos quatro
colaboradores que constituem o universo do FRI tendo todos respondido e foi
possível medir o grau de satisfação relativamente ao ano de 2020.
Dos onze indicadores estabelecidos no QUAR 2020 e devidamente avaliados,
o FRI conseguiu cumprir quatro dos objetivos propostos e superar sete,
conforme se irá verificar pormenorizadamente.

6.1.1 Objetivos operacionais de eficácia (OOA) 2020
O1 : Gerir as receitas dos Postos Consulares
Indicador 1: Este objetivo tem por base o prazo de registo da execução
orçamental. Neste sentido, estabeleceu-se como meta a atingir o dia 8 do mês
seguinte ao qual se reportam os dados contabilísticos a tratar. Ora, tendo sido
antecipada aquela data em 1 dia, a taxa de realização fixou-se nos 100%.
Apesar de se tratar de um objetivo cujo seu cumprimento dependia do envio
de informação por parte dos Serviços do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, este objetivo foi cumprido.
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O2 : Verificar a conformidade dos documentos de despesa enviados pelos
postos consulares
Indicador 2: No que concerne ao tempo médio de verificação da conformidade
dos documentos de despesa, constatou-se que o objetivo foi superado. A taxa
de realização do tempo médio de verificação da conformidade dos
documentos de despesa (5 dias) fixou-se nos 117%.
Indicador 3: O cumprimento do registo e verificação da receita arrecadada
pelos postos, deveu-se sobretudo ao elevado empenho dos trabalhadores do
FRI, às constantes insistências junto dos postos consulares, devendo
salientar-se também a boa colaboração desses postos, quer no que respeita
ao envio atempado da documentação necessária, quer no âmbito dos
esclarecimentos que foram posteriormente prestados.

O3 : Assegurar a atualização dos bens do MNE
Indicador 4: A data da conclusão do processo de abate de bens afetos ao FRI
foi concluída no dia 2 de março, pelo que o presente objetivo foi superado,
uma vez que a meta estabelecida era o dia 31 de março. O bom resultado
obtido deveu-se à utilização plena dos recursos da aplicação informática de
gestão de aprovisionamento, logística e património, por parte dos
trabalhadores da equipa multidisciplinar direcionados para a concretização
do objetivo ora em apreço.

6.1.2. Objetivos operacionais de eficiência (OOÊ) – 2020
O4: Processar os pagamentos dos processos autorizados
Indicador 5: Tendo por base o tempo médio de autorização das despesas após
o registo do cabimento orçamental dos processos com base na meta a atingir
de 3 dias para conclusão de cada procedimento, constata-se que este objetivo
foi cumprido, com uma concretização de 2 dias.
Indicador 6: O prazo médio de pagamentos (nacionais) de 5 dias como meta
foi atingido em 3 dias, tendo superado este objetivo.
Isto representa uma taxa de realização de 125% para estes dois indicadores.
O cumprimento do presente objetivo deveu-se à coordenação e esforço do FRI
na colaboração com os serviços do MNE (DGACCP, os vários serviços do DGA
e serviços periféricos externos), nomeadamente no que se refere à área dos
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processos de despesa, cujo especial empenho viabilizou a superação desta
ambiciosa meta.

O5: Implementar metodologias/procedimentos internos que assegurem o
controlo da despesa
Indicador 7: No âmbito da análise da concretização do presente objetivo,
constata-se que o pagamento das faturas referentes a deslocações para o
estrangeiro foi concretizado no prazo médio de 5 dias, o que representa uma
redução bastante significativa face à meta inicialmente prevista de 9 dias, logo
este objetivo foi também superado.
A adoção de novas técnicas de “reporte” e controle interno das despesas
vieram possibilitar que os Órgãos de Direção estejam sempre assessorados
da forma mais conveniente, recebendo, em tempo útil, informações precisas
e claras que permitem a tomada de decisões adequadas e assertivas no plano
económico-financeiro. Assim, a eficácia na implementação das medidas atrás
mencionadas traduziu-se numa maior eficiência do circuito do
processamento, conferência e pagamento.

O6: Finalização listagem de inventário
Indicador 8: A plataforma de gestão de inventário introduzida em 2017 veio
contribuir largamente para uma celeridade neste processo de inventariação
e um maior rigor no cumprimento das regras estabelecidas pelo Decreto-Lei
n.º 195/22015, de 11 de setembro que aprova o Sistema de Normalização
Contabilística para as Administrações Públicas. O prazo previsto para a
atualização do Inventário mediante informação dos Postos Consulares dos
bens do FRI fixado em 31 de dezembro foi cumprido em 20 de dezembro, no
entanto é uma área de atuação que ainda se pretende melhorar através de
criação de procedimentos mais automatizados e controlados.

