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PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E 

INFRAÇÕES CONEXAS 

As Recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) n.ºs 1/2009, de 1 de julho, e 

1/2010, de 7 de abril, incidem sobre a necessidade de os dirigentes máximos de entidades 

gestoras de dinheiro, valores e património públicos, suas destinatárias, adotarem e divulgarem 

Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas. 

O presente documento atualiza o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas da Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC), no seguimento de alterações ocorridas 

na sua organização interna, bem como da Recomendação n.º 3/2015, de 1 de julho, do CPC.   

PARTE I 

ATRIBUIÇÕES DA ENTIDADE, ORGANOGRAMA E 

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 

1. Caracterização geral

Nos termos do Decreto-Lei n.º 125/2011, de 29 de dezembro, a IGEC tem por missão assegurar a 

legalidade e a regularidade dos atos praticados pelos órgãos, serviços e organismos do Ministério 

da Educação e Ciência (MEC), ou sujeitos à tutela do respetivo membro do Governo, bem como o 

controlo, a auditoria e a fiscalização do funcionamento do sistema educativo no âmbito da 

educação pré-escolar, da educação escolar, compreendendo os ensinos básico, secundário e 

superior e integrando as modalidades especiais de educação, da educação extraescolar, da 

ciência e tecnologia e dos órgãos, serviços e organismos do MEC. 

As atribuições da IGEC decorrem da sua missão e encontram-se estabelecidas no Decreto 

Regulamentar n.º 15/2012, de 27 de janeiro: 

a) Apreciar a conformidade legal e regulamentar dos atos dos órgãos, serviços e

organismos do MEC ou sujeitos à tutela do membro do Governo e avaliar o seu 

desempenho e gestão, através da realização de ações de inspeção e de auditoria, que 

podem conduzir a propostas de medidas corretivas, quer na gestão, quer no seu 

funcionamento; 

b) Auditar os sistemas e procedimentos de controlo interno dos órgãos, serviços e

organismos da área de atuação do MEC ou sujeitos à tutela do membro do Governo, no 

quadro das responsabilidades cometidas ao Sistema de Controlo Interno da 

Administração Financeira do Estado; 

c) Contribuir para a qualidade do sistema educativo no âmbito da educação pré-escolar,

dos ensinos básico e secundário e da educação extraescolar, designadamente através

de ações de controlo, acompanhamento e avaliação, propondo medidas que visem a

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/12/24900/0549805508.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legisla%C3%A7%C3%A3o/Decreto_Regulamentar_15_2012.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legisla%C3%A7%C3%A3o/Decreto_Regulamentar_15_2012.pdf
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melhoria do sistema educativo e participando no processo de avaliação das escolas de 

ensino básico e secundário e das atividades com ele relacionadas; 

d) Participar no processo de avaliação das escolas de ensino básico e secundário e apoiar 

o desenvolvimento das atividades com ele relacionadas; 

e) Zelar pela equidade no sistema educativo, científico e tecnológico, salvaguardando os 

interesses legítimos de todos os que o integram e dos respetivos utentes, 

nomeadamente registando e tratando queixas e reclamações, e procedendo às 

necessárias averiguações; 

f) Assegurar a ação disciplinar e os procedimentos de contraordenação, previstos na lei, 

nomeadamente, através da respetiva instrução; 

g) Controlar a aplicação eficaz, eficiente e económica dos dinheiros públicos nos termos 

da lei e de acordo com os objetivos definidos pelo Governo e avaliar os resultados 

obtidos em função dos meios disponíveis; 

h) Conceber, planear e executar ações de inspeção e auditoria aos estabelecimentos de 

ensino superior, no respeito pela respetiva autonomia, aos serviços de ação social e 

aos órgãos, serviços e organismos tutelados pelo MEC em matéria de organização e de 

gestão administrativa, financeira e patrimonial, nomeadamente quando beneficiários 

de financiamentos nacionais ou europeus atribuídos pelo MEC; 

i) Avaliar a qualidade dos sistemas de informação de gestão, incluindo os indicadores de 

desempenho; 

j) Assegurar o serviço jurídico-contencioso decorrente dos processos contraordenacionais, 

em articulação com a Secretaria-Geral do MEC; 

l) Registar e analisar as reclamações inscritas nos livros de reclamações dos 

estabelecimentos particulares e cooperativos de educação pré-escolar e dos ensinos 

básico e secundário, bem como nas instituições de ensino superior privado. 

