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INTRODUÇÃO 

 

O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), criado pela Lei nº 54/2008, de 4 de setembro, 

é uma entidade administrativa independente que funciona junto do Tribunal de Contas e tem 

como fim desenvolver, nos termos da lei, uma atividade de âmbito nacional no domínio da 

prevenção da corrupção e infrações conexas. 

 

Nos termos da Recomendação nº 1/2009, de 01 de julho de 2009, do CPC, o Centro 

Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E., adiante designado por Centro Hospitalar, 

apresentou o seu Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC). 

 

Com a Recomendação nº 5/2012 do CPC e o Relatório de Execução do Plano de Gestão de 

Riscos de Corrupção e Infrações Conexas de 2012, que pretendeu conjugar a monitorização 

efetuada, as dificuldades encontradas, os potenciais riscos identificados e apontar 

medidas/oportunidades de melhoria, o Centro Hospitalar aprova a primeira revisão ao seu 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas. 

 

O Centro Hospitalar foi criado através do Decreto-Lei n.º 27/2009, de 27 de janeiro, com 

produção de efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2009. Esta nova entidade jurídica veio 

agregar o Hospital de São Sebastião, EPE, o Hospital Distrital de São João da Madeira e o 

Hospital São Miguel de Oliveira de Azeméis, sendo que estas duas últimas unidades 

apresentavam uma dimensão relativamente reduzida e encontravam-se integradas no Setor 

Público Administrativo. 

 

No processo de estruturação do Centro Hospitalar houve a preocupação de unificar serviços, 

abrangendo não só os de gestão e logística mas também os de prestação de cuidados de 

saúde. Estas medidas de concentração de recursos e da capacidade assistencial tiveram 

como objetivos centrais a racionalização dos recursos humanos e materiais disponíveis, a 

exigência de uma melhoria na segurança no tratamento dos doentes, e, por último, a 

disponibilização uma resposta mais adequada às necessidades de saúde de uma população 

que ronda os 340.000 habitantes. 

 

Deste modo, o Centro Hospitalar veio proporcionar uma melhor articulação entre as três 

Unidades Hospitalares, uma maior equidade no tratamento dos doentes, tanto no acesso às 

consultas de especialidade prescritas nos Centros de Saúde como na realização da atividade 

cirúrgica, passando a haver listas únicas de doentes para cada uma destas áreas. 
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PARTE I 

 

POLÍTICA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO 

 

O Centro Hospitalar está fortemente empenhado em estabelecer uma cultura de ética, 

profissionalismo e motivação, transversal a toda a sua estrutura orgânica, de não tolerância 

a qualquer conduta/atividade que indicie corrupção, a par da criação de um sistema eficaz 

para identificar e relatar tal atividade. 

 

Assim, pretende-se assegurar que na sua estrutura organizacional, em especial o Conselho 

de Administração e as Chefias dos Serviços, possuam um conhecimento adequado de como 

identificar os riscos de corrupção dentro das suas unidades orgânicas e que estas cumpram 

as suas responsabilidades de conceção e de implementação de procedimentos que previnam, 

detetem, sancionem e erradiquem comportamentos irregulares. 

 

Em termos genéricos, e no âmbito das linhas de orientação traçadas pelo Conselho de 

Administração pretende-se: 

 Consolidar uma cultura de responsabilidade, de integridade e de não corrupção, que 

alcance toda a estrutura de recursos humanos; 

 Promover a transparência das operações e diminuir a discricionariedade das 

decisões; 

 Reforçar e/ou consolidar os procedimentos e mecanismos de prevenção de 

comportamentos desviantes; 

 Reforçar a confiança do público em geral; 

 Refletir preocupações de caráter ético e deontológico nas políticas de recrutamento, 

de formação e de avaliação dos recursos humanos; 

 Influenciar o comportamento dos colaboradores através do exemplo dos dirigentes e 

das chefias; 

 Adotar práticas que promovam a simplificação, segurança e correção dos 

procedimentos; 

 Consolidar os procedimentos de controlo interno, com o objetivo de reduzir a 

ocorrência de erros e irregularidades; 

 Fortalecer os mecanismos facilitadores de comunicação que asseguram a denúncia 

atempada de atos de corrupção; 

 Definir e dar visibilidade às políticas do Centro Hospitalar de combate à corrupção, 

em especial com práticas de bom governo. 
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PARTE II 

 

ATRIBUIÇÕES DA ENTIDADE 

 

O Centro Hospitalar é uma pessoa coletiva de direito público de natureza empresarial, dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, nos termos do Decreto-Lei nº 558/99, 

de 17 de dezembro, republicado através do Decreto-Lei nº 300/2007, de 23 de agosto, 

conjugado com o nº 18º do anexo da Lei nº 27/2002, de 08 de novembro. 