7. ESTRATÉGIAS ADOTADAS PARA CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS
7.1. Objetivos operacionais de qualidade (OOQ) 2020
O7: Nível de satisfação dos utilizadores
Indicador 9: Este indicador foi superado e a forma de o medir foi através de
um questionário que assentou em 19 questões no âmbito do subsistema de
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avaliação SIADAP1, distribuídas da seguinte forma, questões de 1 a 5 sobre a
imagem global da organização, 6 a 10 sobre o envolvimento e participação, 11
a 15 sobre a acessibilidade e de 16 a 19 sobre os serviços. Foi utilizada uma
escala de 1 a 5 em que 1 corresponde a “muito insatisfeito” e 5 a “muito
satisfeito” no sentido de aferir a perceção dos serviços internos e dos serviços
periféricos externos do MNE, tendo obtido um resultado global de 4,76.
O questionário foi disponibilizado online para o universo de 22 serviços,
internos e externos. Os serviços foram contactados por mensagem de correio
eletrónico personalizada onde foi solicitada a sua participação no processo e
indicado um link a partir do qual poderiam aceder à versão online do
questionário.
Para os serviços internos foi enviado o questionário a 7 entidades que
colaboram regularmente com o FRI, dos quais responderam 4 que se traduz
em 57,14% de respostas, sendo o seu resultado de 4,84.
Para os serviços periféricos tivemos 7 respostas de um total de 15 inquéritos
enviados que corresponde a 46,6% tendo obtido uma valoração de 4,66.

Questionário satisfação serviços
5
4,9
4,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
Imagem global da
organização

Envolvimento e
participação
Serviços periféricos externos MNE

Acessibilidade

Serviços

Serviços Internos

Gráfico 1: Avaliação da satisfação dos utilizadores

Dos serviços periféricos externos do MNE obtivemos alguns comentários que
se inseriu no presente relatório.
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Comentários
5. Imagem global da organização. Registe aqui as suas sugestões de melhoria.

Impecável - as respostas são sempre rápidas e estão sempre prontos a esclarecer as nossas numerosas dúvidas.
Ao longo do período à frente da contabilidade tanto em Salvador como em São Paulo, sempre fomos bem
atendidos, as questões são resolvidas em tempo hábil, bom relacionamento entre o Consulado e esse Instituto,
enfim, não tendo até o momento sugestões de melhoria.
Na minha visão de aproximadamente uns 5 anos até a presente data, o FRI ficou mais técnico. Sempre que
precisamos de alguma orientação somos prontamente atendidos e o envio de verbas para pagamento das
despesas suportadas pelo FRI ficou mais célere.

10. Envolvimento e participação Registe aqui as suas sugestões de melhoria
Os mails são respondidos atempadamente (até nos dias feriados) e as dúvidas esclarecidas com grande paciência.
Não vejo o que haveria a melhorar
O FRI sempre dispensou um ótimo atendimento para o Posto. É um setor de fácil acesso. A questão nº 9 não
podemos opinar. Sugiro uma melhora neste formulário com a opção, Outra, por exemplo a questão 9 nunca
tivemos a oportunidade de participar de reuniões com o FRI, já que esta possibilidade para os Postos talvez não
seja viável.

15.Acessibilidade. Registe aqui as suas sugestões de melhoria.
Tudo funciona a 100%
Não temos nada a acrescentar, o FRI sempre foi muito acessível.

19. Serviços. Registe aqui as suas sugestões de melhoria.
Os serviços FRI funcionam perfeitamente, e mostram-se sempre prontos a ensinar os interlocutores dos postos
externos que, na sua maioria não tem formação contabilística e solicitam constantes esclarecimentos.
A minha sugestão é que o FRI totalize as Certidões de Receita. É o único setor que as certidões não são
totalizadas, o que ajuda muito na elaboração da conta de gerência, porém, é o primeiro a disponibilizar as referidas
certidões.
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O8: Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas, visando a
qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores

10. Taxa de execução do plano de formação aprovado
Indicador 10: Analisando, a concretização do presente objetivo constata-se
que a taxa de execução do plano de formação estabelecida para 2020 foi
cumprida. Salienta-se que constituiu uma preocupação do serviço garantir
que a maioria dos colaboradores obtivesse formação adequada às suas
necessidades motivada pelo esforço efetuado em iniciativas de formação
interna. Neste âmbito, foram realizadas ações de formação relacionadas com
as atividades e processos desenvolvidos, destacando-se as seguintes áreas:
• SNC-AP – O Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações
Públicas, participaram 4 colaboradores;
• Curta formação sobre Cibersegurança / Segurança da Informação, participaram 3
colaboradores;
• Controlo de Gestão, teve 2 participantes;
• Orçamentação dos serviços públicos, 2 colaboradores.

A oferta formativa foi orientada mediante as necessidades identificadas, o que
permite ao FRI satisfazer os requisitos de formação e elevar os índices de
satisfação dos formandos, bem como o referencial de qualidade das
atividades formativas. Considerando que o FRI vive num quadro caraterizado
por importantes transformações, de natureza operacional, com uma grande
rotação de colaboradores, torna-se essencial a consolidação de
conhecimentos especializados e a sua sistemática atualização. Este objetivo
operacional, dada a sua natureza, apresenta uma taxa de realização de 100%
face à meta estabelecida de 85%, logo o mesmo foi superado.