 

2. Estrutura orgânica 

A IGEC é um serviço central da administração direta do Estado dotado de autonomia 

administrativa. É dirigida por um Inspetor-Geral: 

 Luís Capela (nomeado, em comissão de serviço, pelo Despacho n.º 13524/2014, publicado 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 216, de 7 de novembro de 2014); 

 coadjuvado por três Subinspetores-Gerais, estando em exercício de funções apenas dois: 

 João Ramalho (nomeado, em comissão de serviço, pelo Despacho n.º 13525/2014, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 216, de 7 de novembro de 2014); 

 Augusto Lima Rocha (nomeado, em comissão de serviço, pelo Despacho n.º 250/2015, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 6, de 9 de janeiro de 2015). 

 

http://www.igec.mec.pt/upload/Legisla%C3%A7%C3%A3o/Despacho_13524_2014.pdf
http://www.igec.mec.pt/upload/Legisla%C3%A7%C3%A3o/Despacho_13525_2014.pdf
http://www.igec.mec.pt/upload/Legisla%C3%A7%C3%A3o/Despacho_250_2015.pdf
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A organização interna da IGEC obedece a um modelo estrutural misto que combina: 

 O modelo de estrutura hierarquizada – nas áreas de administração geral e de apoio

jurídico;

 O modelo de estrutura matricial – nas áreas da atividade inspetiva.

 A estrutura hierarquizada compreende duas unidades orgânicas nucleares dirigidas por diretores 

de serviços e duas unidades orgânicas flexíveis dirigidas por chefes de divisão. Por sua vez, a 

estrutura matricial compreende nove equipas multidisciplinares, todas elas dirigidas por chefes 

de equipa, equiparados a diretor de serviços ou a chefe de divisão. 

O organograma que consta da página seguinte identifica as unidades orgânicas e equipas 

multidisciplinares da IGEC, bem como os respetivos responsáveis. 

Às equipas multidisciplinares de caráter temático (EMEE, EMESC, EMAF e EMP) cabem funções de 

conceção, de execução e de coordenação nacional das atividades inspetivas na respetiva área 

funcional. Às equipas multidisciplinares de caráter territorial (EMN, EMC, EMS, EMACA-N e 

EMACA-S) cabe essencialmente a coordenação regional e a execução das atividades inspetivas. 

Por sua vez, às direções de serviços (DSJ e DSAG) e às divisões (DACP e DCSI) cabe assegurar, na 

respetiva área funcional, o suporte instrumental à realização da atividade inspetiva. 

Por Despacho n.º 3765/2015, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 73, de 15 de abril 

de 2015, foram delegadas no Subinspetor-Geral, João Ramalho, as competências para autorizar a 

realização de despesa pública com obras e aquisição de serviços até ao montante de 75 000 

euros (setenta e cinco mil euros). 

São responsáveis setoriais pela gestão deste Plano os dirigentes e chefes de equipa que dirigem 

as diversas unidades orgânicas e equipas multidisciplinares, e é responsável geral pela sua 

execução e monitorização o Subinspetor-Geral da Educação e Ciência, João Ramalho.  

http://www.igec.mec.pt/upload/Legisla%C3%A7%C3%A3o/Despacho_3765_2015_DelegacaoCompetencias_IGEC.pdf


ORGANOGRAMA DA IGEC 

Inspetor-Geral 
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Controlo e Avaliação – 

Sul (EMACA-S) 

Teresa de Jesus 

Equipa 
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Área Territorial Sul 

(EMS)  
Maria Filomena 
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Equipa 
Multidisciplinar da 

Educação Pré-Escolar 
e Ensinos Básico e 

Secundário (EMEE) 

Maria Leonor Duarte 

Equipa Multidisciplinar 
de Provedoria (EMP) 