 

A missão do Centro Hospitalar está centrada no atendimento, dos doentes dos concelhos da 

parte norte do distrito de Aveiro, em tempo adequado, com eficiência e qualidade, em 

articulação com a rede de hospitais que integram o Serviço Nacional de Saúde, com a rede 

de cuidados de saúde primários e com a rede nacional de cuidados continuados integrados. 

Faz ainda parte da sua missão a participação no ensino e na formação pré e pós -graduada 

de pessoal técnico de saúde e o desenvolvimento de linhas de investigação clínica. 

 

No desenvolvimento da sua atividade, o Centro Hospitalar e os seus colaboradores regem-se 

pelos seguintes valores: 

 

 Respeito pelo indivíduo – procurando responder às necessidades dos doentes e dos 

colaboradores, com respeito pela privacidade e encorajando a sua participação no 

processo de decisão; 

 

 Qualidade – procurando a excelência na prestação de cuidados, utilizando modernas 

tecnologias, num ambiente seguro, atrativo e amigável; 

 

 Performance – utilizando de modo eficiente os recursos da comunidade; 

 

 Inovação – incentivando e premiando a exploração de novas ideias e o 

desenvolvimento de novas atividades; 

 

 Ética – advogando os mais altos princípios de conduta em todas as ações e decisões, 

como base para a confiança pública. 

 

As principais linhas de atuação definidas pelo Conselho de Administração procuram dar 

resposta a algumas insuficiências que se têm manifestado, em particular no que respeita à 

integração com outras instituições de prestação de cuidados, como a seguir se detalha:  

 

 A melhoria da articulação com as instituições prestadoras de cuidados de saúde 

primários e unidades de cuidados continuados, da parte Norte do Distrito de Aveiro; 
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 A redução do tempo de espera para a consulta externa nas especialidades com maior 

atraso; 

 

 O desenvolvimento da cirurgia de ambulatório ou “cirurgia de um dia” (one day 

surgery) para os casos em que não é possível dar alta ao doente no mesmo dia; 

 

 O reforço da auditoria dos processos respeitantes à atividade desenvolvida pelos 

serviços de gestão e logística; 

 

 A racionalização do consumo de exames de diagnóstico e de medicamentos, com a 

introdução de protocolos clínicos ajustados a cada situação; 

 

 O aprofundamento da capacidade formativa, melhorando a integração de novos 

colaboradores e o desenvolvimento das competências; 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 

 

Órgãos Sociais 

 

Conselho de Administração 

Presidente Fernando Martins da Silva 

Vogais Executivos Ana Cristina Rodrigues da Silva - Diretora Clínica 

 José David dos Santos Ferreira – Enfermeiro Diretor 

 Maria Margarida Torres de Ornelas 

 Catarina Raquel Jorge Lopes Monteiro 

  

 

Fiscal Único 

Efetivo Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Álvaro, Falcão & Associados, 

representada pelo Dr. Guy Alberto Fernandes de Poças Falcão 

Suplente Dr.ª Ana Isabel Silva de Andrade Fino de Sousa 
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ORGANIGRAMA 
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PARTE III 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

O risco pode ser definido como o evento, situação ou circunstância futura com probabilidade 

de ocorrência que poderá comprometer a realização dos objetivos de uma entidade ou 

unidade organizacional. 

 

O risco deve ser classificado segundo uma matriz de risco que mede a probabilidade do 

mesmo ocorrer (alta, média ou baixa) bem como o seu impacto (alto, médio ou baixo). 

 

Com base nos objetivos gerais traçados para o Centro Hospitalar e atenta a sua estrutura 

organizativa, são apresentadas em anexo as principais áreas identificadas como mais 

suscetíveis de gerarem riscos. Assim, procura-se identificar estes riscos, avaliar o seu grau e 

apresentar medidas preventivas que permitam ao Centro Hospitalar o seu controlo efetivo. 

 

Neste âmbito, importa salientar as seguintes áreas e respetivas competências.  

 

Serviço de Gestão de Doentes a quem compete: 

 

 Efetuar todos os registos e atos administrativos relativos ao percurso do utente nos 

serviços do Centro Hospitalar; 

 Uniformizar os procedimentos de registo e o sistema de informação, comum às três 

unidades que integram o Centro Hospitalar; 

 Assegurar os atos administrativos necessários à realização, pelos utentes, dos meios 

complementares de diagnóstico e terapêutica, quer sejam efetuados no Centro 

Hospitalar, quer no exterior; 

 Gerir os recursos humanos afetos ao Serviço; 

 Assegurar a boa identificação dos doentes e a respectiva cobrança de taxas 

moderadoras. 