11: Nível de satisfação dos Colaboradores
Indicador 11: A grande rotatividade de recursos humanos nos últimos anos
tem exigido um esforço permanente de iniciativas de integração de novos
colaboradores, com a mobilização de recursos relevantes para a formação,
visando o desenvolvimento e aperfeiçoamento de competências e o aumento
continuado dos padrões de qualidade do FRI.
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Este contexto manteve-se no ano de 2020 com grande impacto no seu
desempenho, em particular na resposta a solicitações no âmbito da pandemia
do COVID19 e no ritmo de execução de algumas iniciativas.
Procedeu-se à avaliação do grau de satisfação dos colaboradores utilizando o
mesmo método aplicado para os serviços onde foi também utilizada uma
escala de 1 a 5 em que 1 corresponde a “muito insatisfeito” e 5 a “muito
satisfeito”. O questionário composto por 95 questões foi disponibilizado
online para o universo de colaboradores do FRI, num total de 4 elementos,
para o qual todos participaram sendo o nível médio de satisfação apurado de
4,14, conforme espelhado no gráfico a seguir.

Questionário de satisfação para colaboradores
Satisfação com as condições de higiene,
segurança, equipamentos e serviços
Satisfação com o estilo de liderança - Gestor de
nível intermédios
Satisfação com o estilo de liderança - Gestor de
topo

Níveis de motivação
Série1
Satisfação com o desenvolvimento da carreira

Satisfação com as condições de trabalho

Satisfação com os sistemas de gestão

Satisfação dos colaboradores com a
organização
3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

Gráfico 2: Nível de satisfação dos colaboradores

8. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO
O Sistema de Controlo Interno existente no FRI é satisfatório, devendo, no
entanto, existir melhorias no alargamento da especificação técnica dos
procedimentos internos.
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De uma forma geral tem sido feito um esforço na redefinição e reorganização
dos processos com vista à sua simplificação e desmaterialização, conforme se
poderá ver a seguir no questionário do sistema de controlo interno.

Aplicado
Questões

Fundamentação
S

N

NA

1 – Ambiente de controlo
- Evidência dos procedimentos de controlo
realizados, nomeadamente através de
relatório e informações;
- No âmbito do Plano de Prevenção de
Riscos de Corrupção e Infrações Conexas:
identificação dos riscos existentes, registo
dos mecanismos de prevenção e
identificação, se necessário, do meio de
correção de eventuais erros.

1.1 Estão claramente definidas as especificações técnicas
do sistema de controlo interno?

X

1.2 É efetuada internamente uma verificação efetiva sobre
a legalidade, regularidade e boa gestão?

X

Efetuado pelo Fiscal Único

1.3 Os elementos da equipa de controlo e auditoria
possuem a habilitação necessária para o exercício da
função?

X

TOC e o Fiscal Único pertencem a Empresas
Especializadas

1.4 Estão claramente definidos valores éticos e de
integridade que regem o serviço (ex. códigos de ética
e de conduta, carta do utente, princípios de bom
governo)?

X

Carta Deontológica do Serviço Público e no
Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção
e Infrações Conexas

1.5 Existe uma política de formação do pessoal que
garanta a adequação do mesmo às funções e
complexidade das tarefas?

X

É apresentado pelo Instituto Diplomático
um Plano de Formação anual, identificando
necessidades e procurando as iniciativas
relevantes, designadamente as apoiadas
pelo POPH.

1.6 Estão claramente definidos e estabelecidos contactos
regulares entre a direção e os dirigentes das
unidades orgânicas?

X

Através das reuniões entre o Conselho
Diretivo e o Chefe de Equipa
Multidisciplinar

1.7 O serviço foi objeto de ações de auditoria e controlo
externo?

X

Tribunal de Contas

2.1 A estrutura organizacional estabelecida obedece às
regras definidas legalmente?

X

Os diplomas reguladores da atividade foram
elaborados no âmbito do PRACE e do
PREMAC

2.2 Qual a percentagem de colaboradores do serviço
avaliados de acordo com o SIADAP 2 e 3?

X

100%

2.3 Qual a percentagem de colaboradores do serviço que
frequentaram pelo menos uma ação de formação?

X

100%

2 – Estrutura organizacional
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3 – Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço

3.2 A competência para autorização da despesa está
claramente definida e formalizada?

Não existem documentos formais, apesar
de estarem perfeitamente definidos nas
tarefas efetuadas pelos trabalhadores.

X

3.1 Existem manuais de procedimentos internos?

A competência para autorização da despesa
está claramente definida e formalizada na
Lei Orgânica do FRI.

X

X

3.3 É elaborado anualmente um plano de compras?

3.4 Está implementado um sistema de rotação de funções
entre trabalhadores?

Função da responsabilidade da SecretariaGeral
Dentro do FRI existe uma clara separação
entre as funções inerentes à receita e à
despesa

X

3.5 As responsabilidades funcionais pelas diferentes
tarefas, conferências e controlos estão claramente
definidas e formalizadas?