Nídia d’Ascenção Rocha 

Direção de Serviços 
Jurídicos (DSJ) 

Alexandre Pereira 

Direção de Serviços 
de Administração 

Geral (DSAG) 

Sílvia Alves 

Divisão de 
Aprovisionamento, 

Contabilidade e 
Património (DACP) 

Fernanda Lopes 

Divisão de Comunicação 
e Sistemas de 

Informação (DCSI) 

Ana Paula Gravito 
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PARTE II E III 

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

E MEDIDAS PREVENTIVAS DOS RISCOS 

Os quadros que se seguem apresentam as competências, as principais atividades, a tipologia de riscos e as medidas preventivas desses riscos. 

UNIDADE ORGÂNICA COMPETÊNCIAS PRINCIPAIS ATIVIDADES TIPOLOGIA DE RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS DOS RISCOS 

EQUIPAS 

MULTIDISCIPLINARES 

DE INSPEÇÃO 

 Assegurar a realização de

ações inspetivas;

 Instrução de processos de

inquérito e disciplinares

superiormente determinados;

 Colaborar na organização e

elaboração de instrumentos

de apoio técnico à atividade

inspetiva;

 Prestar apoio aos inspetores

no exercício da atividade

inspetiva.

 Acompanhamento, 

Controlo e 

Avaliação 

 Auditoria 

 Provedoria e 

Ação Disciplinar 

Risco fraco 

O risco resulta da 

deficiente aplicação 

das regras de 

incompatibilidade e 

impedimentos; 

Excessiva proximidade 

aos serviços sujeitos às 

atividades de inspeção; 

Rotina de 

procedimentos dentro 

da mesma equipa 

inspetiva; 

Pré-conceito que 

resulta do 

conhecimento 

continuado das rotinas 

de funcionamento dos 

serviços. 

1. Atualização anual da lista de incompatibilidades e impedimentos dos

inspetores;

2. Designação dos inspetores para as várias atividades tendo em conta a

lista de impedimentos e incompatibilidades;

3. Preferência pelo trabalho em equipa (em vez da designação de um

único inspetor);

4. Alteração, com uma periodicidade a definir, da constituição das

equipas de inspetores;

5. Rotação de inspetores no desenvolvimento do trabalho nas diferentes

escolas e serviços;

6. Análise e validação, por parte dos coordenadores, dos relatórios

elaborados pelos inspetores no âmbito do desenvolvimento das

respetivas atividades;

7. Escrutínio público da atividade inspetiva, através do exercício do

contraditório e da pronúncia sobre os relatórios produzidos e da

publicitação dos relatórios;

8. Formação dos inspetores, designadamente nas matérias da ética e

deontologia profissional;

9. Participação/implicação das escolas e serviços na avaliação do

trabalho realizado pela IGEC após execução das atividades inspetivas;

10. Remessa de todos os relatórios e processos à Sede da IGEC, para

conhecimento, supervisão ou decisão.
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UNIDADE ORGÂNICA COMPETÊNCIAS PRINCIPAIS ATIVIDADES TIPOLOGIA DE RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS DOS RISCOS 

EQUIPA 

MULTIDISCIPLINAR 

DE PROVEDORIA 

 Coordenar a atividade de

provedoria da IGEC;
 Análise de queixas 

e exposições 

Risco fraco de 

existência de situações 

de corrupção ou de 

infrações conexas. 

1. Registo de toda a atividade de provedoria no sistema interno

GestIGEC;

2. Segregação de funções;

3. Designação dos inspetores para os vários processos tendo em conta a

lista de impedimentos e incompatibilidades.

DSJ 

 Elaborar estudos e pareceres

de natureza jurídica em

matérias de interesse para a

IGEC;

 Emitir pareceres sobre

recursos hierárquicos

interpostos das decisões

disciplinares, proferidas em

processos instruídos no âmbito

da IGEC;

 Apreciar os processos de

averiguações, de inquérito e

disciplinares instruídos na

IGEC;

 Coordenar o apoio técnico-

jurídico às escolas e

agrupamentos no âmbito da

ação disciplinar.

 Representar o MEC em

processos de contencioso

administrativo relacionados

com o exercício das atividades

da IGEC.