 

Serviço de Gestão de Recursos Humanos a quem compete: 

 

 Definir e manter atualizado o modelo concetual de informação adequado ao 

prosseguimento das funções; 

 Assegurar o correto processamento de vencimentos, contribuições para a segurança 

social e imposto sobre o rendimento;  

 Gerir os procedimentos administrativos relativos a questões laborais, rescisões de 

contrato, cálculo de indemnizações, mútuos acordos, entre outros;  

 Assegurar a preparação de informação relativa ao fundo de pensões; 

 Gerir o processo de recrutamento de novos colaboradores; 
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 Assegurar a manutenção de fichas individuais de cadastro; 

 Gerir os procedimentos administrativos de revisão salarial e avaliação de 

desempenho; 

 Elaborar e tratar a informação estatística com vista à utilização e/ou divulgação dos 

indicadores de pessoal aos órgãos da instituição e entidades externas; 

 Colaborar na preparação do orçamento do Centro Hospitalar, na componente 

recursos humanos; 

 Criar e divulgar instrumentos de monitorização relacionados com recursos humanos;  

 Gerir contratos de trabalho e processos de admissão de pessoal; 

 Assegurar a elaboração de documentação legal e regulamentar (balanço social, 

quadros de pessoal, etc.). 

 

Serviços Financeiros a quem compete: 

 

 Efetuar e controlar movimentos contabilísticos gerados automaticamente por 

interligação com outras aplicações; 

 Efetuar o encerramento dos períodos e exercícios assegurando a totalidade, 

exatidão e validade do registo das transações; 

 Preparar declarações fiscais; 

 Preparar e verificar informação para a gestão; 

 Preparar e verificar o “Dossier Fiscal”; 

 Preparar e verificar as demonstrações financeiras; 

 Gerir e manter os arquivos contabilísticos; 

 Assegurar o apuramento e envio de todos os débitos e créditos do Centro Hospitalar 

com as suas contrapartes para a Clearing House de modo possibilitar o registo, 

regularização e monitorização de faturas e posterior compensação financeira das 

mesmas entre as várias entidades do Serviço Nacional de Saúde. 

 Proceder à arrecadação de todas as receitas e ao processamento e pagamento de 

todas as despesas; 

 Manter atualizado o cadastro de terceiros (clientes e fornecedores). 

 

Serviço de Aprovisionamento a quem compete: 

 

 Assegurar/centralizar as aquisições de bens, serviços e empreitadas, necessárias ao 

normal funcionamento do Centro Hospitalar; 

 Definir políticas e estratégias de compras para as diversas classes de produtos; 

 Desenvolver todos os processos de aquisição e negociação conducentes à compra, de 

forma a apresentar as melhores condições de aquisição; 

 Atribuir nomenclaturas e codificar os artigos de consumo, assegurando a sua 

constante actualização; 
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 Determinar o volume de encomendas e o plano de entregas, tendo em conta os 

consumos, stocks existentes e condições de compra, de forma a garantir em tempo 

útil, as quantidades necessárias ao bom funcionamento dos serviços; 

 Garantir a existência de uma base de dados atualizada de fornecedores e respetivo 

sistema de avaliação do seu desempenho; 

 Implementar uma adequada política administrativa e económica de stocks; 

 Estabelecer circuitos adequados de receção, conferência, distribuição interna, 

reposição e devolução de bens; 

 Zelar pela arrumação física e segurança dos bens, pelas várias classes de artigos; 

 Manter atualizada toda a informação relativa ao imobilizado, no sistema informático 

destinado para o efeito (entradas, transferências e abates de equipamento); 

 Efetuar conferências físicas de equipamento existente nos vários serviços. 

 

Serviço de Farmacêuticos a quem compete: 

 

 A seleção, aquisição e distribuição de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos; 

 O aprovisionamento, armazenamento e distribuição dos medicamentos experimentais 

e os dispositivos utilizados para a sua administração, bem como os demais 

medicamentos já autorizados, eventualmente necessários ou complementares à 

realização dos ensaios clínicos; 

 A produção de medicamentos; 

 A análise de matérias-primas e produtos acabados; 

 A participação em Comissões Técnicas (Farmácia e Terapêutica, Infeção Hospitalar, 

Higiene e outras); 

 A Farmácia Clínica, Farmacocinéticas, Farmacovigilância e a prestação de Cuidados 

Farmacêuticos; 

 A colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos; 

 A participação em ensaios clínicos; 

 A colaboração na prescrição de Nutrição Parentérica e sua preparação; 

 A informação de Medicamentos. 