X

As responsabilidades de conferência e
controlo estão definidas e formalizadas,
procurando-se garantir a segregação de
funções sempre que exigível.

3.6 Há descrição dos fluxos dos processos, centros de
responsabilidade por cada etapa e dos padrões de
qualidade mínimos?

X

Os fluxos processuais foram definidos, com
identificação do responsável por cada
processo.

3.7 Os circuitos dos documentos estão claramente
definidos de forma a evitar redundâncias?

X

O FRI dispõe de um Sistema de Gestão
Documental (Smartdocs) e de um programa
de Cifra para as comunicações com as
representações diplomáticas no
estrangeiro.

3.8 Existe um plano de gestão de riscos de corrupção e
infrações conexas?

X

Existe um Plano de Gestão de Riscos de
Corrupção e Infrações Conexas da
Secretaria-Geral.

3.9 O plano de gestão de riscos de corrupção e infrações
conexas é executado e monitorizado?

X

Estão previstos mecanismos de
monitorização e avaliação do Plano pela
Secretaria-Geral.

X

Existe uma aplicação informática SINGAP no
âmbito da contabilidade SNC-AP de acordo
com a legislação aplicável aos institutos
públicos e SMARTDOCS para gestão
documental

4 – Fiabilidade dos sistemas de informação

4.1 Existem aplicações informáticas de suporte ao
processamento de dados, nomeadamente, nas áreas
de contabilidade, gestão documental e tesouraria?

4.2 As diferentes aplicações estão integradas permitindo o
cruzamento de informação?

X

Não existe cruzamento com aplicações fora
do Serviço

4.3 Encontra-se instituído um mecanismo que garanta a
fiabilidade, oportunidade e utilidade dos outputs dos
sistemas?

X

Em alguns casos este mecanismo está
previsto.

4.4 A informação extraída dos sistemas de informação é
utilizada nos processos de decisão?

X

Fundamentalmente ao nível da atividade
desenvolvida pelo FRI.

X

Existem requisitos de segurança sendo que
cada trabalhador apenas tem acesso à
informação necessária ao seu posto de
trabalho.

4.5 Estão instituídos requisitos de segurança para o acesso
de terceiros a informação ou ativos do serviço?
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4.6 A informação dos computadores de rede está
devidamente salvaguardada (existência de backups)?

X

Esta função é da competência da Direção de
Serviços de Cifra e Informática e está
devidamente assegurada.

4.7 A segurança na troca de informações e software está
garantida?

X

Função da competência da Direção de
Serviços da Cifra e Informática.

Quadro 1: Questionário do sistema de controlo interno

9 . ANÁLISE DA AFETAÇÃO DOS RECURSOS ATRIBUÍDOS AO FRI
9.1 Recursos Humanos
Em 31 de dezembro de 2020, os recursos humanos afetos ao FRI, I.P.
traduziram-se, em um chefe de equipa multidisciplinar, um técnico superior
e dois assistentes administrativos, ou seja, menos três assistentes técnicos
relativamente ao planeado no início do ano.
No decorrer de 2020 procedeu-se à abertura de procedimento concursal para
o recrutamento de dois assistentes técnicos e que a 31 de dezembro ainda não
estava concluído, pelo que se aguarda a entrada de mais dois elementos em
2021.
Considera-se ser de todo conveniente a estabilização dos recursos afetos a
este Fundo, devendo para o efeito ser criados incentivos à fixação dos
trabalhadores.
Com a fixação de trabalhadores o FRI conta implementar um sistema de
rotatividade de funções entre trabalhadores assim como a elaboração de um
manual de procedimentos.
Com o intuito de mostrar o panorama dos recursos humanos afetos ao FRI
elaborou-se um pequeno balanço social.

9.1.1 Balanço Social
9.1.1.1. Caracterização dos recursos Humanos
Em 31 de dezembro de 2020, desempenhavam funções no FRI 4
colaboradores. Comparativamente com o ano anterior, houve um decréscimo
de 5 colaboradores o que representa uma taxa de 44,44%.
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9.1.1.2. Género
Distribuição dos funcionários em %, por género, em 31.12.2020.
No que respeita à estrutura temos uma percentagem bastante significativa
do género feminino de cerca de 75%. Os colaboradores que pertencem ao
género masculino representavam 25%.
9.1.1.3. Nº de colaboradores por carreira
Do total dos 4 colaboradores, 2 pertencem à carreira de técnico superior e
dois à de assistentes técnicos.
Um dos técnicos superiores exerce as funções de Chefe de Equipa
Multidisciplinar.

9.1.1.4. Estrutura Etária
No que respeita à estrutura etária, os funcionários do FRI distribuem-se da
seguinte forma:
- 1 no escalão 20-24
- 1 no escalão 45-49
- 1 no escalão 50-54
- 1 no escalão 55-59.
A média de idades encontra-se nos 45 anos.

9.1.1.5. Antiguidade
Relativamente à antiguidade na Administração Pública constata-se que
94,12% dos trabalhadores deste instituto tem uma média de tempo de serviço
de 26,7 anos e 5,88% tem menos de 5 anos.
A antiguidade média dos trabalhadores do FRI situou-se nos 21.5 anos.