 Procedimento 

Disciplinar; 

Risco fraco de 

existência de situações 

de corrupção ou de 

infrações conexas 

1. Segregação de funções;

2. Registo na base de dados GestIGEC;

3. Registo interno da distribuição dos processos numa base de dados da

DSJ;

4. Distribuição aleatória dos processos;

5. Designação dos juristas para os vários processos tendo em conta a

lista de impedimentos e incompatibilidades.

 Contencioso 

Administrativo; 

Risco fraco de 

existência de situações 

de corrupção ou de 

infrações conexas 

1. Distribuição aleatória dos processos;

2. Controlo de nível superior pelo Inspetor-Geral da Educação e Ciência

ou pelo próprio membro competente do Governo;

3. Designação dos juristas para os vários processos tendo em conta a

lista de impedimentos e incompatibilidades.

 Assessoria Jurídica; 

Risco fraco de 

existência de situações 

de corrupção ou de 

infrações conexas 

1. Registo na base de dados GestIGEC de todos os pareceres emitidos

pela DSJ;

2. Distribuição aleatória dos processos sujeitos a parecer;

3. Segregação de funções;

4. Designação dos juristas para os vários processos tendo em conta a

lista de impedimentos e incompatibilidades.

 Contraordenações. 

Risco fraco de 

existência de situações 

de corrupção ou de 

infrações conexas 

1. Registo na base de dados GestIGEC de todos os pareceres emitidos

pela DSJ;

2. Distribuição aleatória dos processos sujeitos a parecer;

3. Segregação de funções.

4. Designação dos juristas para os vários processos tendo em conta a

lista de impedimentos e incompatibilidades.
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UNIDADE ORGÂNICA COMPETÊNCIAS PRINCIPAIS ATIVIDADES TIPOLOGIA DE RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS DOS RISCOS 

DSAG 

 Assegurar a gestão

administrativa,

contabilística e

patrimonial da IGEC;

 Assegurar a gestão de

recursos humanos,

nomeadamente no que

respeita à formação

contínua, informação

e divulgação de

normas e documentos

relevantes;

 Apoiar o planeamento

das atividades da

IGEC;

 Aperfeiçoar as

metodologias de

atuação, de forma a

conferir maior eficácia

à atividade da IGEC;

 Organizar e atualizar

manuais, programas

de trabalho e outros

instrumentos de apoio

técnico às atividades

inspetivas;

 Proceder ao

tratamento e arquivo

da informação

resultante da

atividade da inspeção;

 Recrutamento 
por concurso; 

Risco fraco 

 Favorecimento de candidato;

 Abuso de poder;

 Corrupção passiva para ato

ilícito;

 Tráfico de influência.

1. Nomeação de júris diferenciados em função da tipologia dos

concursos;

 Processamento 

de vencimentos; 

Risco fraco 

 Pagamentos indevidos;

 Corrupção ativa para ato

ilícito;

 Peculato.

2. Verificação mensal pelo dirigente com responsabilidade na área

do processamento dos vencimentos no sentido de confirmar a

adequação das remunerações processadas e descontos efetuados

em função da assiduidade de cada trabalhador;

3. Segregação de funções e rotatividade dos trabalhadores que

exercem estas funções.

 Processamento de 

ajudas de custo 

e transporte; 

Risco fraco 

 Pagamentos indevidos;

 Corrupção passiva para ato

ilícito;

4. Verificação mensal, por parte dos trabalhadores de cada uma

das áreas territoriais de inspeção responsáveis por esta área, da

conformidade do Boletim Itinerário com o mapa mensal das

atividades programadas pelos inspetores, devidamente

autorizadas pelo dirigente, bem como a conformidades das

distâncias declaradas face às descritas no site da Michelin;

5. Nova análise dos B.I. na Sede da IGEC, por parte do trabalhador

responsável pelo seu processamento ou outro a quem seja

pedida esta tarefa.

 Horas de trabalho 

extraordinário; 

Risco fraco 

 Pagamento indevido de horas

não registadas no mapa

mensal ou pagamento de

horas de trabalho

extraordinário para além das

permitidas por lei.