 

Serviço de Informática a quem compete: 

 

 Planear os sistemas e tecnologias de informação, bem como assegurar a segurança 

informática; 

 Gerir os sistemas e tecnologias de informação – exploração, manutenção, suporte e 

segurança; 

 Planear e organizar o sistema de gestão de equipamentos informáticos – 

manutenção e suporte; 

 Promover a utilização e a modernização das tecnologias de informação. 
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Serviço de Instalações e Equipamentos a quem compete: 

 

 Zelar pela manutenção das instalações e equipamentos gerais e de tecnologia 

médica; 

 Apoiar os processos de aquisição de bens e serviços relativos à sua área; 

 Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados por terceiros na manutenção 

das instalações e equipamentos; 

 Acompanhar e fiscalizar as empreitadas de obras públicas e a aquisição de serviços; 
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PARTE IV 

 

CONFLITOS DE INTERESSES 

 

Com base na Recomendação nº5/2012 do CPC, de 7 de novembro de 2012, o Centro 

Hospitalar inclui na presente revisão do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas, um conjunto de medidas preventivas respeitantes a conflitos de interesses. 

 

Em conformidade com o ponto 22 da RCM nº 49/2007, de 28 de março, sempre que se 

justificar, os membros do Conselho de Administração devem declarar aos órgãos de 

administração e de fiscalização e à IGF, quaisquer participações patrimoniais, bem como 

relações relevantes, suscetíveis de gerar conflitos de interesses. 

 

No código de ética do Centro Hospitalar encontra-se salvaguardado que os seus 

colaboradores devem procurar evitar conflitos de interesses, pelo que, no exercício das suas 

funções, sempre que sejam chamados a intervir em processos de decisão que envolvam, 

direta ou indiretamente, organizações com quem colaborem ou pessoas a que estejam 

ligados por laços de parentesco, devem comunicar ao Conselho de Administração a 

existência dessas ligações. Em caso de dúvida, no que respeita à sua imparcialidade, deve 

abster-se de participar na tomada de decisão. 
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PARTE V 

 

CONTROLO E MONITORIZAÇÃO 

 

Com a presente versão do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas o 

Centro Hospitalar assume a responsabilidade de materializar as medidas preconizadas, 

procedendo sempre que necessário à sua revisão e atualização, sob a direção do Conselho de 

Administração e com os contributos dos vários serviços. 

 

O presente Plano deverá ser objeto de uma avaliação no final de cada ano, sendo elaborado 

relatório de execução nos noventa dias seguintes, que conjugará a monitorização efetuada, 

as dificuldades encontradas, os potenciais riscos identificados e apontadas 

medidas/oportunidades de melhoria. 

 

O referido relatório será remetido aos Órgãos de Tutela e Controlo, bem como ao Conselho 

de Prevenção da Corrupção, e objeto de divulgação junto de todos os profissionais a exercer 

funções no Centro Hospitalar. 

 
 
 
 

O Conselho de Administração,                  

 
Santa Maria da Feira, em 18 de julho de 2013 
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ANEXOS 
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1. Serviços de Aprovisionamento, Farmacêuticos e Instalações e Equipamentos 
 
 

1.1. Aquisição de bens, serviços e empreitadas 
 

Riscos Grau Risco Medidas Preventivas 

Indefinição de responsabilidades de cada 

um dos intervenientes nas diversas fases do 

processo. 

Baixo 

Criação de procedimentos escritos com a definição 

prévia das responsabilidades de cada um dos 

intervenientes nos processos de aquisição de bens, 

serviços e empreitadas. 

Inexistência ou insuficiência de um sistema 
de avaliação das necessidades. 

Baixo 
Implementação de um sistema estruturado de 
avaliação das necessidades. 

Tratamento deficiente das estimativas de 

custos. 
Baixo 

Aprovação de instruções escritas que regulem os 

procedimentos de planeamento, com todas as fases 

do processo de aquisição e possíveis incidentes. 

Participação dos mesmos intervenientes na 

negociação e redacção dos contratos - 

existência de conflito de interesses que 

ponha em causa a transparência dos 

procedimentos. 

Baixo Implementação da segregação de funções. 

Inexistência ou existência deficiente de um 

sistema de controlo interno, destinado a 

verificar e a certificar os procedimentos pré-

contratuais. 

Baixo 

Cumprimento do manual de procedimentos criado 

no sentido de definir as diversas fases de aquisição, 

auxiliando no cumprimento de requisitos 

obrigatórios legais.  