9.1.1.6. Habilitações literárias
Dois dos colaboradores do FRI possuem habilitações académicas ao nível do
ensino superior e outros dois possuem o ensino secundário.
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9.1.1.7. Modalidades de vinculação
Todos os trabalhadores do FRI têm vínculo com a Administração Pública
através de um contrato em funções públicas por tempo indeterminado.

9.1.1.8. Movimentação dos recursos humanos
Durante o ano de 2020 as saídas foram superiores às entradas de recursos
humanos.
A 01 de janeiro de 2020 o FRI era composto por 7 elementos e a 31 de
dezembro de 2020 apresentava um total de apenas 4. As saídas deveram-se a
duas situações de mobilidade de trabalhadores, uma por aposentação e outra
por cessação de funções como Chefe de equipa multidisciplinar. Houve apenas
uma entrada de um Técnico Superior para desempenhar as funções de Chefe
de Equipa Multidisciplinar.

9.1.1.9. Modalidade de horário de prestação de trabalho
A maior parte dos colaboradores trabalhou em horário flexível, tendo sido
efetuados pequenos ajustes devido à pandemia do COVI19.

De salientar que o FRI tem vindo a perder trabalhadores, em 2017 tinha dez,
em 2018, nove, em 2019, sete e em 2020 apenas 4, pelo que se prevê a sua
retoma em 2021 fixando-se em 6 colaboradores.

9.2 Execução dos recursos financeiros
9.2.1 Receita arrecadada
No que diz respeito aos recursos financeiros, foi apurado um desvio negativo
de 14.316.395,64€, na arrecadação de receita justificado pelas restrições
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impostas devido a pandemia COVID19 que levou ao encerramento
temporário de muitas das missões diplomáticas dispersas pelo mundo. A taxa
de execução face à previsão ajustada foi de 89%, conforme se verifica no
quadro abaixo:

Rubrica

Descrição

040120A000 Emolumentos consulares
040199A000 Taxas diversas
050201

Previsão
inicial

Previsão
ajustada

Executado

36.400.000,00 35.881.200,00

23.260.636,96

16.500.000,00 16.500.000,00

16.045.607,25

Bancos e outras instituições
financeiras

-

050301A000 Administração central - Estado

-

0603012530 Transferências correntes DGAE

-

0603075848 Transferências correntes CICL, IP

-

060901

União Europeia - Instituições

-

080101

Prémios, taxas por garantias de
risco e diferenças de câmbio

-

0801999999 Outras
090411

-

Resto do mundo - União Europeia

Resto do mundo - Países terceiros
e organizações internacionais
Administração Pública 110203A000
Administração central - Estado
Reposições não abatidas nos
1501010104
pagamentos

-

090412

1601010000 Na posse do serviço
160103

Na posse do serviço - Consignado

100.000,00

500,00
250.000,00

-

88,155%
3,174%
0,000%

500,00

0,000%

250.000,00

0,000%
3,492%

500.000,00

1,322%

189.274,00
2.000,00
504.100,00
1.600,00
11.100,00
60.000.000,00

918,81

0,008%

4.098,49

3,493%

1.597,87

0,000%

10.769,12

0,002%

60.000.000,00
49.250,25

100.000,00

7.000.000,00

Desvio

19.222.108,00

60.000.000,00 133.161.882,00

0,000%
0,354%
0,000%

19.222.107,61
118.845.486,36

0,000%
100,000%

Quadro 2: Execução receita 2020

9.2.2 Despesa
Essa quebra de receita e as restrições da pandemia COVID19 vieram
condicionar grandemente o bom desempenho do FRI na execução das suas
atribuições no que diz respeito aos compromissos assumidos no seu
orçamento inicial. A taxa de execução face à dotação ajustada foi de 66,77%,
conforme demonstrado no quadro a seguir:

__________________________________________________________________________________________________________
FRI
Pág 18

Rubrica
010102
010204C0

Órgãos sociais
Diplomacia e Relações Internacionais
- GOE

010304

Outras prestações familiares

020204A0C0

PRÍNCIPIO DA ONEROSIDADE

020213C000
020214C000

Transporte de pessoas -Diplomacia e
Relações Internacionais - GOE
SERVIÇOS DE NATUREZA
ECONOMICA E FINANCEIRA

020216

Seminários, exposições e similares

020218

Vigilância e segurança

0403014237
0403055848
0403055884

Gestão Administrativa e Financeira
do Orçamento do MNE
CAMÕES - Instituto Cooperação
Língua
AICEP - TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES

040701A0A0

Instituições sem Fins Lucrativos

040701A0C0

MUDIP

040801

Empresário em nome individual

040902A0A0

Subsídios Cônsules Honorários

040903A0B0
040903A0C0
060201

Resto do Mundo - Países Terceiros e
Organizações Internacionais
Resto do Mundo - Países Terceiros e
Organizações Internacionais
Impostos e taxas