6. Preenchimento diário do mapa mensal de registo de trabalho

extraordinário realizado, devidamente visado pelo superior

hierárquico;

7. Verificação anual do limite de horas de trabalho extraordinário

permitido por lei;

8. Controlo, mensal, do número de horas de trabalho

extraordinário realizado, através do registo do relógio de ponto;

9. Utilização de uma aplicação informática para o controlo dos

limites percentuais de acréscimo de remuneração e o gozo de

descanso compensatório.
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UNIDADE ORGÂNICA COMPETÊNCIAS PRINCIPAIS ATIVIDADES TIPOLOGIA DE RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS DOS RISCOS 

DSAG 

(CONT.) 

 Conceber e

acompanhar o

desenvolvimento de

aplicações

informáticas de

suporte à atividade

inspetiva.

 Justificação 

de faltas; 

Risco fraco 

 Considerar uma falta como

justificada indevidamente;

 Corrupção passiva para ato

ilícito.

10. Verificação anual, de forma aleatória, do registo de faltas

efetuadas no GestIGEC e as faltas lançadas no SRH e no SAP.

 Elaboração e 

cumprimento do 

mapa de férias; 

Risco fraco 

 Atribuição de dias de férias em

número superior ao que o

funcionário tem direito;

 Corrupção passiva para ato

ilícito.

11. Verificação, anual, num período aleatório, da atribuição de dias

de férias aos trabalhadores de acordo com os requisitos legais.

 Alteração do 

posicionamento 

remuneratório / 

Atribuição de 

prémios de 

desempenho 

Risco fraco 

 Pagamentos indevidos;

 Abuso de poder;

 Corrupção ativa para ato

ilícito.

12. Publicitação dos atos praticados;

13. Confirmação da avaliação registada pelos avaliadores na base

de dados do GEADAP (SIADAP 2 e 3);

14. Rotatividade do trabalhador que efetua a conferência dos

dados.

DACP 

 Proceder às aquisições

de bens e serviços

necessários ao normal

funcionamento da

IGEC e assegurar a

gestão e controlo da

sua utilização;

 Aquisição de bens 

e serviços (geral); 

Risco fraco 

 Violação dos princípios gerais

de contratação;

 Abuso de poder;

 Corrupção passiva para ato

ilícito;

 Favorecimento de fornecedor.

15. Consulta ao mercado a mais de uma empresa, tanto no ajuste

direto simplificado (procedimento mais comum) e no ajuste

direto normal.

 Aquisição de 

bens e serviços 

(conservação 

de bens); 

Risco fraco 

 Violação dos princípios gerais

de contratação;

 Abuso de poder;

 Corrupção passiva para ato

ilícito;

 Favorecimento de fornecedor.

16. A conservação de bens, nomeadamente, de computadores e

outros equipamentos, é por norma, adjudicada ao fornecedor

dos bens. No caso das viaturas oficiais, a escolha do fornecedor

é feita em reparadores autorizados pela marca, em regime de

rotatividade.
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UNIDADE ORGÂNICA COMPETÊNCIAS PRINCIPAIS ATIVIDADES TIPOLOGIA DE RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS DOS RISCOS 

DACP 

(CONT.) 

 Assegurar a

preparação, gestão

e controlo do

orçamento da IGEC,

bem como a

elaboração da conta

de gerência;

 Assegurar a

contabilidade,

aprovisionamento e

gestão do

património da IGEC;

 Executar e manter

atualizado o

Cadastro e

Inventário dos Bens

do Estado;

 Assegurar o

funcionamento na

IGEC do sistema de

Gestão de Recursos

Financeiros em

modo Partilhado

(GeRFiP)

 Verificação de material 

aquando da sua receção; 

Risco fraco 

 Desvio ou não fiscalização da

quantidade e qualidade de

mercadorias;

 Retenção do material para

uso próprio do trabalhador;

 Entrega, pelos fornecedores,

de quantidade de material

inferior à contratada;

 Abuso de poder;

 Corrupção passiva para ato

ilícito;

 Tráfico de influência.