Inexistência ou existência deficiente de um 

sistema de controlo interno, destinado a 

verificar e a certificar a celebração, 

execução e acompanhamento do contrato. 

Médio 

Reforço de informação/ formação sobre manual de 

procedimentos. 

Formação dos vários intervenientes no processo de 

aquisição, relativamente ao novo Código dos 

Contratos Públicos. 

Maior informação e sensibilização dos trabalhadores 

para as fases obrigatórias nos procedimentos de 

contratação. 

Apoio e acompanhamento jurídico especializado. 

Criação de sistemas informáticos de alerta que 

permitam o acompanhamento da vigência dos 

contratos, a avaliação sistemática e a necessidade 

de renovação dos mesmos, em tempo útil. 

Implementação de normas internas que garantam a 

boa e atempada execução dos contratos por parte 
dos fornecedores de bens serviços e empreitadas 

(detecção de situações irregulares ou derrapagens 

nos custos e prazos). 

Facilitismo de procedimento - recurso 

recorrente aos fornecedores habituais. 
Baixo 

Implementação de programa de gestão de 

processos/base de dados de fornecedores (em 

desenvolvimento) que permita um recurso mais 

alargado na busca de opções dentro da área de 

aquisição de bens e serviços necessárias, acoplando 

a funcionalidade de avaliação do tipo de fornecedor 

e fornecimento (qualidade, satisfação de prazos de 

entrega e quantidades encomendadas), assim como 
do acompanhamento de todo o processo de 

aquisição, desde a requisição até à autorização. 

Favorecimento a fornecedores por 

familiares ou pessoas com relações de 

amizade. 

Baixo 

Violação de segredo por funcionário. Baixo 

Critério subjetivos na avaliação das 

propostas 
Baixo 

Implementação de grelhas de avaliação antes de 

conhecer os candidatos. 

Informação clara dos critérios e fatores de 

avaliação a todos os interessados. 

Controlo desadequado ou inexistente do da 

execução dos contratos 
Médio 

Acompanhamento regular do desempenho do 

contratante por profissionais não interveniente no 

processo de contratação. 

Elaboração mensal da listagem de contratos 

suscetíveis de renovação, para avaliação atempada 

pelo órgão de gestão. 

Criação de um sistema de alerta informático 
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1.2. Existências 

 

Riscos Grau Risco Medidas Preventivas 

Desvio e retenção de material para uso 
próprio do trabalhador. 

 

Deficiente controlo da quantidade e 

qualidade de bens recebidos. 

 

Regularizações de existências que 

conduzem a perdas extraordinárias por 

divergências verificadas entre os registos 

contabilísticos e as contagens físicas. 

Baixo 

Reforço das medidas de controlo interno através 

de:  
1. Restrição de acesso aos armazéns de bens, 

dotando-os de sistemas de segurança apropriados. 

2. Realização de inventários periódicos, e 

fiscalizações aleatórias não planeadas, com especial 

atenção dos artigos da classe A. 

3. Atualização da regulamentação da requisição de 

bens (criação de armazéns avançados). 

4. Responsabilização dos serviços pela salvaguarda 

dos bens. 
5. Segregação de funções. 

 
 

1.3. Medicamentos 
 

Riscos Grau Risco Medidas Preventivas 

Prescrição de medicamentos por marca 

comercial. 
Baixo 

Adoção da DCI (designação comum internacional) e 

implementação de protocolos terapêuticos no 
sistema informático de suporte à prescrição. 

Controlo deficiente dos medicamentos de 

circuito controlado (hemoderivados, 

estupefacientes, psicotrópicos, citotóxicos, 

medicamentos em ensaio). 

Baixo 

Implementação de procedimentos internos com 

base no cumprimento integral da legislação, para 

cada tipo de medicamento. 

Níveis elevados de medicamentos em stock 

nos serviços. 
Baixo 

Implementação de um sistema de controlo 

trimestral das quantidades e prazos de validade dos 

medicamentos nos serviços e aquisição de armários 

dispensadores para os principais serviços. 

Desperdício de medicamentos por prazo de 

validade expirado. 
Médio 

Controlo trimestral dos prazos de validade dos 

medicamentos e pedido de devolução aos 

fornecedores. 

Erro na introdução do lote e prazo de 
validade no sistema informático. 

Médio 

Atualização da informação aquando do inventário 

anual das existências em armazém e/ou sempre 

que detetado, aquando do registo de saídas. 
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1.4. Imobilizado 

 

Riscos Grau Risco Medidas Preventivas 

Abates (bem abatido nos serviços; abates 

sem a autorização do órgão competente; 

bens dados como consumidos continuarem 

no serviço abastecedor; utilização indevida 

para fins privados de bens abatidos 

documentalmente, no período que medeia a 

sua eliminação documental e física; 

proposta indevida de envio de bens para 

abate). 