060203A0

Diferenças de cambio e serviços
bancários

060203C0

Classificadas

060203C0-med
95
060203D0
060203D0-med
96
060203R0

Previsão
inicial

Descrição

15.000,00

15.000,00

11.608,77

0,017%

600.000,00

600.000,00

515.345,68

0,418%

1.500.000,00

800.000,00

555.202,40

-

18.777,00

15.960,00

0,014%

160.000,00

160.000,00

86.607,10

0,362%

19.200,00

19.200,00

11.814,15

0,036%

30.000,00

30.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

2.338.481,83

3,266%

20.500.000,00

20.750.000,00

13.210.952,00

37,226%

12.600.000,00

12.600.000,00

12.408.685,00

0,945%

8.400.000,00

8.400.000,00

2.013.181,00

100.000,00

78.123,00

73.924,00

0,021%

500.000,00

500.000,00

383.147,94

0,577%

1.000,00

1.000,00

300.000,00

300.000,00

202.680,00

450.000,00

518.000,00

514.204,05

99.000,00

500,00

-

125,00

125,00

350.000,00

99.875,00

50.435,59

694.000,00

744.000,00

255.563,60

2,412%

1.189.274,00

1.128.347,15

0,301%

333.900,00

280.285,61

0,265%

500.000,00

241.872,62

1,275%

Classificadas
Ações Extraordinárias de Política
Externa
Ações Extraordinárias de Política
Externa
Reserva

0803014237

Gestão Administrativa e Financeira
do Orçamento do MNE

110200A0A0

Devedores e Credores

110200A0B0

Correções de exercícios

110200A0C0

Outros Custos e Perdas
Extraordinárias

Previsão
Desvio
ajustada Executado

400.300,00

1,209%

0,148%

31,537%

0,005%
0,481%
0,019%
0,002%
0,000%
0,244%

7,407%

1.500.000,00

1.500.000,00

8.780.000,00

8.780.000,00

500,00

500,00

0,002%

500,00

500,00

0,002%

500,00

500,00

163,13

60.000.000,00

60.939.274,00

40.687.227,62

6.388.641,00

11,808%

0,002%
100,000%

Quadro 3: Execução despesa 2020

__________________________________________________________________________________________________________
FRI
Pág 19

10. Atividades desenvolvidas
As atividades desenvolvidas pelo FRI referem-se essencialmente a cobrança
de receita e ao processamento de pagamentos e o seu campo de ação foi o de
assegurar as atividades programadas desenvolvendo os procedimentos
inerentes às diferentes formas de apuramento das mesmas.
Deste modo, foram efetuadas todas as diligencias para cobrar receita que
cujas transferências o FRI já havia recebido em anos anteriores, como foi o
caso da receita da Embaixada de Portugal em Abu Dhabi.
Os pagamentos do FRI concentraram-se essencialmente em satisfazer os
encargos ocasionados por ações extraordinárias de política externa, tais
como:
- pagamento de serviços de segurança humana às diversas missões
diplomáticas espalhadas pelo mundo;
- pagamento de subsídios aos consulados honorários;
- pagamento de subsídios escolares
- pagamento ajudas custo aos elementos da UEP
- despesas no âmbito da pandemia COVD19
- subsídio à Comissão Portuguesa do Atlântico;
- subsídio ao Instituto Português de Relações Internacionais;
- subsídio ao Instituto para a promoção e desenvolvimento da América Latina;
- apoio financeiro à Universidade Nova de Lisboa no âmbito do projeto sobre
o campo de concentração Mauthsusen na II Guerra Mundial.
O FRI também apoiou as obras necessárias à manutenção e modernização do
património do MNE, assim como as medidas de inovação relativas ao reforço
da utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação nos serviços da
administração direta e indireta do MNE através de transferências efetuadas
para a GAFMNE, para o Camões, AICEP e MUDIP.
Uma das tarefas desenvolvidas teve a ver com a gestão do arquivo, com a sua
reclassificação e organização tornando a sua pesquisa e consulta mais
facilitada, acessível e célere.
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QUAR: 2020
Ministério dos Negócios Estrangeiros
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, I.P.
MISSÃO
Apoiar a modernização dos serviços e do património do MNE, as acções de natureza social de apoio a agentes das relações internacionais e actividades destinadas às comunidades portuguesas, acções
extraordinárias de política externa e projectos de formação no âmbito da política de relações internacionais

Objectivos Estratégicos
OE 1: Contribuir para a melhoria e modernização dos serviços do MNE
OE 2: Assegurar o financiamento da acção diplomática extraordinária, maximizando a racionalização dos recursos financeiros
OE 3: Apoiar actividades de natureza social, cultural, económica e comercial dirigida às comunidades portuguesas e associações

Objectivos Operacionais
EFICÁCIA

20,0%
Ponderação:

O1. Gerir as receitas dos Postos Consulares (OE1)
Indicadores

Ind 1. Prazo de registo da execução orçamental

2017

2018

2019

Meta 2020

Tolerância

Valor
Crítico

Peso

Realizado

Taxa de
Realização
(%)