17. Aquisição de pequenas quantidades visando um maior controlo

e evitando acumulação de stocks;

18. Registo, em base de dados, das quantidades adquiridas e

distribuídas, sendo possível apurar eventuais desvios;

19. Inventários semestrais aos artigos adquiridos;

20. Conferência do material realizada sempre por 2 trabalhadores.

 Aquisição de bens e 

serviços (Material de 

escritório, Higiene e Limpeza, 

Material Informático, 

Vigilância e Segurança, 

Conservação / Manutenção das 

instalações dos Serviços 

Centrais da IGEC); 

Improvável 

21. A IGEC participa em todas as agregações de necessidades de

aquisição de bens e serviços promovidas pela Unidade

Ministerial de Compras da Secretaria-Geral do MEC, que

centraliza a contratualização pública;

22. A aquisição de material de escritório é feita obrigatoriamente,

via eletrónica, através do Portal de compras do MEC.

 Execução dos 

procedimentos 

contabilísticos associados 

à execução do 

orçamento; 

Risco fraco 

23. Elaboração de um manual de procedimentos;

24. Reforço da segregação de funções;

25. Elaboração de relatórios trimestrais de execução orçamental.

 Processamento 

e liquidação das despesas 

autorizadas 

Risco fraco 

 Pagamentos indevidos.

 Processamento e 

cobrança das receitas 

próprias 

Risco fraco 

 Desvio de dinheiro/alcance;

 Corrupção ativa para ato

ilícito.

 Gestão do fundo de 

maneio dos Serviços 

Centrais da IGEC 

Risco fraco 

 Peculato.
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UNIDADE ORGÂNICA COMPETÊNCIAS PRINCIPAIS ATIVIDADES TIPOLOGIA DE RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS DOS RISCOS 

DCSI 

 Administrar e gerir os sistemas informáticos, a rede e

as aplicações desenvolvidas para a IGEC, assegurando

a sua atualização, manutenção e segurança;

 Gerir e otimizar o parque informático e as bases de

dados dos sistemas de informação internos e propor

os processos de aquisição de equipamentos, serviços

e software;

 Desenvolver aplicações informáticas de apoio à

atividade inspetiva, bem como elaborar estudos para

a parametrização da informação interna;

 Proceder a auditorias internas aos equipamentos e

aos sistemas de informação e elaborar os respetivos

relatórios;

 Assegurar o acompanhamento dos utilizadores no

domínio da informática.

 Gestão da informação 

o Desenvolvimento das
aplicações informáticas

o Definição de regras e
procedimentos de registo e
uso da informação

o Monitorização e
administração das bases de
dados

Risco moderado 

1. Segregação das funções;

2. Relatórios periódicos da utilização da

informação;

3. Implementação de Manuais de

Procedimentos;

4. Instrumentos de auditoria e controlo do

sistema

 Aquisição de bens 
e serviços 

Risco fraco 
5. Segregação de funções: A DCSI limita-se a

efetuar propostas de aquisição de bens

e/ou serviços de forma articulada com o

economato, não lhe cabendo a decisão final

(sendo o restante procedimento, mormente

a adjudicação, da responsabilidade de

outras unidades orgânicas).

 Gerir o Centro de Documentação e assegurar a

difusão da informação;

 Gerir o site da IGEC e propor alterações ao seu

conteúdo;

 Assegurar a conceção e edição das publicações

internas, designadamente o plano e relatório de

atividades;

 Assegurar todas as ações relativas à receção, registo,

classificação, encaminhamento e expedição da

correspondência;

 Assegurar a organização dos arquivos intermédio e

definitivo, bem como a atualização do Plano de

Classificação de Documentos.

 Aquisição de bens e 

serviços (equipamentos e 

serviços atinentes a esta 

área de atividade: 

paginação, impressão, 

organização de arquivo, site) 

Risco fraco 

 Expediente e arquivo; Risco fraco 

6. Segregação de funções;

7. Rotatividade do pessoal afeto ao

expediente pelas diferentes atividades;

8. Restrição do número de trabalhadores com

acesso ao arquivo;

9. Salas de arquivo fechadas, cujo acesso se

encontra vedado a pessoas não autorizadas.