Baixo 

Consolidação das normas internas numa 

perspectiva de prevenção da corrupção e infracções 

conexas, tais como: conferências físicas periódicas, 

a realizar por um conjunto de pessoas externas ao 

serviço, de modo a verificar se os bens 

abatidos/cedidos ou transferidos ainda se 
encontram no local; se a autorização foi proferida 

pelo órgão com competências para o efeito; se os 

bens a abater foram isolados, em local de acesso 

restrito e controlado e se a justificação do abate foi 

efectuada por técnico interno ou verificação 

externa. 

Cedência de equipamento por 

pessoa/serviço sem competência, gerando 

utilização indevida de bens. 

Baixo 

Transferências de bens sem comunicação, 

apropriação indevida de bens, 

desaparecimento de bens, desactualização 

das fichas dos bens, peculato, peculato de 

uso, abuso de poder. 

Médio 

Deficiências ao nível da inventariação e 

avaliação dos bens. 
Baixo 

Desvio de ativos da instituição Baixo 
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2. Serviço de Gestão de Recursos Humanos 
 

2.1. Gestão de pessoal 

 

Riscos Grau Risco Medidas Preventivas 

Utilização de critérios de recrutamento com 

uma excessiva margem de 

discricionariedade ou que, reportando-se ao 

uso de conceitos indeterminados, não 
permitam que o recrutamento do pessoal 

seja levado a cabo dentro de princípios de 

equidade. 

Médio Elenco objectivo de critérios de selecção de 

candidatos que permita que a fundamentação das 

decisões de contratar seja facilmente perceptível e 

sindicável. 

Utilização de critérios pouco objectivos na 

selecção dos candidatos. Baixo 

O recrutamento ou a decisão de 

recrutamento é da competência de um 

órgão não colegial. 

Baixo 
As decisões tomadas sem intervenção de órgão 

colegial devem ser devidamente fundamentadas. 

Ausência de mecanismos que obriguem à 
rotatividade dos elementos integrantes dos 

júris. 

Médio 

Criação de regras gerais de rotatividade dos 

elementos que compõem os júris de concurso, de 
forma a assegurar que as decisões ou as propostas 

de decisão não fiquem, por regra, concentradas nos 

mesmos trabalhadores, dirigentes, ou eleitos. 

Ausência ou deficiente fundamentação dos 

atos de seleção e/ou avaliação de pessoal. 
Médio 

Sensibilizar os intervenientes decisores no âmbito 

dos procedimentos de recrutamento e selecção, de 

avaliação, ou outros actos de gestão de pessoal, 

para a necessidade de fundamentação das suas 

decisões. 

Intervenção no procedimento de seleção ou 

no procedimento de avaliação do pessoal de 

elementos com relações de proximidade, 

relações familiares ou de parentesco com os 

candidatos ou com os avaliados. 

Médio 
Exigência de entrega de uma declaração de 
impedimento, que deverá ser expressa, sob a 

forma escrita, e apensa ao procedimento em causa. 

Não disponibilização, aos interessados, de 

mecanismos de acesso facilitado e célere a 

informação procedimental relativa aos 

procedimentos de selecção ou de avaliação 

de pessoal, por parte dos interessados. 

Médio 

Disponibilização, em local visível e acessível ao 
público, de um organograma, dos meios de reacção 

ou reclamação que o requerente tem disponíveis, 

dos prazos de decisão e identificação da entidade 

decisora. 

Disponibilização de formulários-tipo relativos aos 

pedidos de informação procedimental bem como de 
formulários-tipo relativos à apresentação de 

reclamações, que facilitem a utilização deste tipo de 

instrumento por parte do particular. 

Utilização de critérios de avaliação dos 

trabalhadores pouco objetivos, que 

comportem uma excessiva margem de 

discricionariedade ou que, reportando-se ao 
uso de conceitos indeterminados, possam 

permitir que a avaliação dos trabalhadores 

não seja levada a cabo dentro de princípios 

de equidade. 

Médio 

Enumeração de critérios de avaliação objectivos 

que permita que a fundamentação das decisões 

seja facilmente perceptível e sindicável. 

Utilização de critérios de avaliação 

subjetivos, não permitindo que a 

fundamentação das decisões finais de 

avaliação sejam facilmente perceptíveis e 

sindicáveis. 