8 do mês
seguinte

8 do mês
seguinte

8 do mês
seguinte

8 do mês
seguinte

1 dia

5 dias

100%

7 do mês
seguinte

100%

O2. Verificar a conformidade dos documentos de despesa enviados pelos postos consulares (OE 2)
Indicadores
Ind 2. Tempo médio de verificação da conformidade dos
documentos de despesa

Ind 3. Registo e verificação da receita arrecadada pelos Postos

Ind 4. Data da conclusão do processo de abate de bens

Classificação

Desvio

Cumpre

0,00%

Ponderação:

30%

2017

2018

2019

Meta 2020

Tolerância

Valor
Crítico

Peso

Realizado

Taxa de
Realização
(%)

7,5

10

8

8 dias

2 dias

4 dias

50%

5 dias

117%

Supera

17,00%

até dia 8 do
mês seguinte

1 dia

até dia 5 do
mês
seguinte

50%

7 do mês
seguinte

100%

Cumpre

0,00%

Peso

100%

até ao dia até ao dia 08 até dia 8 do
08 do mês
do mês
mês
seguinte
seguinte
seguinte

O3. Assegurar a actualização dos bens do MNE (OE 2)
Indicadores

40%

Classificação

Desvio

Ponderação:
2017

2018

2019

Meta 2020

Tolerância

Valor
Crítico

15 de Abril

5 de Abril

5 de Abril

31 de Março

5 dias

5 de Março

30%

Realizado

Taxa de
Realização

Classificação

Desvio

2 de Março

125%

Supera

25,00%

EFICIÊNCIA

30,0%

O4. Processar o pagamento dos Processos autorizados (OE 2 e 3)

Ponderação:

30%

Indicadores

2017

2018

2019

Meta 2020

Tolerância

Valor
Crítico

Peso

Realizado

Taxa de
Realização

Classificação

Desvio

Ind 5. Tempo médio de autorização da despesa após o
cabimento do processo

5 dias

5 dias

3 dias

3 dias

2 dias

1 dia

50%

2 dias

100%

Cumpre

0,00%

Ind 6. Prazo médio de pagamento (nacionais)

5 dias

5 dias

5 dias

5 dias

1 dia

3 dias

50%

3 dias

125%

Supera

25,00%

Peso

100%

O5. Implementar metodologias/procedimentos internos que assegurem o controlo da despesa (OE 2)

Ponderação:

Indicadores

2017

2018

2019

Meta 2020

Tolerância

Valor
Crítico

Ind 7. Redução do tempo médio de pagamento das faturas
referentes a deslocações para o estrangeiro

9 dias

9 dias

9 dias

9 dias

2 dias

5 dias

Peso

100%

40%

Realizado

Taxa de
Realização

Classificação

Desvio

5 dias

125%

Supera

25,00%

O6. Finalização listagem de inventário

Ponderação:

Indicadores

2017

2018

2019

Meta 2020

Tolerância

Valor
Crítico

Ind 8. Data de conclusão da listagem dos bens adquiridos pelo
FRI e passíveis de serem inventariados

n.d.

n.d

Até 20de
dezembro

Até dia 20 de
dezembro

8 dias

31 de
dezembro

30%

Realizado

Taxa de
Realização

Classificação

Desvio

20 de
dezembro

100%

Cumpre

0,00%

QUALIDADE

50,0%

O7. Avaliação da satisfação dos utilizadores
Indicadores

Ponderação:
2017

Ind 9. Nível de Satisfação dos Utilizadores

50%

2018

2019

Meta 2020

Tolerância

Valor
Crítico

Peso

Realizado

Taxa de
Realização

Classificação

Desvio

4,61

n.d

4,50

0,1

5

100%

4,76

103,47%

Supera

3,47%

O8. Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas, visando a qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores

Ponderação:

50%

Realizado

Taxa de
Realização

Classificação

Desvio

2017

2018

2019

Meta 2020

Tolerância

Valor
Crítico

Ind 10. Taxa de execução do plano de formação aprovado

n.d.

n.d.

n.d.

85%

5%

100%

50,0%

100%

111%

Supera

11,00%

Ind 11. Nível de Satisfação dos Colaboradores

n.d.