Baixo 

Não intervenção no processo de avaliação 

de órgão colegial. 
Baixo 

As decisões tomadas sem intervenção de órgão 

colegial devem ser devidamente fundamentadas. 
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2.2. Gestão de assiduidade e remunerações 
 

Riscos Grau Risco Medidas Preventivas 

Processamento indevido de remunerações e 

outros abonos. 
Baixo 

Estabelecimento de procedimentos escritos com 

vista a definir circuitos, responsabilidades e 

condições necessárias mínimas no processamento 

de vencimentos. 

Segregação de funções. 

Controlo de assiduidade inadequado Baixo 
Alargamento do sistema de controlo de assiduidade 

por biometria. 

Acumulação de funções públicas e/ou 

privadas sem autorização e em violação da 

lei. 

Baixo 

Centralizar os registos de todos os pedidos de 

acumulação de funções numa base de dados. 

Rever anualmente todas as aprovações de 

acumulação de funções. 

Obrigatoriedade das acumulações de funções 
docentes serem confirmadas no início de cada ano 

lectivo. 

Falta de informação de dados no processo 

individual dos funcionários. 
Baixo 

Revisão anual dos erros emitidos pela aplicação de 

Gestão de Recursos Humanos, sempre incluídos nas 

observações dos talões de vencimento. 

 
3. Serviço de Gestão de Doentes 
 

Riscos Grau Risco Medidas Preventivas 

Erro de recolha de dados dos utentes. Baixo Emissão de manual de procedimentos que 

sistematize as boas práticas na admissão 

encaminhamento, permanência e alta do utente. Falhas na atualização de dados dos utentes. Baixo 

Registo de produção sem a execução do 

respectivo acto. 
Baixo 

Comparação, por amostragem, entre os actos 

clínicos registados e a informação constante do 

processo clínico. 

Registo de atos inválidos. Médio 
Eliminação de códigos dos actos considerados 

inválidos, nos sistemas de informação existentes. 

Recurso excessivo a meios complementares 

de diagnóstico ao exterior. 
Baixo 

Análise da criação de serviços internos para 

realização dos meios complementares de 

diagnóstico mais requisitados, bem como a 

pertinência clínica da sua execução, através da 

direção clínica. 

Falhas na cobrança de taxas moderadoras. Baixo 
Instituir o recebimento das respetivas taxas 

moderadoras no momento de acesso. 

Falhas no registo de isenção de taxas 

moderadoras. 
Baixo 

Agilizar com os centros de saúde da área de 

influência do Centro Hospitalar a inserção da 

validade da isenção concedida ao utente, nas bases 

de dados nacionais. 

Incumprimento dos requisitos mínimos para 

o transporte de doentes. 
Baixo 

Criação de um regulamento de transporte de 

doentes. 

Ineficiente gestão de requisições e 

distribuição de doentes por veículo. 
Médio 

Implementação de software de controlo na gestão 

de requisições e distribuição de utentes por viatura. 

Sobrefacturação de distâncias entre 

localidades, pelos diferentes fornecedores 

de transporte de doentes. 

Baixo 

Emissão de normas escritas que permitem um 

desempenho funcional adequado. 

Sobrefacturação de horas de espera. Médio 
Uniformização de critérios de selecção. 

Favorecimento de prestadores de serviços. Baixo 

Agendamentos de consultas e cirurgias 

desrespeitando níveis de prioridade das 
situações, ou tempos de espera 

Baixo 
Análise contínua das listas de espera para 

prevenção de situações irregulares. 

Extravio dos bens pertencentes aos utentes 
e à guarda do Centro Hospitalar 

Baixo Regulamento de espólio de utentes 
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4. Serviços Financeiros 
 

Riscos Grau Risco Medidas Preventivas 

Realização e pagamento de bens e serviços 

antes da respectiva despesa ter sido 

devidamente autorizada. 

 

Imputação indevida de recebimentos e 
pagamentos. 

 

Despesas objecto de inadequada 

classificação económica. 

 

Pagamento de despesas sem verificação da 

validade de certidão indicativa da situação 

tributária e contributiva do beneficiário do 

pagamento 

 
Desvio de fundos  

 

Sistema de cobrança ineficiente 

Baixo 

Informatização integrada dos procedimentos de 
controlo interno e contabilidade. 

Arquitetar procedimentos com normas e 

regulamentos bem definidos, com especial atenção 

à segregação de funções (evitando que sejam 

atribuídas à mesma pessoa duas ou mais funções) 

e à definição dos limites de responsabilidades. 

Registo metódico dos factos, sendo que todas as 

operações devem ser relevadas de uma forma 

sistémica e sequencial e todas as passagens dos 
documentos pelos diversos sectores devem ficar 

documentadas. 