3,93

n.d

3,5

0,5

5

50,0%

4,14

103,50%

Supera

3,50%

Indicadores

Peso

Os objectivos mais relevantes são: O7 e O8

2020 Planeado
Recursos Humanos - 2020

2020 Executado

Efetivos

Pontuação

Dirigentes - Direcção superior

20

Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa

16

Diplomata

12

Técnico Superior

12

2

24

Assistente Técnico

8

6

48

Assistente Operacional

5

0

0

9

88

Total

Desvio

Pontuação
Efetivos

Pontuação
0

1

16

1

16

0

0

0

1

12

-1

2

16

-4

0

0

44

-5

4

Nº de Efectivos no Serviço

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

9

9

7

4

Nº de efectivos a exercer funções no Serviço

Recursos Financeiros Previsionais (euros) - 2020

Orçamento

Realizado

Desvio

60.000.000,00 €

34.298.586,62 € -

25.701.413,38 €

Aquisição de bens e serviços

3.209.200,00 €

2.452.863,08 € -

756.336,92 €

Despesas com o Pessoal

2.115.000,00 €

1.082.156,85 € -

1.032.843,15 €

51.030.000,00 €

27.632.818,00 € -

23.397.182,00 €

3.645.800,00 €

3.130.748,69 € -

515.051,31 €

Orçamento Funcionamento

Transferências
Outras despesas correntes

6.388.641,00 €

Despesas capital
Outros

6.388.641,00 €
- €

Total

60.000.000,00 €

Indicadores

40.687.227,62 € -

Fonte de Verificação

Ind 1. Prazo de registo da execução orçamental

Relatório de Atividades

Ind 2. Tempo médio de verificação da conformidade dos documentos de despesa

Relatório de Atividades

Ind 3. Registo e verificação da receita arrecadada pelos Postos

Relatório de Atividades

Ind 4. Data da conclusão do processo de abate de bens

Relatório de Atividades

Ind 5. Tempo médio de autorização da despesa após o cabimento do processo

Relatório de Atividades

Ind 6. Prazo médio de pagamento (nacionais)

Relatório de Atividades

Ind 7. Redução do tempo médio de pagamento das faturas referentes a deslocações para o estrangeiro

Relatório de Atividades

Ind 9. Nível de Satisfação dos Utilizadores

Relatório com o tratamento de dados do inquérito de satisfação dos utilizadores

Ind 10. Taxa de execução do plano de formação aprovado

Relatório de acompanhamento da execução do plano de formação aprovado

Ind 11. Nível de Satisfação dos Colaboradores

Relatório com o tratamento de dados do inquérito de satisfação dos colaboradores

25.701.413,38 €

OBJECTIVOS 2020
Serviço: Fundo Para as Relações Internacionais

AVALIAÇÃO FINAL

Tipologia dos
Objectivos
(EFQM)

Perspectiva dos
Objectivos
(BSC)

Tipologia
dos
Objectivos

Tipo

Satisfação dos
Utilizadores/
Serviços do
MNE e Impacto
na Sociedade

Mercado/
Utilizadores

Qualidade e
Serviço

Q

Avaliação da satisfação dos utilizadores

Nível de Satisfação dos Utilizadores

EF

Gerir as receitas dos Postos Consulares

Prazo de registo da execução orçamental

ef

Processar o pagamento dos Processos autorizados

OBJECTIVO (o que se pretende concretizar)

META

INTERVALO

Ponderação

Resultado

Tx. Realiz.

Classificação

Classif.
Média

4,50

[4,4 a 4,6]

25,0%

4,76

103,47%

5

1,3

8 do mês seguinte

[7 a 9 do mês
seguinte]

8,0%

7 do mês seguinte

100%

3

Tempo médio de autorização do pagamento da despesa após o
cabimento do processo

3 dias

[1 a 5 dias]

4,5%

2 dias

100%

3

Prazo médio de pagamento (nacionais)

5 dias

[4 a 6 dias]

4,5%

3 dias

125%

5

Tempo médio de verificação da conformidade dos documentos de
despesa

8 dias

[6 a 10 dias]

3,0%

5 dias

117%

5

até dia 8 do mês
seguinte

[7 a 9 do mês
seguinte]

3,0%

7 do mês seguinte

100%

3

INDICADOR

AVALIAÇÃO

5,000

3,857
3,910

ResultadosChave do
Serviço/
Actividade

Satisfação dos
Colaboradores

Dirigente:
Data:
Eficácia
Eficiência
Qualidade
Avaliação final

Processos

Produção e
Eficiência
Operacional

EF

Verificar a conformidade dos documentos de despesa enviados pelos
postos consulares

Registo e verificação da receita arrecada pelos Postos

Assegurar a actualização dos bens do MNE

Data de conclusão do processo de abate de bens

31 de março

[26 de março a 5
de Abril]

6,0%

2 de março

125%

5

ef

Finalização listagem de inventário

Data de conclusão da listagem dos bens adquiridos pelo FRI e
passíveis de serem inventariados

até dia 20 de
dezembro

[12 a 28 de
dezembro]

9,0%

20 de dezembro

100%

3

9 dias

[7 a 11 dias]

12,0%

5 dias

125%

5

85%

[80% a 90%]

12,5%

100%

111%

5

Eficiência
económicofinanceira

ef

Implementar metodologias/procedimentos internos que assegurem o Redução do tempo médio de pagamento de faturas referentes a
controlo da despesa
deslocações para o estrangeiro

Aprendizagem e
Desenv.
Organizacional

Recursos
Humanos

Q

Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas, visando a
qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores

Taxa de execução do plano de formação aprovado

Conselho Diretivo do FRI, I.P
29 de março de 2021
3,900
4,100
5,000
4,510

4,510

EF

Financeira

1,4

0,6

5,000
1,3

Nível de satisfação dos colaboradores

3,5

[3 a 4]

12,5%

100,00%

4,14

103,50%

5

AVALIAÇÃO

4,510
108,82%