Uso eficiente e económico dos recursos, avaliando a 

optimização dos mesmos para obter o cumprimento 

dos objectivos. 

Rotatividade de pessoal e formação contínua. 

Validação por superior hierárquico. 

Conferência por profissionais diferentes dos que 

procedem aos registos. 

Contagens periódicas de caixa. 
Realização de reconciliações bancárias por pessoa 

não afecta à tesouraria. 

Circularização periódica de saldos de terceiros. 

Realização de depósitos diários. 

 
 
5. Serviço de Informática 

 

Riscos Grau Risco Medidas Preventivas 

Confidencialidade - risco de acesso não 

autorizado à informação. 
Baixo 

Planeamento de segurança física. Planeamento de 

segurança lógica mediante gestão de 
utilizadores/perfis de acesso. Auditoria de perfis de 

acesso - gestão de identidades. 

Integridade - risco de alteração por uma 

pessoa não autorizada, alterações que não 
foram aprovadas por pessoas autorizadas. 

Baixo 

Autenticidade - risco por não garantir que 
informação produzida é autêntica e 

produzida de forma autorizada. 

Médio 

Rastreabilidade - acesso não registado à 

informação. 
Baixo 

Falhas originadas por intrusão. Baixo 

Implementação de firewalls, sistemas de detecção 

de intrusão; sistemas de controlo de acessos físico 

ao data-center; políticas de gestão de rede por 

VLANs. 

Falhas originadas por software vulnerável. Baixo 

Implementação de sistemas anti-virus. 

Implementação de sistemas de actualizações de 

pach de segurança de sistemas operativos e 

aplicações. Plano de auditoria com verificação de 

vulnerabilidades de segurança por software. 

Implementação de política de acesso internet. 

Falhas originadas por software. Baixo 

Implementação de sistema de gestão de incidentes. 

Manutenção preventiva mediante aplicação de 

"patch"e novas versões. 

Utilização de aplicações não licenciadas - 
riscos legais. 

Baixo 

Gestão de "compliance". Desenvolvimento de 

política de utilização de sistemas de informação da 

instituição. Realização de auditorias. 

Acesso não autorizado a dados nos 

sistemas integrados de prestadores 

externos. 

Médio 

Gestão da segurança segundo políticas de gestão 

da informação. Realização de auditorias. 
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6. Serviço de instalações e equipamentos 
 

Riscos Grau Risco Medidas Preventivas 

Fixação no caderno de encargos de 

cláusulas técnicas discriminatória, com 

especificação de marcas ou denominações 

comerciais. 

Baixo 

Implementar um sistema de controlo interno que 

garanta que as cláusulas técnicas fixadas sejam 

claras, completas e não discriminatórias. 

Insuficiente inspeção ou ato que certifique 

as quantidades e a qualidade dos serviços 

prestados. 

Baixo 

Implementar mecanismos internos que garantam a 

inspeção e certificações necessárias antes do 

processamento do pagamento. 

Existência de conflitos de interesses que 

coloquem em causa a transparência da 

fiscalização/monitorização de prestação de 

serviços e obras. 

Baixo 
Obter declarações de interesses privado dos 

funcionários que participam nos processos. 

Não cumprimento dos contratos de 

manutenção. 
Baixo 

Implementar relatórios de acompanhamento dos 

contratos em vigor. 

Manutenções não executadas de acordo 

com as necessidades dos bens. 
Médio 

Obter informação técnica fundamentada dos 

responsáveis dos serviços. 

Existência de conflitos de interesses que 

coloquem em causa a transparência do 
acompanhamento de contratos de 

prestação de serviços, elaboração de 

propostas e acompanhamento de serviços 

Médio 
Conhecimento/acompanhamento dos serviços 
efetuados pelos prestadores, por pessoal do serviço 

de instalações e equipamentos. 

 
 

7. Conflitos de interesses 
 

Área Grau Risco Medidas Preventivas 

Recursos humanos, órgãos sociais e 
dirigentes 

Baixo 
Exigência de declaração de incompatibilidades e/ou 
manifestação expressa de conflitos de interesses 

Aquisições de bens e serviços  Baixo 

Exigência de declaração prévia de incompatibilidade 

a todos os elementos do júri, comissões ou grupos 

de trabalho 

Ofertas no exercício das suas funções Médio 
Comunicação obrigatória de prendas e ofertas de 

valor superior a 25 euros 

Serviços médicos e ensaios clínicos Baixo 
Submissão à comissão de ética e supervisão de 

conflitos de interesses 

 

 


